
 

 

       Геокеш - каталог  
 

 Каталогът е последващ продукт от всички 

геокешове, поставени от партньорите по проекта в 

съответните партньорски региони. В течение на двете 

проектни години, най-малко 30 важни за проекта геокеша 

са "скрити" от всеки партньор и публикувани на 

www.geocaching.com или www.openchaching.de.                

В същото време бяха събрани информационни текстове и 

линкове към регионални фирми и организации за 

образование и обучение. Този каталог може да бъде 

намерен онлайн на интернет страницата на проекта 

www.neocraft.info.  
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 Пътеводителят вече е достъпен за свободно сваляне 

от сайта на проекта. Той включва всичките 180 геокеша (по 

30 от страна партньор), с информация например за: 

съдържанието на всеки геокеш относно възможностите за 

образование и обучение, координатите на геокеша, нивото на 

трудност и др. Допълнително може да намерите компас за 

обучение респ. информация за възможностите за обучение 

(включително данни за контакт, точно описание на 

съответната професия, частичен план за обучение и 

информация за трудово възнаграждение)  
NeoCraft Transfer  

група във Фейсбук  
 

           Групата във Фейсбук е създадена от 

партньорите като социална медийна 

платформа за всички заинтересовани лица, 

организации и институции. Основният фокус 

бе върху "Учене посредством геокешинг в 21-

ви век", което бе реализирано успешно. За 

повече информация относно проекта, моля, 

посетете ни във Фейсбук на  

https://www.facebook.com/NeoCraftTransfer/   

     NeoCraft Transfer пътеводител като компендиум  
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 На 29.04.2018 г. в София се проведе събитието 
"NeoCraft Transfer BG # 31: Традиционно занаяти" с 
участието на местната общност на геокешърите. Членове 
на "Геошинг България" активно участваха в 
организирането на събитието.  

        “The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of 
the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein.” 

Снимки от работн 

 В рамките на откриването на международния 
панаир на занаятите в Мюнхен на 8 март 2018 г. г-н 
Райнер Нолтен, изпълнителен директор на West Ger-
man Chambers of Crafts and Skilled Trades’ Council 
(WHKT), представи проекта NeoCraft Transfer 
реализиран по програма Еразъм+. 

Разпространяване  


