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DEZVOLTAREA INTELECTUALĂ 
ACTIVITATEA NR. 1 

I REMEMBER 
 

1. Ramura de vârstă: exploratori 
2. Data: 
3. Aria de dezvoltare: intelectual 
4. Denumirea activităŃii:  I REMEMBER 
5. Loc de desfăşurare: inside 
6. Durata: aprox 30’ 
7. Nr. participanŃi: 10-15 persoane 
8. Materiale necesare: monede, premiu 
9. Obiectivele activităŃii:  

- Stimularea spiritului autocritic; 
- Transmiterea propriilor experienŃe. 
- PerfecŃionarea capacităŃii de a creea şi aplica o strategie. 
 

     10. Descrierea activităŃii:  
- generală: 
Pasul 1. Fiecare participant îşi alege o monedă 
Pasul 2. Fiecare participant se uită la anul fabricaŃiei monedei pe care a ales-o (anul se Ńine 
secret) şi timp de aproximativ 2' se gândeşte la ce a facut în anul respectiv. În cazul în care 
participantul nu era încă născut în anul respectiv, are dreptul de a-şi alege o altă monedă. 
Pasul 3. Scopul fiecărui participant este de a găsi printre ceilalŃi, o persoană a cărei 
monedă a fost  bătută cu cel puŃin 2 ani înainte de a sa. Îi împărtăşeşte o experienŃă din 
anul în care a fost batută moneda proprie iar el / ea face acelaşi lucru, după care se dă cu 
banul. Dacă feŃele coincid ,se face schimb de monede, dacă nu, fiecare îşi caută alt 
partener. Jocul continuă după aceleaşi reguli. 
Pasul 4. Scopul final este de a ajunge să ai moneda cea mai veche. 
Pasul 5. Fiecare participat are dreptul la 3 încercări de a-şi schimba moneda 
 
      11. Atingerea obiectivelor propuse: 
 Spiritul autocritic şi partea de transmitere a experienŃelor vor fi utilizate în momentul 
în care participanŃii va trebui să faca schimb de povestiri, încercând să îşi aducă aminte de 
cele făcute în anul înscris pe monedă; ei va trebui să facă conexiuni între anumite întâmplări  
mai adânc imprimate în memorie, pentru a asocia experienŃa cu anul în care a fost traită. 
 Având în vedere că scopul participanŃilor este de a avea în mână, la finalul jocului, 
moneda cu anul cel mai indepărtat,iar aceasta doar din 3 schimburi, aceştia vor fi nevoiŃi să 
aplice o strategie care implică diferite tehnici (intuiŃie, atenŃie distributivă, deducŃie). 
 
      12. Evaluarea activităŃii:  

� a participanŃilor la activitatea - făcută de lider  
� liderilor - făcută de participanŃi  
� liderilor - făcută de lideri 
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ACTIVITATEA NR. 2 
PROVOCĂRI 

 
1. Ramura de vârstă: exploratori 
2. Data: 
3. Aria de dezvoltare: intelectual 
4. Denumirea activităŃii: PROVOCARI 
5. Loc de desfăşurare: în camp 
6. Durata: pe tot parcursul unui camp sau unei activităŃi care durează mai mult de 3 

zile 
7. Nr. participanŃi: 15-30 persoane 
8. Materiale necesare: foi, pix 
9. Obiectivele activităŃii:  

- Rezolvarea diverselor probleme care apar prin ipoteze şi deducŃii 
- Infruntarea provocarilor care pot apărea 

10. Descrierea activităŃii:  
- generală:  

 Se face cte un bileŃel pe care se scrie o provocare pentru fiecare participant. La 
începutul campului îi se dă fiecarui participant un astfel de bileŃel. Provocările trebuie să 
implice o altă persoană. Dacă persoana X îşi indeplineşte provocarea care o implică pe 
persoana Y, persoana Y trebuie înştiinŃată urmând ca Y să îi dea provocarea lui / ei lui X, iar 
Y iese din joc. La sfârşitul campului, se face premierea persoanei care a îndeplinit cele mai 
multe provocări, fără să iasă din joc. 
 În tot acest timp, există un moderator al jocului, care ştie exact cine ce provocări are 
de îndeplinit şi cine a mai rămas în joc. 
       11. Cum să obŃinem cât mai multe din această activitate:  

Exemple de provocari: 
• Convinge-l pe X să îŃi arate 3 constelaŃii 
• Convinge-l pe X să îŃi aducă un lemn de 2 m lungime şi diametru de 5 cm 
• Convinge-l pe X să îŃi stea drept masă în timp ce mănânci 
• Convinge-l pe X să îŃi arate cum se face podul de sus 
• Convinge-l pe X să îŃi spele farfuria în care ai mâncat 
• Convinge-l pe X să poarte o bluza de-a ta timp de... 
• Convinge-l pe X să faceŃi schimb de locuri în cort  
• Etc... 

12. Atingerea obiectivelor propuse: 
 În încercările de a convinge pe cineva să facă ceva pentru tine sau rugat de tine, 
participanŃii la joc va trebui să îşi creeze situaŃii în care intenŃia lor să fie cât mai bine 
camuflată şi asta pentru că participanŃii vor fi foarte atenŃi şi sceptici vis-à-vis de orice 
cerniŃă mai neobişnuită. Mai mult decât provocarea în sine, o provocare apare în momentul 
în care unul din participanŃi se dă de gol faŃă de persoana pe care trebuie să o convingă, 
aceasta din urmă fiind acum mult mai atentă. Sunt necesare multă, multă creativitate şi 
tact, pentru a îndeplinii provocările, însă jocul este antrenant şi motivant din momentul în 
care un  participant reuşeşte să “îşi omoare victima” şi ideile vor începe să vină pe bandă, o 
dată intraŃi în febra jocului. 
      13. Evaluarea activităŃii:  

� a participanŃilor la activitatea - făcută de lider  
� a liderilor - făcută de participanŃi  
� liderilor - făcută de lideri 
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ACTIVITATEA NR. 3 
MICROZOOM 

 
1. Ramura de vârstă: exploratori 
2. Data: 
3. Aria de dezvoltare:  intelectual 
4. Denumirea activităŃii: MICROZOOM  
5. Loc de desfăşurare: outdoor 
6. Durata: 20-30 min 
7. Nr. participanŃi: 30 persoane 
8. Materiale necesare: pix, hârtie (pentru scrierea întrebărilor / problemelor) 
9. Obiectivele activităŃii:  
- ÎmbunătăŃirea aptitudinii de a-şi organiza timpul în funcŃie de prorităŃi; 
- Dezvoltarea spiritului de colaborare în echipă. 

    10. Descrierea activităŃii:  
-generală:  

Se dă un numar de întrebări şi diferite probeme "simpatice" care trebuie rezolvate 
într-un anumit timp limită (nu mai mult de 30 min.). 

Este foarte important ca temele să fie împărŃite între membrii patrulei pentru a folosi 
cât mai puŃin timp posibil spre rezolvare şi pentru a da tuturor posibilitaea de a colabora. 
 
       11. Cum să obŃinem cât mai multe din această activitate:  
Ex.:(timp-20min) 
1. GăsiŃi 10 frunze de plante de diferite tipuri şi consemnaŃi-le animatorului vostru. 
2. Câte ferestre are şcoala? 
3. Să se cânte un cântec popular. Un juriu numit va da notele. 
4. RezolvaŃi urmatoarea problemă: un melc trebuie să urce un perete cu o înălŃime de 5 
metri. De cate zile va avea nevoie ca să poatp ajunge în varf, dacă în fiecare zi urcă câte 3 
metri iar în timpul nopŃii coboară 2 metri. 
5. Să se aducă un peşte animatorului. 
6. Care luni ale anului au doar 30 de zile? 
7. Care este adevaratul nume al Papei? 
8. CâŃi copaci are parcul X? 
9. AduceŃi animatorului 5 furnici nevătămate. 
10. CâŃi paşi de pitic trebuie facuŃi pentru a înconjura clădirea? 
 
     12. Atingerea obiectivelor propuse: 

Impunerea unui timp limită până la care trebuie rezolvate problemele / provocările, 
va ambiŃiona participanŃii la această activitate să elaboreze un plan cât mai bun pentru a 
îndeplini şi răspunde fiecărei provocări. ÎmpărŃirea rolurilor în cadrul patrulei va ajuta la 
dezvoltarea spiritului de colaborare în echipă, În măsura în care echipa va ajunge la un 
rezultat cât mai bun, dacă îşi va distribui atribuŃiile astfel încât, să zicem grupaŃi câte doi, se 
vor ocupa de câte o parte din totalul de provocări. Astfel, timpul necesar scade, aducând un 
rezultat mai bun şi oferind fiecăruia satisfacŃia de a se simŃi util şi parte dintr-un întreg. 

Dezvoltarea aptitudinii de organizare a timpului are loc prin multiple exerciŃii de 
acest gen, îmbunătăŃindu-se treptat. Acest fapt va avea repercursiuni pe toate planurile, fie 
jocuri, fie timpul liber. 

 
    13. Evaluarea activităŃii:  

� a participanŃilor la activitate - făcută de lider  
� liderilor - făcută de participanŃi  
� liderilor - făcută de lideri 
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ACTIVITATEA NR. 4 
CORABIA 

 
1. Ramura de vârstă: exploratori 
2. Data: 
3. Aria de dezvoltare: intelectual 
4. Denumirea activităŃii: Corabia 
5. Loc de desfăşurare: oriunde 
6. Durata: 45min- 1h 
7. Nr. participanŃi: 8-15 persoane 
8. Materiale necesare: foaie , pix 
9. Obiectivele activităŃii:  

- Sustinerea unui argumet 
- Dezvoltarea spiritului persuasiv 
- Dezvoltarea abilitatilor de negociere 
- respectarea propriei inegritati si a altora 
 

10. Descrierea activităŃii:  
 Povestea spune ca toti cercetasii se afla pe un corabie ce se scufunda treptat iar 
scopul acestora este sa isi convinga echipajul ca ei sunt cei mai importanti si merita sa 
ajunga teferi pe insula ce se vede in zare. Fiecare participant primeste un biletel cu o 
meserie total nepotrivita pt situatia data. Urmeaza ca fiecare sa argumenteze de ce meseria 
lui este cea mai importanta. Dupa ce fiecare isi expune argumentele, se voteaza meseria 
cea mai slab argumentata ca fiind importanta ,urmand ca cel votat sa iasa din joc(aruncat 
peste bord). 
 Procesul se repeta pana raman 2 persoane in joc.  
 Pentru ca aceasta activitate sa fie cat mai atractiva se creeaza un cadru simbolic si 
anume corabia. 
   Exemple de meserii:  

• frizer de par din nas 
• taximetrist 
• bocitoare profesionista 
• taietor de copaci uscati 
• agricultor de plante moarte 
• mulgator de vaci nebune 

 
 11. Cum obtinem mai multe de la aceasta activitate? 
 Daca dorim sa complicam lucrurile, le putem impune exploratorilor sa-si mimeze 
meserile si argumentele. 
 
     12. Atingerea Obiectivelor Propuse: Participantii se vor folosi de spiritul lor de 
convingere si vor aduce in apararea lor argumente cat mai logice pentru a supravietui pe 
corabie iar liderul trebuie sa modereze dezbaterea in asa fel degenereze in cearta. 
 
13. Evaluarea activităŃii:  

� a participanŃilor la activitate - făcută de lider  
� liderilor - făcută de participanŃi  
� liderilor - făcută de lideri 
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ACTIVITATEA NR. 5 
ÎNCOTRO? 

 
1. Ramura de varsta: Exploratori 
2. Data: 
3. Aria de dezvoltare: Intelectual 
4. Denumire activitate: INCOTRO? 
5. Loc de desfăşurare: Sediu 
6. Durata: o ora jumătate 
7. Nr. participanŃi: minim o patrulă 
8. Materiale necesare: flipchart, markere 
9. Obiectivele activităŃii:  

- Încurajarea abilităŃii de analiză obiectivă, bazată pe clasificare în funcŃie de propriile 
interese / propria experienŃă; 

- Transmiterea / prezentarea concluziilor în cadrul patrulei / unităŃii. 
 

10. Descrierea activităŃii:  
Pentru pregatirea acestei activităŃi exploratorii va trebui să facă o muncă de 

cercetare cu privire la facultatea la care vor să fie studenŃi. La întalnirea propriu-zisă va 
trebui să prezinte facultatea, avantajele şi dezavantajele acesteia,  motivele personale care 
îl fac să îşi dorească să aplice la facultatea respectivă. 

Fiecare va prezenta, ajutându-se de flipchart, scriind argumentele pro şi contra,  
după care, cei din patrulă îi vor pune întrebări. 

Scopul acestei activităŃi este de a realiza că sunt diferiŃi, deci îşi doresc lucruri 
diferite, şi fiecare, prin abilităŃile lui, contribuie la buna funcŃionare a patrulei. 

 
     11. Cum pot să obŃin mai mult de la această activitate? 

Se poate, înaintea începerii prezentării propriu-zise să se facă jocul  « Corabia »-  pe 
bileŃele se scriu meserii ciudate (de exemplu gropar, reparator de becuri, amestecător în 
ceai, îndreptător de cuie), după care se extrag bileŃele. Corabia e în pericol să se scufunde, 
şi  trebuie să fie  uşoară... aşa că trebuie să se renunŃe la oamenii de pe ea. Aşa că fiecare 
luptă să rămână pe corabie, bazându-se pe importanŃa meseriei lui. Argumente! 

 
     12. Atingerea obiectivelor propuse: Prin faptul că trebuie să folosească materialele 
căutate pentru a lua o decizie documentată, se încurajează procesul de analiză obiectivă. 
Astfel, exploratorii ajung să clasifice informaŃiile în funcŃie de propriile lor interese. A doua 
parte a activităŃii constă în expunerea acestor perspective în faŃa patrulei sau a unităŃii, în 
funcŃie de mărimea grupului. Astfel, participantul îşi structurează argumente pro şi contra 
iar apoi le prezintă. 

 
    13. Evaluarea activităŃii:  

� a participanŃilor la activitate - făcută de lider  
� liderilor - făcută de participanŃi  
� liderilor - făcută de lideri 
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DEZVOLTAREA SOCIALĂ 
ACTIVITATEA NR. 1 
ZÂMBETE COLORATE 

 
1. Ramura de vârstă: exploratori 
2. Data: 
3. Aria de dezvoltare: social 
4. Denumirea activităŃii: ZAMBETE COLORATE 
5. Loc de desfăşurare: Spitale, sanatorii, clinici, centre de plasament etc. 
6. Durata: 1-2 ore  
7. Nr. participanŃi: 1 patrula-1 unitate 
8. Materiale necesare: foi colorate, jocuri, creioane, carioci, etc. 
9. Obiectivele activităŃii:  

- implicarea directa intr-un proiect social 
- dezvoltarea unui sentiment de apartenenŃă la comunitatea din care face parte 

 
10. Descrierea activităŃii:  
- generală:  
 Zâmbete Colorate este o activitate organizată de către Cercetaşii României, fiind un 
proiect care s-a desfăşurat la nivel naŃional.  
Membrii (exploratori şi lideri) Centrelor Locale înscrise în proiect, vor desfăşura activităŃi 
sociale cu copiii cu deficienŃe sau boli cronice din comunitatea lor. Jocurile şi temele 
abordate în timpul activităŃilor se doresc a avea un impact pozitiv asupra copiilor, oferindu-
le ocazia de a se detaşa de problemele pe care le întâmpină, de a-şi solidifica încrederea în 
sine şi în ceilalŃi şi de a oferi un zâmbet colorat celor din jurul lor. 
 
11. Cum să obŃinem cât mai multe din această activitate:  
 InteresaŃi-va în avans despre nevoile copiilor cu care urmează să interacŃionaŃi, 
astfel încât sa le puteŃi oferi nişte activităŃi cat mai productive 
Idei de activităŃi:*  Introducere in arta origami 
 *  Jonglerii 
 *  Desene  
 *  Etc. 
 
12. Atingerea obiectivelor propuse: Prin implementarea proiectului, exploratorii sunt 
parte activă din procesul de desfăşurare. Astfel, ei iau parte atât la acŃiunile pregătitoare 
evenimentului, cât şi la activitatea în sine. Implicarea lor activă în toate stadiile îi ajută în 
dezvoltarea unui sentiment de apartenenŃă la comunitatea din care fac parte. 
 
13. Evaluarea activităŃii:  

� a participanŃilor la activitatea - făcută de lider;  
� liderilor - făcută de participanŃi;  
� liderilor - făcută de lideri 
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ACTIVITATEA NR. 2 
MINI-SCENETE 

 
1. Ramura de vârstă: exploratori 
2. Data: 
3. Aria de dezvoltare: social, intelectual 
4. Denumirea activităŃii: MINI-SCENETE 
5. Loc de desfăşurare: intr-un spaŃiu închis eventual o sală de clasă 
6. Durata: 2-3 ore 
7. Nr. participanŃi: minim 2 patrule 
8. Materiale necesare: fiecare patrulă îşi asigură tot ce are nevoie pentru sceneta sa 
(decor, costumaŃii) improvizând. 
 
9. Obiectivele activităŃii:  

• Dezvoltarea spiritului creator 
• Dezvoltarea muncii în echipă 
• Punerea în evidenŃă a unor probleme sociale prin intermediul teatrului 
• Eliminarea mentalităŃilor depăşite, a stereotipurilor 
 

10. Descrierea activităŃii:  
- generală: Fiecare patrulă va primi sarcina de a face o mini-scenetă pe o anumită temă ce 
Ńine de problematica socială (consum de droguri, discriminare pe diverse criterii, sărăcie 
etc.). Fiecare patrulă va încerca prin sceneta respectivă să arate atât partea bună cât şi 
partea rea a problemei respective, dar şi eventuale soluŃii în rezolvarea acesteia. De decor, 
costumaŃii, script şi alte materiale necesare se vor ocupa membrii patrulelor improvizând 
sau folosind materiale pe care deja le au. Totul se va desfăşura sub formă de spectacol 
unde o patrulă va prezenta sceneta iar celelalte o vor urmări. 
 
