
Un mic istoric

Clubul Meseriilor Rurale este derulat cu sprijinul:
Ministerul Educației Naționale Institutului Național al Patrimoniului Departamentului de Dezvoltare Durabilă  

noi-orizonturi.ro
office@noi-orizonturi.ro

Cultivăm apreciere pentru valori locale
Începând cu anul școlar 2021-2022, programele noastre, care împuternicesc tinerii din mediul rural să conducă 
și să producă schimbări pozitive în comunitățile lor, vin sub același acoperiș. GreenIMPACT, VIAȚA la țară, 
Edulab pentru ecoturism, Plante, Oameni și Povești Vindecătoare, Vânătoare de Comori, plus alte noutăți, se 
regăsesc acum sub umbrela Clubul Meseriilor Rurale. 
Ne-am unit forțele cu Montana State University și 4-H SUA și cu sprijnul strategic al Romanian American 
Foundation și Lidl România putem oferi acest program tuturor elevilor care provin din mediul rural, cu finanțări 
în valoare totală de 160.000 lei.

În perioada 2016-2021 peste 1800 de elevi au luat parte la activități de învățare experiențială, non-formală prin 
care au ajuns să descopere elemente din patrimoniul local și să construiască în jurul lor: suveniruri, muzee 
virtuale, șezători, tabere de vară, evenimente gastronomice etc. Peste 150 de cadre didactice și bibliotecari 
comunali din 87 de localități s-au implicat și au coordonat activități cu elevii (de la ciclul primar la liceal). 
Proiectele s-au derulat cu sprijinul partenerului strategic Romanian-American Foundation și a sponsorilor 
PEPCO, LIDL, Fundația Orange, VITAS, Trasmec, Romanian United Fund și au primit mai multe distincții la Galele 
Naționale (premiul III la Gala Societății Civile, premiul I la Gala Tineretului din România, finalist la Gala Națională 
a Voluntariatului, finalist la Gala Carierei).

Bulevardul Păcii, Bl.5, Apt.9
Lupeni, Huneodara, România



Despre Clubul Meseriilor Rurale 

De ce vorbim despre meserii rurale? 

Credem că tinerii merită și trebuie să fie implicați în dezvoltarea comunității lor. De aceea ne dorim să învețe să 
aprecieze patrimoniul natural și cultural al locurilor în care s-au născut, să învețe să identifice comorile locale, 
să planifice și să implementeze proiecte care să le pună în valoare. De drag și din respect pentru ce-i al lor. În 
schimb au nevoie de sprijin, să simtă că aparțin și că sunt și ei, la rândul lor apreciați.

Deși pot părea de domeniul trecutului, multe meserii și activități antreprenoriale tradiționale sunt încă de 
viitor. Conform Asociației de Ecoturism din România (AER), România este chiar promotoarea conceptului de 
ecoturism la nivel internațional, fiind una dintre puținele țări din lume care a aplicat un sistem de evaluare a 
destinațiilor, pe baza unor criterii unanim recunoscute internațional. Ecoturismul sau turismul verde prin care 
frumusețile unei zone sunt îngrijite, conservate dar și promovate, se bucură de una dintre cele mai rapide 
creșteri, în lume, dar și în România. În perioada pandemiei, a crescut foarte mult interesul românilor pentru 
vizitarea propriei țări, pentru explorarea ținuturilor rurale. Dar o experiența valoroasă a unui turist este dată de 
interacțiunea și serviciile pe care i le poate oferi un/o:

ajung să cunoască, să aprecieze și să valorifice patrimoniul natural și cultural al locurilor în 
care s-au născut

își dezvoltă abilități de secol XXI - creativitate, comunicare, design-thinking, tehnologii 
digitale, activism civic

devin adevărați agenți ai schimbării în comunitățile lor

Jurnalist culinar 

Curator simboluri rurale

Organizator de șezători

Designer de produse textile

Ghid de natură

Ghid de cultură

Organizator de trasee tip 
"vânătoare de comori"
Grădinar
Culegător din flora spontană

Prin participarea la activități recomandate de Clubul Meseriilor Rurale, tinerii își dezvoltă competențe necesare fie 
ca angajați responsabili, fie ca antreprenori creativi în activități destinate turismului rural, prietenoase cu mediul. 

