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Partnership for Europe Association ,National Minorities
day
Submitted by pfe on Fri, 03/30/2012 - 17:43
Cu ocazia zilei minoritatilor nationale din România organizația noastră a
realizat o prezentare a proiectului INTEPA in București .La activitate au
participat 25 de persoane responsabile cu intretinerea Patrimoniului cultural
si natural al minoritatilor din România.Presedintele organizatiei noastre a
prezentat avantajele proiectului INTEPA la nivelul UE precum si oportunitatile
ce se pot crea pe piata fortei de munca prin intermediul acestui proiect.
national minorities participare
pfe's blog Read more

pfe

Partnership
for
Europe
Association,Festivalul
intercultural de muzica pentru tineri
Submitted by pfe on Fri, 03/30/2012 - 17:37
In data de 6 Decembrie 2011 organizația noastră a contribuit la realizarea
Festivalului Intercultural de Muzica pentru copii alături de Ambasada Spaniei
la București ,Primăria Municipiului București ,Departamentul pentru Minoritati
din cadrul Guvernului Romaniei si alte organizații din mediul diplomatic .Cu
aceasta ocazie s-a prezentat o forma practica de a interpreta valorile
patrimoniului din cadrul minoritatilor nationale si culturale din România.
festival interculturalitate
pfe's blog Read more

pfe

Partnership for Europe Association,proiectul INTEPA
Submitted by pfe on Fri, 03/30/2012 - 17:32
In perioada 25-29 Iunie 2011 Organizația noastră a avut perioada de formare si
analiza rezultatelor pentru anul școlar 2010 /2011.Cu aceasta ocazie a fost realizată
si o prezentare a proiectului finanțat prin programul Leonardo da Vinci,INTEPA .La
activitățile amintite au participat 60 de tineri liceeni si 14 tineri studenți la diverse
facultative in București .
participare sesiune de formare si diseminare
pfe's blog Read more

Partnership
for
Sinaia,Romania

tineri

Europe

Association,Training

Submitted by pfe on Fri, 03/30/2012 - 17:27
In perioada 25-27 Noiembrie 2011 organizația noastră a susținut stagiul de training
la Sinaia.Cu aceasta ocazie alături de cursurile obisnuite tinerii participanți au
asistat si la prezentarea proiectului INTEPA.La activitate au participat alături de
tinerii organizației noastre si tineri dornici sa cunoască particularitatile programului
de Interpretare a Valorilor Patrimoniului Național.
formare interpretare promovare
pfe's blog Read more

Asociatia
Parteneriat
internationala

pentru

Europa,conferinta

Submitted by pfe on Fri, 03/30/2012 - 17:16
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In perioada 5-10 Martie 2012 organizația noastră a participat la programul
MUNTR unde a reprezentat India in Comisii precum Consilul de
Securitate,Cele din domeniile economice, cultura,drepturile omului,justiție
etc.Tinerii participanți au avut posibilitatea de a discuta despre valorile
Patrimoniului Mondial deoarece au participat aproximativ 80 de state de pe
toate continentele.Alba Mendez Gavaliuov a fost premiata de comisia
Consiliul de Securitate ,unde desfășurat activitatea pe parcursul proiectului.
conferinte internationale
pfe's blog Read more

participare

Asociatia
Parteneriat
INTEPA,Riga

pfe

pentru

Europa,proeictul

Submitted by pfe on Fri, 03/30/2012 - 17:09
In perioada 5-7 Martie 2012 a avut loc cea de a patra si ultima întâlnire
transnationala a proiectului INTEPA la Riga in Letonia.In cadrul întâlnirii s-au
stabilit ultimele detalii legate de Raportul tehnic final si de cel financiar
precum si detaliile legate de ultimele produse finale ale proiectului ce trebuie
transmise in Adam Database.La întâlnire au participat toate organizațiile
partenere din Spania,Estonia,Letonia,Turcia si Bulgaria alături de organizația
noastră .
intalniri transnationale proiect INTEPA
pfe's blog Read more

PARTNERSHIP
ASSOCIATION,Programul
Diplomati,Berlin

Rīga

FOR
Clubul

EUROPE
Viitorilor

Submitted by pfe on Fri, 03/30/2012 - 17:03
In perioada 3-6 Februarie 2012 organizația noastră a derulat activitățile
programului Clubul Viitorilor Diplomati la Berlin.La activitățile proiectului s-au
avut în vedere intâlniri cu factori de decizie din Guvernul german,Ministerul
de Externe din aparatul legislativ,Parlamentul Federal iar discuțiile s-au purtat
si in direcția Valorilor Patrimoniului European dar si modalitatile prin care
tinerii imigranți poți integrati in societatea germana,in special tinerii care
provin din s
berlin clubul viitorilor diplomati
pfe's blog Read more

patrimoniu european

PARTNERSHIP
FOR
ASSOCIATION,FORMARE
VALORILOR PATRIMONIULUI

EUROPE
INTERPRETATREA

Submitted by pfe on Fri, 03/30/2012 - 16:59

heritage interpretare patrimoniu
pfe's blog Read more

ŞALGAM (a fermented drink made from red turnip and
red carrot)
Submitted by adana on Tue, 03/27/2012 - 20:51
Şalgam Adana Yöresine ait bi içecektir.Şalgam, günümüzde hem insanlar hem de
hayvanlar için üretilmektedir. İnsan yiyeceği olarak yetiştirilenleri yumuşak etli,
hayvan yemi olanları ise sert etlidir.
Şalgam, bazı çorba ve soslara katılır, yemeklerde garnitür olarak kullanılır. Bazı
yörelerimizde suyu sevilerek içilir.
cultural heritage
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adana's blog

Read more

Bici Bici (a kind of cold dessert for hot summers:)
Submitted by adana on Tue, 03/27/2012 - 20:35
BİCİ BİCİ
cultural heritage food
adana's blog Read more
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Proyecto N° / Project N°: 2010-1-ES1-LEO05-21053
INTEPA: Transfer and adaptation of new training itineraries for the qualification in the Heritage Interpretation field
INTEPA: Transferencia y adaptación de nuevos itinerarios formativos para la cualificación en el campo de la Interpretación del Patrimonio
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