11. Cum să obŃinem cât mai multe din această activitate: Pentru a obŃine mai multe 
de la această activitate ar fi de preferat ca după prezentări să se tragă nişte concluzii pentru 
a vedea dacă “publicul” a receptat mesajul aşa cum trebuia şi pentru a vedea eventuale 
păreri. 
 
12. Atingerea obiectivelor propuse: Prin intermediul teatrului, exploratorii sunt încurajaŃi 
mai întâi să identifice probleme sociale pe care ar dori să le prezinte, apoi să le discute 
pentru ca în ultimă instanŃă să cadă de acord asupra modului în care vor pune în scenă. Se 
accentuează dezvoltarea spiritului de echipă în cadrul patrulei. 
 
13. Evaluarea activităŃii:  

� a participanŃilor la activitatea - făcută de lider  
� liderilor - făcută de participanŃi  
� liderilor - făcută de lideri 
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ACTIVITATEA NR. 3 
PROIECT SOCIAL 

 
1. Ramura de vârsta: Exploratori 
2. Aria de dezvoltare: Social 
3. Denumire activitate: PROIECT SOCIAL 
4. Nr. participanŃi: 10-20 persoane 
5. Timp: 1 h (25 min activitate plus discuŃii) 
6. Materiale necesare: fişe şi tacâmuri, mâncare (cât pentru un prânz complet per 
participant) 
 
7. Obiectivele activităŃii: 

- A sublinia nedreptatea economică în lume prin intermediul alimentaŃiei. 
- A favoriza capacitatea de analiză şi studiu a acestui conflict. 
- A stimula înŃelegerea şi asistenŃa oferită Ńărilor din lumea a treia. 
- A căuta soluŃii de compromis. 

 
8. Descrierea activităŃii: 
 Se pregătesc fişe de 4 culori, în cantităŃi diferite. Fişele de două culori vor fi de două 
ori ori mai multe decât celelalte. Se pregătesc 4 mese, fiecare reprezentând una dintre fişe. 
O masă, cu fişele puŃin numeroase, se aşterne tradiŃional (2 farfurii, şervetele, tacâmuri, 
pahare şi încă un element - muzică, flori, etc.; aperitive, pâine şi apă răcoritoare). Cealaltă 
masă cu mai puŃine fişe va avea toată vesela din plastic, dar fără elementul adiŃional. 
Ambele mese au faŃa de masă şi tot atâtea scaune caŃi meseni. 
 Următoarea masă va avea mai multe scaune decât persoane la masă (în Africa există 
"excesul" de teritoriu) şi vesela din plastic, nearanjată, multe pahare şi ulcioare cu apă. 
Ultima masă va avea mai puŃine scaune decât participanŃi la masă (în Asia densitatea 
populaŃiei este mare) puŃină veselă din plastic şi un recipient mare de apă călduŃă în centru. 
La intrarea în sală, fiecare participant va primi câte o fişă de o anumită culoare, conform 
căreia va trebui sa găsească masa respectivă. 
 Când toŃi s-au aşezat, se repartizează produse, la fel inegal. La mesele puŃin 
numeroase se vor servi bucate obişnuite, adică din 2 feluri - supă şi mâncare caldă, iar la 
celelalte 2 mese - orez. La desert, la ultimele 2 mese se va aduce câte un fruct, iar la 
primele 2 - ceva mai consistent, caramel, îngheŃată, ciocolată etc. plus fructe. Când se aduc 
bucatele în săli, se trece special pe lângă mesele numeroase, iar dacă rămâne mâncare 
(orice) de la mesele 1-2, aceasta se va arunca într-un recipient special, în faŃa tuturor. 

În ultima fază, fiecare îşi povesteşte trăirile. VorbiŃi despre globalizarea problemei. 
 
9. Cum sa obŃin mai mult de la ceastă activitate? 

Utilitatea acestui exerciŃiu constă în faptul că poate fi extins constant. În funcŃie de 
flexibilitatea grupului, cât şi de obiectivele adiacente vizate de animator, se pot modera 
discuŃii mai ample, insistându-se pe anumite subiecte. De exemplu, se poate insista pe 
comparaŃia dintre nivelurile de trai simulate de cele 2 tipuri de mese. O alta variantă ar fi 
înŃelegerea cadrului general în care acestea se discută; se poate folosi ca introducere pentru 
o discuŃie despre organizaŃiile mondiale ce supervizează aceste situaŃii, cum ar fi ONU. 
 
10. Atingerea obiectivelor propuse: 

Activitatea în sine este una de reflecŃie asupra unor situaŃii general valabile la nivel 
mondial. Metoda este una simplă, cea a exemplificării la scară redusă. Pornind de la un 
exerciŃiu simplu de asumare la întâmplare a unor roluri, exploratorii sunt apoi încurajaŃi să 
facă analogia cu situaŃia reală (diferenŃa dintre Occident şi Ńările lumii a treia). Astfel, sunt 
stimulate capacităŃile cercetaşului de analiză şi studiu al conflictului. De asemenea, 
participanŃii sunt încurajaŃi ca prin discuŃiile post-exerciŃiu să încerce să caute eventuale 
soluŃii pentru conflictul prezentat. 
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ACTIVITATEA NR. 4 
DERDIENII 

 
1. Ramura de vârstă: Exploratori 
2. Aria de dezvoltare: Social, Afectiv 
3. Denumirea activităŃii: DERDIENII 
4. Loc de desfăşurare: indoor/outdoor(minim 2 locaŃii)  
5. Perioada:  
6. Durata: 1 h jumătate - 2 h (dezbaterea inclusă) 
7. Nr. participanŃi: minim 2 patrule (12 oameni) 
8. Materiale necesare: Hârtie tare (carton), lipici, foarfece, rigla, creion, descrierile 

jocului pentru derdieni şi ingineri 
9. Obiectivele activităŃii: 

- InteracŃionează în cadrul unui scenariu prestabilit; 
- Se exprima prin intermediul unui joc de rol, face parte dintr-o echipă; 
- Respectă regulile grupului 

10.  Descrierea activităŃii:  
Depinzând de mărimea grupului, puneŃi 4 – 8 persoane joacă rolul inginerilor, care îi 

înviaŃă pe derdieni cum să construiască podul. Aceştia primesc instrucŃiunile de la ingineri şi 
sunt duşi într-o cameră separată. 

Restul grupului vor fi derdienii. Ei primesc instrucŃiunile. Dacă aveŃi prea mulŃi 
oameni atunci, puteŃi sa faceŃi o echipă de observatori, care doar privesc şi iau notiŃe. Aceşti 
observatori nu trebuie să fie introduşi în cultura derdienilor dinainte, deci ŃineŃi-i la început 
cu inginerii în cameră. 

Reflectarea si evaluarea : 
Dezbaterea : 

După joc, cele doua grupuri de participanŃi luaŃi o bucata de hârtie din flip-chart şi 
notaŃi-le comentariile la următoarele trei puncte: 

1. Evenimente 2. Sentimente 3. Interpretări 
Următoarele puncte ar trebui sa fie discutate în timpul evaluării : 

• Avem tendinŃa să credem că ceilalŃi gândesc ca noi 
• Adesea interpretam lucrurile imediat, fără să ne dam seama de diferenŃele culturale în 

comportament 
• Cum s-au distribuit rolurile? Ce rol mi-am ales? Ce iese la suprafaŃă din comportamentul 

meu? M-am simŃit bine în acel rol? 
• Este acea imagine pe care o am, percepută la fel cu a celorlalŃi? 
• Ce influenŃă au cunoştinŃele mele la rolul pe care îl am? 

Cartule: 
InstrucŃiuni pentru derdieni: 

SituaŃia: 
• Tu locuieşti într-o Ńară numita Derdia. Satul în care locuieşti este despărŃit de următorul 

oraş unde este o piaŃa într-o vale adâncă. Pentru a ajunge la piaŃă trebuie mers timp de 
două zile. Dacă ar exista un pod peste vale ai ajunge acolo în 5 ore. 

• Guvernul din Derdia a făcut un contract cu o firmă din străinătate să vina în satul  
tău şi să vă înveŃe cum să construiŃi podul. Oamenii tăi vor fi primii ingineri derdieni. 
După ce s-a construit primul pod cu experŃii străini ei vor fi în stare să construiască 
poduri în toată Derdia pentru a uşura vieŃile altor oameni. 

• Podul va fi construit din hârtie, se vor folosi creioane, rigle, foarfece şi lipici. 
• CunoaşteŃi materialele şi uneltele, dar nu cunoaşteŃi tehnicile de construcŃie. 

Comportamentul social : 
• Derdienii sunt folosiŃi pentru a se atinge unul pe celalalt. Comunicarea lor nu 

funcŃionează fără să se atingă. Nefiind în contact în timp ce vorbesc este foarte 
nepoliticos. Totuşi nu este necesar să fie în contact direct. Dacă intri într-un grup, este 
suficient să te agăŃi de un membru şi eşti inclus automat în discuŃie. Este foarte 
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important de asemenea să te saluŃi unul cu altul când va întâlniŃi chiar dacă doar treceŃi 
unul pe lângă celalalt. 
Urări /Saluturi : 

• Salutul tradiŃional este un sărut pe umăr. Persoana care salută prima o sărută pe 
cealaltă pe umărul drept. Cealaltă o sărută pe umărul stâng. Orice alt tip de sărut este o 
insultă! Strângerea de mână este una dintre cele mai mari insulte din Derdia. Dacă un 
derdian nu este salutat cum trebuie sau nu este atins atunci când se discută cu el , el / 
ea va începe să urle despre acest fapt. 
Da/ Nu : 

• Derdienii nu folosesc cuvântul Nu. Ei spun întotdeauna Da, chiar dacă ei vor sa zică Nu, 
adăuga Da-ului o mişcare a capului empatica ( ar trebui sa exersaŃi aceasta mult). 
Comportamentul din timpul muncii : 

• În timp ce lucrează, derdienii se ating mult. Uneltele sunt specifice unui gen, foarfecele 
sunt masculine, creioanele şi riglele sunt feminine. Lipiciul este neutru. 

• BărbaŃii nu ating niciodată un creion sau o riglă. La fel şi femeile nu ating foarfecele 
(cred că este legat de tradiŃii şi religie). 
Străinii : 

• Derdienilor le place sa fie însoŃiŃi. De aceea le plac şi străinii. Dar ei sunt de asemenea 
mândrii de ei şi de cultura lor. Ei ştiu că niciodată nu vor fi în stare să construiască un 
pod singuri. Pe de altă parte nu consideră cultura străinilor şi educaŃia lor superioară. 
Construirea de poduri este doar un lucru pe care nu îl ştiu. Ei se aşteaptă ca străinii să 
se adapteze culturii lor. Dar fiindcă comportamentul lor este foarte natural pentru ei , nu 
pot să explice acest lucru experŃilor (acest punct este foarte important). 

• Un bărbat derdian nu va intra niciodată în contact cu un alt bărbat dacă acesta nu va fi 
introdus de o femeie. Nu contează dacă femeia este derdiană sau nu. 
InstrucŃiuni pentru ingineri : 
SituaŃia : 

• SunteŃi un grup International de ingineri care lucrează pentru o companie multinaŃionala 
de construcŃii. Compania voastră tocmai a semnat un contract important cu guvernul din 
Derdia prin care se obligă să înveŃe derdienii să construiască un pod. În conformitate cu 
contractul semnat, este foarte important ca voi să respectaŃi termenul limită, altfel 
contractul va fi anulat şi veŃi fi concediaŃi. 

• Guvernul derdian are un interes mare în acest proiect, care este fondat de Uniunea 
Europeana. Derdia este o Ńară muntoasă, cu multe canioane şi văi, dar fără poduri. 
Astfel  
întotdeauna durează mai multe zile până când se ajunge din sate la piaŃa din oraşul cel 
mai important. S–a estimat că existenŃa podului ar determina ca derdienii să ajungă în 
doar 5 ore. 

• Din moment ce în Derdia există multe canioane şi râuri, nu se poate să construiŃi doar 
un pod acolo şi apoi să plecaŃi iar. Va trebui să îi instruiŃi pe derdieni cum să îşi 
construiască singuri podurile. 
Interpretând simularea: 

• În primul rând este foarte important să citiŃi cu atenŃie instrucŃiunile şi să decideŃi 
împreună despre modul în care urmează să se construiască podul. După un anumit timp, 
doi membrii din echipa voastră vor putea să meargă să ia contact pe o durată de 3 
minute cu satul derdienilor despre unde va fi construit podul (ex. Pentru a verifica 
condiŃiile naturale şi materiale, intraŃi în contact cu derdienii,etc.). VeŃi avea 10 minute 
pentru a analiza raportul şi completaŃi pregătirile. 

• După acesta întreaga echipă de ingineri va merge în Derdia să îi înveŃe pe derdieni cum 
să construiască podul. 
Podul: 

• Podul va fi simbolizat de un pod din hârtie. Podul va fi legat de doua scaune sau mese 
aflate la o distanŃă de aproximativ 80 de cm. Trebuie sa fie stabil. La sfârşitul procesului 
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de construcŃie va trebui să suporte greutatea foarfecelor şi lipiciului utilizat în propria 
construcŃie. 

• Componentele podului nu pot fi doar asamblate în Derdia deoarece astfel derdienii nu 
vor putea învăŃa cum să construiască singuri. Aceştia trebuie sa înveŃe toate etapele 
construcŃiilor. 

• Fiecare componentă trebuie să fie desenată cu creionul şi rigla şi tăiate apoi cu 
foarfecele. 
Materialele : 

• Podul va fi construit din hârtie sau carton. 
• PuteŃi sa folosiŃi pentru planificare şi construcŃie : hârtie, lipici, foarfece, rigle şi 

creioane. 
Timpul : 

• Pentru planificare şi pregătirea înainte de a merge în Derdia : 40 de minute 
• Pentru a-i învăŃa pe derdieni să construiască: 25 de minute. 
 
11.  Cum pot fi obŃinute mai multe de la această activitate:  

Dezbaterea se poate modera şi către alte domenii, prin întrebările adresate 
cercetaşilor implicaŃi. 

 
12. Atingerea obiectivelor propuse: 
 Acest joc este importantă simularea primei întâlniri dintre 2 culturi total diferite. 
Aşadar, participanŃii acŃionează în cadrul unui scenariu prestabilit, ei asumându-şi activ 
nişte roluri. Ulterior, în a doua etapă (cea a interacŃiunii dintre grupuri), ei folosesc aceste 
roluri pentru a se exprima şi pentru a se face înŃeleşi. În cadrul acestor interpretări, ei 
trebuie să ia în considerare constant regulile grupului. 
 
13. Evaluarea activităŃii:  

� a participanŃilor la activitatea - făcută de lider  
� liderilor - făcută de participanŃi  
� liderilor - făcută de lideri 
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ARIA DE DEZVOLTARE: AFECTIV 
ACTIVITATEA NR. 1 

LA LIMITĂ 
 

 1. Ramura de vârstă: exploratori; 
 2. Aria de dezvoltare: afectiv; 
 3. Denumirea activităŃii: LA LIMITĂ; 
 4. Loc de desfăşurare: indoor; 
 5. Durată: 30 min – 1 h; 
 6. Nr. participanŃi: 12 – 15 persoane; 
 7. Materiale necesare: foaie, pixuri; 
 8. Obiectivele activităŃii:  

• Descoperirea şi conştientizarea propriei persoane; 
• Recunoaşterea şi acceptarea emoŃilor; 
• ÎnŃelegerea cauzelor şi efectelor pe care emoŃile le pot avea asupra celorlalŃi; 

9. Descrierea activităŃii:  
- generală: Animatorul invită participanŃii la activitate să se aşeze în jurul unei mese (sau 
în cerc, pe jos). Se pune în mijloc o foaie împărŃită în jumătate de o linie trasată pe mijlocul 
ei. Linia reprezintă limita fiecărei persoane.   
Partea 1. Animatorul roagă participanŃii să se gândească la cel mai mare/important vis al 
lor şi să îşi scrie numele de o parte a foii: pe partea dinaintea limitei, daca nu sunt dispuşi 
să depăşească orice limită pentru a-şi îndeplini visul sau pe partea de după limită, dacă sunt 
dispuşi să depăşească orice limită pentru a-şi atinge visul. Se va creea o discuŃie pentru că 
participanŃii vor avea tot felul de întrebări. În această parte mentionaŃi faptul că îndeplinirea 
visului la care ei se gândesc trebuie să depindă doar de ei, fără a implica alte persoane.  
Partea 2. Animatorul întoarce foaia, mai trasează o “limită”, şi reia prima parte, doar că 
diferenŃa va fi existenŃa unei probleme, în loc de vis. Întrebarea este de această dată : “Cât 
de mult sunteŃi dispuşi să daŃi/ să faceŃi pentru a rezolva problema?”. 
Partea 3. Se ia o nouă foaie, se trasează limita, se reia prima parte însă acum îndeplinirea 
visului implică o altă persoană: “AŃi depaşi orice limită pentru a vă vedea visul împlinit?”. În 
urma unui moment de gândire şi de discuŃie, fiecare participant trebuie să îşi treacă numele 
de partea foii în care se încadrează răspunsul. 
Partea 4. Se întoarce foaia, se reia partea doi, dar din nou, în rezolvarea problemei nu 
depinde doar de el/ea ci mai implică o persoană: ”AŃi depăşi orice limită pentru a rezolva 
problema?”. 
 După aceste etape se poate începe o discuŃie pe tema vise/probleme, 
sacrificii/compromisuri pe care sunt nevoiŃi să le facă la un moment dat.   

