PROIECTE DE
SERVICE LEARNING

GHID DE INSPIRAȚIE

CLUBURI
GREEN IMPACT

Floarea-n
bucate

Cercetează ce plante și ierburi aromatice locale și
comestibile există la tine, în comunitate, realizează
o compilație, colaborează cu un bucătar și publică
o carte de bucate cu aceste ingrediente. Marchează
localurile din zona unde turiştii pot să se bucure de
ele. Află mai multe despre structura și creșterea
plantelor, despre mediul local, istoria locală și
regională, și sănătatea personală. Desenează
conexiuni între mediu și localnici.
Inspiratie:
Observator gastronomic
Viața comunității agricole Tryon

Rețete de la
bunica
Află despre mâncărurile tradiționale, despre povestea lor,
despre ingredientele cu care sunt realizate sau despre
tehnicile de producție. Analizează de ce nu se mai găsesc atât
de des în meniul familiilor din ziua de azi și de ce sunt atât
de îndrăgite de turiști.
Inspirație:
Clubul GREENImpact Moșna jud. Sibiu a promovat rețetele
tradiționale prin culegerea lor, organizarea unui eveniment
culinar în curtea bisericii fortificate la care au fost prezentate
diverse feluri de mâncare tradițională și editarea a două cărți
poștale cu rețetele celor mai populare mâncăruri.

Ghidul produselor
de sezon
Aflați mai multe despre botanică și agricultură, cu scopul de a
crea un ghid al produselor de sezon pe care le puteți cumpăra de
la localnicii ce vând în piață. Distribuiți ghidul cu membrii
comunității locale.
Inspirație:
Ce găsești proaspăt în apropierea ta
Ghidul creșterii legumelor

Catalog al
plantelor
medicinale
Cercetează și identifică plante cu proprietăți medicinale. Află
mai multe despre structura și creșterea plantelor, proprietățile
chimice ale plantelor medicinale, precum și despre mediul
local în care au nevoie să crească. Desenează conexiuni între
mediul înconjurător și locuitorii săi pentru a crea un catalog
scris al plantelor medicinale native sau pentru a le culege,
împacheta și oferi turiștilor.
Inspirație :
Grup de lucru plante medicinale
Identificarea plantei

Învață cum se face zacusca, cum se face
pâinea, brânza sau iaurtul cu fructe, cum se
prepară ciupercile de pădure sau turta dulce.
Apoi organizează un eveniment unde să le pui
in valoare.

Evenimente
gastronomice

Inspirație :
Sărbătoarea Răbarbărului (Saschiz), Ziua
Fermierului (Primăria Roşia), Ziua Laptelui
(Asociația Obștea Satului Săsăuș)
COOLinar: Servim un bufet rece, de iarnă, cu
specialități locale de sezon și ne bucurăm de
un foc de tabără, pentru ca mai apoi să pornim
într-o drumeție prin zăpadă sau să alegem o
tură de ski. (My Transylvania)

Case
pentru
lilieci
Studiază ciclul de viață al liliecilor și ce beneficii produc
asupra pradătorilor naturii. Construiește case pentru
lilieci care simulează habitatul lor natural și așează
aceste case într-o zonă verde. Informeaza membrii
comunității locale și turiștii cu privire la acest proiect și
la importanța conservării habitatului liliecilor.
Inspirație:
Planuri pentru case de lilieci
Construiește o casă pentru lilieci/ Federația Națională a
Vieții sălbatice

Case pentru
păsări
Studiază habitatul și nevoile de cuibărit ale păsărilor.
Construiește și menține stații de cuiburi pentru păsări.
Pregătește și prezintă un afișaj informativ pentru
comunitate și pentru turiști despre cuiburile păsărilor.
Inspirație:
Planuri pentru cuiburi de păsări
Păsări sălbatice

Trasee de
drumeție sau
bicicletă

Află de ce și cum se construiesc traseele de bicicletă și
ce anume este necesar pentru a primi permisiunea de
construire pe o proprietate publică. Ajută la
construirea, restaurarea, instalarea semnelor
interpretative și/sau menținerea unei traseu din
comunitatea ta.
Inspirație:
Clubul GREENImpact Biertan (jud. Sibiu) a amenajat un
traseu pentru bicicletă și drumeție pentru familii cu
copii mici - pe dealul de Est al satului Biertan și un loc
de popas în punctul de belvedere. Astfel, au pus în
valoare satul și au oferit turiștilor o alternativă de a
petrece mai mult timp în Biertan.

