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1. Argument
Imaginează-ți că mergi pe creasta Pietrei Craiului, pe cărările Ceahlăului, în pădurile bănățene sau în peșterile
Apusenilor, călărești în zona Baraoltului, mergi cu barca în Delta Dunării sau cu bicicleta prin castrul roman de la
Tirighina. Orice ai alege, vei avea parte de o experiență de neuitat, cu peisaje minunate.
Ca parte dintr-o echipă mică, vei planifica și parcurge o călătorie de instruire, de antrenament și de calificare care
îți vor lărgi orizontul. Îți vei îmbunătăți abilitățile de organizare, comunicare și leadership și vei lua în spate un
ruscac plin de amintiri.
Când parcurgi fiecare secțiune a programului Award ar trebui să dezvolți un program care este specific și relevant
pentru tine, într-un mediu sigur. Acest material subliniază importanța echipamentului în mediul outdoor, oferă o
listă inițială de idei și scopuri pentru alegerea unor călătorii potrivite precum și kit list-ul unui echipament pentru
o călătorie, necesare unor amintiri pozitive și pline de experiențe constructive.
Indiferent de activitatea practicată și de sezonul ales (vară, iarnă), variabilitatea condițiilor de mediu în activitățile
desfășurate, se impune folosirea unui echipament adecvat. Necunoașterea sau ignorarea cu bună știință a
acestor principii poate duce la neplăceri sau chiar accidente serioase. Subiectul abordat este extrem de vast, însă
vom puncta cât mai succint principalele componente ale unui echipament precum și idei de călătorii de Aventură.
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2. Listă de idei pentru alegerea de călătorii
Construirea unui program specific și relevant pentru fiecare participant Award, pe parcursul finalizării fiecărei
activități a programului este esențială. Această fișă îți oferă o listă cu idei pe care le poți pune în practică sau care
ar putea fi folosite ca punct de pornire în crearea propriei călătorii de aventură! Ține minte, este vorba
întodeauna despre aventura ta: este alegerea pe care o faci.
A pleca în călătorii îți oferă posibilitatea de a avea parte de aventură, de a lucra ca parte a unei echipe și de a
acționa din proprie inițiativă. Călătoriile de aventură pot fi desfășurate pe cât de departe sau pe cât de aproape
de casă dorești și există sute de modalități în care acestea pot fi parcurse. Important este ca planificarea
călătoriei de aventură să fie făcută temenic și este bine să fie făcută împreună cu Liderul.

IDEI DE CĂLĂTORII DE AVENTURĂ
- Studierea vieții insectelor în zonele sudice, de
câmpie
- Explorarea muncii de echipă prin nominalizarea
unui lider pentru fiecare zi
- Căutarea unor forme de fungi, înregistrarea și
consemnarea acestora într-un album
- Planificarea unei rute care explorează localitatea
Humulești, jud. Neamţ, zona de rezidență și creație
a lui Ion Creangă
- Conștientizarea impactului turismului asupra
florei și faunei din Munții Bucegi
- Desenarea a cât mai multe constelații care se pot
observa pe cer, cu ochiul liber
- Crearea unui ghid cu imagini care să reprezinte
codul zonelor rurale din Banat

Cu scaunul cu rotile
- Crearea unui mix de muzică de expediție care să
reflecte experiențele fiecărui membru al echipei
- Parcurgerea unei linii de tren dezafectate și
identificarea clădirilor care mai sunt încă în uz
- Planificarea și realizarea unei rute provocatoare
în Munții Făgăraș, și realizarea unui jurnal video
- Planificarea unei rute în Pădurea Bogății pentru
a face mai multe fotografii cu care urmează să se