 10. Atingerea obiectivelor propuse:  
Poate că până la acest moment, puŃine persoane din grupul care ia parte la activitate şi-

au mai pus aceste întrebări, din această cauză, este nevoie de un moment pentru 
interiorizarea întrebărilor şi găsirea unui raspuns la acestea, astfel încât ei să îşi poată trece 
numele de o parte sau alta a foii, încurajează o analiză interioară. Desigur, ei vor pune 
întrebări în funcŃie de ce situaŃii posibile îşi închipuie, întrebări de la care se vor porni 
discuŃii în cadrul grupului, toate acestea ajutând la o “digestie” mai buna a întrebării şi a 
răspunsului. 
 Faptul că ei îşi recunosc sentimentele legate de o anumită situaŃie faŃă de restul 
grupului prin trecerea numelui pe una din parŃile foii, va conduce şi la o cunoaştere mai 
bună a celor implicaŃi, cunoaştere a valorilor, priorităŃilor, motiv pentru care animatorul va 
trebui să fie foarte atent la moderarea discuŃilor ce vor apărea, la urmărirea firului discuŃiei, 
şi mai mult, la extragerea unei concluzii, pentru ca la sfârşit, acestea să poată fi rezumate 
de către animator. Astfel, participanŃii vor avea o imagine mai clară despre punctul de la 
care a pornit discuŃia şi concluzia la care s-a ajuns în urma ei. 
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ACTIVITATEA NR. 2 
TÂRGUL DE VALORI 

 
1. Ramura de vârstă: exploratori; 
2. Aria de dezvoltare: afectiv; 
3. Denumirea activităŃii: TÂRGUL DE VALORI; 
4. Loc de desfăşurare: indoor; 
5. Durată: 1 – 1 ½ h; 
6. Nr. participanŃi: 1-2 patrule; 
7. Materiale necesare: foi, pix; 
8. Obiectivele activităŃii:  

• Creşterea gradului de responsabilitate; 
• ÎnŃelegerea principiului de non-violenŃă; 

     10. Descrierea activităŃii:  
- generală: Animatorul face împreună cu toŃi participanŃii la activitate o lista de 30-35 de 
valori şi/ sau bunuri morale, prin brainstorming. După ce lista este gata, participanŃii se 
împart în 2 grupe: vânzători şi cumpărători. Vânzătorii trebuie să îşi aleagă fiecare, în mod 
independent, 20 de valori din lista făcută la început. Mai mult, li se dă suma de 1250 lei. 
Aceşti 1250 lei trebuie distribuiŃi astfel încât, fiecare bun să coste o anumită sumă. 
Cumpărătorii trebuie să îşi facă rost de cât mai multe bunuri morale/ valori, după cum 
sunt pentru ei mai importante. Aceştia au 1050 de lei la dispoziŃie pentru a-şi cumpăra 
bunurile de care consideră ei că au nevoie. Animatorul trebuie doar să observe târgurile 
care se fac, acest joc fiind o ocazie foarte bună pentru lider de a-şi cunoaşte mai bine 
exploratorii în privinŃa modului în care gândesc şi priorităŃile pe care le au în ceea ce 
priveşte bunurile morale. 
IMPORTANT! Este foarte important să accentuaŃi că termenul “a vinde” în acest 
joc este sinonim cu “a transmite”, dar îl veŃi folosi pe primul pentru că jocul se 
numeşte “Târgul de valori” şi la târg se vând şi se cumpără bunuri, însă ceea ce 
trebuie să înŃeleagă participanŃii, este că “vînzătorii” au scopul de a transmite cât 
mai multe valori, iar “cumpărătorii” să îşi asigure setul de valori de care consideră 
ei că au nevoie pentru a fi nişte oameni buni şi integri. 

11.Cum să obŃinem cât mai multe din această activitate:  
 Vânzătorii pot face pachete promoŃionale, gen “înŃelepciune şi creativitate= 150 lei şi 
se primeşte bonus încredere”. De asemenea, se pot face trocuri: daca X şi-a cumparat de la 
un vânzător bunătate cu 250 lei poate să facă schimb cu un alt cumpărător, care îi oferă 
credinŃă. Sau poate vinde bunătatea mai scump, dacă găseşte un cumpărător care vrea 
neapărat bunătate şi nu mai găseşte la vânzătorii iniŃiali. 
Se pot face tot felul de variaŃiuni de acest gen pentru a condimenta jocul. 
      12.Atingerea obiectivelor: 

Transmiterea valorilor este o mare responsabilitate pentru fiecare, în masura în care 
setul de valori al fiecăruia diferă de la o persoană la alta, iar responsabilitatea creşte o dată 
cu conştientizarea faptului că prin transmiterea de valori facem oamenii mai buni. Însă 
responsabilitatea nu stă doar de partea celor ce transmit valori ci şi de partea acelora care 
“adună” valori, din cauza dorinŃei de a avea un set cât mai complet. Prioritizarea valorilor, şi 
în consecinŃă :“pe ce valoare sunt dispus să <<plătesc>> mai mult” sau “ce valori Ńin 
neapărat să am”, va fi, poate, dificilă pentru fiecare, tocmai din aceste considerente şi 
anume responsabilitatea mare ce stă în umbra deciziei. 
 Non-violenŃa poate face parte din lista de valori sau poate fi considerată un principiu  
important de luat în considerare în timpul negocierilor/târguielii din cadrul activităŃii. 
      13. Evaluarea activităŃii:  

� participanŃilor la activitate - făcută de lider; 
� liderilor - făcută de participanŃi; 
� liderilor - făcută de lideri. 
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ACTIVITATEA NR. 3 
EPITAF 

 
1. Ramura de vârstă: exploratori; 
2. Data: 
3. Aria de dezvoltare:  afectiv; 
4. Denumire activitate: EPITAF; 
5. Loc de desfăşurare: sediu, în camp în jurul focului; 
6. Durata: 45 min; 
7. Nr. ParticipanŃi: minim o patrula - maxim 15 persoane; 
8. Materiale necesare:   - 
9. Obiectivele activităŃii: 

• Exploratorul este încurajat să împărtăşească momente din viaŃa lor personală în 
faŃa grupului; 

• Adoptarea unei perspective optimiste asupra vieŃii; 
• Încurajarea introspecŃiei; 
 

10. Descrierea activităŃii:  
- generală: Într-o atmosferă liniştită, fără riscul de a fi deranjaŃi. Exploratorii vor fi rugaŃi 
ca timp de câteva minute să se gândească la viaŃa lor, să caute prin mormanul de amintiri şi 
să încerce să găsească 2 momente anume: cel mai trist şi cel mai fericit moment din viaŃa 
lor. 

După aceea, pe rând, fiecare va împărtăşi cu ceilalŃi aceste momente, se va începe 
cu momentele triste, după care, pentru a termina într-o notă optimistă, vor povesti 
momentele fericite. 
 
      11. Cum să obŃin mai mult de la această activitate? 

Liderul poate să organizeze după citirea momentelor triste şi fericite o dezbatere în 
jurul subiectului prin care să scoată în evidenŃă complexitatea vieŃii. 

 
      12. Atingerea obiectivelor: 

Este important ca exploratorii să fie sinceri şi să trateze subiectul serios, fără să facă 
glume unul pe seama celuilalt. Liderul trebuie să-i supravegheze, având rolul de moderator, 
pentru că pot să apară momente tensionate, izbucniri emoŃionale. 

De asemenea, această mică activitate se poate face după vizita la o închisoare, la un 
orfelinat, un spital sau la un azil de bătrâni. 

Activitatea trebuie să se termine într-o notă pozitivă, de optimism, liderul trebui să 
scoată în evidenŃă faptul că momentele grele în viaŃă sunt inevitabile, şi ceea ce ne 
defineşte este modul în care trecem peste ele, păstrându-ne spiritul viu şi optimismul. 

 
       13. Evaluarea activităŃii:  

� participanŃilor la activitate - făcută de lider;  
� liderilor - făcută de participanŃi; 
� liderilor - făcută de lideri. 
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ACTIVITATEA NR. 4 
VERDE-N FAłĂ 

 
 

1. Ramura de vârstă: exploratori; 
2. Data: 
3. Aria de dezvoltare: afectiv; 
4. Denumire activitate: VERDE-N FAłĂ; 
5. Loc de desfăşurare: sediu, în camp în jurul focului; 
6. Durată: 1 h; 
7. Nr. ParticipanŃi: 1-2 patrule; 
8. Materiale necesare: foi, markere; 
9. Obiectivele activităŃii:  

•  formularea şi acceptarea criticilor constructive la adresa altor cercetaşi cât şi a sa. 
 

10. Descrierea activităŃii:  
 

Etapa 1:  
Fiecare participant are lipită pe spate o foaie pe care ceilalŃi cercetaşi îi vor scrie un 

defect al lui sub semnul anonimatului. După ce s-au completat toate hârtiile, se va discuta 
în grup despre fiecare persoană în parte, aceasta având posibilitatea să se apere, aducând 
argumente pro şi contra celor spuse. 

Etapa 2:  
Analog etapa 1, cu precizarea că în loc de defecte se vor nota calităŃi. 

     
 11.Cum să obŃin mai mult de la această activitate? 

O alternativă a acestui joc este notarea pe foi a gesturilor frumoase/urâte făcute de 
către exploratori pe parcursul activităŃilor. 
   
     12. Atingerea obiectivelor: 

 Prin moderarea discuŃiei, liderul menŃine o atmosferă calmă şi facilitează 
obiectivitatea discuŃiei. 

 
      13. Evaluarea activităŃii:  

� participanŃilor la activitate - făcută de lider;  
� liderilor - făcută de participanŃi; 
� liderilor - făcută de lideri. 
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ACTIVITATEA NR. 5 
VISUL 

 
1. Ramura de vârstă: exploratori; 
2. Data: 
3. Aria de dezvoltare:  afectiv; 
4. Denumirea activităŃii: VISUL; 
5. Loc de desfăşurare: outdoor/indoor; 
6. Durată: 20 min; 
7. Nr. participanŃi: minim 1 voluntar şi 3-5 cunoscători ai jocului; 
8. Materiale necesare: - 
9. Obiectivele activităŃii:  

•    Recunoaşterea şi acceptarea proprilor emoŃii; 
•    Exprimarea de sine; 
 

10.  Descrierea activităŃii:  
- generală: Moderatorul activităŃii solicită un numar de “n” voluntari, preferabil este ca toŃi 
necunoscătorii jocului să fie voluntari. Aceştia se îndepărtează puŃin, timp în care 
moderatorul explică exploratorilor rămaşi regula şi povestea jocului. 

Povestea spune că participantul a avut un vis în seara precedentă pe care ni l-a 
povestit şi apoi l-a uitat. Noi îl putem ajuta să şi-l aducă aminte răspunzându-i la întrebări 
cu Da sau Nu. Regula jocului constă în faptul că de fiecare dată când întrebarea voluntarului 
va conŃine litera “T” în propoziŃie, răspunsul grupului va fi “Da” şi când nu va conŃine litera 
“T”, evident răspunsul va fi Nu.  
         Ex: Eram într-un camp cu cercetaşii? – răspuns Da 
              Eram doar eu singur? – raspuns Nu 

După explicarea regulilor şi a poveştii participanŃi vor fi chemaŃi unul câte unul şi le 
se spune povestea după care exerciŃiul poate să înceapă. Jocul ia sfârşit în momentul în 
care voluntarul întreabă dacă s-a sfârşit jocul (ex: Atât? , Gata?, S-a terminat?, etc) sau 
când moderatorul consideră că este de ajuns. 

Este important ca grupul să fie atent la poveste şi să răspundă în cor cu Da sau Nu, 
astfel voluntarul începe să creadă că toŃi ştiu visul lui, când defapt el şi-l creează pe loc. 
Dupa finalizarea visului, exploratorul este rugat să rezume tot firul evenimentelor. 

 
        11. Cum să obŃinem cât mai multe din această activitate:  
 Dacă dorim să facem lucrurile mai interesante putem să-i spunem voluntarului ultima 
secvenŃă din vis (ex: Te aflai într-o jungla costumat in clown). 
 
        12. Atingerea obiectivelor propuse:  
  Prin acest exerciŃiu cercetaşul va apela la emoŃile şi la gândurile lui, uneori cele mai 
evidente sau din contră cele mai ascunse. Deşi inconştient exploratorul îşi exprimă anumite 
dorinŃe, gânduri pe care trebuie să le accepte. 
 
         13. Evaluarea activităŃii:  

� participanŃilor la activitate - făcută de lider; 
� liderilor - făcută de participanŃi; 
� liderilor - făcută de lideri. 
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DEZVOLTAREA FIZICĂ 
ACTIVITATEA NR. 1 

EU POT 
 

1. Ramura de vârstă: exploratori 
2. Data: 
3. Aria de dezvoltare: fizic 
4. Denumirea activităŃii: EU POT 
5. Loc de desfăşurare: outdoor 
6. Durata: 20’ 
7. Nr. participanŃi: 15 persoane 
8. Materiale necesare: foi, pixuri, eşarfă (de legat la ochi), Spaghete, furculiŃă 
9. Obiectivele activităŃii:  
- Dezvoltarea capacităŃii de a se adapta unor situaŃii atipice. 
- Compensarea eventualelor incapabilităŃi  

     
      10. Descrierea activităŃii:  
 - generală:  
 ParticipanŃii au de trecut 3 probe. Cine termină primul este cel care câştigă. 
Proba 1. Legarea şireturilor de la bocanci cu o singura mână.  
Proba 2. Fiecare participant trebuie să mănânce o porŃie de spaghete folosind o furculiŃă şi 
ajutându-se doar de mâna stângă (daca este dreptaci) sau dreapta (daca este stângaci). 
Proba 3. Legat la ochi, trebuie să găsească obiectul X (indicat de animator înainte să fie 
legat la ochi). După ce îşi pune esarfa la ochi, astfel încât să nu mai vadă nimic, 
participantul este învârtit de câteva ori într-o direcŃie, de câteva ori în cealaltă, astfel încât 
să nu mai ştie înspre ce era îndreptat. 
 În cazul în care cineva este observat că trişează, trebuie să repete proba. Primul 
participant care termină toate cele 3 probe, câştigă provocarea. 
       
       11. Cum să obŃinem cât mai multe din această activitate:  
 Pentru a doua probă puteŃi folosi o foaie pe care participanŃii să scrie un text cu 
mâna stângă / dreaptă, în funcŃie de caz, asta dacă consideraŃi că  spaghetele implică prea 
multe complicaŃii. 
 Pentru a motiva participanŃii, puteŃi alege şi un mic premiu, pentru cel care câştigă. 
 Pentru a fi siguri că totul decurge conform planului, cereŃi ajutorul câtorva 
observatori care să urmarească jocul şi să se asigure că nimeni nu trişează. 
 
      12. Atingerea obiectivelor propuse: 
 Stabilind ca probe, actŃuni desfăşurate des în viaŃa de zi cu zi, şi eliminand 
posibilitatea utilizării unui element senzorial (vizual, olfactiv, motoriu, etc.), participanŃii vor 
fi nevoiŃi să se ajute de alte simŃuri pentru a compensa simŃul pe care s-ar fi bazat în mod 
normal. Adaptarea la aceste situaŃii se va face prin apelul la creativitate, stimuland, însă, şi 
latura intelectuală a participantului la joc. 
   
       13. Evaluarea activităŃii:  

� a participanŃilor la activitatea - făcută de lider  
� liderilor - făcută de participanŃi  
� liderilor - făcută de lideri 
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ACTIVITATEA NR. 2 
ŞTAFETĂ 

 
1. Ramura de vârstă: Exploratori 
2. Aria de dezvoltare: fizic 
3. Denumirea activităŃii: ŞTAFETĂ 
4. Loc de desfăşurare: într-un spaŃiu deschis, de preferinŃă într-o zonă deluroasă 
5. Durata:  ½ ore 
6. Nr. participanŃi: toată unitatea de exploratori, împarŃită pe grupuri egale ca număr 
7. Materiale necesare: - 
8. Obiectivele activităŃii: 

- conştientizarea condiŃiei fizice deŃinute; 
- munca în echipă. 

 
  9. Descrierea activităŃii: Această activitate este una relativ simplă, constând într-o 
ştafetă, puŃin diferită de cea clasică. Scopul patrulei este de a transmite un mesaj de la 
punctul de start la punctul de finish care, de preferat, este poziŃionat undeva pe alt deal, 
peste un râu, la o distanŃă destul de mare (aprox. 600-800 m.). Deoarece este un joc de 
echipă, patrula are la dispoziŃie 5-10 minute pentru a-şi dezvolta strategia şi poziŃionarea 
pe traseu – cea mai favorabilă concursului. După ce participanŃii s-au “împraştiat” pe traseu, 
se şopteşte mesajul care trebuie să ajungă la finish primului cercetaş din echipă, urmând ca 
el să-l transmită mai departe. 

Toate echipele primesc acelaşi mesaj, ei pot opta între a striga mesajul către 
urmatorul membru sau pot să-l şoptească la ureche, dar nu-l pot transmite în scris (de 
preferat mesajul să fie puŃin mai lung). 
       
10. Cum să obŃin mai multe de la această activitate? 

Se poate ca ştefeta să fie una pe biciclete sau să aibă o porŃiune pe biciclete etc. 
      
