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Standarde pentru activități de învățare în cadrul unor mobilități 
(activități de tipul taberelor, schimburilor de tineri și turismului pentru tineret) 

 
Chiar dacă ratele de succes ale programelor de mobilitate sunt furnizate adesea în ceea ce privește numărul de participanți implicați, este clar că această 
abordare nu are sens în perspectiva calității. Faptul că 100, 1.000 sau chiar 10.000 de tineri au participat la un program este în sine o informație insuficientă. 
Ceea ce este important este natura și amploarea a ceea ce au adus acasă cu ei în ceea ce privește cunoștințele, competențele, valorile și atitudinile și cum 
aceste achiziții contribuie la dezvoltarea lor personală, a comunităților lor, a societății. Acesta este potențialul de învățare al mobilității. 
 
Următoarele standarde trebuie îndeplinite cel puțin la nivel satisfăcător pentru derularea de activități de învățare cu tinerii în cadrul unor mobilități. 

Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisfăcătoar 1 insuficient / slab 

ETAPA I - PLANIFICAREA 

Claritatea scopului 
taberei/schimbului 
de tineri 

Scopul este bine definit cu 
obiective SMART 

Scopul și obiectivele sunt 
definite 

Scopul este enunțat Scopul nu este enunțat. Nu 
este asumat decât un scop 
turistic, nu și unul de învățare 

Analiza de nevoi Realizarea de analize a 
nevoilor/ intereselor 
beneficiarilor direcți (tineri) 
cât și asupra grupului țintă din 
comunitate/ zona de 
intervenție și corelarea cu 
tendințele naționale și/ sau 

Realizarea de analize a 
nevoilor/ intereselor 
beneficiarilor direcți (tineri) 
cât și asupra grupului țintă din 
comunitate/ zona de 
intervenție 

Realizarea de analize a 
nevoilor/ intereselor 
beneficiarilor direcți (tineri) 

Nu se realizează o analiză de 
nevoi 
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Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisfăcătoar 1 insuficient / slab 

europene 

Participarea/consult
are a tinerilor în 
etapa de planificare 
a activităților 

Participanții construiesc 
împreună cu organizatorii 
activitățile 

Sunt consultați toți 
participanții cu privire la 
program 

Doar unii participanți sunt 
implicați în planificarea 
activităților 

Participanții nu sunt implicați 
în planificarea activităților 

Elaborarea planului 
și metodologia 

Planificarea este detaliată 
cuprinzând sarcini, 
responsabili, timp limită de 
realizare și există și un plan de 
rezervă în raport cu evaluarea 
riscurilor 

Planificarea activităților este 
detaliată 

Există o planificare generală a 
activităților si o metodologie 

Nu există o planificare a 
activităților și o metodologie 

Planificarea și 
comunicarea cu 
actorii implicați 

S-a comunicat cu toți actorii și 
aceștia s-au implicat 

S-a comunicat cu toți actorii S-a făcut o informare cu o 
parte din actori 

Nu s-a discutat cu nimeni 

Planificarea echipei Există coordonator și echipă 
complete cu sarcini și atribuții 
clar trasate 

Coordonatorul este desemnat 
și echipă desemnată 

Cordonatorul este desemnat Nu este desemnată echipa 

Planificarea 
administrativă / 

Se cunosc în detaliu locația de 
cazare și facilitățile programul 

Se cunosc în detaliu locația de 
cazare și facilitățile 

Cineva din echipă cunoaște 
detalii despre unitatea de 

Nimeni din echipă nu a fost 
/nu a văzut unitatea de cazare 
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Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisfăcătoar 1 insuficient / slab 

logistică se planifică astfel încât să fie 
atinse obiectivele 

cazare 

Comunicarea 
reliminară a regulilor 
și instruirea 
participanților 

Comunicarea s-a realizat în 
baza unei metodologii 
eficiente și fiecare participant 
a primit informații cu privire la 
program  
Organzatorii și participanții fac 
regulile împreună și le asumă 
și-au stabilit responsabilități și 
își aduc aportul la stabilirea 
Regulamentului 

Cineva din echipa 
organizatorilor a comunicat cu 
fiecare participant  
Participanții au luat la 
cunoștință regulile 

