Scoala de vara “Educatie pentru patrimoniu, educatie in aer liber”
In perioada 3-8 septembrie are loc la Hunedoara scoala de vara “Educatie pentru patrimoniu, educatie in aer
liber”, eveniment din cadrul proiectului European ECHOE. La acest eveniment participa 25 de formatori si
profesionisti din institutii de cultura din Romania, Belgia, Italia, Turcia, Austria si Norvegia. Şcoala de vară
propune drept cadru de desfăşurare trei situri de patrimoniu - Castelul Corvinilor din Hunedoara, zona
etnografica “Tinutul Padurenilor” si situl arheologic Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa -, un spectru
larg de forme de patrimoniu ce le va permite participantilor să testeze şi să aplice resursele metodologice din
proiectul ECHOE într-o zonă bogată şi diversă din punct de vedere cultural şi natural. La finalul evenimentului
grupul international de profesionisti va propune mai multe programe educationale pentru adulti care vor urmari
aspecte precum integrare sociala si comunicare, promovarea unor stiluri de viata sanatoase, conservarea
patrimoniului natural si cultural, dezvoltare sustenabila, cunoasterea mediului natural si construit. Proiectele
elaborate de specialisti vor fi publicate ca parte a unui manual de prezentare si promovare a educatiei pentru
patrimoniu in aer liber, care va fi accesibil online si in versiune tiparita.
Din partea Administraţiei Parcului Natural Porţile de Fier participă dl.ing.Baratky Felix-Responsabil Relaţii cu
comunităţile locale şi Educaţie Ecologică, informaţiile şi experienţa specialistului în domeniului ariilor naturale
fiind foarte preţioase şi utile în vederea cunoaşterii patrimoniului mediului natural.
Pentru mai multe detalii despre proiect puteti accesa site-ul www.echoe-eu.eu
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