 11. Atingerea obiectivelor propuse: Pentru a câştiga, patrulele se bazează pe munca în 
echipă, dar şi pe o bună cunoaştere a condiŃiei fizice a tuturor membrilor. 
    
  12. Evaluarea activităŃii:  

� a participanŃilor la activitatea - făcută de lider  
� liderilor - făcută de participanŃi  
� liderilor - făcută de lideri 
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ACTIVITATEA NR. 3 
HOłII ŞI SOLDAłII 

 
1. Ramura de vârstă: Exploratori/Seniori 
2. Aria de dezvoltare: Fizic 
3. Denumirea activităŃii: HoŃii şi SoldaŃii/Marea Evadare 
4. Loc de desfăşurare: Zona împădurită preferabil cu obstacole şi impedimente vizuale 
5. Perioada: Camp 
6. Durata: 2 – 3  
7. Nr. participanŃi: 60+ 
8. Materiale necesare: banda de delimitare, haine vechi pentru participanŃi, eventual 
fluiere pentru soldaŃi pentru a-si semnaliza faptul ca au nevoie de ajutor 
 
9. Obiectivele activităŃii: 

- Încurajarea implicării în activităŃi sportive; 
- Autoevaluarea propriilor capacităŃi fizice; 
- Încurajarea colaborării în vederea depăşirii limitelor personale; 
- Lucru în echipă / grup. 
 

10. Descrierea activităŃii:  
Copiii sunt împărŃiŃi în două echipe, una de hoŃi (10 copii, preferabil mai solizi sau 

mai atletici) al cărei scop va fi să se ascundă şi să se împotrivească arestării prin orice 
mijloace (fără a leza integritatea fizică a adversarilor), iar a doua de soldaŃi (50 de copii) al 
cărei scop va fi să prindă hoŃii şi să se asigure că aceştia nu scapă din închisoare. 

La începutul jocului se aleg un căpitan pentru echipa hoŃilor şi un general pentru 
echipa soldaŃilor care vor coordona cele două echipe. 

HoŃilor li se vor da 5-10 minute pentru a se îndepărta de „închisoare” 
şi a se ascunde în pădure. Pot folosi orice metoda pentru a nu fi găsiŃi (se pot urca în copaci 
sau ascunde în spatele lor, se pot ascunde sub frunze, printre arbuşti etc.) cât timp nu 
părăsesc locaŃia jocului. 

SoldaŃii vor aştepta la marginea închisorii până când generalul le va da semnalul că a 
început căutarea evadaŃilor.  

În momentul în care un hoŃ este găsit de către soldaŃi acesta trebuie adus înapoi în 
închisoare, având totuşi posibilitatea de a se împotrivi capturării până este băgat în 
perimetrul închisorii. 

În cazul în care este jucat corect, acest joc este foarte obositor, mai mulŃi soldaŃi 
fiind nevoiŃi să colaboreze pentru a supune un hoŃ. 

De asemenea Generalul trebuie să numească nişte paznici ai închisorii care au grijă 
ca hoŃii să rămână în închisoare după ce sunt prinşi. În cazul în care nu sunt opriŃi, hoŃii pot 
evada din nou în orice moment. 

Jocul se termină în momentul în care toŃi hoŃii sunt aduşi la închisoare. 
 
11. Atingerea obiectivelor propuse: 

Jocul propus este unul ce implică mişcare, tenacitate şi efort considerabil, fără a 
impune foarte multe reguli, acest lucru încurajând exploratorii să participe pentru a-şi 
încerca forŃele într-un mod distractiv. De asemenea, dificultatea jocului vine în acceptarea 
faptului că există momente în care propriile puteri nu sunt suficiente pentru a depăşi 
provocarea şi este nevoie de sprijinul colegilor. Astfel, exploratorii sunt nevoiŃi să-şi  
autoevalueze propriile capacităŃi fizice pentru a discerne cel mai bun mod de acŃiune. 
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ACTIVITATEA NR. 4 
HIKE DE NOAPTE 

 
1. Ramura de vârstă: Exploratori 
2. Aria de dezvoltare: Fizic 
3. Denumirea activităŃii: HIKE DE NOAPTE CU PROBE 
4. Loc de desfăşurare: outdoor 
5. Perioada: Vara, noaptea 
6. Durata: 4 ore 
7. Nr. participanŃi: minim 2 patrule 
8. Materiale necesare:  
9. Obiectivele activităŃii: 

→ dezvoltarea rezistenŃei, agilităŃii şi a autocontrolului; 
→ recunoaşterea acŃiunii benefice a activităŃilor fizice. 

 
10. Descrierea activităŃii:  

Pregătirea activităŃii: 
Cu câteva ore înainte, liderii responsabili de activitate vor parcurge traseul de maxim 

4 h şi îl vor amenaja. "Punctele de control" sunt de 2 feluri: 
→ Indicatoare (săgeŃi, bilete cu indicii către următorul post) 
→ Posturi cu probe: 

 - Cursa cu obstacole; 
 - Construirea unui bivuac din elemente naturale; 
 - Crearea unei surse de lumină ne-electrică pe care să o folosească pentru a găsi 
următorul indiciu; 
 - Tunelul frunzelor; un tunel din crengi construit la 30-40 cm deasupra pământului 
(lungime minim 2 m, cu cel puŃin un cot în construcŃie), prin care ei să treacă până la liderul 
cu indiciul; 
 - Postul DorinŃelor: Fiecare membru al patrulei trebuie să renunŃe la un obiect pentru 
a trece mai departe (care li se înapoiază la sfârşitul jocului); 
 - Podul de Trecere: Un pod îngust, asigurat cu sfori, pe care fiecare explorator în 
parte trebuie să îl traverseze, numai aşa primindu-şi ultima indicaŃie. 

Activitatea se desfăşoară o dată cu lăsarea nopŃii. Avantajul acestui exerciŃiu este 
acela că i se poate aplica orice cadru simbolic (proba finală din "Jocurile CetăŃii", depunere 
de promisiune etc.).  

La sfârşit vom avea un mare foc de tabără care să marcheze terminarea traseului. 
 
11. Cum pot fi obŃinute mai multe de la această activitate:  
 ActivităŃile pot fi diversificate oricât de mult. 
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DEZVOLTAREA SPIRITUALĂ 
ACTIVITATEA NR. 1 

EPITAF 
  
1. Ramura de vârstă: Exploratori 
2. Data: 
3. Aria de dezvoltare: Spiritual 
4. Obiectivele activităŃii:  

- Încurajarea introspecŃiei; 
- Împărtăşirea gândurilor într-un grup restrâns  

5. Denumire activitate: Epitaf 
6. Loc de desfăşurare: sediu,în jurul focului, într-un loc unde să fie linişte 
7. Durata: 45 minute 
8. Nr. ParticipanŃi: minim o patrulă 
9. Materiale necesare: foi, pix 
 
10. Descrierea activităŃii:  

Cercetaşii se adună în jurul focului sau la sediu. Moderatorul(liderul) va avea sarcina 
să asigure atmosfera specifică acestui joc: linişte, calm, siguranŃă). Fiecaruia i se va da o 
foaie şi un pix.  

Exploratorii vor fi rugaŃi ca timp de câteva minute să se gândească la viaŃa lor de 
până atunci, la experienŃele de viaŃă  care i-au marcat şi la un lucru pe care vor să-l 
înfăptuiască, dar încă nu au avut ocazia până acum (ceva real, important pentru ei).  

După care să-şi imagineze momentul morŃii lor, ce ar gândi în momentul în care ar 
realiza ca nu mai au timp să facă ceea ce şi-au propus. 

După ce s-au gândit, ei trebuie să scrie pe foaie propriul epitaf legat de lucrurile la 
care s-au gândit, să-şi exprime visele, dorinŃele şi aspiraŃiile, ceea ce ar gândi ei în clipa 
morŃii lor, sensul vieŃii şi al morŃii văzut prin propria conştiinŃă. 

La final se vor citi epitafurile. 
 
11. Cum obŃin mai mult de la această activitate? 

E preferabil ca participanŃii să se cunoască între ei, pentru a le fi mai uşor să expună 
cu sinceritate ceea ce le cere jocul. 

Introducerea în cadrul simbolic cu ajutorul unei poveşti; lumina difuză; lumânări. 
 
Important: Este necesară o mare atenŃie din partea liderului în organizarea acestei 
activităŃi. (Mai ales în cazul în care cineva a avut recent o experienŃă nefericită legată de 
moartea cuiva cunoscut). Este recomandat grupurilor unite, unde exprimarea unor astfel de 
gânduri nu reprezintă o problemă.  
 
12. Atingerea obiectivelor propuse: Liderul trebuie să se asigure de crearea cadrului 
potrivit pentru o astfel de activitate, să descurajeze eventualele disturbări din partea 
cercetaşilor şi poate să încheie momentul într-o notă specifică cu ajutorul unei poveşti, 
concluzii sau idei contemplative. 
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ACTIVITATEA NR. 2 
ACTIVITATE SPIRITUALĂ 

 
1. Ramura de vârstă: exploratori  
2. Data: 
3. Aria de dezvoltare: spiritual 
4. Denumirea activităŃii: ACTIVITATE SPIRITUALĂ 
5. Loc de desfăşurare: indoor/outdoor 
6. Durata: 1 h(activitate efectiva) 
7. Nr. participanŃi: minim 2 patrule 
8. Materiale necesare: foi, pixuri, lumânărele, muzică etc. 
9. Obiectivele activităŃii: 

• Creativitate (în organizarea prezentării) 
• explorează moştenirea culturală a comunităŃii 
• munca în echipă 

 
10. Descrierea activităŃii:  
 - generală: 
 Patrula se va documenta despre o cultură religioasă din cadrul comunităŃii. La 
întâlnirea unităŃii, ei vor realiza un moment spiritual prin care vor prezenta celorlalŃi 
cercetaşi rezultatele muncii lor. Acesta poate fi o seară în care simulează un moment din 
cadrul comunităŃii respective, sau o vizită la monumentele asociate. 
Activitatea se întinde pe atâtea seri / întâlniri câte sunt necesare pentru ca toate patrulele 
să aibă ocazia să prezinte o cultură / religie. 
 Liderul este încurajat să folosească un cadru simbolic atractiv pentru a-i angaja pe 
exploratori în exerciŃiu (fără a-i face să se simtă obligaŃi). De asemenea, activitatea nu este 
obligatorie pentru întreaga patrulă. 
 
11. Cum să obŃin mai mult de la activitate? 

Se poate încuraja includerea unor personaje din comunitatea respectivă la 
momentele Ńinute. De exemplu, invitarea unui rabin care să Ńină o citire din Tora, pe care 
apoi să o explice. 
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ACTIVITATEA NR. 3 
ADĂPOSTUL ANTI ATOMIC 

 
1. Ramura de vârstă: exploratori  
2. Data: 
3. Aria de dezvoltare: spiritual 
4. Denumirea activităŃii: ADĂPOSTUL ANTI-ATOMIC 
5. Loc de desfăşurare: indoor 
6. Durata:  
7. Nr. participanŃi: minim 2 patrule 
8. Materiale necesare: - 
9. Obiectivele activităŃii:  

- Conştientizarea faptului că exista opinii diferite; 
- Dezbaterea şi argumentarea opiniei cuiva; 
- Conştientizarea diferitelor valori care ne influenŃează alegerile; 
- Ascultarea celorlalŃi cu respect. 

 
10. Descrierea activităŃii:  

- generală: Activitatea se desfăşoară pe patrule. Liderul le spune următoarea 
poveste: 

Fiecare echipă este responsabilă pentru cercetările ce au loc într-un laborator aflat 
foarte departe de oraş. Brusc, începe cel de-al Treilea Război Mondial. Plouă cu bombe şi 
lumea este distrusă pe zi ce trece. Întreaga populaŃie caută cu disperare adăposturi anti-
atomice. PrimiŃi un apel de urgenŃă de la un laborator de cercetare; sunt disperaŃi şi au 
nevoie de ajutor. Iată ce spune mesajul lor: 

"Suntem 10 oameni care vor să intre într-un adăpost anti-atomic care a fost însă 
construit pentru doar 6 persoane. Nu putem să decidem noi înşine cine poate rămâne şi cine 
trebuie să plece. Ne este imposibil să ne hotărâm; vom sfârşi prin a ne omorî între noi dacă 
o să continuam aşa. Considerăm ca voi ne puteŃi ajuta să vedem cine intră în adăpost şi 
cine nu. Vom respecta orice veŃi decide." SFÂRȘITUL MESAJULUI. 

Timpul se scurge rapid. AveŃi doar 30 de minute la dispoziŃie să ajungeŃi la adăpostul 
vostru şi să luaŃi o decizie referitoare la soarta oamenilor care au apelat la voi. Este într-
adevăr o decizie grea de luat Ńinând cont de faptul că aveŃi doar o descriere superficială a 
acestora. GândiŃi-vă bine şi ŃineŃi cont de faptul că acei 6 oameni care intră în adăpost pot fi 
singurele 6 fiinŃe umane care supravieŃuiesc războiului. 

Descrierile celor 10 oameni: 
• Un contabil de 30 de ani 
• SoŃia lui, însărcinată în 6 luni 
• Un militant de culoare, student în anul II la medicină 
• Un istoric faimos în vârsta de 42 de ani 
• Un biochimist 
• Un tânăr star din televiziune 
• Un rabin în vârstă de 54 de ani 
• Un poliŃist înarmat 
• Un dulgher de 24 de ani 

Se va alege o persoană din grup care să "Ńină timpul"; acesta va avertiza grupul 
numai când vor mai avea 15, 10, 5 minute respectiv 1 minut. Patrulele se vor aduna apoi 
pentru a discuta rezultatele.  

Sfaturi pentru discuŃiile post-activitate: 
Este foarte important ca toŃi să asculte ceea ce au ceilalŃi de zis. Nu ezita să 

restabileşti ordinea în cadrul grupului. 
Această activitate dă naştere, de cele mai multe ori, unor emoŃii foarte puternice. 

Unii participanŃi s-ar putea să aibă tendinŃa de a se ataca unii pe ceilalŃi şi de a critica 
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opiniile altora. Este foarte important să le concentrezi atenŃia asupra conceptelor de 
libertate de exprimare, toleranŃă, sensibilitate şi acceptare. 

La sfârşitul activităŃii, liderul îi poate întreba pe cercetaşi dacă exerciŃiul li s-a părut 
dificil şi de ce, dacă unii s-au lăsat influenŃaŃi de alŃii, dacă unele persoane au împiedicat 
grupul de la a ajunge la o decizie finală, dacă unii au fost încăpăŃânaŃi, ce valori le-au dictat 
deciziile personale etc. 
 
11. Cum să obŃin mai mult de la această activitate? 

Povestea se poate schimba. Iată un exemplu: 
"10 oameni sunt în pericol de a muri. Cu toŃii au nevoie de un transplant urgent de 

inimă. Dacă nu sunt operaŃi imediat, vor muri. Doar o inima este disponibila. Chirurgul are 
nevoie de ajutorul vostru pentru a decide cine va beneficia de transplant şi astfel va trăi." 

Exemple de posibili candidaŃi pentru transplant (numărul poate varia): 
• O tânără de 16 ani, însărcinată, care a renunŃat la şcoală 
• Un poliŃist condamnat pentru comportamentul violent faŃă de cetăŃeni 
• Un preot în vârstă de 75 de ani 
• O femeie doctor de 36 de ani, sterila 
• Un militant de culoare 
• O prostituat de 39 de ani 
• Un arhitect homosexual 
• Un avocat alcoolic de 29 de ani 

 
12. Atingerea obiectivelor propuse: 

Prin abordarea unor personaje atât de diferite într-un număr relativ mare, şansele 
unei concluzii unanime sunt foarte mici. Având ca temă principală luarea unei decizii ca 
grup, exploratorii sunt nevoiŃi sa ia în considerare şi opiniile celorlalŃi, în consecinŃă să le 
conştientizeze existenŃa, cât şi să dezbată şi să argumenteze tot ce vor sa susŃină. 

