III. Salina de la Turda
Salina Turda este menţionată în documente oficiale încă
din Secolul 13, când mina a fost oferită conducerii
Bisericii Catolice din Transilvania. Sarea era extrasă în
bucăţi mari, care erau apoi tăiate de mineri. Mina era
iluminată doar cu ajutorul lumânărilor şi nu erau folosiţi
explozivi sau echipamente mecanice pentru extragerea
sau prelucrarea bucăţilor de sare.
Salina Turda se laudă cu galerii impresionante, tunele
lungi, sisteme de minerit, o acustică foarte bună şi un
microclimat sănătos. Lipsa bacteriilor patogene şi
ionizarea moderată a aerului sunt beneficife
persoanelor cu probleme respiratorii.
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IV. Rimetea
Rimetea este o comună situată în judeţul Alba. Ea este
de fapt compusă din două sate apropiate, Rimetea şi
Colţeşti. Odinioară era un sat minier, iar astăzi este mai
degrabă cunoscut datorită vârfului de munte din
apropiere, Piatra Secuiului şi ca un centru cultural al
Secuilor. În anul 1999 Rimetea a câştigat premiul
“Europa Nostra”. Satul a fost menţionat pentru prima
dată în anul 1257, sub denumirea de “Torocko”. Ca şi
parte a Regatului Ungar, a aparţinut regiunii TurdaArieş, iar după semnarea Tratatului de Pace Trianon din
anul 1920, a devenit parte a judeţului Alba.

Castelul Banffy, satul Bonţida
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Vedere asupra Salinei Turda
(Autorul fotografiei: Aurimas Rapecka)

V. Macău
Satul Macău
este recunoscut pentru costumele
tradiţionale decorate şi pentru mobila pictată.
Majoritatea locuitorilor sunt fermieri, se ocupă de
cultivarea pământului sau de creşterea animalelor. Satul
este situat în partea centrală a regiunii Călata, o regiune
transilvană impresionantă, care cuprinde aproximativ 40
de sate şi comune.
Atracţia principală a regiunii sunt aspectele vizuale
etnografice: costumele populare colorate şi arhitectura
populară pitorească au stârnit interesul multor
cercetători de a explora aceste sate.

Satul Rimetea, Piatra Secuiului
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Biserica Protestantă din Macău

Moştenirile Culturale Incluse în
Metodologia de Educare

Date despre proiectul ADHER
Scopul general al proiectului este îmbunătăţirea
înţelegerii mutuale şi a dialogului intercultural dintre
indivizi, prin dezvoltarea cunoştinţelor asupra
moştenirilor culturale şi prin sprijinirea lor spre a găsi
mijloace inovative de accesare a moştenirilor.
Parteneriatul include mobilitatea internaţională a
organizaţiilor care lucrează în domeniul culturii
materiale sau imateriale şi a indivizilor pentru:
- a observa rolul instituţiilor educaţionale cu privire la
metodele prin care resursele culturale pot fi folosite
pentru a genera locuri de muncă, venit, pentru a
reduce sărăcia şi pentru dezvoltare economică prin
conservarea mediului şi culturii;
- a observa tehnicile inovative destinate conservării
moştenirilor culturale materiale şi imateriale;
- a dezvolta dialogul intercultural;
- schimbul de experienţe şi bune practici din domeniu;
- a observa metodele şi strategiile de conştientizare a
publicului, folosite de către diferite instituţii
educaţionale;
- a compara reglementările locale şi naţionale;
- a dezvolta şi schimba instrumentele comune care pot
fi folosite în cadrul cursurilor de training;
- a disemina rezultatele la nivel local, regional, naţional
şi European prin organizarea unor şedinţe, publicaţii
sau cu ajutorul unor pagini web.

I. Cluj-Napoca
Des pr e Cluj-N apo ca şi Instituţia
Parteneră
Cap ital a istorică a Tran silvan iei, C lu j-Nap oca, este
situ ată la ap roximativ 3 20 de Km No rd-Vest d e
B ucu reşti, în valea So meşulu i M ic. Do cu mente din
anu l 1173 ate stă, că în perioada Evu lui M ed iu n um ele
oraşulu i a fo st Cu lus, d ar la încep utul secolu lui 1 5, era
deja cun oscut sub den umirea de “Clu j”. D en um irea
vine d in cu vântu l latin “clu sum”, sau “înch is”, datorită
fap tu lui că oraşul a fo st înco njurat şi pro tejat d e
fru moşii M un ţi Carpaţi. Oraşul este de asemen a
cun oscut şi sub den u mirea germană K lausen bu rg şi
cea maghiară, Kolozsvár.
În an ul 19 20, d upă sem narea Tratatu lui d e Pace
Triano n, Tran silvania a fost reun ită în m od oficial cu
R omân ia.
În zilele no as tre, C lu j-N ap oca este un centru comercial
şi cultu ral pro sp er.
Asociaţia B ridge Lan gu age Stud y H ou se este un cen tru
de limb i străin e p rivat. A ctivităţile cen tru lui au începu t
în anu l 1 993, fiind şi p rimu l c entru de limb i străi ne din
Cluj.
Asociaţia Bridge LS H o feră cursuri d e limbi străi ne şi
activităţi cu lturale p entru toate categoriile de vârstă.
Cu rsu rile su nt o ferite la cen trele no astre d in Clu jNapo ca, Satu M are şi O rad ea. Asociaţia o feră d e
asem enea cu rsu ri p entru organizaţiile din toată ţara şi
organizează an de an tabere d e lim bi străine pen tru
cop ii.

Cluj-Napoca este un centru cultural, universitar şi
industrial şi este de asemenea gazda Grădinii
Botanice “Alexandru Borza”, Palatului Banffy,
Bastionului Croitorilor, Muzeului Naţional de Istorie
a Transilvaniei, Muzeului Etnografic al Transilvaniei
şi a Universităţii Babeş-Bolyai.

II. Castelul Banffy, Bonţida
Centrul Internaţional de Specializare în Reabilitarea
Patrimoniului Construit funcţionează la Castelul Banffy
din anul 2001 şi a primit premiul Uniunii Europene de
excelenţă în educaţie, “Europa Nostra”, în anul 2008.
Castelul a fost distrus în perioada celui de Al Doilea
Război Mondial de către trupele germane, iar în
perioada regimului comunist a fost neglijată de
autorităţi.
În prezent, castelul este restaurat de către Transylvania
Trust, din finanţări obţinute prin diferite surse de
finanţare, incluzând sprijinul Uniunii Europene şi a
Ministerului de Cultură din România. Castelul este
restaurat ca şi un centru cultural.
Centrul este condus de către Transylvania Trust, unul
dintre liderii organizaţiilor non-profit din domeniul
conservării monumentelor istorice şi Institutul de
Conservare a Patrimoniului Istoric Construit (IHBC),
unul dintre liderii în domeniu din UK.