construiască un calendar
- Pregătirea unui ghid de vizitare a unui parc
național explicând metodologia pentru pescuire,
picnic, conservare.
- Realizarea unui calendar ilustrat al unui braț de
canal, cercetarea istoriei zonei și apoi călătoria în
sine pentru a strânge mai multe informații și schițe
pentru ilustrarea ghidului
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- Construirea unui ciclu al amintirilor care să aducă
în prim plan istoria de pe câmpurile de bătălie din
Oituz
- Crearea unui jurnal video al expediției în care să
se înregistreze experiența fiecărui membru al
echipei
- Parcurgerea unei părți a intinerariului lui
Alexandru Ioan Cuza prin Țara Românească
- Utilizarea unui sistem de ciclism în zona Viscri
pentru a derula un proiect de cercetare pe tema
calității pistelor de biciclete
- Crearea unui ghid al unui traseu de aventură
parcurs, pentru a fi accesat și de către alți vizitatori

- Explorarea zonei danubiene cu șalupele
- Planificarea unei expediții pe apă pe Lacul Bicaz
- Explorarea diferitelor roluri în echipă identificate la
bordul unei bărci pentru a oferi tuturor
oportunitatea de a activa într-un rol nou
- Plimbarea cu barca pe Dunăre în Germania făcând
rezervări ale locurilor de campare dinaintea plecării
- Planificarea unei călătorii de traversare a canalului
într-un iaht
- Folosirea unor tehnici simple de a construi harta
unui estuar în cadrul unei expediții și compararea cu
o hartă reală la finalizarea călătoriei
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- Planificarea unei expediții călare în zona rurală
incluzând identificarea unei ferme potrivite unde se
poate campa și realiza trasee călare
- Explorarea accesibilității și a cărărilor din munții
Iezer-Păpușa
- Planificarea unei expediții cu vedere la mare și
realizarea de fotografii pe parcursul drumului care
să inspire pictarea unui tablou surprinzând o scenă
favorită
- Crearea unei serii de jocuri de echipă desfășurate
pe parcursul călătoriei
- Parcurgerea unei expediții prin pădure și notarea
diferitelor tipuri de copaci precum și vârsta acestora
- Parcurgerea unei expediții călare și compunerea
unui poem la întoarcere, care să surprindă
experiențele avute

3. Scopul călătoriilor de aventură
Toate călătoriile de aventură trebuie să aibă un scop. Acest scop reflectă interesele și abilitățile celor care iau
parte și este ales în funcție de zona în care se desfășoară călătoriile de calificare, având un rol cheie raportat la
succesul fiecărei călătorii de aventură.
Alegerea scopului se realizează înainte de orice planificare. Scopul setează destinația, mediul, modalitatea de
călătorie și tema călătoriei de calificare. Rolul Liderului combină rolul de consultant, ghid și prieten, susținând
echipa de tineri să extragă cea mai mare valoare din scopul propus pentru călătoria de calificare.
A se reține ABC-ul scopurilor pentru călătoriile de aventură:
- Realizabil (toți membrii echipei urmează să fie abilitați pentru a finaliza călătoria)
- Echilibrat (între cerințele de ordin fizic și experiența de învățare)
- Provocator (nevoia de a lărgi capacitatea fizică și mentală a participanților, cel puțin până la timpul minim
cerut)
Scopul și prezentarea de final sunt strâns legate. Este important ca punctul final să fie motorul tuturor acțiunilor
specifice călătoriilor de aventură în cadrul programului Award.
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Mai jos se află enumerate câteva exemple de scopuri care pot fi propuse, în funcție de mediul ales, pentru
desfășurarea călătoriilor de calificare.
-

Explorarea unui loc istoric care a devenit faimos în cadrul unui film sau unui program de
televiziune și documentarea la fața locului.
Fotografierea și descrierea unor clădiri vechi pe parcursul unei anumite rute.

-

Decorarea unui tricou alb, inspirată fiind de o anumită scenă de pe parcursul traseului.
Desenarea anumitor tipuri de copaci și identificarea lor în mod corect.

-

Crearea unor semnale de comunicare care să fie folosite în cadrul echipei.
Construirea unei teme a echipei și realizarea unei insigne sau accesoriu pentru
fiecare membru al echipei care să reflecte experiența aventurii.