În acelaşi timp, această discuŃie ce presupune selectarea a 6 oameni care vor avea 
dreptul să trăiască îndeamnă participanŃii să reflecte asupra valorilor ce le determină 
alegerile. Nu în ultimul rând, prin circumstanŃele jocului, toŃi trebuie să îşi expună părerea, 
dar şi să le asculte pe celelalte, totul pentru soluŃionarea dilemei în doar 30 de minute. 
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ACTIVITATEA NR. 4 
EXPLO-FOTO 

 
1. Ramura de vârstă: exploratori 
2. Aria de dezvoltare: spiritual 
3. Denumirea activităŃii: EXPO-FOTO 
4. Loc de desfăşurare: Indoor/outdoor 
5. Durata: 1:30h-2h 
6. Nr. participanŃi: 12 - 15 
7. Materiale necesare: aparate fotografiat, hârtie fotografică, imprimantă foto, rame foto, 
lumânări, beŃişoare parfumate, muzică (melodii cu diverse teme şi simboluri) 
8. Obiectivele activităŃii:  
- Descoperirea, conştientizarea, acceptarea propriilor emoŃii  
- Dezvoltarea capacitaŃii de a-i asculta pe ceilalŃi  
- Identificarea obiectivelor vocaŃionale proprii şi descoperirea metodelor de atingere a 
acestora  
9. Descrierea activităŃii: generală: Animatorul roagă participanŃii să-şi utilizeze 
creativitatea pentru a realiza nişte fotografii pe diferite teme spirituale, alese ulterior de 
acesta. Temele fotografiilor pot corespunde cu cele muzicale. După ce fotografiile vor fi 
realizate, animatorul va  organiza o expoziŃie cu fotografiile  realizate de exploratorii săi.  
 Partea 1. Animatorul roagă participanŃii să se gândească la temele date de acesta, 
şi să realizeze un număr de 2 fotografii pentru fiecare temă. Această primă etapă trebuie 
realizată cu 2 săptămâni înainte de expoziŃia finală. Partea 2. animatorul va strânge 
fotografiile exploratorilor, le va printa şi va organiza expoziŃia pentru aceştia. ExpoziŃia va fi 
realizată pe baza temelor primite de exploratori, se va alege o singură fotografie. ExpoziŃia 
va fi luminată de lumânări, se vor aprinde beŃişoare parfumate, iar pe fundal vor fi melodiile 
alese de animator. Pentru fiecare temă fotografică, melodiile respective. Partea 3. 
Exploratorii vor vizita expoziŃia, îşi vor nota pe o foaie senzaŃiile/ sentimentele trăite în 
timpul vizitării expoziŃiei. Partea 4. După ce se va vizita expoziŃia, pe rând, exploratorii 
participanŃi vor vorbi despre sentimentele şi senzaŃiile lor din timpul vizitării expoziŃiei. De 
asemenea vor fi rugaŃi să îşi prezinte fotografiile, şi să vorbească un pic despre ele, despre 
ce au simŃit când au fotografiat, ce reprezintă pentru ei imaginile respective. În această 
parte, ca şi în cazul camerei în care va fi organizată expoziŃia, lumina va proveni de la 
lumânări, iar pe fundal va fi muzică ambientală, în surdină, pentru a crea o atmosferă 
aparte.  
10. Atingerea obiectivelor propuse: 
 Este foarte posibil ca până în momentul realizării acestei activităŃi exploratorii să fie 
reticenŃi faŃă de exprimarea sentimentelor şi trăirilor în faŃa prietenilor / membrilor patrulei. 
Cu siguranŃă este o activitate care îi va lega, pentru că fiecare la rândul său va vorbi despre 
trăirile şi sentimentele lui, despre ce a simŃit în momentul în care a fotografiat, sau în 
momentul în care a văzut mai multe fotografii pe aceeaşi temă. Îşi vor dezvolta 
creativitatea, fiind puşii să surprindă o anumită temă prin intermediul unei imagini. Lumina 
provenită de la lumânări, muzica în surdină vor ajuta la desfăşurarea acestei activităŃi, 
mediul va fi unul plăcut şi relaxant pentru participanŃi. Pe parcursul acestei activităŃi, 
exploratorii vor vorbi, dar în acelaşi timp vor asculta, dezvoltându-şi astfel capacitatea de a-
i asculta pe ceilalŃi. La sfârşit, exploratorii vor fi capabili să-şi conştientizeze emoŃiile, să îşi 
poată exprima sentimentele, şi să îi asculte pe ceilalŃi. Între patrule se va crea o legătură 
strânsă, descoperindu-şi astfel trăirile.  
11. Cum să obŃinem cât mai multe din această activitate:  
 Animatorul poate alege să fotografieze pe temele alese de el, să îşi expună 
fotografiile, şi să participe la exerciŃiu alături de exploratorii săi. La sfârşit va vorbi despre 
emoŃiile, sentimentele, stările prin care a trecut în momentul în care a fotografiat, şi în 
momentul în care a vizitat expoziŃia. În acest fel se va apropia de exploratorii săi, 
câştigându-le încrederea vorbind de stările sale sufleteşti.   



 

 

ORGANIZA łIA NAłIONAL Ă 

CERCETAŞII ROMÂNIEI 
fondată 1913     Membră fondatoare a OrganizaŃiei Mondiale a Mişcării Scout 

 

www.cercetasiiromaniei.ro 
exploratori@scout.ro 

28 

DEZVOLTAREA CARACTERULUI 
ACTIVITATEA NR. 1 

DEZBATERE ION & ABI 
 

1. Ramura de vârstă: exploratori 
2. Data:  
3. Aria de dezvoltare: caracter 
4. Denumirea activităŃii: DEZBATERE ION & ABI 
5. Loc de desfăşurare: indoor 
6. Durata: 2 – 3 h 
7. Nr. participanŃi: 15-18 persoane 
8. Materiale necesare: foi, pixuri, foi de flipchart 
 
9. Obiectivele activităŃii:  

• Problem / conflict - solving 
• Încurajează o viziune critică şi analitică a unei probleme 
• Dezvoltă viziunea realistă asupra unei probleme 

      
10. Descrierea activităŃii:  
           - generală: Se împarte grupul participant la activitate în 3 grupuri mai mici / 
patrule. 
 Se dau datele problemei: “Abi şi Ion se iubeau foarte tare. La un moment dat Ion 
este nevoit să meargă in locul X , lăsând-o pe Abi acasă. Aceştia erau acum despărŃiŃi de un 
râu. În zilele următoare au avut loc nişte ploi torenŃiale, râul s-a umflat şi nu a mai permis 
traversarea, podurile fiind distruse iar traversarea fără o barcă era imposibilă. SituaŃia a 
continuat pentru multe zile. Abi nu putea lua legatura cu Ion şi îşi dorea neaparat să ajungă 
la el. Singura soluŃie care îi rămăsese era să vorbească cu barcagiul să o treacă râul. 
Barcagiul profită de slăbiciunea lui Abi datorată iubirii dintre ea şi Ion, şi îi spune că nu o va 
trece râul decât dacă petrece o noapte cu el. Abi se află acum într-o mare dilemă şi nu 
poate lua această decizie singură. Îi face o vizită mamei, îi spune ce se întâmplă şi îi cere 
ajutorul în luarea unei decizii. Mama îi spune << Faci cum crezi de cuviinŃă. Am încerdere în 
decizia pe care o vei lua>>. Abi pleacă, decide să petreacă noaptea cu barcagiul iar a doua 
zi acesta o trece râul spre Ion. 
 Se întalneşte cu Ion, care se bucură foarte tare să o vadă. Abi îi povesteşte ce a fost 
nevoită să facă pentru a ajunge la el, sperând ca Ion să îi aprecieze sacrificiul. În schimb, 
Ion îi dă o palmă şi o trimite departe de el. Abi pleacă plângând şi se întâlneşte cu Viorel, 
prietenul cel mai bun al lui Ion. Îi povesteşte acestuia tot ce s-a întamplat, Viorel foarte 
supărat de reacŃia lui Ion, merge să vorbească cu el, totul terminându-se cu o bătăie şi 
ruperea prieteniei acestor doi foarte buni prieteni. Pe lângă acest fapt, Viorel şi Abi devin 
iubiŃi.”. 
 Aşa, împărŃiŃi pe patrule, fiecare patrulă este rugată să analizeze situaŃia şi să 
formeze o ierarhie a personajelor în ordinea vinovăŃiei lor pentru situaŃia la care s-a ajuns, 
de la cel mai vinovat personaj la cel cu vina cea mai mică. Personajele sunt : Abi, Ion, 
mama, Viorel şi barcagiul. Fiecare patrulă are 20 minute la dispoziŃie să se hotărască asupra 
ierarhizării. Dacă patrulele nu termină în aceste 20 de minute, mai au dreptul la încă 10 
minute, pentru a se decide. Apoi se transcrie pe foaia de flipchart hotărârea fiecărei patrule, 
astfel vor fi 3 “modele” de ierarhizare. Ex. :  

P1 P2 P3 
Abi Ion Abi 

Barcagiul Mama Barcagiul 
Mama Abi Ion 
Ion Viorel Mama 

Viorel Barcagiul Viorel 
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 După ce toŃi participanŃii au în faŃă, pe flipchart, un astfel de model, sunt rugaŃi ca, 
de comun acord, să hotărască, din nou, dar acum, ca grup, gradul vinovăŃiei personajelor. 
Astfel va avea loc o dezbatere, la care animatorul trebuie sa intervină doar pentru a aduce 
în vederea participanŃilor aspecte ale problemei pe care le-au uitat (părŃi din datele 
problemei) care ar putea fi relevante. Ca în orice dezbatere, animatorul nu are voie să ia 
partea niciunei echipe, acesta menŃinându-se neutru până la sfârşitul dezbaterii.  
 Dezbaterea se încheie în momentul în care grupul a reuşit să formeze o nouă 
ierarhizare. 
 
        11. Cum să obŃinem cât mai multe din această activitate: Problema / Povestea 
lasă loc de “înflorituri” (introducerea unor noi personaje / evenimente), după voia 
animatorului. 
 
       12. Atingerea obiectivelor propuse: 
 În momentele de negociere vor apărea conflicte între participanŃi din cauza opiniilor 
diferite. Acestea fiind opinii de natură morală, conflictul va fi cu atat mai puternic, motiv 
pentru care abilităŃile de soluŃionare vor fi foarte importante la această parte. Prin regulile 
jocului, conflictul este unul aşteptat, în măsura în care nimeni nu se poate astepta ca 
participanŃii să fie unanim de acord cu aceeaşi ierarhizare a personajelor în funcŃie de 
vinovăŃie. La scurt timp de la începerea conflictului, participanŃii vor sesiza că, fie se lasă 
convinşi, fie caută argumentele cele mai bune şi persuasive pentru a-i convinge şi pe 
ceilalŃi. Compromisul, însă, s-ar putea sa fie, la rândul lui, o soluŃie. Constatarea situaŃiei 
menŃionate, şi necesitatea ajungerii la un comun acord, va stimula participanŃii la încercarea 
rezolvării problemelor apărute. În mod repetat, aceasta va contribui la îmbunătăŃirea 
abilităŃii de a rezolva conflicte. 
 Conflictele interioare cu care se confruntă personajele povestii, dar şi cele exterioare, 
dintre personaje, sunt, după cum spuneam mai sus, în mare parte, de natură morală. În 
scopul ierarhizarii vinovăŃiei personajelor, participanŃii va trebui să analizeze situaŃia 
fiecăurui personaj în parte şi relaŃia lui cu celelalte personaje, încurajând, prin acestea, o 
viziune critică şi analitică asupra situaŃiei prezentate. 
 Un rol important în cadrul jocului, îl are empatia, de care participanŃii se vor folosi 
pentru a înŃelege mai bine personajele şi acŃiunile lor. Pe lângă aceasta va fi nevoie şi de o 
viziune de ansamblu, o viziune realistă. 
 
       13. Evaluarea activităŃii:  

� a participanŃilor la activitatea - făcută de lider  
� liderilor - făcută de participanŃi  
� liderilor - făcută de lideri. 
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ACTIVITATEA NR. 2 
HUMANS ARE NATURALY GOOD 

 
1. Ramura de vârstă: exploratori 
2. Data: 
3. Aria de dezvoltare: caracter 
4. Denumirea activităŃii: “HUMANS ARE NATURALY GOOD” DEBATE / DEZBATERE  
5. Loc de desfăşurare: indoor 
6. Durata: 2 ore 
7. Nr. participanŃi: 20 persoane 
8. Materiale necesare: foi, pixuri 
9. Obiectivele activităŃii:  

- Exersarea spiritului critic în raport cu lumea înconjurătoare 
- Formarea unei atitudini fundamentate pe care să o susŃină cu consecvenŃa, tinând cont 

şi de opinia celorlalŃi 
- Dezvoltarea capacităŃii de a formula şi sustine un argument 
 
     10. Descrierea activităŃii:  
 - generală:  
 Se dă tema dezbaterii “Humans are naturale good”(Oamenii sunt buni din nastere) 
 ParticipanŃii sunt împărŃiŃi în 2 echipe: pro / contra. 
 Fiecare echipă are 10 minute la dispoziŃie pentru a discuta pe această temă şi pentru 
a-şi forma nişte argumente de bază în funcŃie de partea de care se află : pro sau contra.  
Pentru a asigura buna desfăşurare a activităŃii, se vor alege purtători de cuvânt din ambele 
echipe. 
 Există mai multe moduri de desfăşurare, adică mai multe modale de dezbatere 
posibile. 
 Una dintre cele mai simple de urmărit este metoda Karl Popper, după cum urmează: 
A1: Argumentatorul nr. 1 are la dispoziŃie 3 minute pentru a-şi expune teza (3 argumente) 
N1: Negatorul 1 are la dispoziŃie 30 de secunde pentru a aduce un contraargument pentru 
1 din cele 3 argumente prezentate de A1 
Cross 1: Moderatorul, neutru, trage o primă concluzie din cele spuse până la acel moment  
(maxim 1 minut) 
 
Fiecare echipă are 1 minut pentru a discuta 
 
N2: Negatorul 2 aduce un argument care are dreptul de a-l susŃine timp de 3 minute 
A2: Argumentatorul 2 are la dispoziŃie 30 de secunde pentru a combate sau a sublinia 
părŃile slabe ale argumentului N2 
Cross 2: Moderatorul, neutru, trage o concluzie din cele spuse în această a doua parte a 
dezbaterii  (maxim 1 minut) 
 
Fiecare echipă are 1 minut pentru a discuta 
 
A3: Reia unul dintre argumentele aduse de A1 şi îl dezvoltă timp de 3 minute 
N3: Negatorul 3 are la dispoziŃie 30 de secunde pentru a aduce un contraargument legat 
de cel expus mai devreme de A3 
Cross: Moderatorul, neutru, trage o concluzie din cele spuse în această a treia parte a 
dezbaterii  (maxim 1 minut) 
 
Fiecare echipa are 1 minut pentru a discuta 
 
N4: Se aduce un ultim argument contra sintetizator, 3 minute 
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A4: Combate acest ultim argument al N4, şi încearcă să concludă astfel încât să sintetizeze 
toate argumentele expuse  de echipa din care face parte, fără a face simŃită o rupere a liniei 
după care s-a desfăşurat discuŃia, 30 secunde 
Cross 4:  Moderatorul evaluează pentru ambele echipe argumentele ambelor părŃi care au 
fost expuse în dezbatere, subliniază puctele forte şi cele slabe şi după 2 minute de analiză 
a întregii dezbateri, dă verdictul, adică alege echipa care a avut per total cele mai bun 
argumente. 
 

11. Cum să obŃinem cât mai multe din această activitate:  
 În momentele de Cross, moderatorul  conclude astfel încât să menŃină linia discuŃiei 
 Pentru a obŃine cât mai multe din această activitate, moderatorul poate să se 
informeze înainte de a Ńine dezbaterea în legatură cu subiectul propus, pentru a înŃelege 
complexitatea temei. 
 Se pot alege şi alte tipare de “monitorizare “ a dezbaterii, aceasta propusă mai sus 
fiind doar una, din cele multe posibile. 
 Moderatorul are dreptul de a descalifica echipa care întrerupe vorbitorul celeilelte, în 
scopul asigurării bunei desfăşurări. 
 Moderatorul trebuie să prezinte participanŃilor înaintea începerii activităŃii, regulile şi 
tiparul ales pentru desfăşurare, astfel încât echipele să ştie cât timp au la dispoziŃie şi să 
poată să îşi organizeze argumentele într-un mod cât mai favorabil posibil. 
 Coechipierii vorbitorului nu au dreptul de a-şi întrerupe purtătorul de cuvânt. 
Purtătorii de cuvânt trebuie aleşi în cele 10 minute dinaintea începerii efective a activităŃii.  
 ParticipanŃii au voie să îşi noteze pe o foaie argumente sau alte diverse opinii, în 
mementele de pauză (cele de 1 minut, dintre ultimul cross şi urmatoarea tură) şi în cele 10 
minute de  la început.  
 
       12. Atingerea Obiectivelor Propuse: Liderul (moderatorul) încearcă să rămână 
detaşat, intervenind pe cât mai rar posibil, atunci când există timpi morŃi, când discuŃia 
deviază de la subiect şi încearcă să îi antreneze în dezbatere pe toŃi participanŃii (în special 
exploratorii mai puŃin implicaŃi / rezervaŃi). La finalul discuŃiei moderatorul se asigură că 
fiecare cercetaş şi-a format o opinie "sănătoasă". 
 
     13. Evaluarea activităŃii:  

- a participanŃilor la activitatea - făcută de lider  
- liderilor - făcută de participanŃi  
- liderilor - făcută de lideri 
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ACTIVITATEA NR. 3 
CELE 14 VÂRFURI ALE LUI MESSNER 

 
1. Ramura de vârstă: exploratori 
2. Aria de dezvoltare: caracter, fizic 
3. Denumirea activităŃii: Cele 14 vârfuri ale lui Messner 
4. Loc de desfăşurare: în apropierea locului de campare, într-o zona cu dealuri sau 

înălŃimi cu diferenŃe de nível mici 
5. Durata: aproximativ 8 ore 
6. Nr. participanŃi: minim 4 patrule, maxim 10 persoane 
7. Materiale necesare: În vederea pregatirii traseelor, organizatorii va trebui să aibă 

pregătite:  
- un indicator central cu săgeŃi îndreptate către taberele de bază (carton, placaj etc.)  
- indicatoare din fiecare tabără de bază către vârfuri (idem)  
- o fişă de parcurs pentru fiecare patrulă (vezi ex.)  
- o modalitate de a înregistra trecerea patrulelor prin taberele de bază, prin punctele  
- critice şi o dovadă a atingerii vârfurilor (autocolante, etichete sau markere)  
- câte un zar special pentru fiecare tabără de bază şi pentru fiecare punct critic (18)  
- un obiect voluminos şi greu de cărat (buştean, canistră, galeată de apă plină) pe post  
- de “butelie de oxigen”  
- Patrulele participante va trebui să fie echipate ca pentru orice activitate în teren  
- accidentat (ghete, haine confortabile şi rezistente, rucsac mic cu provizii).  

