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Prefată
,
PREFAŢĂ
Cercetăşia ocupă un loc aparte printre mijloacele educaţiei extracuriculare
nonformale, trecând mai bine de un secol de la apariţia cărţii Scouting for Boys,
a lui R. Baden-Powell, şi odată cu aceasta a mişcării cercetăşeşti. De atunci şi
până acum, mai multe sute de milioane de copii şi tineri din lumea întreagă s-au
aflat, cu efecte educative benefice în „situaţia de cercetaşi” (Mircea Ştefan, Teoria
Situaţiilor Educative, Ed. Aramis, 2007, pag. 144).
Cercetăşia românească îşi propune să contribuie în colaborare cu şcoala şi alţi
factori educaţionali la formarea tinerei generaţii, oferind un program educativ
non-formal de lungă durată, de la 7 la 21 (şi recent 24)ani.
Astfel, după crearea în 2000 a primei oferte de program educativ pentru copiii şi
tinerii între 10-18 ani, în urma unui proces amplu de analiză de nevoi, de cercetare
şi evaluare a situaţiilor educative cercetăşeşti, având drept ghid Renewed Approach
to Programme (RAP), în care apar detaliate etapele de realizare de suport pentru
organizaţiile de cercetaşi din Europa, în 2010, Organizaţia Naţională Cercetaşii
României lansează o propunere educativă completă, de la 7 la 21 (propunere 24)
ani.
Propunerea educativă are o serie de instrumente utile, printre care amintim
biblioraft conţinând curicule de activităţi pentru fiecare vârstă – lupişori (7-10 ani),
temerari (11-14 ani), exploratori (15-18 ani) şi seniori (19-21 (propunere 24)
ani), manual de 100 idei de educaţie non-formală, dar poate cel mai important,
are manuale specializate pentru liderii adulţi care lucrează cu o anumită ramură
de vârstă.
Astfel, avem pentru prima dată în România, un material educaţional care vine în
sprijinul liderilor de lupişori din ţară.
Acest ghid se adresează direct liderilor de lupişori pentru a vă îndruma pas cu
pas cum să lucraţi cu ei, cum să organizaţi copiii şi cum să-i aduceţi în situaţii
educative potrivite dezvoltării lor sociale, fizice, afective, intelectuale, spirituale,
pentru construirea unui caracter pozitiv şi puternic. Cu siguranţă, “Ghidul liderului
de lupişori” va ajuta multe centre locale să integreze copiii între 7-10 ani, dar mai
ales va ajuta centrele locale să înfiinţeze noi unităţi de lupişori.
Dar aceasta nu înseamnă că nu mai avem nimic de făcut. Ca lider de lupişor, te
sfătuiesc să implementezi şi să adaptezi acest ghid în funcţie de nevoi, pe baza
posibilităţilor şi resurselor locale, şi bineînţeles potrivindu-l cu gradul de dezvoltare
al copiiilor cercetaşi.
Indiferent de felul în care este folosit acest instrument, toţi liderii care sunt
interesaţi de reînnoirea sistemului de progres pentru copii cu vîrste cuprinse între
7-10 ani (lupişori) pot citi, implementa, adapta modul lor de abordare la unităţile
de lupişori din Centru lor Local.
Echipele Naţionale de Pedagogie, parte a Echipei Naţionale de Programe a ONCR,
ca parte a acestei propuneri educative, au creat ghiduri similare pentru temerari,
exploratori şi seniori, instrumente practice pentru implementarea obiectivele
educative specifice fiecărei etape de dezvoltare a copiilor şi tinerilor.
Ambiţia noastră clară este de lucra alături de cât mai mulţi voluntari adulţi pentru
a atinge obiectivul internaţional al Mişcării Cercetăşeşti: “ o cercetăşie accesibilă
unui număr şi mai mare de copii şi tineri”.
Gata Oricând!
Bianca Neşiu Bedreag
Preşedinte Organizaţia Naţională „Cercetaşii României”
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Introducere
INTRODUCERE
Conţinutul şi stilul acestui ghid au fost realizate pentru a încuraja cititorul
să aprofundeze ce înseamnă a lucra cu cei mici, folosindu-se de punerea în
practică a educaţiei non-formale.
Este un material creat pentru a sublinia importanţa contribuţiei noastre la
dezvoltarea din toate punctele de vedere a aspectelor personalităţii copiilor.
Este un ghid scris despre cum să realizezi activităţi pentru copii, adresat
liderilor. Aceşti tineri şi adulţi sunt invitaţi să se dezvolte personal ca educatori
voluntari, prin atenţie şi responsabilitate.
Ghidul este scris într-un limbaj comun, oferind instrumente practice care
vin în ajutorul liderilor pentru a lucra eficient cu lupişorii. Mai mult decât
atât, îi ajută să gândească activităţile pe care vor să le realizeze. Dacă este
înţeles motivul pentru care acestea se desfăşoară, liderilor le va fi şi mai
uşor să distingem diferenţa între ce fac şi cum fac. Aceasta este cheia pentru
reînnoirea constantă a modalităţilor folosite pentru a menţine pacea printr-un
sistem educativ modern, păstrând calea dreaptă a valorilor cercetăşeşti care
ne inspiră.
Lucrul la acest ghid a început încă din 2005, având ca suport diferite
materiale educative din Irlanda, Spania, Italia dar şi din experienţele liderilor
care lucrează cu lupişorii din ţară.
Timp de 4 ani, Echipa Naţională de Lupişori, care are în prezent 6 membri
şi 4 colaboratori, a susţinut evaluarea, revizuirea şi crearea acestui ghid
reuşind să ofere acum Centrelor Locale cu unităţi de lupişori un sprijin în tot
ce înseamnă viaţa de şi la lupişori.
Limbajul comun, frazele clare şi la subiect întâlnite pe parcursul acestui ghid
cât şi flexibilitatea implementării propunerilor ajută foarte mult tânarul sau
adultul bine intenţionat, cu o atitudine educativă, să folosească acest suport
împreună cu alţi lideri, chiar dacă nu a mai fost cercetaş până în prezent. Şi,
mai devreme sau mai târziu, acest fapt va aduce noi veşti despre lideri mai
buni.
Vă invităm cu toată bucuria să luaţi acest ghid şi să-l consultaţi cât mai
des posibil pentru a fi cu un pas înainte, „pentru a lăsa lumea puţin mai bună
decât aţi găsit-o”, după sfatul fondatorului Mişcării Cercetăşeşti, Lord Robert
Baden Powell.
Elena Petrea
Responsabil Naţional al
Echipei Naţionale de Lupişori
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După ce va fi citit acest capitol,
liderul:
99 va afla ce este cercetăşia şi
contextul în care aceasta a luat
fiinţă
99 va parcurge un scurt istoric
al cercetăşiei mondiale şi a celei
româneşti şi va afla o serie de
date despre fondatorul Mişcării
99 se va familiariza cu elementele
de bază ale cercetăşiei: principiile,
legea şi promisiunea, misiunea,
metoda, ramurile de vârstă,
salutul, eşarfa.

desen realizat de Dancau Valentina

Prezentarea
cercetăsiei
,

Capitolul I
Cercetăşia este educaţie pentru viaţă - completează, în educaţia tânărului,
familia şi şcoala şi dezvoltă cunoaşterea de sine, necesitatea de a căuta noul,
de a participa, de a explora, de a descoperi, de a făuri, de a ajuta. Putem
sublinia că este distracţie cu un scop - prin recreere şi aventură, cercetăşia
îşi atinge obiectivul său de dezvoltare fizică, psihică, intelectuală, socială şi
spirituală a tinerilor. Este o mişcare internaţională - există organizaţii scout
în peste 216 de ţări şi teritorii numărând peste 28 de milioane de cercetaşi în
întreaga lume.
Astfel, cercetăşia e o mişcare deschisă tuturor indiferent de rasă, credinţă,
sex, în concordanţă cu scopul, principiile şi metoda concepute de creatorul lor.
Cercetăşia este un mod de viaţă bazându-se pe cele trei principii ale sale:
- principiul spiritual - implicarea în căutarea valorilor spirituale, a vieţii
dincolo de lumea materială;
- principiul social - participarea la dezvoltarea societăţii respectând
demnitatea celorlalţi şi integritatea lumii;
- principiul personal - dezvoltarea responsabilităţii personale şi stimularea
dorinţei de exprimare a acesteia.
Cercetăşia este o mişcare ce se
bazează pe auto-educaţia copiilor şi
tinerilor cu vârste cuprinse între 7 şi
21 de ani. Cercetăşia caută să ofere un
mediu organizat şi un sprijin care vine
să stimuleze fiecare persoană în anii
ei de formare. Metoda Scout caută să
dezvolte individul multilateral, ţinând
cont de nevoile vârstei la care acesta
se află, având ca rezultat formarea de
indivizi responsabili şi pregătiţi pentru
viaţă. Educaţia cercetăşească este
astfel centrată pe individ, pe care îl
leagă de comunitatea în care acesta
trăieşte şi în acelaşi timp se asigură
că are parte şi de orientare spirituală.
Baden Powell spunea: „Dacă i-am
fi dat organizaţiei un nume care să
descrie adecvat ceea ce reprezintă
de fapt, adică o societate pentru
propagarea atributelor morale, copilul
nu ar fi prea alergat spre ea. A o numi
însă Cercetăşie şi a-i da copilului şansa
să devină un embrion de cercetaş a
fost cu totul altceva.”
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1. Cercetăşia în lume
În anul 1857, pe 22 februarie,
se naşte la Londra, Lordul Robert
Stephenson Smith Baden Powell, care
este fondatorul mişcării de cercetaşi,
această dată devenind Ziua Mondială
a Cercetăşiei.
Terminându-şi studiile, ia calea
armatei şi astfel în 1876 ajunge în
India unde participă şi câştigă trofeul
“Kadir Cup” (vânătoare de mistreţi
cu o lance lungă), la vremea aceea
fiind un trofeu foarte râvnit în rândul
ofiţerilor
britanici.
Introducând
diverse activităţi distractive cu scopul
de a ridica moralul trupelor, el încearcă
în regimentul său să reformeze
metodele de pregătire militară. Între
anii 1899-1900 are funcţia de şef al
garnizoanei Mafeking din Africa de
Sud şi în urma unui război cu burii
reuşeşte să apere acest oraş, având
astfel un mare succes militar.
În aceeaşi perioadă scrie cartea
Aids to scouting prin care încearcă
să îi înveţe pe soldaţi arta cercetării,
arta de a fi pregătiţi nu doar din
punct de vedere militar ci şi pentru
situaţiile neprevăzute. Reîntors la
Londra, Regina Victoria îl avansează
la gradul de general-maior şi îi
acordă distincţia Ordinul Bath. După
aceste evenimente, Sir Robert Baden
Powell ia decizia de a-şi dedica viaţa
păcii şi toleranţei începând astfel să
revizuiască metoda, ale cărei baze
le pusese în cartea respectivă. Astfel
metoda cercetăşească se adresa
tinerilor civili, care acum treceau de
la disciplina militară la autodisciplină,
de la instrucţie la un program vesel,
stimulativ, bazat pe joc, activităţi în
mijlocul naturii şi totodată la un cod
al onoarei. În acest fel programul se
axa mai mult pe formarea caracterului

tinerilor şi se adresa iniţial unei
organizaţii cu 50.000 de membrii,
numită Boys Brigade, programul
apărând în anul 1906 ca un articol
al revistei organizaţiei cu numele de
Scouting for Boys.
Între 27 iulie şi 8 august 1907,
Baden Powell a vrut să testeze eficienţa
programului său şi a organizat pe
Insula Brownsea situată pe coasta
de sud a Angliei, o tabără unde a
încercat să promoveze, celor 24 de
tineri, prin educaţie non-formală:
lucrul în echipă, progresul personal,
spiritul de aventură, toate acestea
prin forţele proprii. Un an mai târziu,
în urma experienţei avute în acea
tabără, Baden Powell scrie o carte
cu acelaşi nume Scouting for boys
care a avut ca scop promovarea unor
idei pentru educarea caracterului (în
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timp devenind a patra carte din lume
ca vânzări). Cartea a avut un mare
succes în rândul tinerilor şi în scurt
timp în întreg teritoriul Marii Britanii
tinerii au început să se organizeze în
patrule, precum în carte, ajungând
până la sfârşitul anului 1908 să fie
60.000 de cercetaşi.
Un an mai târziu încep să apară
grupuri şi în Canada, Australia,
America de Sud, tinerii fiind astfel
cei care conduceau şi organizau
cercetăşia, apelând doar la sprijinul
adulţilor în tot ce aceştia desfăşurau.
În 1909, William Boyce, un om de
afaceri american, în vizită la Londra,
s-a rătăcit din pricina ceţii. Un băieţel
care trecea pe acolo, s-a oferit să-l
conducă la hotel. Ajunşi acolo,
acesta oferă băiatul recompensă
pentru ajutorul acordat, însă refuză,
spunând că aşa ar fi făcut orice
cercetaş. Boyce a fost impresionat
şi intrigat de răspunsul copilului şi
înainte de a părăsi Anglia, l-a căutat
pe Baden-Powell, pentru a afla mai
multe. Reîntors în Statele Unite a
înfiinţat “Cercetaşii Americani”. Până
în 1918 numărul cercetaşilor crescuse
la 300.000, iar la sfârşitul anilor ’20
atingea cifra de aproximativ un million
de membri.
În anul 1910, Baden Powell se
retrage din armată şi îşi dedică timpul
cercetăşiei. Zece ani mai târziu
are loc la Londra, Olympia, prima
Jamboree (întâlnire internaţională a
cercetaşilor) unde au fost prezenţi
8000 de cercetaşi din 22 de ţări.
În anul 1922, la Paris se înfiinţează
Organizaţia Mondială a Mişcării Scout
şi doi ani mai târziu are loc cea de-a
doua Jamboree în Danemarca la
Ermelunden. În anul 2007 a avut loc
Jamboreea cea mai mare, 40.000

