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A Dél-alftildiTeleházak Regionális Közhasznú Egyesülete aTájékozódási Futásért Alapítvánnyal és
az Aradi Condor Clubbal ismeretterjesztő programot szeryez,,Tdjékozódtísifutó térképhelyesbítő
tréning'elnevezéssel, ,,A projekt azInterreg V-A Romania-Magyarország Program keretében valósul
meg (www,interreg-rohu.eu), azEurőpai Unió támogatásával,,azEurőpai
valamint a programban résztvevő két tagállam társfinanszírozásáv al." .

Regionális Fejlesáési Alap,

Prioritasitengely: P6
Beruháási prioritás: SO 11/b,
eMS Kód: ROHU-l6l
A projekt címe : O-IKT (Sport-Health-Tourism-Youth)

célunk a határ mindkét oldalán korszerű technikai eszközök felhasználásával növelni a
térképhelyesbítéshezértő és gyakorló fiatal szakemberek és ezen keresztül a tájékoződási
sportok szítmárahaszná|ható területek szémtát, főképpen a romániai területeken.

A

tájfutó térképeka terep domborzati viszonyait - hegyek és völgyek váltakozását -, a
vizeket, utakat, a különböző tereptárgyakat, anövényzetet és a terep járhatőságát különböző
színű jelekkel ábrázol1ák. A tájfutó térképekenhasznált térképjeleket az egységes tájfutó
jelkulcs tartalmazza. A tájfutó térképrészletesebb, mint az ismert turistatérképek.
A felkészítéssorán a résztvevők elsajátítják a térképhelyesbítés,rajzolás módszereit, a terepen
és a projekt során beszerzésre került szoftver és hardver eszközökkel a térképrajzolás lépéseit.
(OCAD 11 versiot használva) A tanulást önállóan elvégzendő gyakorlat zárja - 1 km2-es
terület önálló javitásával), amelynek során a hallgatók munkáját mentorok segítik.

Az ismeretterj esztés szintje: nem formális tanulás, műhelyfoglalkozás
Hallgatói létszám: míx. 14 fő, jelentkezési sorrend alapján (7 fő romániai, 7 fő
magyarcrszágirészvevővel). Prioritást élveznek a 18 és 30 év közötti fiatalok.
Előzetesen elvárt ismeretek: számítőgépes felhasználói ismeretek, a tájékoződási futás
térképj e l e inek é s vers enysz ab ály zaténak i smerete
A nem formális tanulás résztvevőivel szerződést kötiink.

A

részvétel tárgyi feltétele: saját tulajdonú notebook használata ajánloít" amennyiben nem
rendelkezik számitőgéppel kérjük jelezze felénk. OCAD 1 1. szoftver.

A felkészítésiidő: 9

nap elmélet (3 napos modulokban) 5 nap gyakorlat, összesen: 14 nap,98

őta,

A felkészítéstematikája:
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1,

modul OCED használat - OCED felhasználói ismeretek, Terepi munka alapjai

2. modul Térképrajzolás- Terepi bemérések,OCED rajzolás.légi fotó alaplántérkép rajzolás
3. modul Térképrajzolás, OCED hasznáIat - Domborzat átrajzolása, pontosítása. Terepfedezet

ralzolása hegyekben,

A műhelyfoglalkozás munka nyelve: román/magyar
Helyszínek és időpontok
1. modul -2019,09.06-08. - Szeged 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt, 74lc.
2. modul -2019.10.04-06. - Vértop Romania-Bihar mountains (Ady Liceum Kulcsosháza)
3. modul - 2019.I1 ,22-24 - Kaszolya (Centrul de Educare gi Informare in Proteclia Mediului
,,Green House"(Casa Verde - Cásoaia)
Gyakorlat: 5 nap - előre egyeztetett időpontokban.

A

műhelyfoglalkozások részvételiigazolás, tanúsítvány kiadásával zárulnak, amely kiadásának
feltétele az őrákon való aktív részvétel,résztvevőnként 1-1 km2-nyi terület javítása, azzal a
feltétellel, hogy a hiányzás mértékenem haladhatja meg a kontaktórák számának 10%-át.

A rendezvény díja: ingyenes
A jelentkezés határideje: 2019.
A jelentkezés módja:

08.30.

Ajelentkezési lap kitöltésével szetnélyesen, vapy a következő online felületen;

e/lFAI

A j elentkezés elfogadásáról írásos visszaigazol ást küldünk.

A rendezvénnyel kapcsolatban tájékoztatás kérhető: Szokolai

Sándor; e-mail: dtertf@gmail.com;
mobil: 201215-8880.
Felhíujuk szíves figyelmüket, hogy a rendezvényen/műhely foglalkozáson
fényképekés videofelvételek
készülnek, melyeket illusznációként, illetve promóciós célból felhasználhatunk.
Szeged,2019. 08.09.

jelen dokumentum tartalma nem feltótlenültükrözi

az Európai Unió álláspontját.

