
 

 
Promovarea valorilor culturale 

prin 
cooperarea actorilor culturali locali 

 
– PROCULT – 

 
Fundaţia Diaspora 

 

 

 

PROCULT– Realizarea traseelor turistice 

(lucru în echipă) 
 

 

 

1. Alcătuirea echipelor – vom alcătui 4 echipe, pe cât posibil având în vedere și o 

componentă cât mai diversificată a echipei (ex: mai multe domenii de activitate, mai 

multe județe în componenta echipei). Se vor alcătui 4-5 echipe a câte 3-5 membrii în 

echipă. Echipele vor lucra separat – este nevoie de locuri separate (mese separate, Sali 

diferite, etc.) 

Timp alocat: 15 min. 

 

 

2. Joc de cunoaștere – Asemănări și deosebiri 

Membrii echipei trebuie să se cunoască mai bine, astfel se va realiza următorul joc: 

- Să găsească 2-3 locuri, pe care le-au vizitat toți membrii grupului. 

- Să găsească 1-1 artist agreat de toți membrii grupului (ex: 1 scriitor, 1 muzician, etc.) 

- În cadrul discuțiilor sigur vor găsi câte o trăsătură caracteristice pentru fiecare 

membru, care este valabilă doar pentru o persoana din cadrul grupului. Va trebui să 

găsească câte o caracteristică pentru fiecare membru a echipei.  

La urmă fiecare echipă se prezintă 

Timp alocat: 20 min pentru lucru în echipă; 10 min de prezentare/echipă 

 

 

3. Trasee culturale 

Echipele vor primi materialele de lucru (hartă, prezentări ale unor localități, monografii 

etc.) 

Fiecare echipă va trebui să elaboreze câte un traseu cultural: 

- Va trebui să decidă timpul alocat pentru excursie (min 2 zile – max. 5 zile) 

- Să decidă asupra grupului țintă (cine participă) 

- Perioada (anotimp, etc.) 

- Condiție: ruta trebuie să parcurgă cel puțin două județe 

- Va trebui să realizeze planul excursiei (pe zile, programul de dimineață și de după 

masă, unde vor servi masa, unde va fi cazarea, - să precizeze activitățile din cadrul 

excursiei) 

- Planul va fi scris pe o hârtie flip-chart 

- Traseul va fi trasată cu marker pe hartă. 

Timp alocat: 60 min pentru lucru în echipă; 20 min pentru prezentare/echipă. 

 