de participanţi din toate colţurile
lumii, unde împreună au sărbătorit
centenarul cercetăşiei.
După ce a scris „Aids to scouting”,
Baden Powell a primit un fanion
brodat cu iniţialele sale (B.P.). Plecând
de la aceste iniţiale, când a dat
prima chemare către cercetaşii din
toată lumea, deviza a sunat în felul
următor: Be Prepared! pentru ca mai
apoi, această deviză să fie preluată
şi tradusă în limbile tuturor ţărilor,
la noi devenind: „Gata oricând!”.
Devizei i se adaugă semnul distinctiv
al cercetăşiei, care este reprezentat
de floarea de crin stilizată, ce
simbolizează puritatea, ea fiind
folosită pe hărţile vechi ca punct de
reper pentru a arăta nordul.
Astăzi sunt peste 28 de milioane de
cercetaşi în toată lumea, iar de-a lungul
timpului au fost mai mult de 300 de
milioane. Cercetaşii există în 216 ţări
şi teritorii (cu excepţia a 6 ţări: Andora,
Republica Populară Chineză, Cuba,
Laos, Myanmar şi Coreea de Nord).
Din cei 300 de milioane de cercetaşi
fac şi au făcut parte: şefi de state,
prim miniştrii, senatori, deputaţi,
preşedinţi de multinaţionale, sportivi
de performantă, cântăreţi, oameni de
cultură, regi şi regine, actori şi actriţe,
medici, scriitori, precum şi 11 din cei
12 astronauţi care au păşit pe lună
(exemple de cercetaşi celebri: Tony
Blair, Jacques Chirac, W. Bush, J.F.
Kenedy, Guglielmo Marconi, Carl XVI
Gustaf - regele Suediei, J.K. Rowling,
George Michael, Hillary Clinton,
Ronald Reagan, Bill Gates, Stephen
Spielberg, J. Willard Marriott, Sam
M. Walton etc).
În anul 2004, în SUA s-au
realizat câteva statistici referitoare
la cercetaşi care sunt în prezent în
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număr de 3.145.331 de copii, tineri
şi adulţi (ceea ce reprezintă 1,5% din
populaţia SUA). În urma cercetării
a reieşit o mare reprezentativitate
a acestora în posturi cheie cum ar
fi: 63% din absolvenţii Academiei
Forţelor Aeriene, 85% din agenţii
FBI, 65% din congresul american,
85% din piloţii de avioane, 85% din
studenţii şefi de consilii studenţeşti,
71% din căpitanii echipelor de fotbal
şi majoritatea preşedinţilor americani
etc. În SUA cercetăşia reprezintă o

organizaţie guvernamentală, care
primeşte tot sprijinul guvernului şi
implicit al societăţii.
Încrederea oamenilor în cercetăşie
şi în Metoda Scout este una crescută,
spre deosebire de situaţia actuală
din ţara noastră, unde pe lângă lipsa
vreunui sprijin guvernamental, se
adaugă şi lipsa încrederii oamenilor
în adevărata putere a cercetăşiei de
a educa tinerii în ideea de a deveni
cetăţeni responsabili în societatea lor.

2. Cercetăşia în România
Profesorul Gheorghe Murgoci este
cel care a adus cercetăşia în ţara
noastră, în urma unei vizite în Anglia.
Astfel, în anul 1912, apar primele
grupuri de cercetaşi la Blaj, Bucureşti
şi Braşov. Doi ani mai târziu, sub
îndrumarea Principelui Carol (viitorul
Rege Carol II), are loc constituirea
oficială
a
Asociaţiei
”Cercetaşii
României”, care pe toată durata
războiului a dat o mână de ajutor
la căile ferate, prin spitale, la oficiile
poştale şi unii dintre ei chiar pe linia
frontului. Acesta este motivul pentru
care la Tecuci, în 1925, a fost ridicat
un monument în cinstea cercetaşilor
care au murit în război, monument
care este singurul din lume de acest
fel.
După război, Asociaţia cunoaşte
un avânt deosebit şi astfel, în 1919
are loc la Braşov, la locul numit
“Cheile lui Solomon”, prima tabără
a cercetaşilor. Trei ani mai târziu, în
1922, România devine una din cele
30 de ţări membre fondatoare ale
Mişcării Mondiale Scout.
În anul 1930 are loc prima
Jamboree Naţională, la Piatra Neamţ,

fiind urmată de alte trei: 1932 la
Sibiu, 1934 la Mamaia (Preşedinte
Jamboree:
Prinţul
Nicolae;
Organizatori: Ghe. Tătărescu plus
mulţi alţi miniştrii, secretari de stat,
profesori universitari etc), 1936 la
Poiana Braşov.
Aflată în plin avânt, cercetăşia
românească are parte de un moment
de cotitură în anul 1937 când Regele
Carol II desfiinţează Asociaţia şi ia
măsura înfinţării unei organizaţii
obligatorii pentru toţi elevii, copii şi
tinerii, numită “Străjeria”. Din oamenii
de seamă care au fost cercetaşi
la acea vreme îi putem aminti pe:
Mircea Eliade (care afirma: “am fost
un golan, cercetăşia m-a salvat”),
Grigore Antipa, Alexandru BrătescuVoineşti, George Călinescu, Tudor
Arghezi, Principesa Ileana a României,
Principele
Nicolae
al
României,
fraţii Mina şi Nicolae Minovici, Ion
I.C. Brătianu, Ion Raţiu, Ecaterina
Teodoroiu, Ion Mincu, Ion Cantacuzino,
Gen. Ieremia Grigorescu, Nicolae
Iorga, Regele Mihai, Ion Agârbiceanu,
Mihail Sadoveanu, Simion Mehedinţi
şi mulţi alţi oameni de seamă de la
acea vreme.
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3. Prezentarea generală a Organizaţiei Naţionale
„Cercetaşii României”
Spiritul cercetăşesc a rezistat
de-a lungul timpului şi astfel în
primăvara lui 1990, un grup de foşti
cercetaşi
reînfiinţează
Asociaţia
Cercetaşii României care mai târziu,
în 1993, devine Organizaţia Naţională
Cercetaşii României (ONCR).
Între timp, Organizaţia s-a unit
cu “Asociaţia Cercetaşii României”
(tradiţionali - în 1998) şi Asociaţia
Scoutiştilor Catolici din România (în
2002). În prezent, ONCR este cea mai
mare mişcare non-guvernamentală de
tineret din România, cu circa 2500 de
membri în 55 de centre locale (filiale)
răspândite în toată ţara. Fiecare dintre
aceste centre îşi planifică propria
activitate în funcţie de specificul local şi
de interesele şi aptitudinile membrilor
ei, se integrează în comunitatea
locală şi încearcă să-i ajute pe
membrii acesteia să devină cetăţeni
responsabili ai comunităţilor în care
trăiesc. ONCR este, de asemenea,
integrată în cercetaşia mondială prin
apartenenţa ei ca membră cu drepturi
depline a Organizaţiei Mondiale a
Mişcării Scout.
Misiunea Cercetăşiei în societatea
românească 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 împliniţi
ca indivizi şi joacă un rol constructiv
în societate. Aceasta se realizează
prin: implicarea tinerilor într-un
proces educativ non-formal, pe toată
durata anilor în care se formează
ca indivizi; utilizarea unei metode
specifice, care face din fiecare individ
principalul agent al propriei dezvoltări
ca persoană încrezătoare, motivată,

responsabilă şi deschisă; sprijinirea
tinerilor în stabilirea unui sistem de
valori bazat pe principii spirituale,
sociale şi individuale, aşa cum sunt
ele exprimate prin Promisiune şi Lege.
Pedagogia Scout vizează o serie de
arii de dezvoltare printre care putem
enumera: fizic, intelectual, emoţional,
social, spiritual, caracter. Metoda
pedagogică specifică, Metoda Scout,
este o formă de educaţie non-formală
testată şi cu rezultate de succes pe
parcursul a 103 de ani de cercetăşie
(1907 – prezent).
Organizaţia Naţională “Cercetaşii
României” are o ofertă educaţională
pe o durată de 14 ani (de la 7 la 21
de ani), fiind una continuă care se
bazează pe o curriculă non-formală
anuală adaptată fiecărei grupe de
vârstă. Activităţile organizaţiei sunt
dedicate copiilor şi tinerilor cu vârste
între 7 şi 21 de ani, ei fiind împărţiţi pe
grupe de vârstă după cum urmează:
lupişori – copii cu vârsta
cuprinsă între 7-10 ani;
temerari – copii cu vârsta
cuprinsă între 11-14 ani;
exploratori – adolescenţi cu
vârsta cuprinsă între 15-18 ani;
seniori – tineri cu vârsta
cuprinsă între 18-21 ani.
Principalul mod de educare este
învăţarea prin acţiune, metodă extrem
de folosită în cadrul organizaţiei.
Valorile cercetăşeşti se bazează
pe un sistem de educaţie personală
progresivă, caracteristic „Metodei
Scout”, care se realizează prin adera
rea la un set de valori adaptat pentru
fiecare grupă de vârstă, prin Legea şi
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Promisiunea Cercetaşului. Principalele
elemente ale acestei legi sunt că un
cercetaş este: loial, de încredere, să
ritor, prietenos, politicos, bun, ascul
tător, econom, vesel, curajos, pur,
credincios.
În statut, Legea şi Promisiunea
cercetaşului apar sub această formă:

LEGEA CERCETAŞULUI
1. Cercetaşul îşi iubeşte patria sa,
România, şi pune interesele ţării şi
colectivităţii deasupra celor personale.
2. Cercetaşul crede în Dumnezeu
şi respectă credinţa celorlalţi.
3. Cercetaşul este loial, îşi respec
tă cuvântul dat, spune adevărul, este
curat în gând, în vorbă şi în faptă.
4. Cercetaşul este util şi îşi ajută
semenii în orice situaţie, este un prie

ten pentru toţi şi frate cu toţi cerceta
şii.
5. Cercetaşul este econom şi
cumpătat, respectă munca şi proprie
tatea, este îngăduitor cu alţii şi sever
cu sine, îşi îngrijeşte corpul şi duce o
viaţă sănătoasă.
6. Cercetaşul iubeşte şi ocroteşte
natura şi este bun cu animalele.
7. Cercetaşul îşi iubeşte şi ascultă
părinţii, respectă profesorii şi şefii,
este disciplinat în tot ceea ce face,
respectă părerile altora şi îşi asumă
răspunderea faptelor sale.
8. Cercetaşul este curajos şi în
crezător în puterile lui, vioi şi plin de
însufleţire.
9. Cercetaşul iubeşte învăţătura
şi la rândul său îi învaţă şi pe alţii.
10. Cercetaşul se străduieşte să
facă în fiecare zi o faptă bună, oricât
de neînsemnată ar părea ea.
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PROMISIUNEA CERCETAŞULUI
Promit, pe onoarea mea, să fac
tot posibilul să slujesc lui Dumnezeu
şi ţării mele, să-mi ajut aproapele în
orice moment şi să mă supun Legii
Cercetaşului.
Salutul este un alt comportament
specific cercetaşilor. Acesta se face cu
braţul drept semi-flexat din cot şi cu
palma în sus la nivelul bărbiei. Cele
trei degete lipite (inelar, mijlociu şi
arătător) semnifică cele trei principii
ale cercetăşiei, iar degetul mare este
suprapus peste cel mic semnificând
relaţia de sprijin reciproc dintre adult
şi copil. În unele organizaţii acest sa
lut se face cu mâna la tâmplă. Toţi
cercetaşii dau mâna cu stânga, deoa
rece acesta este mâna inimii.
Eşarfa este unul dintre cele mai
puternice simboluri al cercetăşiei
în întreaga lume şi are şi o serie de
utilităţi practice pornind de la pri
mul ajutor până la tehnici de supra
vieţuire. Eşarfele au diferite culori
specifice grupelor de vârstă (galbenlupişori, verde-temerari, albastruexploratori,
roşu-seniori,
vişiniulideri şi bleumarin-eşarfa naţională,
ce poate fi purtată de toată lumea).
Aşa cum sunt create însemne ale

