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Invitație

Nr. înregistrare: 2019/tjt/1

Curs de pregătire în reambularea hărților de Orientare
Asociația Regională de Beneficii Publice Dél-alföldi Teleházak, împreună cu Fundația Pentru
Orientare și clubul de turism Condor Club Arad, organizează un program de instruire cu numele
„Curs de reambulare a hărții de Orientare”
"Proiectul este implementat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria (www.interregrohu.eu), finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională și
de cele două state membre participante la program."
Axa prioritară: P6
Prioritate de investiție: SO 11/b.
Cod eMS: ROHU-161
Titlul proiectului: O-IKT (Sport-Sănătate-Turism-Tineret)
Scopul nostru este de a crește numărul tinerilor calificați în domeniul reambulării hărților și
practicarea orientării turistice și sportive prin utilizarea mijloacelor tehnice moderne de pe ambele
părți ale graniței, în special în România.
Hărțile de orientare prezintă modele de teren - alternând prin munți și văi, ape, drumuri, diferite alte
repere, reprezentând vegetația și alergabilitatea terenului prin diferite culori. Simbolurile utilizate la
hărțile de orientare sunt determinate în legenda standardizată de către Federația Internațională de
Orientare. Harta de orientare este mai detaliată decât hărțile turistice cunoscute.
În timpul cursului, participanții vor învăța tehnicile de reambulare, de desenare a hărții, precum și pașii
de realizare a unei hărți folosind software-ul și hardware-ul prezentat în timpul proiectului utilizând
versiunea 11 a programului OCAD. Învățarea se finalizează printr-un exercițiu propriu - reambularea
unei zone de 1 km2, unde elevii vor lucra împreună cu mentori.
Forma de învățământ: educație non-formală
Numărul de participanți: max. 14 persoane, conform ordinului de cerere (7 participanți din
România, 7 persoane din Ungaria). Se acordă prioritate tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 30 de
ani.
Condiții de participare: Cunoștințe în utilizarea calculatorului, cunoașterea simbolisticii și
regulamentul în Orientare.
Participanții la curs vor încheia contracte de calificare și de voluntariat.
Cerințe materiale: se recomandă utilizarea unui laptop propriu, dacă nu aveți un computer, vă rugăm
să ne informați. Software OCAD 11.
Durata cursului: 9 zile teorie (3 zile/modul) 5 zile practică, total: 14 zile, 98 ore
Tematica predării:
Modulul 1: Utilizare OCAD - Cunoștințe de utilizator OCAD, Noțiuni de bază ale lucrărilor de teren
Modulul 2: Desenarea hărții - măsurători în teren, desen OCAD, desen de hartă folosind fotografii
aeriene
Modulul 3: Desenarea hărții, utilizare OCAD - remodelarea, perfecționarea desenării formelor de
relief . Reprezentarea zonelor montane.

Limbajul cursului: român/maghiar
Locația și data cursurilor:
Modulul 1 – 2019.09.06-08. - Seghedin 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74/c.
Modulul 2 – 2019.10.04-06. - Vârtop, România - mții. Bihor (cabana Ady Endre Liceum)
Modulul 3 – 2019.11.22-24 - Căsoaia (Centrul de Educare şi Informare în Protecția Mediului
„Green House”(Casa Verde – Căsoaia)
Exercitiu: la orele pre-aranjate
Locul, data și condițiile examenului: La sfârșitul cursului se acordă un certificat. Certificatul se
eliberează pe baza participării active la cursuri, corectarea unei suprafețe de 1 km2 pe participant, cu
condiția ca rata de absență să nu depășească 10% din numărul de ore din durata cursului .
Prețul cursului: Gratuit
Limită de înscriere: 2019. 08.30.
Procedeul înscrierii:
Prin completarea formularului de înscriere în persoană sau prin accesarea interfeței online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGNhx7P2EngwKfToGBGQ6z879ffoFusVrqtm
_xsi5skBY4_A/viewform
O confirmare scrisă a cererii dvs. va fi trimisă prin e-mail.
Informații despre curs se pot solicita prin: Gureanu Dorel; e-mail:
condorclub@yahoo.com ; tel: 0742 071 862.
Vă informăm că fotografiile și videoclipurile realizate în timpul cursurilor / deplasărilor pot fi
utilizate în scopuri ilustrative sau promoționale.
Szeged, 2019. 08.09.

Tószegi Gyula
președinte
s.k.

Takács Ágnes
lider proiect
s.k.

Conținutul acestui document nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