Participanții au fost informați 
cu privire la program 

Participanții nu au fost 
informați cu privire la program 
Nu a fost făcută o instruire 

Planificarea 
achizițiilor de 
materiale 

Sunt achiziționate material de 
bună calitate și materiale de 
rezervă care nu au fost 
solicitate, dar pot fi utile în 
buna desfășurare a 
activităților 

Sunt achiziționate materiale 
suficiente 

Se realizează achizițiile strict 
necesare 

Nu s-au realizat achizițiile 

Colectarea fișelor de 
înscriere și a avizelor 
medicale 

Fișele de înscriere sunt 
completate și colectate 
înaintea derulării 
tabererei/schimbului de tineri 

Fișele de înscriere sunt 
completate și colectate cu 
câteva zile înaintea derulării 
tabererei/schimbului de tineri 

Fișele de înscriere sunt 
completate și colectate pe 
parcursul derulării 
tabererei/schimbului de tineri 

Nu sunt folosite fișele de 
înscriere 
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Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisfăcătoar 1 insuficient / slab 

și vor fi avute în vedere pe 
parcursul derulării 
evenimentului 

Sosirea și cazarea Responsabil care se ocupă de 
repartizarea participanților pe 
camere, în funcție de baza de 
date privind participanții și 
conform diagrama de cazare. 

Responsabil care se ocupă de 
repartizarea participanților pe 
camere, în funcție de baza de 
date privind participanții. 

Există un responsabil 
desemnat să se ocupe de 
cazarea participanților 

Nu există un responsabil 
desemnnat care să se ocupe 
de cazarea participanților. 

Afișarea și 
prezentarea 
Regulamentului 

Comunicarea regulii către 
participanți se face verbal, cât 
și în scris prin afișe puse în 
locuri vizibile tuturor 
participanților. Se 
menționează că toți 
participanții trebuie sa ia parte 
la activitățile derulate și să se 
implice în mod active. 
Participanții iau la cunoștință 
regulamentul și își asumă că îl 
vor respecta 

Comunicarea regulilor către 
participanți se face verbal, 
cât și în scris prin afișe puse 
în locuri vizibile tuturor 
participanților. Se 
menționează că toți 
participanții trebuie sa ia 
parte în mod active la 
activitățile derulate 

Comunicarea regulilor către 
participanți se face verbal, 
cât și în scris prin afișe puse 
în locuri vizibile tuturor 
participanților 

Comunicarea Regulamentului 
către participanți se face 
verbal 
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Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisfăcătoar 1 insuficient / slab 

Condiții de cazare Înaintea sosirii participanților 
în locație, se va asigura 
efectuarea dezinsecției, 
dezinfecției și deratizării, 
conform legislației în vigoare 
de către personal specializat 
Cazare în camere cu 2 și 3 
paturi, în condiții optime și 
egale din punct de vedere al 
confortului pentru toți 
participanții, fiecărui 
participant la tabără fiindu-i 
alocat un spațiu optim pentru 
lucrurile personale în dulap și 
noptieră 
Conexiune wi-fi în tabără, 
frigider și televizor în cameră 
Camere dotate cu grup sanitar 
propriu (cu toaletă, prosop, 
hârtie igienică, duș și chiuvetă, 
cu apa rece și caldă în regim 
permanent), curățenia în 

Înaintea sosirii participanților 
în locație, se va asigura 
efectuarea dezinsecției, 
dezinfecției și deratizării, 
conform legislației în vigoare 
Cazare în camere cu 4-5 
paturi, în condiții optime și 
egale din punct de vedere al 
confortului pentru toți 
participanții, fiecărui 
participant la tabără fiindu-i 
alocat un spațiu optim pentru 
lucrurile personale în dulap și 
noptieră  
Conexiune wi-fi în tabără, 
frigider disponibil în spațiile 
comune și televizor în cameră 
noptieră 
Camere dotate cu grup sanitar 
propriu (cu toaletă, prosop, 
hârtie igienică, duș și chiuvetă, 
cu apa rece și caldă în regim 