Rute
educaționale
pe GPS

Realizează rute educaţionale și integrează-le pe
GPS. Echipează-te cu dispozitive GPS, camere
digitale și dispozitive de înregistrare și fă excursii
pe jos sau pe bicicletă pentru a explora mediul
înconjurător. Alimentați dispozitivele GPS cu
informații despre localitatea și zona în care locuiți
astfel încât și alți turiști să aibă acces la ele.
Inspirație:
Proiectul NaviNatur al Centrului pentru Educaţie de
Mediu Schubz

Vânătoare de comori
prin geocaching
Studiază despre geocaching și organizează un traseu pentru
persoane active, interesate de descoperiri în aer liber,
valorizant pentru localnici care au case tradiți onale sau
practică meșteșuguri tradiți onale.
Inspirație:
Geocaching România

Cărări și urme
Studiază despre animalele care trăiesc în ecodestinația ta și
pregătește un itinerariu pentru turiștii, pentru a face
cunoștință cu tipurile de animale care se găsesc în zona ta. În
această versiune de drumeție cu ghid, vizitatorii vor descoperi
indicii și urme care îi va ajuta să afle mai multe despre
animalele care trăiesc în zonă și vor primi indicații de observare
a animalelor, după urmele pe care le lasă.
Inspirație:
Viață sălbatică

Culorile naturii
Studiază localitatea și zona înconjurătoare cu ochii unui
pictor, documentând culori ale naturii în funcție de anotimp.
Creează pentru fiecare anotimp un traseu de plimbare care să
prezinte turistului comunitatea și natura (de exemplu:
Toamna- fructele pădurii, Vara – câmpul de floarea soarelui) și
invită fotografi pentru a surprinde imagini deosebite și pentru
a promova mai departe traseele.
Inspirație :
Trasee pentru fiecare anotimp

Programe
nocturne

Cercetează ce se întâmplă noaptea în
localitatea ta și cum ar putea fi puse în valoare
elemente de patrimoniu natural sau cultural.
Atrage parteneri și organizează evenimente de
noapte, cum ar fi Turul cu Lanterne, Pânda
Bufnițe i, care aduc mister și o atracție specială
în a cunoaște despre istoria și natura locală.
Inspirație :
Turul spionajului în Londra

Loc de agrement
sau popas
Identifică spațiile verzi care pot fi valorificate în spații de
popas, pentru turiști și pentru petrecerea timpului liber
pentru comunitate. Amenajează, organizează acțiuni și
promovează aceste noi spații în rândul turiștilor și al
localnicilor.
Inspirație:
IGREENImpact Saschiz (jud. Mures) a amenajat un loc care,
pe vremuri, servea drept loc de serbări al sașilor. Noul loc de
agrement se numeste ,,În Brazi” și îi primește pe toți cei care
doresc să vină cu cortul sau să facă un picnic.

MEȘTEȘUGURI
TRADIȚIONALE

Învață despre patrimoniul cultural local și
realizează suveniruri (vederi, brelocuri,
medalioane, broșuri, magneți) cu ajutorul
meșterilor din zonă.
Inspirație:
Olimpiada “Meşteşuguri artistice
tradiţionale” de la Muzeul Astra din Sibiu
Clubul GREENImpact Alțâna a realizat produse
tip souvenir cu imagini ale obiectivelor de
patrimoniu cultural. Aceste suveniruri se găsesc
la Muzeul Etnografic și la Biserica Evanghelică
din Alțâna (jud. Sibiu).

Povești
locale

Inventariază povești, legende și poezii locale. Pentru
ca istoria locală, tradițiile, cunoștințele-mărturie ale
localnicilor și stilul de viață tradițional să fie
transmise din generație în generație, informează
localnicii și turiștii prin organizarea unor evenimente.
Inspirație:
Povești saschizene
Resturi și rosturi. Pe urmele sașilor între Cârța și
Cincșor (Asociația Renascendis)

Obiecte
vechi care
prind viață

Recondiționează și reintepretează obiectele vechi,
care nu-și mai găsesc locul în casele de unde
provin. Colectează obiecte vechi, nefolositoare, din
comunitate și organizați o șezătoare de
recondiționare și refolosire a lor. Amenajează o
expoziție a lor.
Inspiratie:
Realizează, dintr-o fereastră veche, o măsuță sau
un cuier, asemenea celor de la atelierul Potek.

Evenimente
sportive

Organizează concursuri care să celebreze
anumite elemente de patrimoniul natural sau
cultural și care să încurajeze cunoașterea lor
de către localnici și turiști. Ture de bicicletă,
de sanie, de alergare, de înot.
Inspirație :
Concurs de atletism pentru sărbătorirea celui
mai bătrân stejar din România, mărețul gorun
de 900 de ani.

Susținerea și promovarea
agriculturii tradiționale
Valorifică soiurile autohtone de fructe și legume prin crearea
unei pepiniere sau a unei grădini comunitare cu semințe
colectate de la localnici. Aceasta poate fi transformată într-o
grădină botanică în miniatură, pentru turiști – care vor afla
astfel despre soiurile tradiționale și istoria lor.
Inspirație:
Grădina botanică din Jibou salvează merele poinice și
roticălate din grădina bunicilor.

Promovare
creativă
Inventariază locurile de patrimoniu cultural (case tradiționale,
biserici etc.) și realizează un traseu turistic. Promoveaza
traseele turistice prin realizarea de materiale informative
creative.
Inspirație:
Banda desenată ”Dincolo de Orizont” în Colinele Transilvaniei.
În călătoriile sale, Luca descoperă peisaje naturale și culturale,
rupte din povești și devine părtaș la aventurile eroilor în viață
pe care îi cunoaște pe drum.
Clubul GREENImpact Fagaras (jud. Brașov) a cercetat și
documentat patrimoniul cultural material și imaterial al Tării
Făgărașului și a organizat o expoziție fotografică, cu povești,
în Făgăraș.