Sunt câteva exemple de meserii rurale, dar de viitor. Pregătirea pentru o astfel de meserie începe 
cu o apreciere autentică a patrimoniului cultural și natural al spațiului rural, iar prin Clubul 
Meseriilor Rurale, elevii au ocazia să se reîntâlnească cu elemente comune din satul lor, dar cu o 
altfel de experiență de învățare.
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“Cel mai important lucru este că în primul rând copiii, dar și eu în rând cu ei, am învățat despre patrimoniu și 
suntem capabili să spunem ceva autentic. Ei au început să-și dea seama pe bune că locul lor e important. Când 
au participat vara trecută la brunch-ul organizat de Ștefi la muzeu, unii au rămas să-și vândă suvenirurile, iar 
ceilalți au plecat la turul ghidat din sat. 
Cinci-șase dintre copii sunt capabili oricând să conducă un străin și să spună ce e valoros aici. E clar că ceva s-a 
pus acolo, pe sufletul lor. Sunt sigură că lor niciodată nu o să le mai fie rușine să spună de unde sunt. Pentru că 
și dacă se găsește unul mai puțin educat să le facă observație că sunt de la țară pot să spună - da, dar găsești 
cea mai veche casă de Valea Hârtibaciului, găsești o biserică care s-a păstrat numai aici. Sunt convinsă că acum 
știu să-și scoată în evidență valorile. Până la GreenIMPACT treceau și ei pe lângă toate acestea ca pe lângă stâlp. 
Dar acum le privesc cu respect.”

Cristina Simion, lider club de inițiativă comunitară Alțina, jud Sibiu
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Pentru cine este Clubul Meseriilor Rurale?
Pentru elevii din mediul rural:

care locuiesc și învață la țară sau au părinți la 
țară și ei învață la oraș;

activitățile sunt potrivite în special pentru 
elevii de gimnaziu și liceu dar cu o ghidare 
potrivită, unele activități poti fi derulate și de 
către copii din clasele primare, sau împreună 
cu părinții chiar și de la grădiniță.

Ca elevii să aibă parte de activități din 
programul Clubul Meseriilor Rurale 
au nevoie de: 

un spațiu adecvat
o gazdă care își asumă organizarea unor 
întâlniri periodice
unul - doi adulți care să coordoneze și să 
deruleze activități experiențiale într-un cadru 
organizat.

Invităm profesori, învățători, bibliotecari, asistenți sociali sau alți adulți care 
doresc și se pot implica voluntar

să se înregistreze la Fundația Noi Orizonturi în programul Clubul Meseriilor Rurale și
să organizeze activități experiențiale, la ore dar și după școală într-una din instituțiile locale ale comunei.

Abordarea pe care o propunem pentru implicarea elevilor în activități de pregătire 
pentru meserii de viitor este una experiențială, prin care:

Copiii sunt reconectați la 
comunitate (vorbesc cu oamenii 
din sat, vizitează locuri vechi dar 
cu ”ochelari” noi)

Sunt provocați constant la o 
experiență în trei pași -  Învață, 
Acționează, (se) Transformă

„Lucrează” pentru binele 
comunității, în timp ce se 
redescoperă și se dezvoltă pe ei 
înșiși



Ce puteți face în cadrul Clubului Meseriilor Rurale? 

Resurse din belșug, alegere flexibilă:

Exemplu:

De-a lungul anului școlar puteți parcurge: trei etape, trei sezoane de timp, trei modalități de implicare.

Un grup de tineri decide să pună plăcuțe pentru identificarea străzilor și pentru direcționarea către principalele 
obiective turistice. Pentru asta, învață despre istoria locală vorbind cu învățătorul, preotul, oameni în vârstă, 
caută informații despre obiectivele turistice în bibliotecă și pe internet, învață despre cum se face conservarea 
patrimoniului și cum să facă interpretarea lui pentru turiști, prezintă ideea lor în Consiliul Local, găsesc soluții 
durabile pentru realizarea plăcuțelor, vor discuta cu localnicii pentru a obține acordul lor pentru montarea 
plăcuțelor, se ocupă de realizarea și montarea plăcuțelor, inaugurează și sărbătoresc.