Înaintea sosirii participanților 
în locație, se va asigura 
efectuarea dezinsecției, 
dezinfecției și deratizării, 
conform legislației în vigoare 
Cazare în camere cu 6+ paturi, 
în condiții optime și egale din 
punct de vedere al confortului 
pentru toți participanții, 
fiecărui participant la tabără 
fiindu-i alocat un spațiu optim 
pentru lucrurile personale în 
dulap și noptieră 
Conexiune wi-fi în tabără, 
frigider disponibil în spațiile 
comune 
Grup sanitar comun pentru 
fiecare 7 persoane cazate 
(maxim), dotat cu toaletă, 
hârtie igienică, duș și 
chiuvetă, cu apa rece și caldă 

Înaintea sosirii participanților 
în locație, se va asigura 
efectuarea dezinsecției, 
dezinfecției și deratizării, 
conform legislației în vigoare 
 
Cazare în camere cu 6+ paturi, 
în condiții optime și egale din 
punct de vedere al confortului 
pentru toți participanții, 
fiecărui participant la tabără 
fiindu-i alocat un spațiu optim 
pentru lucrurile personale în 
dulap și noptieră 
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Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisfăcătoar 1 insuficient / slab 

cameră efectuându-se zilnic permanent), curățenia în 
cameră efectuându-se zilnic 

Condițiile privind 
prepararea și 
servirea mesei 

Sunt preparate și servite câte 
3 mese pe zi în regim de 
cantină sau bufetcu meniu 
elaborat de specialist în 
nutriție bazat pe produse 
locale, 
Prepararea și păstrarea 
alimentelor în condiții 
adecvate prin bucătărie 
autorizată 
Mâncarea este preparată de 
către bucătar și personal 
cantină calificați angajați (sau 
realizarea de activități ale 
școlilor de meserii/formare 
profesională în domeniu sub 
supravegherea 
profesorilor/formatorilor) 

Sunt preparate și servite câte 
3 mese pe zi în regim de 
cantină sau bufet cu meniu 
elaborat de specialist în 
nutriție bazat pe produse 
locale  
Prepararea și păstrareai 
alimentelor în condiții 
adecvate prin bucătărie 
autorizată. 
Mâncarea este preparată de 
către bucătar și personal 
cantină calificați angajați (sau 
realizarea de activități ale 
școlilor de meserii/formare 
profesională în domeniu 
subsupravegherea 
profesorilor/formatorilor) sau 

Sunt preparate și servite câte 
3 mese pe zi în regim de 
cantină sau bufet având un 
meniu elaborat și preparat de 
bucătari sau în condiții 
adecvate de o firma de 
catering  
Prepararea meniurilor și 
servirea meselor se vor realiză 
în spații special amenajate, 
autorizate sanitar-veterinar. 
Spațiile destinate servirii 
meselor vor avea o zonă 
specială pentru spălatul 
mâinilor înaintea intrării la 
masă, precum și toaletă, în 
condiții de igiena maximă 

Sunt preparate și servite câte 
3 mese pe zi în regim de 
cantină sau bufet având un 
meniu elaborat și preparat de 
bucătari sau în condiții 
adecvate de o firma de 
catering. 
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Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisfăcătoar 1 insuficient / slab 

sau este încheiat contract cu 
un furnizor de servicii de 
catering/restaurant autorizat 
Este avut în vedere faptul  că 
pentru participanții care 
urmează un regim alimentar 
recomandat de medic sau are 
alergie la unul sau mai multe 
alimente se va găti separat 
respectând mențiunile din fișa 
medicală. 
Ingredientele folosite respectă 
valorile nutriționale adecvate 
vârstei și dezvoltării 
participanților 
Prepararea meniurilor și 
servirea meselor se vor realiza 
în spații special amenajate, 
autorizate sanitar-veterinar. 
Spațiile destinate servirii 
meselor vor avea o zonă 
specială pentru spălatul 

este încheiat contract cu un 
furnizor de servicii de 
catering/restaurant autorizat 
Este avut în vedere faptul  că 
pentru participanții care 
urmează un regim alimentar 
recomandat de medic sau are 
alergie la unul sau mai multe 
alimente se va găti separat 
respectând mențiunile din fișa 
medicală 
Prepararea meniurilor și 
servirea meselor se vor realiza 
în spații special amenajate, 
autorizate sanitar-veterinar. 
Spațiile destinate servirii 
meselor vor avea o zonă 
specială pentru spălatul 
mâinilor înaintea intrării la 
masă, precum și toaletă, în 
condiții de igiena maximă 
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Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisfăcătoar 1 insuficient / slab 

mâinilor înaintea intrării la 
masă, precum și toaletă, în 
condiții de igiena maximă 