activităţilor, aşa sunt oferite şi eşarfe
ale activităţilor, pe care cercetaşii
sunt obligaţi să le poarte pe întreaga
perioadă în care se desfăşoară activi
tatea respectivă.
În ţara noastră simbolul ONCR este
cel al florii de crin de culoare galbe
nă, având ca fundal patru crenguţe
de brad de culoare verde. Aceste
simboluri apar pe însemne denumite
„badge-uri”, care în română înseamnă
ecusoane. Acestea sunt confecţionate
din material textil şi brodate. Exis
tă însemne naţionale ce arată apar
tenenţa unui individ la Organizaţia
Naţională „Cercetaşii României” pre
cum şi elemente de identificare în
cadrul activităţilor internaţionale, în
semnul OMMS/WOSM ce semnifică
apartenenţa la mişcarea mondială
cercetăşească şi însemne specifice
grupelor de vârstă prin care sunt
recunoscute anumite competenţe sau
cunoştinţe ale cercetaşilor pe care
trebuie să le merite sau să le câştige.
Acestora li se adaugă ecusoanele
primite în urma participării la anumite
activităţi mai importante (naţionale),
ele având o semnificaţie pentru
progresul individual. Toate acestea
sunt cusute pe cămaşa de cercetaş, ea
reprezentând un element al uniformei
cercetăşeşti.
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Luând în considerare toate aceste
aspecte generale cercetăşiei din Ro
mânia, pe parcursul acestui ghid se
va aborda teoretic pedagogia scout
pe grupa de vârstă lupişori, bazânduse pe Metoda Scout. Acest ghid vă va
ajuta să înţelegeţi mai uşor modul în
care funcţionează această grupă de
vârstă şi care îi sunt activităţile spe
cifice.
Este important ca liderul să alter
neze activităţile desfăşurate în sediu
cu cele care au loc în natură, pre
cum şi cu ieşirile la teatru, muzeu,
cinematograf. Toate acestea îl pun pe
lupişor faţă în faţă cu diverse situaţii
de care se va lovi în viaţă şi care îl
vor învăţa cum să reacţioneze şi cum
să se comporte. Mai mult decât atât,
prin îmbinarea plăcută a activităţilor,
lupişorii nu se vor plictisi de acelaşi
cadru şi curiozitatea lor va fi mereu
stimulată, ei gândindu-se de fiecare
dată: „Oare ce o să facem astăzi la
cercetaşi? Unde mai mergem?”
Unul dintre cadrele în care pot fi
desfăşurate activităţile cercetăşeşti
menţionate mai sus este cel natural.
Natura nu poate fi cunoscută decât
trăind în mijlocul ei. Cadrul natural
este un mister pentru lupişor, o lume
necunoscută care îi trezeşte curiozi
tatea. În natură întâmpină greutăţi
şi lucrurile care erau acasă de la sine
înţelese, devin acum nişte probleme
ce trebuie rezolvate: gătitul, dormi
tul, siguranţa. „Jocul în natură cu
alţi copii sau cu adulţi este principala
modalitate prin care copilul cunoaşte
lumea înconjurătoare, îşi dezvoltă
capacitatea de a înţelege şi de a în
văţa.” (Greta Harja, Importanţa jo
cului în aer liber pentru dezvoltarea
spontaneităţii copiilor).
În acelaşi timp, jocul în natură
permite integrarea copilului în socie

tate. Prin urmare, copilul care se joacă
dobândeşte experienţă, iar jocul în
echipă creşte spiritul de competiţie şi
autocontrol. El învaţă să câştige, dar
şi să piardă, să încerce mai mult şi mai
bine data viitoare şi să îşi depăşească
limitele. Beneficiile nu sunt numai de
partea celor mici atunci când este vo
rba despre activităţile în natură. Or
ganizând şi participând la activităţi
în natură, un lider îşi poate dezvolta
diferite abilităţi precum atenţia distri
butivă sau capacitatea de a-i ţine sub
control pe cei mici şi de a organiza
asemenea întâlniri care necesită o
pregătire mult mai amănunţită decât
cele pregătite la sediu. Nu în ultimul
rând, spiritul său de aventură poate
fi dezvoltat, liderul confruntându-se
în cadrul unei ieşiri cu numeroase
situaţii, unele neprevăzute. Munca
depusă pentru educarea celor mici
va dezvolta capacităţile liderilor şi îi
va motiva pentru depăşirea limitelor
proprii.
Pe de altă parte, trebuie remarcat
faptul că într-un cadru natural, apar
numeroase pericole care nu sunt
întâlnite în spaţiul securizat al locului
obişnuit de întâlnire (aglomeraţie,
maşini, animale sălbatice, etc.). De
exemplu, creşte considerabil posibi
litatea ca lupişorii să se accidenteze
sau să se rătăcească. De aceea, este
recomandat ca la orice ieşire să parti
cipe cel puţin doi lideri.
Este ştiut faptul că toată lumea
simte nevoia de a ieşi din casă sau din
oraş, pentru a se relaxa şi a se bucura
de aerul curat din mijlocul naturii.
Acolo, oricine se poate deconecta de
problemele de acasă, poate scăpa de
aglomeraţie şi de serviciu şi se poate
odihni atât fizic cât şi psihic. Pentru
copii, această nevoie este şi mai
mare, contactul pe care aceştia îl au
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„Jocul în
natură cu alţi
copii sau cu
adulţi este
principala
modalitate
prin care
copilul cu
noaşte lumea
înconjurătoa
re, îşi dezvoltă
capacitatea de
a înţelege şi
de a învăţa.”
(Greta Harja,
Importanţa
jocului în aer
liber pentru
dezvoltarea
spontaneităţii
copiilor).

de mici cu natura având consecinţe
semnificative
pentru
dezvoltarea
lor ulterioară. Copilul care se joacă
în natură îşi dezvoltă creativitatea
şi abilitatea de a coopera şi de a se
descurca în diferite situaţii. Ceea ce
pentru adulţi este o simplă bucată de
lemn, pentru copil poate deveni un
cal, o maşină sau o sabie. El va acu
mula experienţe de viaţă proprii şi îşi
va modifica selectiv şi sistematic con
duita sub influenţa acţiunilor mediului
înconjurător. Din punct de vedere
fizic, lupişorul va fi mai rezistent, iar
sistemul său imunitar mai întărit.
Natura este o forţă pe care omul
nu a învăţat încă să o stăpânească pe
deplin. Este ca o mamă răbdătoare
şi înţelegătoare atunci când este res
pectată, însă îşi poate pedepsi foarte
aspru copiii atunci când aceştia nu
mai ţin cont de regulile ei.
În ziua de astăzi, la nivel interna
ţional, tot mai mulţi oameni îşi pun
problema poluării mediului încon
jurător care se degradează din ce în ce

mai mult din cauza activităţilor nocive
ale omului. Trăind în mijlocul naturii,
lupişorul va ajunge să înţeleagă că
mediul natural este vital, că îi poate
fi prieten, dar şi duşman dacă nu este
respectat şi preţuit. Activităţile în na
tură sunt menite să le arate practic
lupişorilor ce se întâmplă dincolo de
porţile oraşelor şi ale propriilor case,
ei putând experimenta ceea ce până
acum doar li s-a povestit. Fiind activi
tăţi practice, ei ajung să trăiască şi să
cunoască lucruri care erau până deu
năzi doar nişte poveşti.
Activităţile în natură diferă foarte
mult de orice alt tip de activităţi. În
natură, liderul şi lupişorii ajung să se
cunoască mai bine şi să lucreze îm
preună în condiţii diferite de cele cu
care s-au obişnuit în sediul unde se
întâlnesc de obicei sau chiar în oraş.
Regulile care trebuie respectate se
schimbă brusc, apar unele noi, în
vreme ce altele dispar (în natură
este bine să ţipi uneori – atunci când
eşti în pericol, nu mai sunt străzi
care trebuie trecute numai la lumina
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verde a semaforului etc.). Ei au astfel
oportunitatea de a cunoaşte şi un alt
mod de viaţă, mai plin de pericole, mai
puţin sigur, dar cu atât mai frumos.
Lupişorii sunt uimiţi de tot ceea ce
îi înconjoară, sunt la vârsta când
descoperă şi orice lucru li se pare nou
şi nemaipomenit. Având activităţi în
natură, ei vor experimenta ceea ce
învaţă şi astfel vor reţine mult mai
uşor informaţiile. Deşi unii lupişori
vor avea mai multe cunoştinţe cu
privire la traiul în natură, faptul că
vor fi nevoiţi să lucreze în echipă, să
convieţuiască în acelaşi loc pentru o
perioadă definită de timp, îi va face
să se considere camarazi în această
aventură, iar prietenia lor se va lega
mult mai strâns şi mai uşor.

şi înainte de plecare să li se aducă la
cunoştinţă regulile după care se vor
ghida în timpul ieşirii, reguli diferite
de cele de până atunci. Liderul trebuie
să fie mult mai atent la ei, la ceea ce
fac (în timpul ieşirii) şi sa se asigure
că toţi au lucrurile de care au nevoie
pentru ieşire (înaintea plecării). De
asemenea, este recomandat ca liderul
să aibă pregătite cântecele pentru
drum şi fel de fel de jocuri menite
să menţină o atmosferă plăcută pe
parcursul excursiei. Pentru orice
ieşire pe care o organizează, liderul
trebuie să aibă acordul parental
pentru fiecare lupişor participant la
activitate. Modelul pentru un astfel
de acord poate fi găsit la secţiunea
„Anexe” a acestui ghid.

Pe de altă parte, sunt binecunoscute
efectele pozitive ale activităţilor spor
tive în procesul creşterii şi dezvol
tării fizice şi mentale. A face mişcare
înseamnă a antrena în permanenţă
organismul,
a-l
fortifica
men
ţinându-l în formă. Cele mai multe
sporturi au efecte benefice precum:
creşterea capacităţii de rezistenţă
la efort, a capacităţii de coordonare
şi concentrare. Contactul cu natura,
petrecerea timpului în aer liber cu
legând singur fiecare plantă pentru
ierbarul ce trebuie făcut la ora de
biologie sau construind castele de ni
sip în parc sau pe plajă, transformă
învăţarea într-un proces evolutiv,
realizat într-o manieră activă.

Exemple de activităţi în natură
sunt numeroase. Ele pot varia de la o
ieşire în parc pentru a se juca cu min
gea, la o ieşire de orientare în pădure
sau pentru a culege plante pentru
ierbarul de la şcoală. Mai mult decât
atât, în timpul unei ieşiri la pădure,
lupişorii pot învăţa şi despre plan
te medicinale, pot afla ce fructe sunt
bune de mâncat, pot identifica ciu
percile comestibile sau pe cele otră
vitoare.

Activităţile în natură presupun o or
ganizare mult mai atentă a întâlnirii.
Ele pot dura de la câteva ore până la
una sau mai multe zile. În funcţie de
durată, pregătirea pentru o asemenea
activitate este mai mult sau mai puţin
solicitantă. Lupişorilor trebuie să li se
spună înainte cu ce să vină pregătiţi
(apă, haine de schimb, mâncare etc)

Ieşirile de mai multe zile presupun
asigurarea unui loc de cazare sigur şi
a unor facilităţi minime. În timpul unor
asemenea ieşiri ei pot învăţa cum să
se descurce în mijlocul naturii, cum
să ajute la punerea cortului, la gătit
sau la aprinderea focului.
Următorul capitol va fi dedicat în
totalitate liderului şi caracteristicilor
lui, deoarece reuşita acestor activităţi
depinde de el, de felul în care acesta
pregăteşte activitatea şi modul în
care o desfăşoară.
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LUPIŞORUL:
PROFILUL
COPILULUI
DE 7-10 PRIN
PRISMA
PSIHOLOGIEI
VÂRSTELOR

99 va avea informaţii bazate
ştiinţific cu privire la psihologia
copilului de 7-10 ani;
99 va putea adapta actele
pedagogice ţinând seama de
modificările fizice şi psihice,
socio-morale prin care trece
copilul la această vârstă;
99 va putea propune programe
adaptate specificului proceselor
de dezvoltare şi învăţare
identificate.

desen realizat de Ionut Mihai Avram

După ce va fi citit acest capitol,
liderul:

Capitolul II
El are în faţă cel puţin două provocări majore: să stea „cuminte în bancă”
şi să acumuleze cunoştinţe ce vor căpăta un grad din ce în ce mai mare de
formalitate. Pentru copil, activitatea fundamentală devine învăţarea. Pe de o
parte, aceasta poate fi o muncă anevoioasă, pe de altă parte, îi îndeplineşte
copilului dorinţa de a fi „ca cei mari”, şi răspunde de asemenea nevoii de
satisfacere a curiozităţii acestuia.

