
SEZONUL DE VARĂ

FĂURITOR DE
TRASEE TURISTICE

FUNDAȚIA NOI ORIZONTURI LUPENI



CLUBUL MESERIILOR
RURALE
SEZONUL DE VARĂ

Reprezintă a treia etapă a proiectului și

presupune creșterea în dificultate a

sarcinilor asumate de adulții și copiii

care compun echipele locale interesate

să se implice în organizarea unei tabere

de vară pentru copiii din comunitatea

lor.



CE ESTE CURRICULUM?

Este un instrument ajutător care oferă descrierea
detaliată a fiecărei activități pe care o veți

realiza alături de copiii din club. 
 

Prin intermediul acestuia vei vizualiza mai ușor ce
anume aveți de făcut, oferindu-vă o structură clară și

etapizată a programului propus.
 



Copiii vor analiza

comunitatea și vor explora

potențiale trasee care ar

putea fi valorificate.

La final, vor alege un traseu

pe care îl vor amenaja.

 

EXPLORATOR ȘI

PROIECTANT

ZIUA 1

CURRICULUM FĂURITOR DE
TRASEE TURISTICE

Copiii documentează,

validează și finalizează
textul trecut pe panourile

informative, se secționează
și vopsesc panourile și

indicatoarele de direcție.

CUNOSCĂTOR ȘI

CONSTRUCTOR

ZIUA 2

Copiii asamblează
panourile și săgețile

indicatoarelor,

scriu/vopsesc textul

informativ pe acestea,

promovează traseul și

evenimentul de la finalul

taberei.

PROMOTOR ȘI

CONSTRUCTOR

ZIUA 3

Copiii amplasează
indicatoarele și panourile

informative, amenajează
traseul îl finalizează și îl

pregătesc pentru turul din

următoarea zi.

 

MONTATOR ȘI

FINISOR

ZIUA 4

Copiii fac un tur al satului

prin care anunță
parcurgerea traseului.

Aceștia invită alături de ei

locuitorii și actorii locali ai

satului și străbat împreună
traseul. 

ORGANIZATOR ȘI

GHID TURISTIC

ZIUA 5



LISTA ORIENTATIVĂ A

MATERIALELOR NECESARE

Materialele necesare pentru a implementa

programul, cu titlul de sugestie.

Dacă le puteți primi sub formă de donație,

pot fi înlocuite.

ACTIVITATI SUPLIMENTARE

PENTRU FIECARE ZI

Unele înainte, altele după atelierele din

Curriculum.

Acoperă încă 1 oră și 30 minute în fiecare

zi.

AUTORITĂȚI ȘI

COLABORATORI/EXPERȚI

LOCALI

Anunțare în avans pentru aprobări și

eventuale parteneriate.

IMPORTANT ȘI DE ȚINUT CONT

https://docs.google.com/document/d/1ZS2KXaf8H_zpoWRdHh-vTrH4ujDzzn1Dt89WtVzpuZM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XLVdQB6P8rLYtQpL0_qJC1ewLrVmlbkQ9fPBIMY0_eI/edit?usp=sharing


ZIUA 1
EXPLORATOR ȘI PROIECTANT

Descoperire puncte de interes/atracție din comunitate și vecinătatea

acesteia.

Prezentare în grupe și identificare suprapuneri.

Alegere traseu și denumire.

EXPLORARE PE GRUPE

Marcare GPS a locurilor de montare panouri și săgeți indicatoare de

direcție.

Realizare fotografii.

Schițare itinerar cu puncte de interes, panouri, săgeți indicatoare.

PROIECTARE TRASEU



YES! 87% OF TOURISTS WANT TO TRAVEL
RESPONSIBLY, ACCORDING TO THE SUSTAINABLE
TRAVEL REPORT BY BOOKING.COM.

ZIUA 1
ZIUA 2
CUNOSCĂTOR ȘI CONSTRUCTOR

Culegere informații atractive și de interes.

Realizare rută traseu GPS.

Pregătire prezentare traseu și stabilire întâlnire cu autoritățile locale.

CULEGERE POVEȘTI/INFORMAȚII 

Tăiere, șlefuire, vopsire panouri și săgeți de direcție.

MEȘTERIM PANOURI ȘI SĂGEȚI



ZIUA 3
PROMOTOR ȘI CONTRUCTOR

Prezentare traseului spre actorii locali.

Retușare și finalizare informație panouri.

Realizare conținut online: pagina FB, OA, Maps,etc.

Comunicat de presă.

PREZENTARE TRASEU, FINALIZARE INFORMAȚIE

Asamblare săgeți și panouri.

Scriere text și pictare imagini reprezentantive.

!!! Asigurare transport spre punctele de montare în ziua următoare.

FINALIZARE PANOURI ȘI SĂGEȚI



YES! 87% OF TOURISTS WANT TO TRAVEL
RESPONSIBLY, ACCORDING TO THE SUSTAINABLE
TRAVEL REPORT BY BOOKING.COM.

ZIUA 1

ZIUA 4
MONTATOR ȘI FINISOR

greblează, 

taie crengi,

O echipă sapă și pregătește gropile.

O echipă montează panourile și le consolidează.

O echipă finisează traseul:

curăță de resturi.

ACTIVITATE COMUNĂ: SĂPĂTORI, MONTATORI, FINISORI

Acum puteți aplica marcaj suplimentar, în vopsea.

OPȚIONAL: 



ZIUA 5
ORGANIZATOR ȘI GHID TURISTIC

Stabilire itinerar de promovare.

Motto/strigare atractivă.

Îmbrăcăminte atractivă.

Parcurgere traseu.

!!!!! NU KITSCH

ANIMATOR COMUNITAR

Împărțire pe grupe mai mici.

Prezentare inițiativă și traseu.

REFLECTARE ACTIVITATE

GHID TURISTIC 



FUNDAȚIA NOI ORIZONTURI LUPENI

FĂURITOR DE TRASEE TURISTICE

VĂ MULȚUMIM!