Ca îndrumător – meseriaș -  ai acces la o serie de resurse specializate pe teme de natură, gastronomie, 
grădinărit, biodiversitate, arhitectură tradițională, antreprenoriat, care îi echipează pe tineri cu 
informațiile necesare pentru:
1) a inventaria patrimoniul natural și cultural al zonei, 
2) a contribui la înțelegerea, protejarea și conservarea lui, 
3) a folosi creativ și sustenabil resursele din comunitate, 
4) a-și dezvolta simțul antreprenorial.

ETAPA 1

Pentru Activități
ai acces la

Pentru Proiecte
ai acces la

Pentru Școli/tabere 
ai acces la 

Activități sau misiuni

Sezonul tomană-iarnă Sezonul primăvară Sezonul vară

Proiecte Școli/tabere 

ETAPA 2 ETAPA 3

”activitatea”     o acțiune simplă, care 
poate fi realizată într-o singură unitate de 
timp. Ex: vizitează un meșter popular și 
postează o poză cu el. Scopul activităților 
este de a familiariza elevii cu elementele 
de patrimoniu cultural sau natural, de a-i 
introduce în lumea turismului rural. 

catalog online cu peste 100 de
activități

fond de 300 lei / cadru didactic / 
bibliotecar pentru achiziția de materiale 
necesare realizării activităților

serie de webminarii cu specialiști

7 cursuri de specializare, on-line, 
asincron 

fond de max 2000 lei/proiect pentru a 
pune în practică proiectul 

Boot-camp cu specialiști în dezvoltare 
și scriere de proiecte

ghiduri de organizare și pregătire 
pentru trei tipuri de tabere

fond de 1500 lei/comunitate pentru a 
organiza o tabără în vara 2022

pregătire și mentorat online

“proiect”     o succesiune de acțiuni, 
realizate în mai multe unități de timp, care 
conduc către un portofoliu sau un rezultat 
prin care elevii pot demonstra că pot pune 
în valoare elemente de patrimoniu natural 
sau cultural. Ex: fă un muzeu virtual pe 
artsteps în care pui poza și explicația 
despre meșterul popular.

“școală sau tabără de vară”     un 
curriculum pentru un număr de minim 5 
zile, elevii participă la o serie de activități 
despre propria comunitate, care se încheie 
cu un târg sau expoziție cu participare 
publică. Ex: tabără de plante, oameni și 
povești vindecatoare, care se încheie cu un 
târg de produse din plante medicinale.

Perioada Octombrie-Decembrie Perioada Ianuarie-Iunie Perioada Iunie-Septembrie
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Cine face înscrierea în program? 

Poți accesa Clubul Meseriilor Rurale: 

Înscrierea în programul Clubul Meseriilor Rurale se face de către orice adult dintr-o comunitate care dispune 
de următoarele:

Poți face cu elevii tăi

La fiecare dintre pași (sau chiar între     ) îndrumătorul poate apela la echipa Fundației Noi 
Orizonturi pentru consiliere și sprijin. Vă așteptăm să intrați în familia meseriașilor rurali! 

Pasul 1: Analizați comunitatea școlară și nevoile copiilor, dar și comunitatea ca ansamblu, pentru identificarea 
altor îndrumători care pot fi cooptați în Clubul Meseriilor Rurale
Pasul 2: Găsiți o gazdă pentru activitățile pe care urmează să le desfășoare alături de copii (poate să fie Școala, 
Primăria, Căminul Cultural, Biblioteca etc)
Pasul 3: Decideți un calendar și un desfășurător pentru implementarea activității / activităților alese
Pasul 4: Identificați, în oferta Fundației Noi Orizonturi, oportunitățile de dezvoltare/finanțare/promovare a 
proiectului realizat de copii în comunitate.
Pasul 5: Completați cu atenție și corect formularul de înscriere în program și trimiteți-l la adresa: 
meseriirurale @noi-orizonturi.ro

Cum știți dacă vă încadrați în profilul îndrumătorului 
pentru Clubul Meseriilor Rurale? 