Spațiile pentru 
desfășurarea 
activităților 

Unitatea de cazare dotată cu 
cel puțin un spațiu pentru 
petrecerea timpului liber și 
activități de învățare 
nonformală, închis (cu acces la 
lumină naturală și aerisire, 
dotat cu scaune, separat de 
spațiul de luat masa) și 
spațiu pentru activități in aer 
liber: teren de joacă 
amenajat, teren de sport. 
Sunt disponibile spații 
adecvate pentru proiectții 
video și alte activități de 
învățare prin metode 
nonfrmale. 

Unitatea de cazare dotată cu 
cel puțin un spațiu pentru 
petrecerea timpului liber și 
activități de învățare 
nonformală, închis (cu acces la 
lumină naturală și aerisire, 
dotat cu scaune, separat de 
spațiul de luat masa) și 
spațiu pentru activități in aer 
liber: teren de joacă 
amenajat, teren de sport 

Unitatea de cazare dotată cu 
cel puțin un spațiu pentru  
petrecerea timpului liber și 
activități de învățare 
nonformală, închis (cu acces la 
lumină naturală și aerisire, 
dotat cu scaune, separat de 
spațiul de luat masa)  

Unitatea de cazare nu este 
dotată cu spații pentru 
petrecerea timpului liber și 
activități de învățare 
nonformală 
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Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisfăcătoar 1 insuficient / slab 

ETAPA 2- 
DERULAREA/IMPLE
MENTAREA 
ACTIVITĂȚILOR 

    

Siguranța 
participanților 

Aspectul de siguranță este o 
parte firească a planificării, 
implementării și evaluării 
activităților. 
Existența personalului care 
asigură paza în spațiile de 
cazare sau 
Contract cu un furnizor de 
servicii care prestează (și) pază 
Interzicerea explicită a folosirii 
surselor ce pot genera 
incendii, în special a 
instalațiilor sau a surselor de 
foc improvizate și a lucrărilor 
neautorizate la instalațiile 
electrice, prize, 
întrerupătoare, tablouri de 
siguranță, precum şi folosirea 

Aspectul de siguranță a fost 
gândit holistic.  
Siguranța psihologică și fizică 
este luată în considerare în 
activități 
Existența personalului care 
asigură paza în spațiile de 
cazare 
Interzicerea explicită a folosirii 
surselor ce pot genera 
incendii, în special a 
instalațiilor sau a surselor de 
foc improvizate și a lucrărilor 
neautorizate la instalațiile 
electrice, prize, 
întrerupătoare, tablouri de 
siguranță, precum şi folosirea 
unor instalații improvizate, 

Se utilizează o evaluare a 
riscurilor / un plan de 
siguranță. 
Există personal care asigură 
paza în spațiile de cazare  
Interzicerea explicită a folosirii 
surselor ce pot genera 
incendii, în special a 
instalațiilor sau a surselor de 
foc improvizate și a lucrărilor 
neautorizate la instalațiile 
electrice, prize, 
întrerupătoare, tablouri de 
siguranță, precum şi folosirea 
unor instalații improvizate, 
afișarea interdicției și 
comunicarea acesteia în cadrul 
sesiunii de instruire inițiale a 

Sunt respectate exclusiv 
prevederile legale privind 
paza, siguranța la incendii și 
primul ajutor 
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Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisfăcătoar 1 insuficient / slab 

unor instalații improvizate, 
afișarea interdicției și 
comunicarea acesteia în 
cadrul sesiunii de instruire 
inițiale a participantilor 

afișarea interdicției și 
comunicarea acesteia în cadrul 
sesiunii de instruire inițiale a 
participanlor. 

participanților 

Asistența sanitară în 
tabără 

Trusă de prim-ajutor 
obligatoriu 
Telefon mobil cu semnal la 
rețea în vederea solicitării 
serviciului medical de urgență 
Directorul de tabără trebuie să 
cunoască date despre rețeaua 
sanitară din zonă, unde se află 
cel ai apropiat spital 
Medic prezent permanent la 
locație pe parcursul 
desfășurării taberei 

