
 

 

       Catálogo Geocache   
 O catálogo é um produto subsequente de todas as 

geocaches colocadas pelos parceiros do projeto nas 

respetivas regiões parceiras do projeto. Ao longo dos dois 

anos do projeto, pelo menos 30 geocaches relevantes para 

o projeto foram "escondidos" por cada parceiro do projeto e 

publicados em www.geocaching.com ou 

www.openchaching.de. Ao mesmo tempo, foram 

compilados textos de informação e links para as empresas 

regionais apropriadas de ensino e formação. Este catálogo 

pode ser encontrado on-line no site do projeto 

www.neocraft.info  
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 O Guia já está disponível para download gratuito no 

site do projeto. Inclui todos os 180 (30 por país parceiro) 

geocaches, com informações sobre, por exemplo: o con-

teúdo de cada geocache para oportunidades de educação e 

formação, coordenadas de geocache, nível de dificuldade, 

etc. Além disso, você encontrará uma bússola de formação 

com informações sobre as opções de formação (incluindo 

detalhes de contato, descrição exata da respetiva ocupação, 

plano de formação parcial e informações sobre remune-

ração) )    
Grupo NeoCraft  

no Facebook  
 

O grupo do Facebook foi criado pelos parceiros 
do projeto como uma plataforma de média social 
para as partes interessadas e partes interessa-
das. O foco principal tem sido a sensibilização 
do grupo-alvo mencionado para "Aprendizagem 
através Geocaching no século 21", que também 
foi feito com sucesso. Para mais informações 
sobre o projeto, por favor, siga-nos em  
https://www.facebook.com/NeoCraftTransfer/   

     NeoCraft Transfer Guide como compêndio  
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 Em 29.04.2018, o evento de geocaching “NeoCraft 
Transfer BG # 31: Evento de artesanato tradicional” teve lugar em 
Sófia com participantes da comunidade geocacher local. Os memb-
ros do “Geocaching Bulgaria” participaram ativamente na organi-
zação do evento.  

        “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.” 

Reunindo Rotoseeting  

 Como parte da abertura da feira internacional de 
artesanato em Munique, em 8 de março de 2018, o Sr. Reiner 
Nolten, Chefe Executivo do Conselho de Câmaras de Artesa-
nato e Artesanato da Alemanha Ocidental (WHKT), apresen-
tou o projeto ERASMUS + NeoCraft Transfer. 

Disseminação  