8. Obiectivele activităŃii:  
- Dezvoltarea spiritului de echipă şi a democraŃiei de grup  
- Stimularea spiritului de competiŃie şi a dezvoltării de strategii  
- Dezvoltarea perseverenŃei în atingerea unui obiectiv  
- Creşterea interesului pentru istoria alpinismului  
- Dezvoltarea capacităŃii de a gândi rapid şi a acŃiona cu calm în faŃa situaŃiilor  

neprevăzute. 
- Dezvoltarea capacităŃii de a alege şi a respecta consecinŃele alegerilor; 
9. Descrierea activităŃii:  generală: 
 În jurul campului sau în zona aleasă pentru joc, se stabilesc patru “tabere de bază” 
(TB1, TB2, TB3, TB4) preferabil în patru direcŃii total diferite, la circa 5 min alergare         
(10 min mers) de punctul de start (C).  
 În jurul fiecarei tabere de bază se stabilesc câte patru puncte – “vârfurile” –  care pot 
fi  culmi, creste, vârfuri de deal, înălŃimi sau puncte oarecare în padure, cam la aceeaşi 
distanŃă ca şi cea din C în TB.  
 ExcepŃie face o singură tabără de bază, care va avea numai doua vârfuri (cele mai  
înalte – Chomolungma si K2). DistanŃa pâna la ele va fi ceva mai lunga decât în cazul  
celorlalte.  
 Avem astfel un număr de 14 vârfuri botezate dupa cei 14 optmiari din Himalaya şi 
Karakorum (Chomolungma, K2, Kangchendjunga, Lhotse, Makalu, Manaslu, Dhaulagiri, 
Nanga Parbat, Cho Oyu, Gasherbrum II, Broad Peak, Hidden Peak, Annapurna, Shisha 
Pangma).  
 Între fiecare tabără de bază şi vârf, cam la doua treimi distanŃă după TB, se stabileşte 
“punctul critic” al respectivului vârf (PC).  
 În fiecare tabără de bază va sta câte un arbitru – meteorolog (lider). El va avea la 
dispoziŃie un zar special cu un desen sau inscripŃie “vreme frumoasă” pe doua feŃe, “vreme 
schimbătoare” pe alte două şi “furtună” pe cele rămase. De asemeni el va dispune de 
autocolante sau etichete cu aceleaşi inscripŃii pentru a fi lipite pe fişele patrulelor. În lipsa 
acestora pot fi utilizate markere de diferite culori.  
 Punctele critice pot avea sau nu arbitri (în funcŃie de încrederea pe care vrem s-o  
acordăm patrulelor). Oricum, aici va exista un alt zar special, cu inscripŃia “senin” pe două 
dintre feŃe, “viscol”, pe alte doua şi “rău de altitudine”, pe ultimele.  
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 Pe vârfuri putem avea compostoare diferite, coduri sau orice alt element doveditor 
(înalŃimea vârfului, anul în care a fost cucerit, anul în care Reinhold Messner l-a escaladat 
etc.). În punctul C vom instala un pilon indicator, cu săgeŃi indicând direcŃia tuturor TB.  
 În fiecare TB vom avea săgeŃi indicând direcŃia către vârfurile respective (fig.1).  
 Fiecare patrulă primeşte o fişa de parcurs (fig.2) şi porneşte din punctul C.  
 Obiectivul este sa atingă toate cele 14 vârfuri în timpul cel mai scurt.  
 Patrula pleacă din C şi se îndreaptă către una din TB, la libera alegere. Ajunşi aici, 
arbitrul aruncă “zarul meteorologic”. Rezultatul va fi consemnat (autocolant, marker) în fişa 
patrulei.  
 Dacă rezultatul este “vreme frumoasă”, echipa poate pleca mai departe, direct pe 
vârful ales ca obiectiv.  
 Dacă rezultatul este “furtună”, echipa trebuie să se întoarca la C şi să pornească într-o 
alta expediŃie. Ei pot iniŃia un nou asalt al aceluiaşi vârf, sau pot încerca altul, la alegere.  
 Dacă rezultatul este “vreme schimbătoare” echipa are doua alternative: una este să se 
întoarcă direct la C, ca în cazul furtunii, iar cealaltă este să rişte o continuare către vârf. În 
acest din urmă caz, ei va trebui să se oprească în punctul critic şi să dea din nou cu  zarul. 
Dacă rezultatul este “senin”, vremea s-a îndreptat şi calea către vârf este deschisă;  însă 
dacă au ghinionul să dea “viscol” sau “rău de altitudine”, atunci trebuie să se întoarcă tot 
drumul pâna la C şi să iniŃieze o altă tentativă. 
 Ajunşi pe vârf, cercetaşii trebuie să-şi noteze codul sau să-şi perforeze fişa, după care 
se întorc la C pentru confirmarea escaladei şi startul către urmatorul obiectiv. Confirmarea 
se face de către un lider, prin lipirea unui autocolant cu imaginea vârfului pe fişă, sau prin  
simpla semnatură.  
 Traseul C – TB – PC – V se reia pentru fiecare dintre cele 14 vârfuri, ori de câte ori  
este nevoie (în funcŃie de condiŃiile meteo, un vârf poate fi cucerit după prima sau a zecea 
tentativă).  
 “Butelia de oxigen” permite accesul direct pe un vârf, indiferent de vreme, însă ea 
trebuie cărată tot drumul până pe vârf şi înapoi şi nu poate fi utilizată decât o singură dată, 
de către fiecare patrulă. 
      11. Atingerea obiectivelor: Liderul trebuie să se asigure că jocul urmează cursul 
firesc, prin respectarea regulilor de către toŃi participanŃii, implicarea acestora, evitarea 
conflictelor dintre cercetaşi şi finalizarea jocului printr-o patrulă câştigătoare. 
      12. Cum să obŃinem cât mai multe din această activitate:  
- între C si TB, precum şi între TB şi vârfuri trebuie să existe poteci. În caz contrar  trebuie 
instalate indicatoare clare care să indice traseul.  
- ar fi bine ca între C si TB  să existe câteva obstacole naturale care să pună la  încercare 
îndemânarea patrulelor: desişuri, ape curgătoare, mici pasaje de căŃărare, mlaştini etc.  
- confirmarea vârfurilor, codurile, fişele patrulelor etc. trebuie să fie în legatură cu tema  
concursului (Messner, alpinism, Himalaya) şi să trezească interesul de a învaŃa cât  mai 
multe în aceasta direcŃie.  
- nu trebuie insistat foarte mult asupra aspectului competiŃional între patrule.  
- povestea poate fi simplificată, prin renunŃarea la anumite elemente sau, dimpotrivă,  
complicată, prin adaugarea altora (greve ale porterilor, teste, indicatoare cifrate, tabere  
intermediare etc.) 

13. Evaluarea activităŃii:  
 O primă evaluare poate fi facută chiar în timpul desfăşurării activităŃii, de către liderii  
“meteorologi” aflaŃ în fiecare tabără de bază sau punct critic. Aceştia pot observa interesul 
arătat de fiecare patrulă, modul în care sunt luate hotărârile, felul în care decizia zarurilor 
este acceptată, strategia aleasă etc.  
 La încheierea concursului se va aprecia numarul de încercări efectuate de către fiecare 
patrulă (indiferent de rezultatul cu care s-au soldat). În viitor, în funcŃie de interesul stârnit 
de “Messner”, se pot organiza şi alte activităŃi conexe: expoziŃii legate de alpinism, 
seminarii despre altitudine şi efectul ei asupra  organismului uman, istoria cuceririi giganŃilor 
planetei, alte concursuri pe aceeaşi temă.  
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ACTIVITATEA NR. 4 
GHICEŞTE CE S-A SCHIMBAT 

 
1. Ramura de vârstă: exploratori 
2. Data: 
3. Aria de dezvoltare:  caracter 
4. Denumirea activităŃii: GHICEŞTE CE S-A SCHIMBAT 
5. Loc de desfăşurare: outdoor/indoor 
6. Durata: 1h 
7. Nr. participanŃi: 10-20 persoane 
8. Materiale necesare: - 
9. Obiectivele activităŃii: 

- PerseverenŃa in ciuda dificultăŃilor întâmpinate 
- Dezvoltarea spiritului de observaŃie 
 
    11. Descrierea activităŃii: 

- generală: 
ParticipanŃii se asează într-un cerc şi se alege un voluntar. Voluntarul este rugat să 

se retragă într-un loc unde nu îi poate vedea şi auzi pe cei din cerc până în momentul în 
care este chemat înapoi de aceştia. După plecarea voluntarului, participanŃii rămaşi în cerc 
fac trei schimbări vestimentare între ei şi când şi-au reocupat locul în cerc este chemat 
voluntarul. Acesta este anunŃat că are [(nr. de schimbări)+2] încercări de a le ghici pe 
toate. De asemenea, i se dă şi o limită de timp până la care acesta are dreptul de a ghici / 
observa schimbările. După ce timpul expiră, se alege alt “observator”. 

Toate regulile se anunŃă la începutul jocului, de faŃă cu toŃi participanŃii. 
 
12. Cum să obŃinem cât mai multe din această activitate: 

 Pentru îngreunarea sarcinii voluntarului aria de schimbări permise se poate largi şi la 
schimbări ale locului ocupat în cerc, schimburi de accesorii, etc, dar înainte ca voluntarul să 
ghicească / observe schimbările, acesta trebuie anunŃat în privinŃa tipului de schimbări care 
au avut loc. 
 
    13. Atingerea Obiectivelor Propuse: Spiritul de observaŃie este stimulat prin 
varietatea schimbărilor posibile, menŃinând astfel voluntarul atent, implicat. Totodată, prin 
multitudinea de încercări acordate, exploratorul este încurajat să rămână perseverent în a-şi 
îndeplini sarcina. 
 
    14. Evaluarea activităŃii: 

� a participanŃilor la activitate - făcută de lider  
� liderilor - făcută de participanŃi  
� liderilor - făcută de lideri 
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ACTIVITATEA NR. 5 
LABIRINTUL LASER 

 
1. Ramura de vârstă: Exploratori 
2. Aria de dezvoltare: caracter 
3. Denumire activităŃi: LABIRINTUL LASER 
4. Loc de desfăşurare: într-o cabană, într-o casă (o locaŃie în care să existe multe 

cotituri sau etaje)  
5. Durată:  ½ ore 
6. Nr participanŃi: toată unitatea, împărŃită pe patrule 
7. Materiale necesare:  o lanternă laser, mai multe oglinzi 
8. Obiectivele activităŃii: 

- Munca în echipă;  
- Dezvoltarea perseverenŃei şi a comunicării în patrulă. 
 

9. Descrierea activităŃii:  
Această activitate se desfaşoară pe timpul nopŃii. Fiecare patrulă primeşte câte un 

mini-laser şi un anumit număr de oglinzi; este preferabil ca fiecare membru al patrulei să 
aibă o oglindă. Scopul provocării este ca exploratorii să proiecteze / reflecte lumina laser pe 
o anumită suprafaŃă (un geam, o masă, un tablou etc) cu ajutorul oglinzilor, iar acea 
suprafaŃă trebuie sa fie undeva la un alt etaj sau după multe cotituri astfel ca provocarea să 
nu fie una uşor de îndeplinit. Locul de unde porneşte raza laser este unul fix, stabilit de 
lider, iar toate obiectele (lanternă, oglinzi) trebuie permanent Ńinute în mână de exploratori, 
nu se admit suporturi.  

 
      10. Cum sa obŃin mai multe de la această activitate? 

Pentru a obŃine mai multe de la această activitate se poate ca liderul să enunŃe doar 
scopul activităŃii (de a reflecta lumina într-un punct fără a preciza şi mijloacele, urmând ca 
participanŃii să găsescă soluŃii). 

 
     11. Atingerea obiectivelor propuse: Munca în echipă este singura metodă prin care 
proba poate fi îndeplinită, prin nevoia de implicare a tuturor membrilor. Totodată, 
perseverenŃa este pusă la încercare datorită obstacolelor şi dificultăŃilor întâmpinate în 
desfăşurarea provocării. 
 
     12. Evaluarea activităŃii: 

� a participanŃilor la activitate - făcută de lider  
� liderilor - făcută de participanŃi  
� liderilor - făcută de lideri 
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ACTIVITĂłI PE MEDIU 
ACTIVITATEA NR. 1 

ALEGERI 
 

1.Ramura de vârstă: Exploratori 
2. Aria de dezvoltare: Caracter, afectiv, spiritual 
3. Denumirea activităŃii: ALEGERI 
4. Loc de desfăşurare: în natură (afară, într-un loc liniştit sau în camp) 
5. Perioada: oricând 
6. Durata: 1-2 ore 
7. Nr. participanŃi: 10 – 15 (unitatea) sau mai puŃini 
8. Materiale necesare: bucăŃi de hârtie (post it), pixuri sau carioci, cretă sau ceva care 

lasă urme pe asfalt sau iarbă (spray?), o foaie mare pe care aŃi notat deja o listă de 
lucruri. 

 
9. Obiectivele activităŃii: 

- obŃinerea unei mai bune cunoaşteri de sine 
- aprecierea propriei atitudini faŃă de sine, de ceilalŃi, de natură, de comunitate 
- înŃelegerea priorităŃilor personale 
 

10. Descrierea activităŃii:  
Sursa bibliografică: The Global Scout 
AlegeŃi un loc liniştit, în natură, un loc care să faciliteze meditaŃia. 
StaŃi cu toŃii în cerc şi începeŃi prin a pune următoarea întrebare: Dacă aŃi avea doar 

o oră la dispoziŃie şi ar trebui să alegeŃi între a face ceva pentru familie, prieteni şi voi 
înşivă, pe cine aŃi alege? De ce? PuteŃi discuta timp de 5 minute. 

Fiecare om are propriile priorităŃi, determinate de propriile nevoi şi dorinŃe. Ele se 
pot schimba în timp, aşa cum şi noi ne schimbăm. Uneori ne ajută să privim la modul cum 
ne schimbăm şi la ceea ce ne dorim şi apreciem în diferite momente ale vieŃii. 

Iată o listă cu câteva lucruri care pot fi importante pentru un om: 
o Să am propria mea maşină 
o Să am casa mea 
o FrumuseŃea din jurul meu 
o Să fiu iubit(ă) 
o Oamenii să gândească bine despre mine 
o Să protejez natura 
o Să-i ajut pe ceilalŃi 
o Datoriile mele şi responsabilităŃile 
o Egalitate pentru toŃi 
o Securitatea familiei mele 
o Să am destui bani (securitatea financiară) 
o Să trăiesc într-o lume unde nimeni nu 
moare de foame 
o Libertatea 
o Fericirea 

o Bunele maniere 
o Pacea mea interioară 
o EducaŃia 
o Să am mulŃi prieteni 
o Să-L simt pe Dumnezeu 
o SiguranŃa naŃională 
o Să protejez fiinŃele vii 
o Să mă pun în serviciul celorlalŃi 
o Adevărata prietenie 
o ÎnŃelepciunea 
o Pacea în lume 
o Să trăiesc într-o lume curată, cu natură 
pură 
o Să am confort 

ExplicaŃi instrucŃiunile: vom încerca să facem o prioritizare a lucrurilor importante pentru 
noi. TrasaŃi pe pământ câteva cercuri concentrice, în jurul locului unde staŃi cu grupul (acestea 
pot fi 4). Aceste cercuri ne vor ajuta să prioritizăm: astfel, cercurile mai aproape de noi arată că 
unele din lucrurile de pe listă sunt mai importante pentru noi. Pe măsură ce ne depărtăm, ele 
devin mai puŃin importante. Valorile plasate în afara cercurilor nu sunt importante deloc.  

Fiecare participant primeşte câteva bucăŃele de hârtie şi ceva de scris. Pe acestea, 
fiecare va nota câte unul din lucrurile pe care le consideră importante pentru sine. Apoi, fiecare 
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le va plasa într-unul din cercuri. MenŃionaŃi că se pot adăuga şi aspecte care nu se regăsesc în 
lista de mai sus, în funcŃie de dorinŃa fiecăruia, iar unele aspecte de pe listă pot să nu fie alese. 
OferiŃi grupului timp să mediteze individual, iar când fiecare e gata poate să-şi plaseze 
hârtiuŃele în cercuri. 

La final, discutaŃi despre alegeri, motivaŃii, dorinŃe. Unde ne-am plasat pe noi şi unde pe 
ceilalŃi? Unde am plasat bunăstarea lumii în care trăim şi cum ne raportăm la ea? Cât de 
departe putem merge pentru a contribui la crearea acestei lumi? Cât de responsabili ne simŃim 
pentru noi şi pentru lumea în care trăim? Implicit, cât de mult se pot baza ceilalŃi pe noi? Cât de 
mult depinde de noi să îndeplinim lucrurile alese? 

 
11. Cum pot fi obŃinute mai multe de la această activitate:  
 Pentru a ajuta, puteŃi începe activitatea cu o meditaŃie condusă, în care fiecare poate să 
scrie ce-i trece prin cap pornind de la ceva ce zice liderul. De exemplu, liderul începe cu: „Îmi 
doresc...” şi lasă participanŃii să scrie ce vor timp de 1 minut. Apoi continuă cu „Dacă aş 
putea...”, apoi cu „Pentru mine...”, „Nu vreau...” etc. 
 Este bine ca la această activitate fiecare participant să aibă cu el un jurnal (dacă Ńine 
jurnal) sau să fie încurajat să înceapă unul atunci. PuteŃi să oferiŃi dvs. un caiet mai deosebit 
participanŃilor, pe post de jurnal, sau să-i rugaŃi să-şi aducă unul. Acest lucru va stimula 
implicarea lor şi îi va ajuta să integreze activitatea în evoluŃia lor personală în timp, s-o 
documenteze şi să se observe mai bine pe ei înşişi. 
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ACTIVITATEA NR. 2 
REłETA DE COMPOST 

 
1. Ramura de vârstă: Exploratori 
2. Aria de dezvoltare: Intelectuală, Caracter 
3. Denumirea activităŃii: REłETA DE COMPOST 
4. Loc de desfăşurare: Grădina unor exploratori/un centru scout / în camp /  
5. Perioada: primăvara vara toamna 
6. Durata: 1 zi 
7. Nr. participanŃi: 10 – 15 (unitatea) 
8. Materiale necesare: gunoi menajer (iarbă tăiată, frunze, mici resturi de gard viu sau 

crenguŃe, bucăŃele de hârtie, coji de castraveŃi sau de cartofi, alte resturi vegetale din 
casă, coji de ouă, resturi de legume sau fructe, plante sau flori vechi, paie, balegă de cal 
sau găinaŃ de pasăre, zaŃ de cafea, rumeguş, pliculeŃe sau resturi de ceai). Toate 
acestea trebuie să fie amestecate în cantităŃi relativ egale, pentru ca apoi, compostul 
care se formează să fie cât mai de calitate. 