Ce aveți de făcut pentru a vă înscrie în Clubul Meseriilor Rurale?

un spațiu adecvat 
o gazdă care își asumă organizarea unor întâlniri periodice
timp și angajament pentru coordonarea și derularea de activități și/sau proiecte și/sau tabere de vară

Lucrați sau ați putea lucra cu copiii și tinerii din localitățile rurale

Sunteți preocupat(ă) de educaţie și credeți în puterea ei de a transforma în bine tineri și comunități 

Sunteți pasionat(ă) de valorile autentice locale și aveți deja inițiative de conservare sau promovare a lor

Aveți dorința de a experimenta noi metode şi activităţi de învăţare 

Aveți motivație onestă de a dezvolta valori și abilități de viață tinerilor

Aveți spirit de echipă

Aveți posibilitatea, ca timp, de a lucra cu copii/tinerii pe o perioadă de timp bine definită   

Sunteți disponibil(ă) pentru tot parcursul de dezvoltare profesională propus de Fundația Noi Orizonturi (cursuri, 

mentorat etc)

Sunteți motivat de a continua programul și după încheierea mentoratului

Doar activități Doar proiecte Doar tabere de vară Orice combinație dintre ele

La clasă

Cercetași

Ca activitate extracurriculară, dar și la clasă

La bibliotecă În parohie

În clubul GreenIMPACT/IMPACT

Oriunde este o gazdă bună
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Cine suntem noi?
Clubul Meseriilor Rurale este un program al Fundației Noi Orizonturi dezvoltat cu sprijinul 
partenerilor săi, Romanian American Foundation, Lidl și Montana State University 4-H.

Fundația Noi Orizonturi are un istoric de peste 20 ani în educația pentru transformare. 20 ani în care am format 1.000 de profesori, 
preoți, lucrători de tineret, care au înființat și condus peste 300 de Cluburi de Inițiativă Comunitară IMPACT în România și am sprijinit 
înființarea altor 150 de cluburi la nivel internațional. Peste 17.000 de tineri au trecut prin programe de formare transformatoare, 
întărindu-și caracterul și încrederea în forțele lor.

Misiunea Romanian-American Foundation (RAF) este să promoveze şi să consolideze condiţiile necesare unei economii de piaţă 
sustenabile şi unei societăţi democratice, care să asigure accesul la oportunităţi pentru toate segmentele populaţiei din România. RAF 
susține dezvoltarea destinațiilor de ecoturism în România, contribuind la dezvoltarea economică a comunităților locale, conservarea 
naturii și culturii locale și la poziționarea României ca destinație importantă pe harta ecoturismului.

Lidl, parte a grupului Schwarz, cu sediul central în Neckarsulm, este una dintre companiile de top de pe piața de retail alimentar din 
Germania și Europa. Lidl este prezent în 32 de țări din întreaga lume și în prezent operează aproximativ 11.550 de magazine și peste 200 
de centre logistice și depozite în 29 de țări la nivel mondial. Lidl este un smart discounter care le oferă clienților produse cu cel mai bun 
raport calitate-preț. În spatele serviciilor și operațiunilor din magazine și centrele logistice stau simplitatea și orientarea către eficiență. 
Design-ul și structura proceselor standardizate sunt asigurate de către Lidl Stiftung, cu sediul central la Neckarsulm. 
 
În toate domeniile sale de activitate, Lidl este o companie care acționează cu responsabilitate față de oameni, societate și mediu. Pentru 
Lidl, sustenabilitatea este metoda prin care își îndeplinește, zi de zi, promisiunea cu privire la calitate.

Montana 4-H este programul de dezvoltare a tinerilor din Montana State University Extension. 4-H este cel mai mare program de dezvoltare 
a tinerilor în afara școlii din Statele Unite, care ajunge la aproape 6 milioane de tineri și este prezent în peste 70 de țări din întreaga lume. În 
4-H, dacă îl poți visa, o poți face! 4-H oferă mai mult de 200 de proiecte și experiențe de învățare care implică activ tinerii în timp ce se 
distrează. Proiectele 4-H se bazează pe voluntari adulți care lucrează cu tinerii ca parteneri și o resursă pentru învățarea practică.
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