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    Derularea secţiunii de Aventură în 7 etape   

    Fundația The Duke of Edinburgh’s International Award Romania  

 

Etapa Documente necesare                Activităţi Persoane implicate 

I.Pasul 1 
Pregătire 

 

Click aici pentru a descărca 
documentul pentru informarea 
părinţilor (acord obligatoriu în cazul 
participanţilor de sub 18 ani) 

- 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 

Părinţi 

II. Pasul 2 

Instruire  

A se consulta fișa de activitate / 
Carnetul de progres 

- Înţelegerea scopurilor călătoriilor de aventură 

- Proceduri de urgenţă şi prim ajutor 

- Echipamentul necesar şi modul de folosire 

- Planificarea călătoriei 

- Orientare (lucrul cu harta şi busola) 

- Campare, incluzând mâncarea şi pregătirea 

mâncării 

- Lucru în echipă şi training pentru lideri 

- Abilităţi tehnice specifice tipului de călătorie 

- Abilităţi de observare şi înregistrare 

- Impactul călătoriei asupra mediului 

- Aprecierea culturii în mediul de călătorie 

Lideri Award 

Instructori activitate 

Participanți 

 

III.Pasul 3  
Călătorii de antrenament 

Clink aici pentru a consulta 
informaţii utile despre "ABC-ul 
călătoriilor de aventură Award" 

- Desfăşurarea călătoriilor de antrenament în 
condiţii similare călătoriilor de calificare (ca 
mediu, durată, grad de dificultate a traseului, 
componenţa echipei)   

-  Identificarea şi formularea obiectivului 
călătoriei de calificare  

Instructorul  / 
Supraveghetorul 
Participanţii 

mailto:office@dofe.ro
http://www.dofe.ro/
http://www.dofe.ro/data/_editor/MODEL%20ACORD%20parinti%20pentru%20derularea%20sectiunii%20de%20aventura.docx
http://www.dofe.ro/data/_editor/ABC-ul%20calatoriilor%20de%20Aventura%20Award.pdf
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Notă: Încălcarea regulilor şi condiţiilor minime duce la transformarea călătoriei în explorare, antrenament sau la amânare 

IV. Pasul  4 

Planificarea călătoriei de 

calificare  

Click aici pentru formularul necesar 
a fi trimis către Fundaţia Award cu 4 
săptămâni înainte de călătoria de 
calificare 

-  Completarea de către Liderul Award a 
formularului de notificare şi trimiterea acestuia 
către Fundaţie, în vederea identificării unui 
evaluator 

 

Lideri Award 

Instructor Aventură / 

Supraveghetor 

Echipa națională 

Notă: În absenţa  formularului de notificare, nu se va desemna evaluatorul  pentru  călătoria de calificare 

Pasul  5  
Fişa de planificare a 
călătoriei de calificare  

Click aici pentru formularul necesar 
a fi trimis către Fundaţia Award cu 3 
săptămâni înainte de călătoria de 
calificare 

- Completarea de către Instructor  / 
Supraveghetor împreună cu participanţii a fişei 
de planificare a călătoriei de calificare (câte o 
fişă pentru fiecare zi ) şi trimiterea acesteia 
către Fundaţia Award 

- Desemnarea  de către Fundaţia Award a unui  
evaluator care va prelua coordonarea călătoriei 
de calificare 

Instructor Aventură / 

Supraveghetor 

Participanţi 

Echipa națională 

 

Notă: Fără completarea fişei de planificare a călătoriei nu se va pleca în călătoria de calificare 

Pasul  6 
Managementul riscurilor 
în călătoriile de aventură 

Click aici pentru a descărca fişa de 
lucru  

- Supraveghetorul va realiza împreună cu grupul 
de participanţi o sesiune de management al 
riscurilor pentru traseul propuns în călătoria de 
calificare 

Supraveghetor 
Participanţi 

V. Pasul 7 
Călătoria de calificare  
 

 - Întâlnirea supraveghetorului cu grupul de 
participanţi cel puţin o dată de zi  (de mai multe 
ori dacă este nevoie) 

- Întâlnirea evaluatorului cu grupul de participanţi 
o dată pe zi (presupune stabilirea unor puncte 
de întâlnire la începutul călătoriei) 

- Evaluarea participanţilor în mod individual dar 
raportat la implicarea şi munca în echipă 

Supraveghetori si 

Evaluatori 

Participanţi 

 

mailto:office@dofe.ro
http://www.dofe.ro/
http://www.dofe.ro/data/_editor/Formular%20de%20instiintare%20pentru%20planificarea%20Aventurii.docx
http://www.dofe.ro/data/_editor/FI%C5%9E%C4%82%20de%20planificare%20a%20calatoriei.doc
http://www.dofe.ro/data/_editor/Evaluarea%20riscurilor_fisa%20de%20lucru.docx
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VI. Pasul 8  
Jurnalul / raportul 
călătoriei de calificare 
 

Click aici pentru a descărca 
informaţii utile  
 

 

- Finalizarea călătoriei de calificare prin 
prezentarea raportului / jurnalului de călătorie 
în prezenţa Evaluatorului / Supraveghetorului 

Supraveghetori şi 

Evaluatori 

Participanti 

 

 

VII. Pasul 9  
Carnetul de progres  

Carnetul de progres - Completarea Carnetului de progres al 
participanţilor pentru înregistrarea progresului 
avut pe parcursul activităţilor şi furnizarea 
informaţiilor necesare completării formularul de 
finalizare a nivelului Award 

Lideri Award 

Instructori 

Supraveghetori şi 

Evaluatori 

Participanti 

 

 

mailto:office@dofe.ro
http://www.dofe.ro/
http://www.dofe.ro/data/_editor/Calatoria%20de%20calificare_%20evaluare%20si%20prezentare.docx

