
 

 

       Geocache -Kataloğu  
 

 Katalog her bir proje ortağı bölgesinde, proje ortakları 

tarafından yerleştirilen bütün ‘geocache’lerin tamamlayıcı bir 

ürünüdür. 2 proje yılı süresince, her bir proje ortağı tarafından 

30 tane projeyle ilgili ‘geocache’ yerleştirildi ve 

www.geocaching.com veya www.openchaching.de. 

sitelerinde yayınlandı. Aynı zamanda, uygun bölgesel eğitim 

ve öğretim kurumlarına  erişebilecek internet  bağlantıları

(linkler) ve bilgi metinleri derlendi. Kataloğa internet 

üzerinden (online)  www.neocraft.info web sitesinden 

erişilebilir.  
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 El kitab proje sitesinde mevcut olup, ücretsiz olarak 

indirilebilir. El Kitabı 180 (her ülke için 30 tane) ‘geocache’ 

hakkındaki : her bir ‘geocache’ ‘in eğitim öğretim olanakları, 

‘geocache’ koordinatları, zorluk derecesi, vb. bilgileri içer-

mektedir. Buna ek olarak, iletişim bilgileri, ilgili mesleğin 

tam açıklaması ve kazanılacak ücretin beraberinde, kısmen 

eğitim planını ve  eğitim olanaklarını içeren bir pusula bula-

bileceksiniz .  NeoCraft  
Facebook Grubu  

 Facebook Grubu proje ortakları tarafın-

dan ilgili orta ve paydaşlar için oluşturulan bir 

sosyal medya platformudur. Ana odak noktası; 

başarılı bir şekilde gerçekleştirilen “ 21’nci  Yüz-

yılda Geocaching ile Öğrenme” için, bahsi geçen 

hedef gruplarda duyarlılık/ilgi oluşturma üzerine-

dir. Proje hakkında daha fazla bilgi edinmek için  

bizi lütfen aşağıdaki adres üzerinden takip ediniz: 

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

     Kısaca NeoCraft Transfer El Kitabı  
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 Sofya’da 29.04.2018Tarihinde  yerel ‘geocacher’ 
topluluğu katılımcıları ile “NeoCraft Transfer BG 
#31:Geleneksel el sanatları ” ‘gocaching’ etkinliği ger-
çekleştirildi. “Bulgaristan Geocaching” üyeleri aktif ola-
rak etkinliğin düzenlenmesine katılmışlardır.  

        “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.” 

Toplantı Fotoğrafları 

 8 Mart 2018’de Münih’teki uluslararası el sa-
natları fuarının açılışının bir  bölümü olarak, Batı Al-
manya Esnaf ve Zanaatkarlar Odaları Meclisi İcra 
Kurulu Başkanı (WHKT) Sayın Reiner Nolten NeoC-
raft Transfer Erasmus+ projesini sunmuştur. 

Yaygınlaştırma 