Trusă de prim-ajutor 
obligatoriu 
Telefon mobil cu semnal la 
rețea în vederea solicitării 
serviciului medical de urgență 
Directorul de tabără trebuie să 
cunoască date despre rețeaua 
sanitară din zonă, unde se află 
cel ai apropiat spital 
Medic sau asistent medical 
prezent permanent la locație 
pe percursul desfășurării 
taberei 

Trusă de prim-ajutor 
obligatoriu 
Telefon mobil cu semnal la 
rețea în vederea solicitării 
serviciului medical de urgență 
În echipă există minim o 
persoană care are cunoștințe 
de acordare a primului ajutor 
Este necesară o mașină și 
prezența unei persoane care 
sa o poată conduce în situații 
de urgență medicală 

Trusă de prim-ajutor 
obligatoriu  
Telefon mobil cu semnal la 
rețea în vederea solicitării 
serviciului medical de urgență 
În echipă există minim o 
persoană care are cunoștințe 
de acordare a primului ajutor 

ETAPA A III-A: 
EVALUAREA 
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Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisfăcătoar 1 insuficient / slab 

Monitorizarea și 
evaluarea 
activităților 
desfășurat 

Monitorizarea și evaluarea 
sunt realizate în mod 
sistematic pe tot parcursul 
desfășurării taberei având o 
formă clară și foarte bine 
structurată și au în vedere 
toate activitățile 
Există un responsabil de 
monitorizrea 
Activitățile sunt evaluate zilnic 
prin realizarea unor ședințe de 
echipă care vizează evaluarea 
conform unor criterii clare 
privind realizarea activităților 
conform programului, 
asigurarea siguranței 
participanților, atingerea 
obiectivelor de învățare  
Activitățile sunt evaluate și 
dezvoltate în totalitate cu 
ajutorul datelor și sunt avute 
în vedere măsurile necesare 

Monitorizarea și evaluarea 
sunt realizate conform unei 
structuri  
La baza evaluării sunt avute în 
vedere criterii bine definite  
Există indicatori care măsoară 
eficiența activităților urmărind 
o structură bine definită 
Activitățile sunt evaluate și 
dezvoltate în totalitate cu 
ajutorul datelor  
Obiectivele de învățare sunt 
trasate concret și avute în 
vedere constant 

Monitorizarea și evaluarea 
sunt realizate fără a urmări o 
structură clară 
Există indicatori care măsoară 
eficiența activităților urmărind 
o structură  
Indicatorii sunt discutați și 
schimbările lor sunt analizate 
fără ca acest lucru să fie bazat 
pe metodologii riguroase 
Există o serie de obiective de 
învățare care sunt urmărite și 
monitorizate 

Monitorizarea și evaluarea 
activităților nu sunt realizate 
în mod constant  
Sunt stabiliți indicatori de 
monitorizare, dar nu sunt 
colectate date 
Nu sunt urmărite obiective de 
învățare și nu există rezultate 
clar stabilite 
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Criteriu 4 excelent 3 bine 2 satisfăcătoar 1 insuficient / slab 

pentru îmbunătățirea 
activităților 
Obiectivele de învățare sunt 
trasate concret și avute în 
vedere constant astfel încât să 
fie realizate în totalitate 

Utilizarea feed back-
ului participanților în 
planificarea 
activităților viitoare 

Feedback-ul este colectat 
sistematic de la tinerii care 
participă la activități, de la 
părinți/tutori și de la 
parteneri.  
Rezultatele sunt comparate cu 
alte informații primite de la 
tineri. 
Feed back-ul poate fi 
completat în scris atât în 
format fizic, cât și în varianta 
online 

Feedback ul participanților 
este realizat prin  chestionare, 
discuții, feedback verbal.  
Feedback-ul este discutat cu 
tinerii și luat în considerare în 
planificarea activităților 
viitoare 

Feed back-ul este 
colectat în mod spontan și 
este avut în vedere in 
planificarea activităților 
viitoare 

Participanții oferă feedback 
spontan (verbal) după 
realizarea activităților 

 