!
Schimbarea
fundamentală
care are loc în
viaţa copilului la
această vârstă,
numită şi vârsta
şcolară, este
trecerea de la
grădiniţă la
şcoală.

Copilul asimilează mereu in
formaţii noi, este evaluat pentru
gradul de asimilatre a acestora,
trăieşte într-un mediu marcat
de responsabilitate şi com
petiţie, disciplină şi colaborare,
ceea ce îi dezvoltă sentimentul
de apartenenţă socială şi viaţa
interioară.
În plus, copilul nu mai are
ca punct de referinţă aproape
exclusiv relaţia cu părinţii şi
familia. Un alt adult devine
important pentru dezvoltarea
lui: învăţătorul.
Acesta, împreună cu per
soane ce pot fi percepute ca
modele, au un mare impact

în modelarea stilului de com
portament şi învăţare a copi
lului.
Copilul descoperă că în me
diul şcolar, statutul nu mai
este dobândit aproape exclusiv
prin manifestări de afecţiune şi
seducţie. El trebuie dobândit
altfel: prin dovedirea de cuno
ştinţe, abilităţi şi aptitudini.
Un ultim element cu caracter
general de care trebuie ţinut
seamă este acela că, la această
vârstă, creşte capacitatea copi
lului de a face diferenţa între
imaginaţie, ficţiune şi realitate.
E vârsta la care mor miturile
copilăriei: Zâna Măseluţa, Moş
Crăciun, Moş Nicolae, etc.
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1. Dezvoltarea fizică
Procesul de creştere la această vârstă este puţin mai lent şi inegal. Atât
fetele cât şi băieţii cresc în înălţime şi greutate, diferenţele de la un individ la
celălalt fiind normale. Diferenţele între băieţi şi fete sunt greu sesizabile până
la momentul apariţiei „exploziei de creştere”, care poate avea loc la fete în
jurul vârstei de 10 ani, iar la băieţi în jurul vârstei de 12 ani.
Începând cu vârsta de 7 ani, se întăreşte sistemul osos al copilului, se
întăresc articulaţiile şi creşte volumul muşchilor. Prin urmare, poziţiile incorecte
la învăţat sau la alte activităţi pot produce foarte uşor deformări. În această
perioadă, activitatea fizică bine proporţionată este foarte importantă.
În această perioadă creşte îndemânarea şi agilitatea, se dezvoltă abilităţile
motorii, mai ales cele fine. Prin urmare, activităţile artistice (desen, pictură,
dans, grafică, modelaj, sculptură, instrumente muzicale etc.) constituie o
modalitate excelentă de a descoperi şi dezvolta aptitudinile copilului.
Devine din ce în ce mai important felul în care copilul este privit de cei din
jurul lui, fapt care influenţează stima de sine şi îl face să devină din ce în ce
mai atent la percepţia pe care o au cei din jurul lui asupra comportamentului
şi aspectului său fizic.

!
În această
perioadă creşte
îndemânarea şi
agilitatea, se
dezvoltă
abilităţile
motorii, mai
ales cele fine.
Prin urmare,
activităţile
artistice (...)
constituie o
modalitate
excelentă de a
descoperi şi
dezvolta
aptitudinile
copilului.
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Atenţia dată aspectului fizic propriu poate influenţa şi felul în care se leagă
prieteniile, din acest punct de vedere „atipicii” fiind de cele mai multe ori
excluşi.

!
Interesul pentru
joc îşi schimbă
natura, copiii
fiind din ce în ce
mai interesaţi
de respectarea
unor reguli în
timpul jocului.

2. Dezvoltarea psihică
Copilul pare să nu mai prezinte atâta
interes pentru anumite activităţi din
perioada preşcolară, fiind din ce în ce
mai atent la ceea ce produce, semn al
dezvoltării spiritului critic. Pot apărea
preferinţe pentru anumite personaje
din poveşti, legende sau materii de
la şcoală precum matematică, citit.
După vârsta de 9 ani, copilul poate fi
interesat de cărţi cu povestiri şi acţiuni
palpitante. Pot apărea interese pentru
colecţionare (timbre, ilustrate, plante,
insecte etc.) Spiritul colecţionar se
accentuează în jurul vârstei de 9-10
ani, acesta fiind legat de interesele
copilului, de stăpânirea de sine şi de
voinţă.
Interesul pentru joc îşi schimbă
natura, copiii fiind din ce în ce mai
interesaţi de respectarea unor reguli
în timpul jocului. Prin aceasta este
semnalată o dezvoltare a spiritului
de echipă, ideea de cinste fiind foarte

importantă pentru el. Este foarte
importantă atitudinea sa faţă de
reguli, putând fi intolerant faţă de
încălcarea lor. În acelaşi timp, creşte
capacitatea acestora de a înţelege
că regulile impuse de adulţi pot fi
uneori greşite. Fiind din ce în ce mai
capabili să se autoevalueze, devin
capabili să evalueze autoritatea. La
această vârstă apar comportamente
care vizează respectul reciproc, dar şi
reacţii de refuz sau agresivitate faţă
de adulţii percepuţi ca fiind incorecţi.
Pedeapsa începe să fie înţeleasă în
funcţie de gravitate.
Începând cu vârsta de 7 ani, apar
semne ale unei relative detaşări
psihologice, creşterea expansivităţii,
o mai mare uşurinţă în manifestarea
propriilor sentimente, specifică la nivel
de limbaj fiind şi folosirea frecventă a
superlativelor.
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Creşte curiozitatea faţă de mediul
extraşcolar şi de mediul înconjurător.
După vârsta de 8 ani, copilul devine
mai reflexiv, mai meditativ. Creşte
dorinţa de a cunoaşte mai mult, de a
fi ordonat şi de a realiza produse de
performanţă.
Imaginaţia devine din ce în ce mai
creatoare, fiind prezentă în fabulaţie,
în joc, în creaţia plastică. Copilul e
capabil să reproducă anumite clişee,
dar le organizează după o logică
proprie.

Dezvoltarea psihică a copilului
este puternic marcată de învăţarea
scrisului şi cititului.
Pe la vârsta de 9-10 ani, capacităţile
senzoriale, perceptive (văzul şi auzul)
sunt aproape complet dezvoltate.
Copilul apreciază mai uşor mărimile,
greutăţile şi proporţiile, orientându-se
din ce în ce mai uşor în spaţiu. Copilul
simte o „sete de impresii”, manifestă
un soi de „curiozitate senzorială” pe
baza căreia se va dezvolta dorinţa
de cunoaştere abstractă. E perioada
în care îi creşte capacitatea de
observaţie.

!
Pe la vârsta de
9-10 ani,
capacităţile
senzoriale,
perceptive
(văzul şi auzul)
sunt aproape
complet
dezvoltate.

3. Dezvoltarea personalităţii
Înţelegerea a numeroase fenomene
din natură se realizează mai întâi prin
reprezentări, iar mai apoi fenomenele
observate devin mijloc de explicare
a altor fenomene mai complexe şi
mai abstracte. Aceasta se datorează
şi dezvoltării caracterului logic al
memoriei, care devine din ce în ce
mai puţin mecanic şi repetitiv.

Pe de altă parte, spaţiul este
proiectat şi în distanţele afective.
Copilul este capabil de ierarhii în
această privinţă: relaţii de intensitate
afectivă maximă cu familia şi prietenii,
un tip diferit de relaţii cu colegii şi un
alt tip de relaţii în raportarea faţă de
elemente ale ierarhiei (de exemplu,
relaţia cu învăţătorul).
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Odată cu înaintarea în educaţie,
copilul devine din ce în ce mai abil
în operarea cu concepte abstracte.
Este foarte importantă memoria şi
memorarea, dar la fel de importante
sunt motivaţia şi tipul de relaţie cu
învăţătorul. La nivelul motivaţiei,
performanţele pot fi influenţate
atât
de
preferinţa
manifestată
pentru o materie sau alta, ca şi de
eşecurile sau succesele repetate.
În continuitate cu performanţele
obţinute
la
şcoală,
trebuinţele,
interesele, preferinţele şi aptitudinile
copilului sunt din ce în ce mai
structurate, personalitatea sa fiind
puternic influenţată şi de dezvoltarea
relaţiilor sociale din cadrul familiei, al
şcolii şi al altor grupuri frecventate de
copil.
La
această
vârstă,
copilul
conştientizează faptul că poate
avea mai multe roluri: fiică sau
fiu, frate sau soră, coleg/colegă de
şcoală, prieten/prietenă etc. ceea
ce contribuie la formarea imaginii
de sine. Cei de aceeaşi vârstă cu
el formează structura cu cea mai
mare influenţă în dezvoltarea stimei
de sine: acceptarea de către grup,
încrederea în prietenul cel mai bun
etc. construiesc sentimentul de
competenţă al copilului.
Dimpotrivă, prin încercări repetate
de a se face acceptat de un grup sau
de a realiza o performanţă şcolară
sau de altă natură, copilului îi scade
stima de sine din cauza eşecului. Prin
urmare, mediul familial şi educaţional
al copilului poate contribui la
echilibrarea stimei de sine, puternic
influenţată de cei de aceeaşi vârstă,

de grupul de prieteni, de cercurile
din care face parte. Stima de sine
influenţează sociabilitatea copilului.
Aproximativ 5-10% dintre copii
sunt nepopulari şi nu au prieteni,
simţindu-se singuri şi având o stimă
de sine redusă. Grupurile de educaţie
non-formală, bazate pe respectul
şi prietenia reciprocă, pot contribui
la sociabilitatea copilului mai mult
decât un sistem educativ bazat pe
competiţie.
Relaţiile
din
propria
familie
sunt comparate cu familiile altor
colegi. Sunt semnificative pentru el
manifestările de acceptare, căldură
sau, dimpotrivă, manifestările ostile
sau de autoritate brutală.
Personalitatea copilului se dezvoltă
în mod armonios în familiile în care
părinţii au o atitudine clară, caldă, cu
atenţie faţă de autonomia copilului,
exercitând un control dozat, echilibrat
şi constant. Pe de altă parte, copiii care
au părinţi ostili, neglijenţi, duri pot
trăi sentimente de teamă, timiditate,
stimă scăzută de sine, de încredere,
de culpabilitate sau chiar revoltă.
Este foarte important ca ambii
părinţi să fie prezenţi în viaţa
copilului, să aibă o atitudine activă în
educaţie, fiind imparţiali. Indiferenţa
sau absenţa unui părinte în educaţia
copilului
poate
produce
efecte
negative la nivelul personalităţii.
Absenţa tatălui poate duce la băieţi
spre o conduită efeminată sau
destructurată, iar la fete poate
genera nesiguranţă, dificultăţi de
relaţionare cu sexul opus, anxietate şi
disconfort. Absenţa mamei produce la
majoritatea copiilor, mai ales la băieţi,
nesiguranţă,
tendinţă
spre