9. Obiectivele activităŃii: 
- înŃelegerea importanŃei valorificării deşeurilor 
- dezvoltarea abilităŃii de-a pune în practică o soluŃie de mediu „la tine acasă” 
- învăŃarea unei modalităŃi de-a produce sol fertil în gospodărie/camp 
10. Descrierea activităŃii:  

Sursa: Help to Save the World 
 http://www.epa.gov/osw/conserve/rrr/composting/by_compost.htm 

Care sunt avantajele compostului şi de ce e bine să-l producem? 
• O grămadă de compost e practic o fabrică de sol fertil. Acesta se poate folosi ca îngrăşământ 

sau pur şi simplu ca sol. 
• Prin compost „reciclăm” o mare parte din deşeurile produse acasă, prin urmare reducem 

cantitatea de gunoi pe care o trimitem la groapa de gunoi, unde toate acestea sunt mult mai 
greu sau imposibil de valorificat. 

Mai întâi e important să identificăm un loc potrivit pentru grămada de compost. De 
exemplu, dacă suntem în curtea casei noastre sau în camp, el trebuie să fie un loc ferit, puŃin 
expus privirilor, mai îndepărtat de casă sau de zonele unde lumea stă afară. În oraş sau în 
comunitate, trebuie găsit un loc care să nu deranjeze, deoarece compostul poate mirosi şi poate 
atrage muşte. E bine ca locul să fie la umbră. Pentru a amenaja spaŃiul pentru compost putem 
folosi un recipient sau îl putem face direct pe pămînt. În orice caz, e bine ca locul să fie 
împrejmuit. Pentru aceasta putem folosi o plasă de metal de 3 m x 1.5 m, pe care o vom rula şi 
în interiorul căreia vom pune materialele pentru compost. Mai puteŃi construi o cutie din lemn 
de cca 1mx1m. O latură e bine s-o lăsaŃi uşor accesibilă, pentru a putea scoate compostul când 
e gata. Dacă faceŃi compostul direct pe pământ, aveŃi câteva posibilităŃi: 
- să puneŃi un prim strat de crenguŃe de copac şi frunze, cam de o palmă grosime (10 cm), 
peste care puneŃi un strat de resturi vegetale (jumătate de palmă, cca 5 cm) şi puŃin pământ. 

AmestecaŃi puŃin şi apoi mai adăugaŃi un strat de crengi şi frunze, peste care turnaŃi 
apă. ContinuaŃi straturile. 
- la baza grămezii, puteŃi pune un strat de pietre, care să ajute la ventilare şi deci la procesele 
de descompunere care au loc în grămadă. 

E bine ca din când în când să udaŃi grămada de compost – sau udaŃi puŃin fiecare strat 
nou adăugat. AlternaŃi straturi din material diferit şi acoperiŃi fiecare strat cu puŃin pământ. 
Grămada se udă pentru a fi umedă, nu exageraŃi! Grămada poate fi acoperită cu ceva lejer. Cel 
mai bine este ca aceasta să fie începută primăvara, deoarece peste iarnă cel mai probabil că nu 
va produce nimic. O grămadă de compost este „gata” într-o perioadă de una până la 4 
luni de zile. Înainte de-a fi folosit, compostul trebuie lăsat să stea cca 2 săptămâni. 
AtenŃie! Nu se adaugă la compost: carne, cenuşă, prea multe frunze sau hârtie, fecale de câine 
sau pisică, metal sau sticlă, lactate, plante bolnave sau care se înmulŃesc uşor. 
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ACTIVITATEA NR. 3 
CUM NE DEZVOLTĂM ? 

 
1. Ramura de vârstă: Exploratori / Seniori 
2. Aria de dezvoltare: Intelectuală, socială, caracter 
3. Denumirea activităŃii: CUM NE DEZVOLTĂM? 
4. Loc de desfăşurare: înăuntru şi afară 
5. Perioada: oricând 
6. Durata: 2-3 întâlniri 
7. Nr. participanŃi: 10 – 15 (unitatea) 
8. Materiale necesare: în funcŃie de componentele alese 
9. Obiectivele activităŃii: 

- înŃelegerea importanŃei unei abordări integrate a acŃiunilor noastre în comunitate / 
societate 

- dezvoltarea abilităŃii de-a aprecia durabilitatea unei iniŃiative umane, a  unui proiect 
şi de-a gândi elemente care să asigure durabilitatea unui proiect 

- conştientizarea apartenenŃei la lume şi a responsabilităŃii individuale în context 
global local 

- înŃelegerea conceptului de dezvoltare durabilă 
 

10. Descrierea activităŃii:  
InstrucŃiuni pentru liderul activităŃii: 

Trăim într-o lume complexă, interdependentă. Multe din problemele cu care ne 
confruntăm în Ńara noastră necesită soluŃii internaŃionale. Pe de altă parte, multe dintre 
deciziile pe care le luăm la noi în Ńară afectează viaŃa oamenilor din alte Ńări. 
EducaŃia pentru dezvoltare se încadrează în sfera mai largă a ceea ce este numit educaŃie 
internaŃională sau educaŃie globală sau educaŃie pentru înŃelegere internaŃională sau – în 
limbajul educaŃiei formale -  studii despre lume. 

Procesul de educaŃie pentru dezvoltare este centrat în jurul unor concepte cheie, 
principalul fiind interdependenŃa. Unele dintre elementele implicate sunt următoarele: apa şi 
sanitaŃia, mediul înconjurător, educaŃia, creşterea populaŃiei, hrana şi agricultura, comerŃul, 
energia, ajutorul, industrializarea, atitudinile şi valorile. 

Din punctul de vedere al individului, procesul începe cu conştientizarea prăpastiei 
artificial construite care există între Ńările puternic industrializate şi Ńările în curs de 
dezvoltare şi cu constatarea că nevoile primare a sute de milioane de oameni nu sunt 
satisfăcute. Continuă cu sentimentul de solidaritate şi responsabilitate faŃă de concetăŃenii 
noştri şi apoi cu acŃiunea concretă. 

Cele trei faze ale procesului (conştientizarea, solidarizarea, acŃiunea) nu se găsesc 
izolate. Împreună, ele formează un ciclu în care fiecare fază le întăreşte şi completează pe 
celelalte. 

În consecinŃă, ca rezultat al educaŃiei pentru dezvoltare, cercetaşii vor fi: 
• conştienŃi de societatea noastră globală, de interdependenŃa ei şi de moştenirea 

comună; 
• conştienŃi de problemele care afectează întreaga societate, de gravitatea acestor 

probleme, şi de soluŃiile posibile; 
• capabili să înŃeleagă mediul înconjurător al altor oameni, fie din propria lor comunitate, 

fie din alte comunităŃi oriunde în lume; 
• capabili să se privească dintr-o perspectivă diferită; propriile probleme ar deveni mai 

mici şi obiectivele pe care şi le-ar propune ca indivizi ar fi mai înalte; 
• capabili să arate înŃelegere faŃă de nevoile fizice, sociale, spirituale şi culturale ale 

indivizilor de orice clasă socială, orientare culturală, rasă, sex sau naŃionalitate; 
• apŃi să investigheze, să evalueze dovezile şi să facă o analiză critică; 
• apŃi să identifice şi să depaşească nedreptatea şi prejudecăŃile şi să înŃeleagă cauzele şi 

consecinŃele acestora; 
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• capabili şi dornici să colaboreze cu alŃii, indiferent de diferenŃele de rasă, sex, culoare. 
ÎnŃelegerea situaŃiei şi nevoilor altor oameni poate contribui la valorificarea 

idealismului tinereŃii sub forma unor activităŃi constructive. Persoanele cu o privire globală 
îşi apreciază mai bine propriile circumstanŃe: nevoia de educaŃie, pregătirea pentru o slujbă, 
evitarea tentaŃiilor societăŃii moderne. Rezultatul general este mai mult spirit civic în 
comunitate, naŃiune şi lume, lărgind astfel scopul ceretăşiei. 

Până în anii 1990, dezvoltarea era aproape acelaşi lucru cu creşterea: a producŃiei, a 
cantităŃii de bunuri, a sumelor de bani etc. Totuşi, ajutorul direct acordat Ńărilor “sub-
dezvoltate” sau “în curs de dezvoltare” nu a reuşit să scadă numărul oamenilor care trăiau 
în sărăcie în lume. Astfel, a început să devină absolut necesară orientarea către o nouă 
abordare vis-a-vis de mediu şi de activitatea umană dornică de dezvoltare. 

Una dintre primele descrieri ale dezvoltării durabile a fost realizată de comisia 
Brundtland, în 1987 : « Dezvoltarea durabilă este acea dezvoltare care răspunde nevoilor 
prezentului fără a compromite capacitatea generaŃiilor viitoare de a-şi îndeplini propriile 
nevoi. » Cu mult înainte, Legea cea Mare a ConfederaŃiei irocheze a celor şase naŃiuni 
spunea că în tot ceea ce întreprindem trebuie să avem în vedere impactul asupra celei de-a 
şaptea generaŃii. 
Raportul mondial privind dezvoltarea (Banca Mondiala) – 1992 
Raportul mondial al dezvoltării umane (UNDP) – 1993 

Ambele documente spun că populaŃia care trăieşte în sărăcie la nivel mondial e în 
creştere (aproape 1/3 din oamenii de pe pământ, adică 1,3 mld) . 

CRESTERE 

ECONOMICA

dezvoltare

dezvoltare

MEDIU

ECONOMIE

SOCIETATE

 
Desfăşurarea efectivă : 

 Această activitate se poate desfăşura pe parcursul mai multor întâlniri şi poate să se 
concretizeze în diferite proiecte pe termen mai lung. Depinde de voi cum alegeŃi s-o aplicaŃi! 
PARTEA 1 
Dezvoltarea şi durabilitatea 
 O abordare practică a întegrării educaŃiei pentru dezvoltare în programele pentru 
tineri este adoptarea unei teme. Pe baza experienŃei de cooperare cu alte organizaŃii 
naŃionale de cercetaşi, se poate spune că tema nevoilor umane primare este în mod special 
relevantă pentru cercetăşie. Acestea sunt: hrana, apa curată, locuinŃele, educaŃia, 
sănătatea şi munca. Desigur, ele pot varia sau pot fi diferite în funcŃie de contextul local. 
 Care sunt temele importante pentru comunitatea voastră locală? 
 OrganizaŃi o întâlnire în cadrul căreia să identificaŃi aspectele importante în 
oraşul/comunitatea unde trăiŃi, formulându-le ca teme. FaceŃi o listă a temelor, iar pe 
fiecare identificaŃi câteva proiecte/iniŃiative locale. Odată identificate, aplicaŃi următoarea 
evaluare acestor proiecte. CompletaŃi tabelul pt fiecare proiect separat. Această evaluare se 
poate aplica şi unor proiecte iniŃiate de grupul vostru sau de Primărie, de exemplu. 
Evaluarea vă ajută să determinaŃi cât de durabile sunt acele proiecte şi cum ar trebui să fie 
ca să fie durabile. Este important ca, înainte să faceŃi evaluarea, să întelegeŃi ce înseamnă 
dezvoltarea durabilă şi cum se combină cele 3 aspecte ale vieŃii (cel social, cel economic şi 
cel care Ńine de mediul natural) din perspectiva acesteia. 
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 Are oraşul vostru sau comunitatea unde trăiŃi o Strategie de dezvoltare locală sau o 
abordare de tipul « Agenda 21 Locală » ? InteresaŃi-vă la Primărie. Daca da, puteŃi aplica 
acest exerciŃiu proiectelor cuprinse în documentul respectiv. 
 
TEMA: ……………………………..    Proiectul ............................................ 
 
 Cum este respectată/ 

adresată în acest domeniu? 
Cum ar trebui să fie 
adresată în acest domeniu? 

SOCIETATEA 
(oamenii, comunitatea) 

  

ECONOMIA 
(modalităŃile de 
producŃie şi câştig 
locale) 

  

MEDIUL 
(factorii de mediu, 
vegetaŃia, animalele…) 

  

 
PARTEA 2 
Comunitatea 

Se lucrează în grupuri mici, de maxim 4 persoane. ExerciŃiul durează aprox. 1h 30’, 
dar se poate prelungi, în funcŃie de timpul pe care-l aveŃi la dispoziŃie şi dacă doriŃi să 
discutaŃi mai mult anumite aspecte. Paşi: 
- în cadrul fiecărui grup, participanŃii trebuie să se gândească ce înseamnă pentru ei 

comunitatea, cum ar defini-o şi care sunt elementele ei caracteristice. - 10 min.  
Vor nota toate răspunsurile pe un flipchart şi apoi le vor prezenta grupului sub forma unui 
desen (nu contează cât e de artistic) !!!! – 2 min. /grup 
- tot în cadrul grupurilor, participanŃii trebuie să discute despre : Ce anume îi împiedică 

pe oameni să fie o comunitate ? şi Ce ajută la crearea unei comunităŃi ?  – 10 min. 
ÎncurajaŃi-i să se raporteze la propria lor comunitate, sau la comunitatea lor de 

cercetaşi etc. Rezultatele se trec pe o foaie împărŃită pe 2 coloane (Ce ajută, ce împiedică) 
şi se prezintă în grupul mare -  2min./grup. În grupul mare se mai pot adăuga idei. 
RemarcaŃi dacă anumite idei se repetă de mai multe ori – poate nu e întâmplător!  
- SpuneŃi-le participanŃilor că acum au la dispoziŃie 5 minute pentru a se plimba prin sală 

şi a vedea din nou toate ideile scrise de fiecare grup, urmând ca apoi fiecare grup să se 
decidă asupra unei probleme/aspect care o interesează, de pe oricare din foi. 

- Fiecare grup va lua acea temă (care poate fi atât din coloana « ce ajută » cât şi din « ce 
împiedică ») şi va detalia modul cum acea problemă poate fi rezolvată sau, dacă e 
pozitivă, cum poate fi ea încurajată, promovată de către cercetaşi, prin activitatea lor – 
max 10 min. 

La început se listează mai multe aspecte generale (brainstorming), iar apoi fiecare 
grup va face o listă de lucruri pe care CERCETAŞII le pot face pentru a susŃine/rezolva acea 
temă în comunitatea lor. 
- La final fiecare prezintă ce pot face cercetaşii – 2 min.  

RemarcaŃi că această listă a fost creată de ei şi că poate fi oricând aplicată pentru a 
ajuta la formarea unor comunităŃi. AmintiŃi-le de ce există cercetăşia: 

Misiunea cercetăşiei este de a contribui la educarea tinerilor printr-un sistem de 
valori bazat pe o Promisiune şi o Lege, de a ajuta la construirea unei lumi mai bune, în care 
oamenii sunt împliniŃi ca indivizi şi joacă un rol constructiv în societate. 
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PARTEA 3 
DiscuŃie finală, concluzii, acŃiuni de viitor: 
 Cum este înŃeleasă dezvoltarea în comunitatea noastră ? 
 Cum am putea-o defini, conform analizei pe care am făcut-o deja? 
 Ce înseamnă acest lucru? 
 Care este responsabilitatea noastră individuală şi de grup în ce priveşte durabilitatea 
iniŃiativelor locale din comunitatea noastră ? Cum putem acŃiona pentru ca ceea ce se 
întâmplă la nivel local să ajute comunitatea şi să nu distrugă mediul în care trăim ? Cum 
putem să ne asigurăm că propriile noastre acŃiuni şi proiecte sunt mai durabile şi mai 
prietenoase oamenilor şi mediului natural ? Ce contribuŃie putem aduce ? Cu cine mai 
putem interacŃiona pentru asta? 
 
11. Cum pot fi obŃinute mai multe de la această activitate:  
Resurse utile care pot fi studiate: 
1. RezoluŃia A/RES/42/187 din 1987 a OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite cu privire la Raportul 
Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare (Report of the World Commission on 
Environment and Development), www.un.org 
2. DeclaraŃia de la Rio de Janeiro pentru Mediu şi Dezvoltare, 1992 – www.un.org  
3. Jason Venetoulis, Dahlia Chazan, Christopher Gaudet - Ecological footprint of nations   

2004, http://www.rprogress.org  
4. Rosalyn MacKeown (2002) - Education for Sustainable Development Toolkit, 
www.esdtoolkit.org  
CăutaŃi exemple ale unor proiecte care respectă principiile dezvoltării durabile şi studiaŃi-le. 
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ACTIVITATEA NR. 4 
NICIO URMĂ 

 
1. Ramura de vârstă: Exploratori / Seniori 
2. Aria de dezvoltare: Intelectuală, socială, caracter 
3. Denumirea activităŃii: NICIO URMĂ 
4. Loc de desfăşurare: înăuntru şi afară 
5. Perioada: oricând 
6. Durata: 2-3 ore 
7. Nr. participanŃi: 10 – 15 (unitatea) 
8. Materiale necesare: în funcŃie de componentele alese 
9. Obiectivele activităŃii: 

- înŃelegerea impactului pe care îl avem în mediu atunci când mergem în excursii sau 
campăm 

- dezvoltarea unor deprinderi prin care să respectăm şi să protejăm natura atunci când 
ne aflăm în mijlocul ei 

- dezvoltarea unei atitudini prietenoase faŃă de natură 
 

10. Descrierea activităŃii:  
În cadrul unei întâlniri de unitate sau a unui atelier într-un camp, discutaŃi despre 

modul cum prezenŃa omului în natură afectează echilibrul acesteia şi despre impactul pe 
care îl avem în mediu. FolosiŃi materialul de mai jos sau altele similare şi încercaŃi să vă 
formulaŃi nişte principii de respectat atunci când mergeŃi în excursie sau în camp. 