-

Monitorizarea existenței deșeurilor pe parcursul rutei alese și planificarea unei
modalități de realizare a unei campanii de prevenire și reducere a acestora.
Investigarea modului de întreținere a cărărilor și spalierelor.

-

Înregistrarea unor emoții diferite pe parcursul călătoriei și relaționarea acestora
cu provocările de ordin fizic.
Stabilirea unei provocări la nivel de grup de a mări pasul de mers zilnic pentru o anumită
perioadă, păstrând grupul compact.

-

Vizitarea anumitor zone care au inspirat anumiți scriitori să compună.
Folosirea celor mai umoristice momente ale călătoriei și crearea unei piese care să fie pusă
în scenă ca parte a prezentării jurnalului de călătorie.

-

Fotografierea diferitelor tipuri de floră și faună pe ruta aleasă și compararea acestora.
Investigarea caracteristicilor unui râu folosind un ciclu adiacent.

-

Fotografierea unor păsări observate de-alungul rutei și crearea unui blog
Crearea unei mascote care să reprezinte experiența de aventură.

-

Explorarea modului în care se folosesc caii în practicile din cadrul fermelor
Gătitul diferitelor feluri de preparate specifice anumitor culturi și compararea gusturilor.
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Criterii în alegerea călătoriilor de aventură
Există 16 criterii listate în cele ce urmează, care pot fi de folos în alegerea unui scop potrivit și care pot
îmbunătăți planificarea călătoriei de aventură dorite:
1. Călătoria să fie localizată într-o zonă unde participanții se află în siguranță pentru a putea lucra singuri, luând
în considerare training-ul inițial, pregătirea și experiența.
2. Zona unde se desfășoară călătoria este de dorit să fie suficient de îndepărtată de zona de rezidență pentru a
încuraja independența și încrederea în resursele proprii.
3. Călătoria este necesar să se desfășoare într-un echilibru între scop și modalitatea în care acest scop este atins
pe întreg parcursul perioadei de calificare.
4. Scopul este necesar să fie potrivit aptitudinilor și abilităților celor care participă.
5. Scopul este necesar să fie specific și țintit.
6. Ar trebui să fie posibilă atingerea scopului propus în timpul avut la dispoziție.
7. Atingerea scopului depinde de elementul călătorie; dacă acesta poate fi atins prin vizitarea unei librării sau a
unui muzeu, nu este potrivit pentru programul Award.
8. Elementul de descoperire este necesar să se bazeze pe observațiile adhoc ale participanților, a experienței
acestora precum și studiului.
9. Tehnicile de înregistrare a datelor precum și echipamentul trebuie să fie potrivite pentru a facilita studiul
participanților, instruiți în mod corespunzător pentru folosirea acestora
10. Munca de pe terenul călătoriei de aventură este necesar să fie bazată pe studiu și activități anterioare.
11. Este recomandat ca un mentor să fie implicat de la început în planificarea călătoriei de calificare.
12. Forma prezentării jurnalului de călătorie ar trebui să fie aprobată dinaintea derulării în sine a călătoriei de
calificare.
13. Echipa este necesar să fie conștientă de aspectele de conservare a mediului în timpul activităților
desfășurate ca parte a îndeplinirii scopului propus.
14. Dacă călătoria presupune activități cu un grad de risc ridicat, precum cele bazate pe apă, cățărare, intrare în
peșteri, participanții trebuie să fie instruiți în mod corespunzător și să aibă abilitățile necesare, dar mai ales
experiența care să îi ajute să facă față anumitor situații neprevăzute.
15. Supraveghetorul este necesar să se asigure că participanții sunt conștienți de potențialele riscuri care pot
apare pe parcursul traseului.
16. Rolul mentorului, supraveghetorului și evaluatorului ar trebui să fie clarificate de la început, prin
intermediul unor canale de comunicare adecvate și înainte de desfășurarea călătoriei de calificare.
Cu cât călătoriile de aventură respectă mai mult aceste criterii, încă din primele stadii ale pregătirii, precum și pe
parcursul derulării aventurii, cu atât secțiunea de aventură va avea un impact mai mare asupra procesului de
învățare și dezvoltare al participanților.
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4. Kit list-ul de echipament
Nu pleca în mediul outdoor fără lucrurile care-ți pot salva viața. O drumeție îți poate oferi o experiență de
neuitat, sentimentul de libertate, aer curat, încredere în tine și dovada că poți să-ți depășești limitele doar prin
propriile forțe. În același timp, o drumeție pe munte sau în pădure poate fi periculoasă sau chiar fatală dacă nu
îți iei câteva măsuri de siguranță. Prima măsură de siguranță, de bază pentru mersul pe munte, este echiparea
corespunzătoare.
Mai jos, găsiți lucrurile de care aveți nevoie atunci când plecați într-o călătorie de aventură, în special dacă este
expediție, la orice nivel al programului Award. Aceasta trebuie folosită numai drept GHID, cantitățile anumitor
lucruri depind de nivelul și durata călătoriei respective.