26

Capitolul II
manifestări violente şi agresivitate.
Copiii care provin din familii în
care autoritatea este exercitată în
mod brutal şi excesiv, creându-se o
atmosferă de tensiune, pot manifesta
sentimente de inferioritate şi dificultăţi
în a primi şi a dărui afecţiune. Aceştia
au tendinţa de a se simţi izolaţi şi trişti,
au un comportament bazat pe reacţii
de apărare, evitare şi chiar minciună,
având o stimă de sine scăzută.
La această vârstă, copiii devin
receptivi la o mai mare varietate de
întăriri (aprecierea, aprobarea sau
recompensarea unui comportament
dorit)
sau
recompense.
Creşte
motivaţia
pentru
performanţă.
Deşi copiii mai sunt încă sensibili la
recompensele concrete (dulciuri şi
jucării), pot răspunde şi la întăriri mai
subtile (lauda, atenţia, calificativul
şcolar) sau la întăriri intrinseci (apelul
la mândrie, la responsabilitate, la
imaginea
proprie).
Sentimentul
responsabilităţii este puternic legat
de exemplul oferit de părinţi. Dacă
reacţiile părinţilor la comportamentul
copiilor sunt inconsecvente (pedepse
sau recompense oferite arbitrar) şi
comportamentul
copilului
devine
haotic. Dacă părinţii îşi supraaglomerează copiii fie cu recompense,
fie cu pedepse, promisiunile şi
ameninţările îşi pierd semnificaţia. Prin
urmare, procesul de responsabilizare
a copilului este puternic marcat de
coerenţa deciziilor, reacţiilor părinţilor.
În ceea ce priveşte sănătatea,
la această vârstă se fundamentează
modalităţile de a face faţă stresului,
adică circumstanţelor, persoanelor
sau factorilor naturali care pot fi

percepuţi ca agresiune. Pot genera
stres încărcarea cu sarcini multiple şi
intrarea în criză de timp, perceperea
unei ameninţări reale sau imaginare,
izolarea sau sentimentul restrângerii
libertăţii, apariţia unui obstacol în
activitate, presiunea celor din jur care
poate produce teamă de eşec sau
dezaprobare, perturbări ale integrităţii
fizice (îmbolnăviri). În faţa stresului,
copiii pot reacţiona în general în două
feluri: unii prin activism, agresivitate
şi competitivitate, alţii în mod mai
puţin activ, non-agresiv şi noncompetitiv.
În această perioadă, la copii
se dezvoltă şi percepţia asupra
frumosului şi valorilor morale ca şi
conştiinţa apartenenţei la un grup
bazat pe principii şi valori care sunt
asimilate treptat. Ca şi personalitatea,
şi creativitatea presupune adaptări
succesive la cerinţele sociale şi
interiorizări ale normelor morale.
Copiii sunt în mod spontan creativi. Ei
sunt curioşi şi învaţă repede şi bine,
creând şi recreând prin informaţia pe
care o primesc de la adulţi.
Dezvoltarea
socio-morală
a
copilului este puternic influenţată
de felul în care sunt interiorizate
regulile. Un tip de moralitate bazată
pe constrângere, autoritarism şi
obligaţii severe, impuse din exterior,
poate distorsiona percepţia copilului
în ceea ce priveşte regulile de
comportare socială. Personalitatea
acestuia va fi, în schimb, dezvoltată
armonios de o moralitate bazată pe
cooperare, regulile de convieţuire
fiind generate de respectul reciproc,
de trăirea sentimentului de egalitate
şi echilibru. Tot acestea se datorează
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faptului că la această vârstă copiii
raţionează mai puţin egocentric, ceea
ce permite dezvoltarea abilităţilor
sociale, a capacităţii de a înţelege
acţiunile celorlalţi, în paralel cu
creşterea capacităţii de comunicare
şi de a formula raţionamente morale.
Copilul începe să înţeleagă punctul de
vedere al celorlalţi, acţiunile în funcţie
de intenţia celui care le face şi nu de
consecinţele lor.
La
această
vârstă,
copilul
pendulează
între
acceptarea
necondiţionată sau evaluarea unor
criterii morale impuse din exterior În
acelaşi timp, începe să acţioneze în
funcţie de o moralitate care devine
internă sub formă de valori şi principii.
Pe de o parte, copilul se conformează
regulilor
impuse
de
adulţi
şi
interiorizează standardele propuse de
acestea, considerându-le corecte, din
dorinţa de a fi acceptaţi de ceilalţi. Pe
de altă parte, comportamentele pe
care le preiau imitându-i pe adulţii de
care sunt ataşaţi afectiv sau pe care
îi consideră modele, sunt transferate
în relaţiile cu cei de aceeaşi vârstă.

Prin urmare, dacă adultul model este
agresiv, copilul se va comporta agresiv
cu cei din jurul lui. Copilul va alterna
între cele două sisteme de moralitate
(extern şi intern) până la pubertate.
Spre sfârşitul acestei perioade,
atât relaţia cu învăţarea, cât şi cu
jocul se modifică palpabil. Raportarea
la învăţare poate deveni una de tip
utilitarist. Pe de altă parte, în ceea
ce priveşte jocurile, pot apărea
preferinţe pentru jocurile cu subiect
şi roluri, cu reguli, de construcţie, de
creaţie etc. Copiii au tendinţa de a
organiza şi complica jocurile, de a crea
parteneriate, de a intra în competiţie.
Pot fi foarte intoleranţi cu trişorii şi cu
arbitrii nedrepţi. Prezenţa adultului
în joc este privită cu o bunăvoinţă
crescândă.
Pe
plan
interior,
datorită
dezvoltării gândirii logice, capacităţii
de judecată şi raţionament, se pun
bazele concepţiei despre lume şi
viaţă care modifică esenţial optica
personalităţii copilului asupra realităţii
înconjurătoare.

4. DEZVOLTAREA SPIRITUALĂ
Formarea spirituală a copilului are o
puternică influenţă asupra structurării
personalităţii lui, cu rezonanţe în plan
afectiv, intelectual şi comportamental.
Ea este parte integrantă a concepţiei
acestuia despre lume şi viaţă. Pornind de
la elementele fundamentale care mar
chează dezvoltarea psihică a copilului la
această vârstă, putem deduce mai mul
te componente ale dezvoltării lui spiri
tuale.
Înţeleasă în sens larg, dezvoltarea
spirituală nu implică doar dezvoltarea
religioasă, ci şi dezvoltarea în plan este

tic şi moral. Prin urmare, educaţia spiri
tuală a copilului va ţine cont de dezvol
tarea afinităţii faţă de sfera esteticului,
faţă de comportamentul în societate,
de structurarea stimei faţă de sine şi de
dezvoltarea concepţiei despre lume şi
viaţă a acestuia.
Dezvoltarea spirituală în sens strict
se referă la structurarea simţului reli
gios al copilului. La această vârstă,
date fiind capacităţile de cunoaştere
puternic ancorate în concret, dar cu o
capacitate de abstractizare crescândă,
copilului i se pot oferi elemente
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!
Materia propusă
copiilor trebuie
să aibă mai
curând o funcţie
de inspirare şi
întărire a
comportamente
lor pozitive,
decât una de
întărire a
comportamente
lor prin teama
de pedeapsă
sau suferinţă.

care să-l ajute în această trecere.
Dacă în jurul vârstei de 6 ani, ideea
de divinitate este asociată cu imagini,
în cultura noastră cu aceea a bătrânului
cu barbă albă, către vârsta de 10 ani,
copiii încep să aibă şi o idee mai ab
stractă, ca cea a prezenţei.
Educaţia spirituală a copilului tre
buie să aibă forme foarte concrete şi
puternic ancorate în formarea de obice
iuri. La această vârstă, aşa cum creşte
autonomia în îmbrăcare şi igienă per
sonală, copilul îşi poate crea obiceiul
de a spune o rugăciune scurtă înainte
de culcare sau înainte de masă. Pentru
aceasta are nevoie de mici rugăciuni sau
formule care îi sunt oferite de adulţi, ca
de altfel şi cadrul în care acestea pot fi
spuse.
Dat fiind faptul că egocentrismul
scade la această vârstă, copilul poate
fi îndemnat să se roage nu doar pentru
sine, ci şi pentru alţii, ceea ce va stimula
altruismul şi grija pentru cei din jur.Por
nind de la imaginarul de tip concret al
copilului, el este capabil să înţeleagă
poveşti şi povestioare care să contureze
imaginea divinităţii.

E necesar ca educaţia spirituală să fie
puternic legată de comportamente uşor
de definit precum atenţia şi grija pen
tru ceilalţi, ajutorarea celor în nevoie,
altruismul, toleranţa, non-agresivitatea.
Reperelor morale ce ţin de compor
tamentul social li se pot adăuga repere
morale întărite de sfera spirituală prin
povestioare cu tâlc, fabule etc. pe care
copilul este ajutat să le interpreteze.
Astfel, povestirile din cărţile sacre pot
fi un material bun în măsura în care
personajele din ele pot constitui eroi şi
repere comportamentale pozitive. Nu
este indicat să fie abordate la această
vârstă poveşti generatoare de teamă ca
de exemplu povestirile cu demoni sau
sfârşitul lumii.
Materia propusă copiilor trebuie să
aibă mai curând o funcţie de inspirare
şi întărire a comportamentelor po
zitive, decât una de întărire a com
portamentelor prin teama de pedeapsă
sau suferinţă. Fiind la vârsta la care
copilul e capabil să înţeleagă diferenţele,
poate fi ajutat să le accepte şi să le
respecte prin vizitarea de locuri de
cult, altele decât acelea din care face
el parte.
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5. NEVOILE COPILULUI
În loc de concluzie, vor fi enu
merate anumite nevoi ale copilului
cărora adulţii le pot veni în întâmpinare
pornind de la elementele specifice ca
racteristice pentru această vârstă.
a) Nevoi în ceea ce priveşte
dezvoltarea fizică:
99 alimentaţie sănătoasă şi un
regim de viaţă echilibrat;
99 alternanţă sănătoasă între acti
vităţi solicitante şi relaxare;
99 activitate fizică adaptată
nevoilor de creştere;
99 oportunităţi de dezvoltare
a îndemânării şi agilităţii (desen,
pictură, dans, muzică, sport).

b) Nevoi în ceea ce priveşte
dezvoltarea psihică:
99 suport permanent în dezvol
tarea capacităţilor de cunoaştere ale
copilului;
99 oportunităţi de cultivare a inte
reselor proprii, a creativităţii;
99 activităţi de întărire a spiritu
lui de observaţie şi a capacităţii de
abstractizare;
99 activităţi de dezvoltare a logicii;
99 activităţi de dezvoltare a
capacităţilor perceptive.

c) Nevoi în ceea ce priveşte
dezvoltarea personalităţii:
99 manifestări de afecţiune
adaptate vârstei;
99 comportament suportiv
şi motivant din partea adulţilor
în ceea ce priveşte activităţile şi
circumstanţele;
99 ajutor în descoperirea propriilor

competenţe şi calităţi în vederea
echilibrării stimei de sine;
99 oportunităţi de a strânge
prietenii în grupuri bazate pe valori şi
principii;
99 echilibru, consecvenţă şi
imparţialitate în educarea morală;
99 oferirea de instrumente de
adaptare la factorii generatori de
stres;
99
99 oferirea de modele
comportamentale pozitive şi a unui
sistem de valori;
99 susţinere în dificultăţile legate
de adaptarea la mediul şcolar;
99 oferirea de repere de integrare
în societate;
99 susţinerea tendinţelor de
autonomizare a copilului;
99 oferirea de criterii de
discernământ între real şi imaginar,
bine şi rău etc.
99 recuperarea jocului ca mijloc de
educare.

99 d) Nevoi în ceea ce priveşte
dezvoltarea spirituală:
99
99 cultivarea curiozităţii
intelectuale pentru cultură şi civilizaţie
99 educarea simţului estetic;
99 oferirea de elemente de
cultivare a unei vieţi religioase
sănătoase;
99 crearea de momente dedicate
activităţilor cu specific religios;
99 oferirea de elemente care să
sprijine respectul faţă de opţiuni
religioase diferite de cea proprie.
Soluţii pentru nevoile specifice ale
copiilor de această vârstă apar în
capitolul „Liderul de lupişori”.
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Pornind de la cele descrise mai
sus, liderul cercetaş va înţelege
că activităţile pe care le propune
lupişorilor trebuie să contribuie
la dezvoltarea fizică, intelectuală,
psihică şi spirituală a acestora,
ţinând cont îndeosebi de faptul că la
această vârstă caracteristicile fizice
(mai ales sistemul osos), percepţia
senzorială, capacitatea de a opera cu
elemente abstracte, sentimentul de
apartenenţă şi structura religioasă
şi morală trec printr-un moment
de dezvoltare determinant pentru
structurarea personalităţii.
La toate acestea, cercetăşia poate
contribui pornind de la principiile şi
valorile pe care este bazată metoda
educaţională a acesteia după o logică
proprie.

memoriei, care devine din ce în ce
mai puţin mecanic şi repetitiv.

Dezvoltarea psihică a copilului
este puternic marcată de învăţarea
scrisului şi cititului.

La nivelul motivaţiei, performanţele
pot fi influenţate atât de preferinţa
manifestată pentru o materie sau
alta, ca şi de eşecurile sau succesele
repetate.

