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Provocarea AWARD- Proiectul The Duke of Edinburgh’s International Award Romania a
debutat în septembrie 2013, cu un foarte interesant curs de Lideri. La acesta au participat 11 cadre
didactice din instituţia noastră (prof. Milena Popa, Cristina Călin, Monica Schiller, Liliana Comarnic, Anca
Florea, Mariana Bulbuc, Oana Georgescu, Laura Niţulescu, Alexandra Crăciun, Anda Marian, Camelia
Iorga), dobândind astfel rolul de coordonatori ai echipelor de participanţi.

Derulat sub patronajul Casei Regale a României, proiectul este unul non-competitiv, oferind
un cadru de educaţie nonformal şi un program echilibrat, destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între
14-24 ani.
Structurat pe 3 nivele: bronz, argint şi aur, fiecare având patru secţiuni ce trebuie parcurse –
voluntariat, abilităţi personale, activităţi fizice, aventură- proiectul urmăreşte dezvoltarea
sentimentului de responsabilitate faţă de propria persoană şi faţă de comunitate.
Voluntariatul este partea din Award unde participanţii vor avea impact maxim asupra vieţilor
oamenilor. Este deci foarte important ca participanţii să fie pregătiţi adecvat, astfel încât impactul
să fie pozitiv.
În privinţa abilităţii personale şi a activităţii fizice, participanţii trebuie să îşi aleagă o activitate care
îi pasionează şi pe care sunt capabili să o desfăşoare pe parcursul unei perioade îndelungate de timp,
deoarece acest program încurajează în primul rând depăşirea propriilor limite şi înfruntarea unor
provocări inevitabile ale propriei evoluţii.
Cea de a patra secţiune, ce presupune călătoria, cu un scop stablit, trebuie efectuată cu o echipă mică
într-un cadru nefamiliar, necesitând pentru finalizare hotărâre, efort fizic, perseverenţă şi cooperare.
Elementele cheie ale acestei secţiuni sunt munca în echipă pentru planificarea şi execuţie, contra
fundalului unei provocări reale produse de un mediu nefamiliar. Mediul ales pentru călătoria
finală trebuie să fe competitiv, dar adecvat capacităţilor membrilor echipei.
În prezent, în şcoala noastră sunt înscrişi aproximativ 40 de elevi care participă la nivelul de Bronz.
Trei echipe – formate din tineri care şi-au încheiat déjà activităţile de trei sau şase luni, specifice
secţiunilor corespunzătoare- au parcurs déjà călătoriile de antrenament, având acum experienţe de
neuitat. Una dintre aceste echipe – formată din “cei şapte magnifici” elevi din clasa a XI-a D- a reuşit
performanţa de a încheia etapa de Aventură, parcurgând un traseu anevoios de două zile, în condiţii
meteo deosebite, care le-a pus la încercare abilităţile de sportivi, răbdarea, perseverenţa, spiritul de
echipă, determinarea.

Această echipă, coordonată de Adrian Prunoiu, şi formată din Daniel Hîncu, Rareş Sucălescu, Matei
Bucur, Bogdan Patraş, Andrei Albuşoiu, Robert Munceanu, este prima din cadrul Colegiului
Naţional de Informatică “Grigore Moisil”care va primi insigna finaliştilor etapei de Bronz.