TRUSA PERSONALĂ
-

1 rucsac mare (de aproximativ 40-65 litri)
1 trusă de prim ajutor
1 pereche bocanci (semi-ghete sau bocanci de
hiking)
sandale de munte / adidași pentru camping sau
în cazul udării încălțămintei
2 perechi de șosete pentru munte (sintetic
sau lână)
2 tricouri (de lână sau material care se usucă
repede)
1 helancă / bluză termică cu mânecă lungă
1 pulover (lână naturală sau călduroasă tip
polartec)
1 pereche pantaloni de drum (NU blugi)
pantaloni trening / leggings
1 pereche de supra-pantaloni
3 obiecte de lenjerie intimă
buff sau căciuliță subțire pentru altitudini
înalte sau dormit în cort
1 pălărie de soare (dacă este cazul)
1 pereche de mănuși (dacă este cazul)

-

1 folie de rucsac (sau pungi de plastic)
1 izopren (dacă se doarme la cort)
1 sac de dormit (dacă se doarme la cort)
cremă de soare
1 caiet și pix / creion
1 lanternă, de preferat frontală
1 ceas
1 fluier agățat de rucsac
batoane cu proteine & mâncare semipreparată
pastile de clor pentru dezinfectarea apei
1 pelerină de ploaie (trebuie să fie
impermeabilă și să protejeze)
1 prosop mic super-absorbant
1 rație mâncare de urgenţă (a NU se mânca
până la sfârșit)
1 sticlă de apă (1-2 litri) și / sau camelbag
1 lingură, 1 cană, 1 farfurie / castron
1 briceag mic / unelte de buzunar
1 cutie cu chibrituri (ambalată într-o pungă
sau recipient uscat)

Notă: Recomandăm ca toate hainele și sacul de dormit să fie plasate în pungi de gunoi pentru a nu se uda
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ECHIPAMENTUL GRUPULUI
* (dus pe rând, de către membrii echipei)
1 sau 2 corturi, în funcție de numărul de
participanți
1 sau 2 aragaze de campare, în funcție de
numărul de corturi (1/cort)
Combustibil pentru aragazul de campare, in
containere sigure si adecvate
2 oale pentru gătit
1 burete de sârmă
Hărți (1:50000/1:25000)
1 busolă
Învelitoare pentru hărți

1 aparat fotografiat (opțional)
2 prosoape de bucătărie
mâncare (mică și ușoară) de gătit la comun
bicarbonat de sodiu pentru igienă personală și
curățat vasele
5 saci de plastic (pentru gunoi)
spray împotriva țânțarilor și căpușelor
trusă de prim ajutor: pansamente, apă oxigenată,
smecta, leucoplast, fervex, baneocin, săruri de
hidratare

TRUSA ADIȚIONALĂ OPȚIONALĂ (de luat în considerare)
-

Kit de supraviețuire
Sac din pânză
Cutie pentru mâncare
Accesorii pentru aragaz

8