Pe la vârsta de 9-10 ani, capacităţile
senzoriale, perceptive (văzul şi auzul)
sunt aproape complet dezvoltate.
Copilul apreciază mai uşor mărimile,
greutăţile şi proporţiile, orientându-se
din ce în ce mai uşor în spaţiu. Copilul
simte o „sete de impresii”, manifestă
un soi de „curiozitate senzorială” pe
baza căreia se va dezvolta dorinţa
de cunoaştere abstractă. E perioada
în care îi creşte capacitatea de
observaţie.
Înţelegerea a numeroase fenomene
din natură se realizează mai întâi prin
reprezentări, iar mai apoi fenomenele
observate devin mijloc de explicare
a altor fenomene mai complexe şi
mai abstracte. Aceasta se datorează
şi dezvoltării caracterului logic al

Pe de altă parte, spaţiul este
proiectat şi în distanţele afective.
Copilul este capabil de ierarhii în
această privinţă: relaţii de intensitate
afectivă maximă cu familia şi prietenii,
un tip diferit de relaţii cu colegii şi un
alt tip de relaţii în raportarea faţă de
elemente ale ierarhiei (de exemplu,
relaţia cu învăţătorul).
Odată cu înaintarea în educaţie,
copilul devine din ce în ce mai abil
în operarea cu concepte abstracte.
Este foarte importantă memoria şi
memorarea, dar la fel de importante
sunt motivaţia şi tipul de relaţie cu
învăţătorul.

!

Pe la vârsta de 9-10
ani, capacităţile
senzoriale,
perceptive (văzul şi
auzul) sunt aproape
complet dezvoltate.
Copilul apreciază
mai uşor mărimile,
greutăţile şi
proporţiile,
orientându-se din ce
în ce mai uşor în
spaţiu. Copilul simte
o „sete de impresii”,
manifestă un soi de
„curiozitate
senzorială” pe baza
căreia se va
dezvolta dorinţa de
cunoaştere
abstractă. E
perioada în care îi
creşte capacitatea
de observaţie.
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Metoda
Scout
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Metoda Scout este un sistem de autoeducaţie progresivă bazată pe diferite instrumente educaţionale. Acestea sunt:
•
•
•
•
•
•
•

Legea şi Promisiunea;
Învăţarea prin acţiune (learning by doing);
Lucrul în grupuri mici (sistemul patrulelor);
Cadrul simbolic;
Progres personal de dezvoltare ;
Natura;
Suportul adulţilor.

Metoda Scout este un cadru educaţional cuprinzător, alcătuit din elemente
interconectate ca un sistem, astfel încât să ofere tinerilor un mediu activ şi
cuprinzător de învăţare.
Dacă este să fie privite individual, unele din aceste instrumente
educaţionale sunt folosite în alte forme de educaţie – lucru în echipă pentru
realizarea de proiecte, de exemplu. În Cercetăşie, faptul că acestea apar
împreună şi sunt folosite ca un sistem reuşesc să facă Cercetăşia unică.

!
Metoda
Scout este
un cadru
educaţional
cuprinzător,
alcătuit din
elemente
interconec
tate ca un
sistem, astfel
încât să
ofere tineri
lor un mediu
activ şi
cuprinzător
de învăţare.

În acest sens, un sistem poate fi descris ca o conexiune de elemente în
care fiecare element:
are o funcţie specifică;
interacţionează cu celelalte elemente pentru a întregi eficienţa
fiecăruia;
contribuie la atingerea obiectivelor propuse.

	
  

34

Capitolul III

!
Interesul
pentru joc îşi
schimbă
natura, copiii
fiind din ce în
ce mai
interesaţi de
respectarea
unor reguli
în timpul
jocului.

Astfel „Legea şi Promisiunea”
reprezintă angajamentul asumat de
fiecare cercetaş. Legea cercetaşului
reprezintă o sinteză a valorilor
mişcării, valori ce le sunt insuflate
membrilor. Aderenţa la aceste valori
se face printr-un ritual în care se depune Promisiunea, şi care reprezintă
astfel aderarea la cercetăşie. Promisiunea şi Legea reprezintă „adezivul”
care încheagă întregul pachet de elemente numit „Metoda Scout”. Prin
angajamentul asumat de către copil
se creează legătura cu organizaţia şi
astfel persoana se identifică cu acest
portret moral.
Sistemul patrulelor este un element ce are în vedere acţiunea în grupuri mici. În patrulă, în primul rând,
este satisfăcută nevoia de afiliere, de
apartenenţă. Sistemul este definit ca
reprezentând: „instituirea unor grupuri mici şi coezive de 6-8 cercetaşi,
care se autoconduc democratic, în
care fiecare are o responsabilitate

	
  

anume şi toţi participă la deciziile şi
acţiunile comune” (M. Ştefan, 2001,
p.113).
Învăţarea sau educaţia prin
acţiune este un alt element al metodei pedagogice şi se referă la învăţarea
prin experimentarea şi desfăşurarea
în comun a activităţilor iniţiate şi organizate de cercetaşi prin ei înşişi. În
cartea „ Le guide du chef eclaireur”
Baden Powell spunea: „ este un joc
în care fraţii sau surorile mai mari au
ocazia să asigure celor mai mici un
mediu sănătos şi să-i încurajeze spre
o activitate sănătoasă, care să ajute
dezvoltarea spiritului lor civic” (R.
Baden Powell, 1965, p.13).
Natura este un mare pedagog, devenind astfel un teren de experienţă.
Natura, ca element al Metodei Scout,
este un cadru pedagogic ideal. Din
acest motiv, mare parte din acţiunile
cercetăşeşti se desfăşoară în aer liber, aproape de natură sau chiar în
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!
El reprezintă
un element
ludic, care
pune în
funcţiune
imaginaţia şi
diferă în
funcţie de
ramura de
vârstă.
Schema de
progres
personal
reprezintă
„un cadru de
referinţă
pentru a
orienta şi
evalua
progresul
fiecărui
tânăr”
(M. Ştefan,
2001, p.109)

natură. Acest contact cu natura dezvoltă individul prin:
întărirea sănătăţii şi călirea
fizică, mărirea bagajului de
cunoştinţe
prin
observarea directă, dobândirea unor
abilităţi practice precum şi
descoperirea capacităţii de a
te descurca în situaţii dificile
prin mijloace simple.
Cadrul
simbolic
al
cercetăşiei este situat în lumea imaginarului şi astfel,
prin această asociere a realului cu imaginarul, totul devine mult mai atractiv pentru cercetaşi. Acest cadru
reprezintă un instrument folosit în toate activităţile şi fără
acesta cercetăşia nu ar mai
fi cercetăşie. El reprezintă
un element ludic, care pune
în funcţiune imaginaţia şi
diferă în funcţie de ramura de
vârstă. Acest cadru dă copiilor senzaţia aventurii, dăruire
pentru o cauză nobilă, precum şi explorarea curajoasă.

Până şi noţiunea de cercetaş
reprezintă un simbol: aceea
de om care merge înainte,
care înfruntă greutăţile şi
facilitează drumul celor care
vin în urma sa.
(M. Ştefan,
2001, p.113). Acestui cadru i
se datorează atractivitatea şi
farmecul activităţii.
Schema de progres per
sonal reprezintă „un cadru
de referinţă pentru a orienta
şi evalua progresul fiecărui
tânăr” (M. Ştefan, 2001,
p.109) şi are drept trăsături
următoarele: sistemul este
raportat la vârsta specifică
individului, cercetaşii îşi aleg
singuri obiectivele pe care
vor să le atingă şi în acelaşi
timp îşi aleg şi activităţile
prin care vor să realizeze
aceste obiective, pregătirea
se face prin participarea la
acţiunile comune cu patrula
sau cu unitatea, evaluarea se
face de către cercetaş ( prin
însemnările din carnetul de
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progres personal) şi de către grupul
din care face parte la care se adaugă
şi ajutorul oferit de liderul adult în
ceea ce priveşte progresul copiilor.
„Secretul pentru a reuşi în educaţie
nu este atât să-l înveţi pe copil, cât
de a-l pune în situaţia de a învăţa prin
el însuşi” (M. Ştefan, 1994, p.13)
Adultul în cercetăşie reprezintă
liderul sau modelul de conduită după
care cei mici se orientează. Între el
şi cercetaşi apare o relaţie educativă,
însă aceasta este mult mai diferită de
cea care apare între profesor şi elev.
Această relaţie devine mai deschisă,
mai afectivă, mai apropiată, mai
transparentă. Relaţia se transformă
şi mai mult în măsura în care adulţii,
cu rol pedagogic, pot fi persoane din
afara şcolii, iar influenţa acestora fiind exercitată pe căi indirecte. Tinerii
şi adulţii ce îi îndrumă „împărtăşesc
aceleaşi idealuri şi acelaşi angajament, respectă acelaşi cod valoric
( Legea cercetaşului)”. (M. Ştefan,
2001, p.110)
Metoda Scout este un sistem de
dezvoltare educaţională personală.
Scopul acesteia este de a ajuta fiecare copil sau tânăr să-şi dezvolte
capacităţile şi aptitudinile personale,
pentru a-şi construi o personalitate
proprie, pentru a-şi descoperi nevoile
care sunt diferite în functie de vârstă
şi pentru a-şi deschide uşi către viitor,
ţinând cont de dezvoltarea personală
a fiecăruia.

fi creativi şi de a-şi folosi abilităţile,
nevoia de a se simţi apreciaţi şi
respectaţi ca indivizi, nevoia de a realiza relaţii şi conexiuni cu cei din jur
şi de a da un sens lumii, duce la respectarea propunerii care reiese din
Metoda Scout.
În acelaşi timp, Metoda Scout
oferă un mod de viaţă care canalizează
energia copiilor şi tinerilor într-un
mod plăcut, care-i face să experimenteze diverse lucruri rămânând,
totuşi, independenţi, responsabili şi
«angajaţi» pe un drum corect, întotdeauna deschişi pentru a-şi extinde
capacităţile actuale. Metoda Scout îi
ajută la dezoltarea progresului personal către aceste direcţii prezentate
mai sus, într-un mod echilibrat şi atractiv.
Metoda Scout este desemnată
pentru a stimula dezvoltarea tinerilor
pe grupe de vârstă pe care Cercetăşia
a adoptat-o. Aceasta înseamnă că
obiectivele educaţionale pentru fiecare element din Metoda Scout şi calea
prin care ele «lucrează» împreună
ca un sistem sunt la fel de valabile
şi eficiente şi atunci când lucrăm
cu lupişorii, dar şi când desfăşurăm
activităţi cu exploratorii sau seniorii.

Metoda Scout propune un cadru
educational bazat pe ideea că tânărul
se dezvoltă natural. Aceasta propune
o soluţie care să răspundă nevoilor
de acţiune, provocare şi aventura a
tinerilor; a dorinţelor acestora de a
explora, de a cerceta şi descoperi noi
lucruri. Capacitatea naturală de a
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La lupişori, Metoda Scout ar fi prezentată astfel:
DIMENSIUNEA
PERSONALITĂŢII

ARIA
DE DEZVOLTARE

INTERESE
EDUCAŢIONALE

Fizic

Dezvoltarea fizică

Crearea unui mediu
propice dezvoltării
copilului

Intelectual

Dezvoltarea intelectuală

Stimularea creativităţii

Dezvoltarea
caracterului

Formarea caracterului

Afectiv

Dezvoltarea afectivă

Conducerea emoţiilor şi
simţurilor

Social

Dezvoltarea socială

Comunicarea şi
interacţiunea cu alte
persoane

Spiritual

Dezvoltarea spirituală

Descoperirea lui
Dumnezeu

Etic (Moral)

Identificarea celor mai bune instrumente de concretizare a Metodei
Scout aplicată pentru copiii cu vârsta
cuprinsă între 7 – 10 ani a pornit de
la obiectivele educaţionale specifice
acestei grupe de vârstă, obiective
care sunt prezentate în capitolul despre arii de dezvoltare acestui ghid.

