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Proiectul este inovator și răspunde unor nevoi specifice identificate in Geoparcurile Internaționale 

UNESCO și in zonele cu un bogat patrimoniu geologic sau cu sisteme carstice. Proiectul propune 

dezvoltarea unui pachet de formare profesională pentru viitori ghizi  în geoturism și speologie vizând 

două tipuri de competențe: i) competențe specifice interpretării patrimoniului geologic pentru turiștii și 

vizitatorii geoparcurilor; ii) competente specifice in dezvoltarea unor itinerarii geoturistice in zonele cu 

patrimoniu geologic si oferirea de servicii de ghidaj și asistență turiștilor și vizitatorilor geoparcurilor si 

sistemelor carstice. 

Produsele intelectuale dezvoltate sunt: 

1) Curriculum pentru cursul de formare propus (obiective, structura, conținutul, cunoștințe, 

abilități, evaluare); 

2) Manualul GeoTUR – Ghid de interpretare in geoturism ; 

3) EUROGEA, suport multimedia ce va fi folosit in cadrul cursurilor de formare, dar si in alte tipuri 

de activități educaționale dedicate geoturismului; 

4) Cursul de formare  pentru ghizi, propus a se derula pe platforma MOODLE a coordonatorului. 

Pentru testarea rezultatelor, va fi organiza un curs pilot comun, iar fiecare partener va organiza cursuri 

locale de formare pentru membri echipelor geoparcurilor partenere. Fiecare partener va organiza 

activitățile de promovare a proiectului și diseminare a rezultatelor.  

Competențele dezvoltate vor avea la bază criteriile codului european al calificărilor și ocupațiilor și vor fi 

recunoscute prin Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională (ECVET). 

Materialele realizate în cadrul proiectului vor fi disponibile online, în sistem e-learning. 

Parteneriatul proiectului este format din: 

Coordonator: Asociación Grupo para el Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa (GDR SUBBÉTICA ) 

Parteneri: 

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO (CMAOT) 



ADESPER-Agrupación para el Desarrollo Sostenible y la Promoción del Empleo Rural 
For.es. Formazione e Sviluppo Srl 
Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI 
 
 
https://geotur.gruposubbetica.com/project/ 
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