„LăsaŃi doar urmele paşilor voştri, luaŃi cu voi doar fotografii” (deviza filosofiei Leave 
No Trace, www.lnt.org ) 

Oamenii secolului XXI călătoresc mai mult, mai departe şi mai des decât oricare din 
generaŃiile anterioare. Fiecare kilometru parcurs cu maşina, fiecare zbor cu avionul sau 
noapte petrecută la o pensiune sau într-un camping are un impact, mai mare sau mai mic, 
în natură. Banalul picnic la iarbă verde sau o simplă plimbare în pădure pot lăsa urme. 
„Etica în natură” vă va ajuta să va minimizaŃi acest impact pentru a vă putea bucura iar şi 
iar de binefacerile unei naturi sanătoase şi curate.  
NICIO URMA 
- reguli de etică în natură – 
PREGĂTEŞTE-TE DIN TIMP 
• Interesează-te care sunt regulile şi aspectele specifice legate de zona pe care o vei 

vizita. 
• Pregăteşte-te pentru vreme rea şi chiar cazuri de urgenŃă extremă. 
• Programează-Ńi excursia aşa încât să nu fie într-o perioadă când zona unde mergi e 

foarte aglomerată oricum. 
• Fă ieşiri în grupuri mici. Împarte grupurile mari în unele de 4-6 persoane. 
• Adună şi împachetează mâncarea special pentru excursie, ca să eviŃi producerea de 

gunoi în natură. 
FĂ TRASEE ŞI CAMPEAZĂ PE SUPRAFEłE DURABILE 
• SuprafeŃele durabile includ potecile şi locurile de campare amenajate, precum şi piatra, 

pietrişul, pajiştile uscate şi zăpada.  
• Protejează apele campând la cel puŃin 100 metri de lacuri şi pâraie. 
• Locurile de campare bune sînt cele pe care le găseşti, nu pe care le faci. Nu e nevoie să 

distrugi o zonă naturală pentru a sta acolo. 
În zone populate: 
• Foloseşte numai potecile gata făcute şi locurile de campare amenajate. 
• Pe un traseu se merge câte unul, pe mijlocul potecii, chiar dacă e noroi. 
• Fă locurile de campare cât mai mici. Concentrează activitatea în zonele unde nu există 

vegetaŃie. 
În zone sălbatice: 
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• Traversarea acestor zone trebuie să fie cât mai extinsă, împrăştiată, pentru a evita 
formarea de locuri de campare şi poteci. 

• EvitaŃi locurile unde impactul omului începe deja să se vadă. 
OCUPĂ-TE DE GUNOI ÎN MOD CORESPUNZĂTOR 
• Adună-l şi ia-l cu tine acasă. Verifică dacă n-ai lăsat resturi de mâncare sau gunoi în 

locul unde ai campat. Adună tot gunoiul care Ńi-a rămas, dar şi mâncarea. 
• Îngroapă toate resturile umane solide în gropi de cca 20cm, la cel puŃin 100 de metri de 

orice apă, potecă sau loc de campare. Acoperă şi ascunde groapa când ai terminat.  
• Adună hârtia igienică şi alte produse de igienă personală, nu le lăsa în natură. 
• Pentru a te spăla sau a spăla vase, ia apă în recipienŃi şi arunc-o la cca 100 de metri de 

pâraie sau lacuri. Foloseşte mici cantităŃi de săpun biodegradabil. Împrăştie apa 
menajeră, nu o arunca într-un singur loc. 

LASĂ TOT CE GĂSEŞTI AŞA CUM ESTE 
• Păstrează trecutul : admiră, dar nu atinge structurile sau vestigiile istorice, culturale, 

arheologice. 
• Lasă stâncile, plantele şi alte obiecte naturale aşa cum le-ai găsit. 
• Nu lua cu tine şi nu transporta specii de plante sau animale care nu sunt din zonă. 
• Nu construi infrastructură, mobilă şi nu săpa şanŃuri în natură. 
REDU IMPACTUL FOCULUI 
• Focurile de camp pot avea un impact pe termen lung asupra naturii. Foloseşte un aragaz 

mic pentru gătit şi lumânări pentru a ilumina locul de campare. 
• Acolo unde e voie să faci foc, foloseşte vetre gata făcute, vetre suspendate, înălŃate sau 

chiar vetre speciale din metal. 
• Fă focul cât mai mic. Foloseşte numai crengi pe care le găseşti pe jos şi care pot fi rupte 

cu mâna. 
• Asigură-te că lemnul de pe foc a ars integral şi apoi stinge focul. Împrăştie cenuşa rece 

în zonă. 
RESPECTA ANIMALELE SĂLBATICE 
• Priveşte şi observă animalele sălbatice de la distanŃă. Nu le urmări şi nu te apropia de 

ele.  
• Să nu dai niciodată de mâncare animalelor. Dacă le hrăneşti le poŃi distruge sănătatea, 

le modifici comportamentul natural şi le expui animalelor prădătoare şi altor pericole. 
• Protejează animalele sălbatice şi mâncarea pe care o ai cu tine depozitând-o în locuri 

sigure – la fel şi gunoiul. 
• Supraveghează animalele de casă pe care le ai cu tine sau lasă-le acasă. 
• Ocoleşte animalele sălbatice în perioadele sensibile : la împerechere, când îşi fac cuib, 

când au pui sau în timpul iernii. 
RESPECTĂ-I PE CEILALłI VIZITATORI 
• Respectă-i pe toŃi cei care au venit, ca şi tine, să vadă zona şi protejează calitatea 

experienŃei lor. 
• Fii amabil. Lasă-i şi pe alŃii să treacă pe poteca pe care mergi tu.  
• Treci de pe potecă pe partea de jos a dealului atunci când te întâlneşti cu o turmă de 

animale. 
• Dacă vrei să faci o pauză sau să campezi, fă-o la distanŃă de potecă şi de alŃi vizitatori. 
• Lasă să se audă sunetele naturii. Nu striga şi nu vorbi tare, încearcă să nu faci zgomot. 
 

Acest material ne-a fost pus la dispoziŃie de către programul de ecoturism Apuseni 
Experience: www.apuseniexperience.ro, un program al Centrului pentru Arii protejate şi 
Dezvoltare Durabilă Bihor.      
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ACTIVITATEA NR. 5 
DESCOPERIREA SIMłURILOR 

 
1. Ramura de vârstă: Exploratori 
2. Aria de dezvoltare: Caracter, afectiv, spiritual 
3. Denumirea activităŃii: DESCOPERIREA SIMłURILOR 
4. Loc de desfăşurare: în natură (afară, într-un loc liniştit sau în camp) 
5. Perioada: oricând 
6. Durata: 2-4 ore 
7. Nr. participanŃi: 10 – 15 persoane 
8. Materiale necesare: în funcŃie de activităŃile alese (vezi mai jos) 
9. Obiectivele activităŃii: 

- obŃinerea unei mai bune cunoaşteri de sine 
- experimentarea simŃurilor umane şi aprecierea acestora 
- experimentarea unor elemente din natură, pentru a ne dezvolta sentimentul 

apartenenŃei la aceasta 
- conectarea la mediul natural şi la elementele sale, cu ajutorul simŃurilor pe care le 

avem 
10. Descrierea activităŃii:  

Sursa bibliografică: The Global Scout 
InstrucŃiuni pentru liderul activităŃii: 

Unele lucruri trebuie să fie experimentate. Cum descrii mirosul tocăniŃei, sălbăticia 
mării iarna sau apropierea stelelor în deşert, noaptea? Destul de greu, nu? 
Tinerii sunt puşi în contact cu sentimentele lor pentru pământ prin aceea că li se dă voie să 
facă tot felul de lucruri, mai degrabă decât să li se spună ceva despre ele. SimŃurile pe care 
le au reprezintă un „echipament” extraordinar, dar care din păcate nu este folosit de mulŃi, 
sau poate că este utilizat greşit… Uneori trebuie să-i ajutăm pe tineri (şi chiar pe noi!) să 
vadă măreŃia acestei lumi, dar acest lucru nu poate fi realizat doar prin cuvinte şi imagini. 

Nu încerca să-Ńi satisfaci vanitatea predând multe lucruri extraordinare. Trezeşte 
curiozitatea oamenilor. Este destul să deschizi minŃile celor din jur; nu le supraîncărca. 
Trebuie să pui acolo numai o scânteie. Dacă materia respectivă poate să ardă, va arde. 

Cercetaşii învaŃă făcând, iar educaŃia pentru conştientizare senzorială se bazează pe 
această metodă de la început la sfârşit. Este un instrument foarte puternic, care 
promovează dezvoltarea unei aprecieri emoŃionale şi intuitive a mediului înconjurător. 

Este adevărat că mulŃi oameni de toate vârstele beneficiază de „doze” semnificative 
de experienŃe senzoriale, însă deoarece e aşa de uşor să le trăiască, majoritatea le iau de 
bune şi presupun că ele sunt o pierdere de timp. Ochii şi urechile se plictisesc repede. Ne 
plângem de mirosuri urâte şi uităm să apreciem mirosul în sine. SupravieŃuim cu apă dar 
uităm să gustăm vinul. Cele mai bune lucruri din viaŃă sunt  gratis, şi de aceea sunt în mod 
brutal subestimate.  
Desfăşurarea efectivă: 

Pentru fiecare din cele 5 simŃuri există câteva mici activităŃi care se pot face. AlegeŃi-
le pe cele potrivite pentru grupul vostru sau inventaŃi altele, similare. 
Văz: 
• Activitatea 1 - cca 20 min. 

Descriere: participanŃii se grupează câte doi. În cadrul perechii, unul merge legat la 
ochi pe un traseu, în timp ce celălalt îl îndrumă şi îi descrie ceea ce se vede (această 
experienŃă întăreşte şi relaŃiile dintre participanŃi şi ajută la cunoaşterea reciprocă-sparge 
gheaŃa). 
• Activitatea 2 – “de-a v-aŃi ascuns” – cca 20 min – se realizează într-un loc cu multă 

vegetaŃie ( o pădure, de preferat) 
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Descriere:  fiecare merge singur şi se ascunde într-un loc, face linişte, şi încearcă să 
urmărească ce fac animalele din jur. De exemplu : se pot ascunde lângă un cuib de pasăre 
pentru a vedea cum îşi hrăneşte aceasta puiul, noaptea pot urmări cu o lanternă animalele 
mici, gâzele etc., se pot urca într-un copac sau să se ascundă într-un tufiş să vadă ce fac 
animalele şi păsările din jur… 
Auz: 
• Activitatea 3 - identificarea sunetelor - cca 20 min. – trebuie realizată într-un loc unde 

zgomotele maşinilor nu sunt foarte puternice; undeva în natură, într-un parc etc. 
Descriere: fiecare stă, legat la ochi, într-un loc cât de cât izolat, şi încearcă să 

identifice sunetele pe care le aude şi locul de unde vin (de ex. cântec de păsări, vântul). Se 
poate face chiar şi o hartă a acestor sunete, pe o bucată de hârtie-fiecare poate reprezenta 
locurile unul în funcŃie de celălalt. 
Miros : 
• Activitatea 4 - efectele mirosurilor - 30 min. 

Descriere: echipa se împarte în două. Fiecare jumătate pregăteşte celeilalte, pe rând, 
cca 5 lucruri pe care să le miroasă. Cei care le miros sunt legaŃi la ochi şi trebuie să descrie 
starea pe care le-o provoaca mirosul respectiv. 
Gust : 
• Activitatea 5 – imaginaŃi-vă mâncarea - cca 10 min. 

Descriere: se face pâine prăjită sau altceva cu gust bogat. Cercetaşii sunt îndrumaŃi 
să plimbe bucăŃele mici de mâncare prin gură, să simtă cum se dizolvă, cum o muşcă, să-i 
simtă căldura, s-o mestece încet... 
• Activitatea 6 - joc de rol - 30 min. 

Descriere: se împart în 2 echipe. În fiecare echipă, pe rând, câte un cercetaş îşi 
imaginează că mănâncă sau bea ceva deosebit şi le descrie celorlalŃi ce simte (3 min 
fiecare). 
Tactil : 
• Activitatea 7 - comunicarea mută - cca 10 min 

Descriere: participanŃii sunt aşezaŃi în şir, unul în spatele celuilalt. Ultimul din şir 
trebuie să deseneze  ceva, cu degetul, pe spatele celui din faŃă, iar acesta desenează ce a 
simŃit pe spatele următorului etc. Primul din rând trebuie să re-deseneze ce a simŃit 
desenându-i-se pe spate. Se compară cele 2 desene. 

ObservaŃie: se poate repeta, urmărindu-se ca cele 2 desene să semene cât mai mult. 
Se poate face un concurs între 2 sau mai multe şiruri de participanŃi (care ghiceşte mai 
repede). 
• Activitatea 8 - recunoaştere - max 5 min. 

Descriere: participanŃii se împart în 2 echipe, fiecare constituind un cerc, iar în mijloc 
este unul dintre ei. Acesta, legat la ochi, trebuie să-i recunoască pe ceilalŃi doar pipăindu-le 
feŃele. 
• Activitatea 9 - interdependenŃa simŃurilor - cca 30 min. 

Descriere: în echipe de câte 5, participanŃii pregătesc împreună o masă. Fiecare are 
doar UN simŃ pe care îl poate folosi şi împreună trebuie să gătească ceea ce şi-au propus. Li 
se poate da ca sarcină ce anume să gătească. 

 
11. Cum pot fi obŃinute mai multe de la această activitate:  
DiscuŃii la finalul activităŃii (este întrebat întregul grup/perechile şi se răspunde pe rând): 
- Cum v-aŃi simŃit ? Cum este să foloseşti altfel un simŃ ? AŃi ezitat să realizaŃi această 

activitate ? De ce ?? 
- Cum ne folosim de obicei simŃurile ? La ce ne ajută ele ? La ce ar trebui să ne ajute ? 
- Ce simŃuri folosim cel mai des ? De ce ? 
- De ce avem nevoie de simŃuri ca să cunoaştem natura ? Daca nu le-am folosi, am 

cunoaşte-o la fel de bine ? 
- Cât de mult putem să interacŃionăm cu natura în oraş ? Ce bariere există ? 
- Cum ne-a îmbogăŃit această experienŃă ? Ce a fost deosebit la ea? 
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ULTIMUL MESAJ AL LUI ROBERT BADEN-POWELL 
  

 
Dragi cercetaşi, 

  
    Dacă aŃi văzut comedia Iui Peter Pan, vă veŃi aminti că şeful piraŃilor 
repeta în orice ocazie ultimul mesaj (ultimul său discurs), fiindu-i teamă că 
nu va avea timp să-l spună atunci când va sosi timpul morŃii. Acelaşi lucru 
se întâmplă şi cu mine şi, deoarece încă nu a sosit ceasul morŃii care va veni 
într-o zi sau alta, doresc să vă transmit un ultim salut. 
 
 Înainte de a ne despărŃi pentru totdeauna, amintiŃi-vă că sunt ultimile 
cuvinte pe care le veŃi auzi de la mine: meditaŃi-le! 
 
 Eu am dus o viaŃă deosebit de fericită şi doresc ca fiecare dintre voi să 
aibă o viaŃă tot atât de fericită. 
 
 Cred că Dumnezeu ne-a trimis pe acest pământ minunat să fim fericiŃi 
şi să ne bucurăm de viaŃă. Fericirea nu Ńine nici de bogăŃii, nici de cariere 
strălucite, nici de satisfacerea propriilor plăceri. 
 

VeŃi face un pas mare spre fericire când veŃi dobândi “putere şi 
sănătate”, pentru că sunteŃi tineri şi dornici de a fi utili şi de a vă bucura din 
plin de viaŃă. 
  

ViaŃa în mijlocul naturii vă va arăta cu câte lucruri frumoase şi 
minunate Dumnezeu a înzestrat Pământul pentru ca voi să fiŃi fericiŃi.  

 
MulŃumiŃi-vă cu ceea ce aveŃi şi încercaŃi să trageŃi învăŃăminte din 

toate. PriviŃi partea frumoasă a lucrurilor şi nu partea urâtă a acestora. 
  

De fapt adevărata fericire este atunci când aduci fericire altei 
persoane. ÎncercaŃi să lăsaŃi această lume un pic mai bună decât aŃi primt-o, 
iar când ceasul morŃii voastre va sosi, veŃi putea muri cu conştiinŃa împăcată 
că trăind, n-aŃi pierdut vremea degeaba, ci aŃi dat tot ceea ce era mai bun în 
voi. 
  

“FiŃi pregătiŃi” pentru a trăi şi a muri fericiŃi, menŃineŃi-vă Promisiunea 
Cercetăşească făcută, chiar şi când nu veŃi mai fi tineri, iar Domnul să vă 
ajute în toate. 
 

Al vostru prieten, 
Robert Baden-Powell 

 
-  