Pe parcursul acestui ghid, fiecare
dintre elementele Metodei Scout sunt
prezentate în detaliu pentru a putea
fi aplicate cu uşurinţă de liderii care
lucrează cu lupişori dar şi de cei care
sunt la început de drum în cercetăşie
şi vor să aibă unitate de lupişori.
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Cadrul
simbolic

99 Care este cadrul simbolic
propus în lucrul cu lupişorii şi de
ce a fost acesta ales;
99 Rezumatul poveştii „Cartea
Junglei”, ce a fost aleasă drept
cadru simbolic;
99 Cum poate fi folosită povestea
în activităţile unităţii de lupişori;
99 Ce nume şi simboluri sunt
folosite în lucrul cu lupişorii şi
semnificaţia acestora.

desen realizat de Bodnarescu Anamaria Nicoleta

Pe parcursul acestui capitol,
liderul va afla:

Capitolul IV
1 O lume fantastică folosită ca model de inspiraţie
pentru lupişori
Mediul despre care se vorbeşte este unul fantastic în care copiii pot trăi şi
înţelege mai repede şi mai uşor Metoda Scout.
Între 7 şi 10 ani puterea imaginaţiei copiilor este maximă, iar aceştia ajung
să inventeze personaje inspirându-se din poveşti, de la televizor, din viaţa de
zi cu zi. La această vârstă, copiii se imaginează ca fiind eroi din poveşti sau
animale – personaje din desene animate, dar ştiu destul de bine că este doar
un joc şi-l acceptă aşa cum este.
Metoda Scout este una atractivă şi eficientă folosind un cadru simbolic
care să includă, deopotrivă, poveşti, jocuri, cântece şi tot felul de activităţi
reprezentative.
Nu este vorba de ficţiune transpusă în realitate, ci, mai degrabă, de un model
de societate în care copiii cresc folosindu-se de diferite imagini şi simboluri.
Pentru ei, acestea sunt mult mai accesibile decât folosirea unor idei sau concepte
abstracte.
Modelul folosit pentru lupişori drept cadru simbolic este “Cartea Junglei” scrisă
de Rudyard Kipling, una dintre cele mai vândute cărţi de la începutul secolului al
XX-lea. Baden – Powell a ales şi folosit această carte cu permisiunea autorului,
pe deoparte pentru a-i motiva pe lupişori referitor la Misiunea Scout, iar pe de
alta, pentru că s-a dovedit a fi un instrument deosebit de accesibil pentru lider.
La nivel mondial “Cartea Junglei” este folosită drept cadru simbolic încă de
la începutul activităţii scout, în ţări europene precum: Anglia, Italia, Spania,
Croaţia, Slovacia, Macedonia, Slovenia, Olanda şi multe altele.

!

Se recomandă
citirea
variantei
originale a
cărţii.
În ea apar
foarte multe
povestiri utile
care pot fi
împărtăşite cu
lupişorii din
unitate.
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2 De ce a fost aleasă această poveste ca sursă de
inspiraţie pentru dezvoltarea lupişorilor?
În „Cărţile Junglei” se dezvăluie o
lume întreagă, lipsită de monotonie,
de uniformitate. Viaţa junglei capătă
contururi epice. Aventura se desfă
şoară la nivelul pădurii stăpânite de
legile create de vieţuitoarele ei. Un
univers al puterii, al cuminţeniei de
veacuri, al pământului, creşte în viziu
nea lui Kipling înfrăţindu-l pe primul
om, Mowgli, cu animalele înţelepte
care l-au adoptat.
Într-o natură grandioasă, ale cărei
rădăcini datează de la facerea lumii,
tainele se păstrează din generaţie în
generaţie şi se rostesc cu solemnitate
în anumite împrejurări hotărâtoare
pentru soarta Haiticului.
Trăirea este păzită şi asigurată de
bătrânii care vieţuiesc demult şi au
fost la vremea lor cei mai puternici.
Ei ştiu din văzute ori din auzite

toate câte s-au petrecut în junglă,
în privinţa tuturor speciilor, de parcă
ar fi luat parte la Geneză. Ei deţin
istoria vie a junglei cu marile victorii
şi trecătoarele înfrângeri, ori cu
slăbiciunile care s-au cerut pedepsite.
Cu cât rănile lor au fost mai întinse
si mai grave, cu atât dreptul lor de
conducere e mai întemeiat.
Şi Legea o ştiu pe de rost, mai
cu seamă învăţătorii bătrâni ca
Baloo, care o împart puilor, tinerilor
zvăpăiaţi. Celorlalţi, care acţionează,
care păzesc Haiticul, litera Legii le
este înscrisă în sânge, în instinct, mai
degrabă decât în memorie. Legea
este tot atât de veche şi de adevărată,
precum cerul şi pământul, şi cuprinde
deopotrivă legi de comportament şi
de bună purtare, de convieţuire, care,
luate împreună, fac o adevarată etică
a vânătorului pădurii.
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Această lege se aplică celor care
aparţin de Haiticul Seeonee, lupilor
conduşi de bătrânul, mult-încercatul
şi viteazul Akela, dar de fapt, ea este
probabil a tuturor speciilor junglei.
Căci Mowgli o va rosti către vulturi şi
şerpi în semn de recunoaştere şi va fi
ascultat. De altfel, crescut de mai marii
pădurii, de frumoasa panteră neagră
Bagheera, puternică şi dreaptă, de
Baloo, ursul cel înţelept şi grijuliu
care-l urechează ca şi pe ceilalţi pui ai
junglei, Mowgli va ajunge şi el drept
şi puternic.
Convieţuirea lui Mowgli cu fiarele
junglei, atât de rodnică în făurirea
caracterului, este lecţia pe care Kipling
o dă oamenilor pentru a pune capăt
neprieteniei dintre două regnuri.
A reface legătura dintre oameni şi
animale punând în valoare tot ceea
ce poate fi de folos vieţii noastre
din observarea vieţii lor înseamnă
a reface o natură unită, frumoasă,
exemplară, plină de dragoste. Şi
porunca intangibilă a Legii este să nu
ucizi OMUL. Omul, însă, înfrângând
regulile paşnicei convieţuiri, a ucis
animalele, şi ele, la rândul lor, l-au
ucis pe el.
Mowgli, pui de om, crescut de fiare
şi iubit de ele, îi era necesar lui Kipling
pentru a realiza ideea refacerii unei
ordini în natură. Şi calităţile nobile
ale diverselor făpturi sunt deduse
din fiecare povestire în parte, cele
mai multe legând soarta marilor sau
micilor animale de cea a oamenilor. La
primejdie şi la nevoie, oamenii sunt
alături de prietenii lor credincioşi,
care, la rândul lor, îi ajută şi-i scapă.
În junglă, Bagheera, Baloo şi Kaa,
marele piton care se laudă a fi cel mai
vechi martor al lumii – chiar înaintea
lui Hathi – sunt cei mai apropiaţi

apărători ai lui Mowgli. Ei îl iubesc, îl
răsfaţă şi-l salvează de nenumărate
ori. Chiar de la început, pantera şi
ursul cel cafeniu au fost martorii
primirii lui Mowgli în Haitic, împotriva
altor voci care refuzau puiului de om
viaţa alături de animalele sălbatice
şi mai cu seamă împotriva lui ShereKhan, tigrul cel lacom, “ucigaşul” cum
îl numesc ceilalţi.
Viaţa făpturilor pădurii din Cărţile
Junglei decurge într-o natură de o
rară frumuseţe, gravă şi solemnă,
într-un mod exemplar chiar şi pentru
oameni.
„Cartea Junglei” este CARTEA
DRAGOSTEI pentru natura străveche
în care puţine s-au schimbat de la
începutul lumii. Legea care domneşte
aici pentru animale este mai dreaptă
decât multe din legile oamenilor şi
coexistenţa fiinţelor pădurii este cu
mult mai generoasă. Marile încercări
trecute cu succes îl justifică pe cel
care aspiră cu adevărat spre calitatea
şi numele de OM.
Minunile
poveştilor
şi
marea
varietate a modelelor
comportamentale şi ale relaţiilor
sociale relatate în carte au făcut ca
interesul pentru aceasta să rămână
viu de-a lungul timpului. Este la fel
de folositoare ca întotdeauna, având
scopul de a crea jocuri şi de a adăuga
vigoare în comportamentul spontan
al copiilor.
Perioada de 7-10 ani coincide cu
perioada în care copiii dobândesc
treptat valorile şi modelele de
comportament
ale
părinţilor
şi
societăţii în care trăiesc. Aceste valori
şi modele sunt însuşite prin mai multe
căi, dar fără îndoială, sunt mult mai
atractive şi uşor de înţeles dacă sunt
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ilustrate şi înfăţişate de personajele
unei cărţi de poveşti cu care copiii
se pot identifica. De exemplu, e mult
mai uşor pentru adult şi mult mai
atractiv pentru copil, să-şi imagineze
o scenă din junglă, în care loialitatea
personajelor şi grija pentru ceilalţi
sunt componente cheie, decât să
povestească prin cuvinte despre
aceste lucruri.
În

cartea

!
Valorile şi
modele de
comportament
sunt însuşite
prin mai multe
căi, dar fără
îndoială, sunt
mult mai
atractive şi
uşor de înţeles
dacă sunt
ilustrate şi
înfăţişate de
personajele
unei cărţi de
poveşti cu
care copiii se
pot identifica.

sa,

Rudyard

creează, de fapt, o analiză critică a
societăţii din acea perioadă, folosinduse de cunoştinţele şi experienţa
dobândită în calitate de om, dar şi de
cetăţean. Nu există îndoială că opera
sa a fost scrisă pentru adulţi, însă un
adult care cunoaşte bine povestea
poate trage învăţăminte pe care le

Kipling

3. Povestea poporului liber:
lumea Haiticului
poate transmite mai departe
copiilor.
În îndepărtatele păduri
ale Indiei, unde doar câţiva
oameni au putut să răzbată,
există, aproape de Munţii
Seeonee,
lumea
lupilor,
cunoscută sub denumirea de
„Poporul Liber”. Ei se numeau
astfel pentru că aveau un set
de reguli proprii pe care le
respectau cu stricteţe, numite
Legea Haiticului şi a Junglei,
lege veche ca şi jungla,
înţeleaptă ca şi natura însăşi.
Conducătorul Haiticului era

un lup cenuşiu, singuratic,
Akela. Acesta îi conducea la
vânătoare şi îi aducea înapoi
acasă în siguranţă, protejându-i
de tot ce era rău şi periculos
în junglă. Toţi lupii ascultau
de el şi îl respectau pentru
că ştiau că liderul Haiticului
reprezintă Legea şi păstrarea
ei este singurul lucru care-i ţine
împreună şi le oferă demnitatea
de Popor Liber, admirat de toţi
pentru solidaritatea şi onesti
tatea lui.
Nu foarte departe de stân
cile Munţilor Seeonee se aflau
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ascunzătorile poporului maimuţelor
cunoscute ca Bandar–Log, într-un
vechi oraş abandonat. Acestea îşi
petreceau timpul sărind din copac
în copac, ocupându-se cu ceea ce
credeau ele că era cel mai important:
să se laude, să se certe, să ţipe, să
se bată cu nuci şi să facă tot felul
de lucruri urâte celorlalţi locuitori
ai junglei. Pentru toate acestea ele
erau cunoscute ca formând poporul
fără lege. Într-adevăr, ele aveau un
comportament haotic şi niciun scop
în ceea ce faceau în comparaţie cu
Poporul Liber al lupilor.
Haiticul din Seeonee era cunoscut
în junglă pentru capacitatea sa de a
se autoorganiza. Spre deosebire de
poporul maimuţelor, lupii trăiau într-o
societate bazată pe dependenţa
de Haitic şi păstrarea legii, pentru
care erau respectaţi de ceilalţi. Fără
loialitate şi devotament, fără ţeluri
clare de atins şi fără voinţa de a le
atinge nu se poate ajunge la ordine,
există doar haos, întâlnit la Poporul
Bandar Log.
Într-o peşteră, în Munţii Seeoneee,
trăia o familie de lupi, Tatăl Lup,
Raksha - mama lup şi cei 4 pui ai
lor. Într-una din zile, un mic copil
a ajuns în faţa peşterii lor, pierdut în
junglă, ascuzându-se de Shere Khan,
tigrul fioros care-l urmărea şi-l voia
ca pradă.
Raksha a apărat puiul de om de
Shere Khan şi de şacalul Tabaqui,
numit şi Lingătorul de Blide, care
era întotdeauna în apropierea ti
grului pentru a lua rămăşiţele de
la vânătoarea acestuia. Raksha l-a
primit pe copilaş în familia ei ca pe
un pui de lup, numindu-l Mowgli‑
Brotăcelul, pentru că nu avea niciun
fir de păr pe corp. Când sosi clipa, ea
l-a luat împreună cu ceilalţi pui ai săi
şi l-a prezentat Haiticului.

