Milhares de jovens em mais de
100 Países estão actualmente
a participar no Prémio.

Eles só conseguem participar,
graças ao apoio, empenho e
interesse dos adultos voluntários, que actuam como Instrutores e Avaliadores
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Este folheto fornece informação básica no
que envolve ser Instrutor ou avaliador de
projecto residencial.
Assumindo que está familiarizado com o
Prémio, pelo menos tem conhecimento do
conceito. Informação mais detalhada sobre o Prémio está disponível no seu Programa Nacional e informação relacionada
com todos e quaisquer aspectos de funcionamento do Programa poderá ainda encontrar no Manuel do Prémio.

Para os Instrutores que vêem com
bons olhos conselho na escolha apropriada de programas para actividades
que estão a supervisionar, orientação
detalhadas estão disponíveis no Programa Nacional ou no Secretariado
Internacional.
Orientação detalhadas sobre a avaliação para cada secção do Prémio pode ainda ser encontrada no Manual.

Algumas definições
O Instrutor é responsável pela orientação
e supervisão do participante na escolha
do seu projecto residencial.
Um avaliador (a) é responsável pela avaliação do progresso do participante (s)
em relação ao nível de competência donde ele ou ela, começou e por julgar se o
participante demonstrou esforço e um
grau de auto aperfeiçoamento exigido
pelo Prémio.
A mesma pessoa pode (com algumas
excepções) actuar ou agir em ambas as
situações para uma actividade ou projecto.
Cada participante possui uma Caderneta
De Participante, na qual é registado o
progresso para cada escolha de actividades por secção; O avaliador(a) escreve a
avaliação das conquistas ou realizações
do participante, quando julga que os requisitos foram alcançados. (qualquer
falha em alcançar) não deve ser registada.

Qualiﬁcações
Competência na actividade,
apropriada ao nviel do Prémio
é portanto essencial.
Mas no geral, não são necessárias qualificações formais
para se ser Instrutor ou Avaliador.

Oportunidades para
Projecto Residencial

Recursos

Compromisso tempo
Para cada nível do Prémio, o participante escolhe uma actividade para
cada das quatro secções e segue-a
por um período especifico de tempo. A
nível Ouro o participante deverá ainda
realizar um requisito adicional, Projecto residencial.
O projecto tem normalmente a duração de cinco dias consecutivos, Como
Avaliador deverá assumir um compromisso durante toda a duração do projecto.
Nível Ouro: Projecto Residencial
Projecto Residencial:…………………...

Objectivo: aumentar a experiência através do envolvimento
com outros num cenário residencial

Projecto Residencial
A intenção desta secção é introduzir os jovens em alguma forma de
actividade válida e com um propósito, num cenário residencial.
Através da experiência de viver e
trabalhar com estranhos, os participantes serão encorajados a desenvolver maturidade e um sentido de
responsabilidade pelas suas acções.

Cursos gerais de catástrofes naturais,
bombeiro voluntário, como participante ou
Instrutor.

•

Voluntariado em colónia de idosos ou
de deficientes, hospital ou Centro.
Trabalho voluntário no apoio a grupos de
arqueologia ou conservação da natureza.
O Projecto deve ter um propósito claro e
merecer a pena e não deve parecer nem
ser umas simples férias.

•

Avaliação
Exige-se aos jovens que realizem
alguma forma de actividade partilhada longe de casa num cenário residencial durante 5 dias consecutivos
( 4 noites fora).
Não devem estar acompanhados
dos seus companheiros normais e
diários.

Relatório do Avaliador( Por favor registe
os detalhes de esforço regular e aperfeiçoamento obtido. Quaisquer qualificações actuação geral).

A actividade deverá merecer a pena
e ter um propósito.

Assinatura:
……………………………………….
Data:
……………………………………………
Cargo:………………………………………
30

Recuperação e reflorestação de parques naturais

•

Requisitos básicos

……………………………………………
Data inicio:……......Data final:…………

Certifica-se que o (a) Participante demonstrou progresso individual e empenhamento regular durante o período de
tempo acima indicado.

Existem muitas oportunidades para Projecto Residencial e incluem tais coisas como:
•Animador desportivo
•Animador social
•Projectos comunitários – construção
de um centro comunitário, casa para necessitados (House for Humanity) recuperação de parque infantil
• Animador de campo de férias

Se necessário, o Projecto Residencial poderá ser distribuído por uma
série de fins de semana num período de um ano, desde que o número
total de noites fora é de pelo menos
quatro noites e a mesma actividade
ou treino é seguida em cada ocasião.

Para actuar como avaliador (a), deverá estar presente durante todo o Projecto Residencial e estar
envolvido no projecto de jovens.
Terá então oportunidades adequadas para observar os jovens e fazer uma avaliação baseada em:
• Padrões pessoais
• Relação com os outros
• Vontade em aceitar responsabilidade
Iniciativa e progresso geral
No fim do projecto e quando estiver satisfeito com
os requisitos básicos cumpridos desta secção e
que o participante mostrou progresso satisfatório
baseado nos pontos acima referidos, deverá completar a Caderneta do Participante.
Se não estiver satisfeito, nada deverá ser registado
na Caderneta do Participante e este deverá ser
convidado a realizar nova experiencia residencial.

Estas notas são somente para
orientação: Por favor consulte o
Manual do Prémio para requisitos e condições totais.

