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Derularea programului în 6 etape 

The Duke of Edinburgh's International Award Romania 

 

Etape Activități Persoane implicate 

Etapa 1 

Semnarea Licenței pentru a deveni 

Unitate Operațională Award 

- Stabilirea modalității de lucru  

- Stabilirea echipei de voluntari Award care vor participa la 

formare și vor avea roluri diferite în livrarea programului 

- Transmiterea documentației necesare de către Fundație către 

viitoarea Unitate 

- Semnarea contractului de licențiere cu reprezentanții instituției 

(online sau față în față) 

- Emiterea pachetului de licențiere pentru noua Unitate Award, 

de către Fundație 

 

 

- Coordonatorul național  

- Viitorul coordonator Award din cadrul 

instituției 

- Directorul/președintele instituției care 

urmează să se licențieze 

 

Etapa  2 

Curs de formare de noi Lideri Award 

 

- Accesarea platformei Online Learning Hub de către membrii 

Unității Award 

- Organizarea cursului de Lideri Award 

- Parcurgerea cursului de Lideri Award 

- manager de formare Fundație care se 

ocupă de organizarea cursului 

- formatori voluntari ai Fundației care 

livrează cursul de formare de Lideri Award 

- minim 4 persoane din Unitate, 

participante la curs (1 coordonator, minim 

2 Lider Award și un instructor Aventură 

sau potențial Supraveghetor și Evaluator) 
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Etapa 3 
Demararea programului în Unitatea 
Award 
 

- Organizarea unei activități de demarare a programului Award 
(sub formă de prezentare interactivă, jocuri) 

- preluarea tinerilor de către Liderii Award 
 

- Liderii Award formați 

- potențiali participanți, tineri cu vârsta 

cuprinsă între 14-24 ani 

- potențiali instructori de activitate, de 

Aventură 

 

Etapa 4 

Promovarea programului în 

comunitate 

- Facilitarea de contacte de potențiale organizații sau locații 

pentru desfășurarea activităților tinerilor  

- Promovarea activităților și experiențelor tinerilor participanți 

- promovare online 

- Liderii Award formați 

- Reprezentanții instituției licențiate 

- Tinerii participanți 

- Echipa națională (contract de colaborare, 

facilitare contacte și consultanță, unde 

este necesar) 

 

Parcurgerea programului și 

monitorizarea tinerilor participanți 

 

- Întâlniri ale Liderilor cu participanților în Award 

- mentorarea tinerilor 

- revizuirea obiectivelor propuse la fiecare activitate 

 

- Lideri Award 

- Participanți 

Instructori de activitate 

 

Pregătirea și desfășurarea Sectiunii de 

Aventura 

- Prezentarea secțiunii de Aventură de către Lideri 

participanților 

- Formarea grupelor de Aventură (4-7 tineri) 

- alegerea tipului de Aventură (explorare, expediție, alt tip de 

călătorie) 

- Lideri Award 

- Participanți 

- părinți  

 

- Organizarea sesiunilor  de instruire a grupelor de Aventură (a 

se consulta fișa de activitate / Carnetul de Progres pentru a 

vedea care este training-ul initial de Aventură), inclusiv o 

- Lideri Award 
- Instructori activitate 

- Participanți 
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sesiune de management al riscurilor în călătorie -  

- Desfășurarea călătoriilor de antrenament  (cu atenție acordată 
identificării obiectivului călătoriei finale) 

- Lideri Award 
- Instructori activitate / Supraveghetori 

- Participanți 

- Trimiterea documentelor de înștiințare a călătoriilor pentru 
tineri către Fundația Award 

- Lideri Award 
- Instructor Aventură / Supraveghetor 
- Echipa națională 

- Efectuarea unei sesiuni de evaluare a riscurilor pentru traseul 

care urmeaza sa fie parcurs de catre grupul de tineri in 

calatoria finală 

- Supraveghetor 
- participanti 

 

- Desfasurarea calatoriilor de calificare in mediul si pentru 

nivelul ales 

- Supraveghetori si Evaluatori 
- participanti  

 

- Realizarea si prezentarea jurnalului de calatorie / raportului  

calatoriei de calificare  

- Supraveghetorn si Evaluatori 
- participanti  

 

Etapa 5 

Evaluarea tinerilor 

- completarea carnetelor de progres de către instructorii de 
activitate 

- încheierea secțiunilor cu o activitate finală care să demonstreze 
progresul avut 
 

- participanți 
- instructori de activitate 
- Lider (opțional) 

- Liderii poartă o discuție de evaluare și revizuire a parcurgerii 
programului cu participanții, subliniind reușitele și progresul 

- Liderii se asigură de completarea carnetelor de progres 
- Liderii Completează fișa de finalizare a programului și o trimit 

către Fundația Award 
 

- Lideri 
- Participanți 
- echipa națională 
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Etapa 6 

Ceremonia de premiere Award 

 

- organizarea ceremoniei de premiere la nivel local pentru nivelul 
de Bronz și Argint după primirea aprobării de la Fundație (după 
verificarea formularelor de finalizare) 

- plata certificatelor și pin-urilor către Fundație 
- pregătirea tinerilor care urmează să participe la ceremonie cu 

un număr artistic sau speech 

- Lideri 
- participanți 
- voluntari ai organizației 
- echipa națională 

 

*Notă: pentru o mai bună înțelegere a derulării programului Award și implicațiile acestuia se poate consulta "Manualul de management în Award"  

http://dofe.ro/data/_editor/Manual%20Management%20%C3%AEn%20Award.pdf