La fiecare lună plină, Haiticul se
întâlnea la locul numit Stânca Sfatului
unde conducătorul lor şedea pe o
stâncă. Toţi părinţii îşi prezentau puii,
astfel încât ceilalţi lupi să-i cunoască şi
să-i apare până când ei vor fi pregătiţi
să vâneze singuri. Dar cu Mowgli nu
a fost la fel. Cu toate că Akela dorea
să-l primească în Haitic, mulţi dintre
lupi, plecând urechea la intrigile lui
Shere Khan, nu vroiau să-l considere
ca pe unul de-al lor deoarece spuneau
că nu era normal ca poporul liber să
aibă de-a face cu un pui de om şi,
totodată, le era frică de tigru, care-l
vedea pe Mowgli ca fiind prada sa.
Legea Junglei spunea că dacă
se iscă o ceartă din cauza dreptului
unui pui de a fi acceptat de Haitic, 2
persoane, care nu-i erau nici mamă,
nici tată, trebuiau să ia cuvânt pentru
el. Baloo, ursul maro, singurul animal
acceptat de Poporul Liber să ia parte
la sfat, pentru că-i învăţa legea pe puii
de lup, a fost primul care a vorbit în
favoarea lui Mowgli. Dar mai trebuia
o persoană care să ia apărarea Puiului
de Om.
Legea Junglei mai spunea că viaţa
unui pui pentru care se iscă o dispută
poate fi răscumpărată la un preţ, dar
nu se preciza cine poate plăti acel preţ.
Aşa că, Bagheera, pantera neagră,
care mai participa din când în când
la Consiliul de pe Stânca Sfatului, a
cerut să fie lăsată să vorbească şi a
oferit, drept răscumpărare pentru
Mowgli, un taur proaspăt ucis pe care
lupii l-au acceptat cu lăcomie.
Din acel moment, Mowgli a trăit
fericit în junglă ca un pui de lup, sub
protecţia iubitoare a lui Bagheera şi
cea strictă, dar tandră a învăţătorului
Baloo.
Bagheera l-a învăţat tot ce
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ţinea de vânătoare, cum să se mişte
rapid şi fără zgomot în junglă, cum
să reacţioneze la toate sunetele şi
mişcările din junglă; dar, mai mult, îl
proteja şi răsfăţa pe Mowgli atât de
mult încât, dacă n-ar fi fost Baloo,
acesta s-ar fi transformat într-un copil
„prost crescut” şi răsfăţat.
Baloo îi oferea lui Mowgli toate
lecţiile de care acesta avea nevoie
pentru a trăi în pace cu celelalte
animale din junglă: l-a învăţat Legile
Junglei, cuvintele cheie pentru a cere
protecţia sau ajutorul celorlalte specii
de animale, pentru a nu fi atacat
de acestea. Strict şi neîndemânatic,
dar respectat de toţi ca fiind un urs
înţelept care nu a făcut nimănui niciun
rău, Baloo era sursa tuturor valorilor
de care fiecare avea nevoie pentru a
trăi în jungla din Seeonee.
Pe scurt, Baloo şi Bagheera trebuiau
să-l înveţe pe Mowgli tot ceea ce era
necesar pentru a deveni membru
de încredere al Poporului Liber, loial
cu ai lui şi eventual, un personaj
important în junglă, având combinate
calităţile animalelor cu înţelepciunea
şi inteligenţa unui om.
Dar Baloo şi Bagheera nu erau
singurii lui prieteni. Kaa, bătrânul
piton, lung de
9 metri, care avea
întotdeauna o idee bună şi sfaturi
înţelepte, îi arăta lui Mowgli cum să-şi
plănuiască apărarea şi atacul înţelept,
cu precauţie. Când Raksha şi Tatăl
Lup au murit, Akela, lupul singuratic a
devenit atât mamă, cât şi tată pentru
Mowgli. El era cel care-i amintea lui
Mowgli să nu înceteze niciodată să
fie Om şi că o să trebuiască să revină
între oameni într-o bună zi. Cei 4 pui
ai Rakshei, în special, Fratele Cenuşiu,
i-au rămas credincioşi şi prieteni
necondiţionaţi de-a lungul vieţii lui, în
Munţii Seeonee.

Prin solidaritatea cu Haiticul şi prin
păstrarea Legii, micuţul Mowgli a
învaţat să fie liber în cadrul Poporului
de Lupi. Înţelepciunea şi bunătatea
bătrânilor lupi l-au învăţat să facă
diferenţa dintre bine şi rău. De
asemenea, el a învaţat să se ferească
de atitudini tipice maimuţelor Bandar
Log sau tigrului Shere Khan (răutate,
prostie, etc).
Mowgli a avut parte de multe
aventuri în timpul copilăriei sale în
junglă, ca de exemplu, momentul
când a fost răpit de Poporul Bandar
– Log şi ascuns în vizuinile lor reci,
până când Bagheera, Baloo şi
Kaa l-au salvat în urma unei lupte
înverşunate; sau perioada grea de
secetă, când a învăţat de la Hathi,
bătrânul şi înţeleptul elefant, de ce se
comportă Shere Khan aşa de rău; sau
momentul în care Mowgli l-a ucis pe
tigru, trimiţând o turmă de bivoli să-l
calce în picioare.
Un alt moment important a fost
atunci când, în junglă, a fost anunţat
atacul Câinilor Roşii. La auzul acestei
veşti, Mowgli a cerut sfatul lui Kaa şi
astfel i-a atras pe Câinii Roşii la stâncile
despicate şi mâncate de vreme de la
Strâmtoarea râului Waingunga, care
erau luate în stăpânire de către micul
popor al albinelor sălbatice din India.
Aici a avut loc o mare luptă, în urma
careia Akela a murit în braţele lui
Mowgli.
Pe lângă aceste personaje descrise
în micul rezumat de mai sus, amintim
şi de Chill, vulturul, considerat
mesagerul junglei, care îl va salva
pe Mowgli de maimuţe anunţându-i
pe Bagheera şi Baloo de locul unde
acesta a fost dus de Poporul Bandar
Log.
Pentru a putea lucra cu lupişorii
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este foarte important ca liderul lor
să cunoască „Cartea Junglei” cu cele
6 capitole (care vor fi prezentate la
subcapitolul Nume şi simboluri) care
răspund nevoilor dezvoltării copiilor
şi în care apar menţionate toate
momentele petrecute de Mowgli în
junglă.
Pe tot parcursul povestirii din
„Cartea Junglei”, în aceste 6 capitole
apar menţionate Legile Junglei pe care
Poporul Liber le respectă cu stricteţe.
Pentru a uşura munca liderilor, au
fost extrase din carte aceste legi,
care apar doar în 3 capitole şi sunt
prezentate mai jos, cu recomandarea
de a parcurge totuşi întreaga poveste
din carte şi de a nu se limita la citirea
rezumatului de mai jos.
CAP. 1: FRAŢII LUI MOWGLI
1. „După Legea Junglei, el (Shere
Khan) nu are dreptul să-şi schimbe
locul de vânătoae fără să dea de
ştire, precum se cuvine, cu mult timp
înainte.”
2. „Legea Junglei, care niciodată nu
dă porunci fără temei, interzice tuturor
fiarelor să-l mănânce pe om, afară
numai de cazul în care ele ar ucide ca
să-şi înveţe copiii cum să facă aceasta
la nevoie, şi atunci omoară totdeauna
departe de locurile de vânătoare ale
Haiticului şi ale tribului.”
3. „Legea Junglei spune limpede că
orice lup când se însoară poate să se
retragă o vreme din Haiticul din care
face parte, dar îndată ce puii săi sunt
destul de mari ca să se poată ţine pe
propriile lor picioare, el trebuie să-i
aducă în faţa Sfatului Haiticului, care
are loc de obicei o dată pe lună, pentru
ca ceilalţi lupi să-i poată recunoaşte
când îi vor întâlni.”
4. „Legea Junglei prevede că
dacă se iscă vreo gâlceavâ în ceea

ce priveşte dreptul unui pui de a fi
acceptat de către Haitic, cel puţin doi
membri, care nu-i sunt nici mamă,
nici tată, trebuie să ia cuvânt pentru
el.”
5. „Legea Junglei spune că dacă se
iveşte o neînţelegere pentru un pui de
om, când nu e vorba de om ori viaţa
acestui pui poate fi răscumpărată cu
un anume preţ.”
6. „Toată jungla e a ta şi poţi ucide
tot ce crezi că eşti în stare să ucizi.
Dar în amintirea taurului care te-a
răscumpărat nu trebuie niciodată să
ucizi sau să mănânci vite tinere sau
bătrâne. Aşa spune Legea Junglei.”
(lege adresată lui Mowgli)
7. „Dacă unui conducător de Haitic
i-a scăpat prada urmărită, atunci
Lupul este un Lup Mort.”
CAP. 2: VÂNĂTOAREA LUI KAA
8. „Pedeapsa nu se aplică celui care
regretă.”
9. „Una din marile frumuseţi ale
Legii Junglei stă în faptul că pedeapsa
odată aplicată, pune capăt tuturor
neînţelegerilor. Nimeni nu mai poartă
pică după aceea.”
CAP. 4: FLOAREA ROŞIE (CUM S-A
NĂSCUT FRICA)
10. „Legea Junglei pedepseşte cu
moartea pe cel ce se încumetă să
ucidă la adăpătoare, de îndată ce
Pacea Apei a fost statornicită.”
11. „Să omori un om e dintotdeauna
şi pe orice vreme o ruşine.”
Desigur că în viaţa reală, lupii,
maimuţele şi celelalte animale ale
junglei nu sunt ca cele prezentate de
Rudyard Kipling, dar ele reprezintă
anumite simboluri care deschid calea
către sufletul copiiilor.
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Fiecare poveste pe care
lupişorii o aud ori o pun în scenă
reprezintă o lecţie pentru ei şi
în fiecare poveste personajele
au atitudini şi valori care pot fi
identificate şi folosite în viaţa
de zi cu zi. Întotdeauna vor
exista exemple ca şi Tabaqui
(ipocrizie, laşitate), sau ca
Shere Khan (viclenie, aroganţă
şi cruzime), sau ca Bandar Log
(indisciplină, ignoranţă, lipsă de
respect).
Dar, „Cartea Junglei” arată
totodată valorile şi comporta
mentul unor prieteni adevăraţi,
precum Baloo (înţelepciune,
decenţă, bunătate şi stricteţe),
Bagheera (agilitate, îndemâ
nare, capacitate de observare,
tandreţe), Akela (curaj, deter
minare, experienţă, cinste şi
autoritate), Kaa (inteligenţă,
experienţă şi ingeniozitate), sau
Hathi (putere, experienţă), ori
Raksha (principii şi tandreţe).
Fiecare animal din junglă
reprezintă un anumit tip de
personalitate. Aceasta nu în
seamnă că toţi urşii sunt ca
Baloo sau că toate panterele
se aseamănă Bagherrei. Carac
teristicile atribuite animalelor
din carte sunt în esenţă umane.
Aceasta înseamnă că vorbim
despre cum anumite animale
simbolizează o anumită arie
de dezvoltare, şi nu despre
cum sunt panterele sau şerpii
în realitate, ci spe
cial despre
Bagherra şi Kaa, pantera şi
şarpele din „Cartea Junglei”.
Povestea înfăţişează, de a
semenea, animalele ca mem
bri ai unor grupuri sociale sau

organizaţii cum sunt, Haiticul
sau Poporul Bandar Log. Sunt
create şi anumite momente
unde fiecare personaj se poate
desfăşura, precum „Munţii
Seeonee”,
„ascunzătorile
reci”, „Stânca Sfatului”, „râul
Waingunga” şi multe altele.
Continua interacţiune din
tre personaje, grupuri şi locuri
oferă poveştii o coerenţă ca
re permite ca aceasta să fie
reprodusă, prezentând copi
ilor diferite situaţii care împăr
tăşesc o temă comună.

!

Este
recomandat ca
liderii să îi
îndrume pe
lupişori să
citească
povestea din
carte, cea din
film nefiind
caracteristică
activităţilor şi
cadrului folosit
la cercetaşi.
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Cum poate fi folosită povestea pentru a trăi bine în Haitic?
Există 2 obiective educaţionale de
bază pe care pot fi folosite în lucrul cu
lupişorii pe care liderii ar trebui să şi
le însuşească:
1.Transferul simbolic al Haiticului
din Munţii Seeonee - cadru imaginar
pentru lupişori
Cum Haiticul din junglă îi are pe
Akela, Baloo, Kaa, Bagheera, Hathi,
Chill, Haiticul (unitatea) are lideri
responsabili care însoţesc copiii în
călătoria lor pentru a descoperi lumea.
Ca şi în Munţii Seeonee, Haiticul
de lupişori se întâlneşte la Stânca
Sfatului pentru a discuta anumite
puncte importante care îi afectează
pe toţi, copiii luând astfel parte la un
demers care îi ajută să experimenteze
democraţia.
Urmând în continuare exemplul
cărţii, lupişorii stau în Haitic până
când sunt capabili să „vâneze”
singuri, învăţând în acelaşi timp atât
Legea Haiticului, cât şi Legea Junglei.
Transpunerea situaţiilor fictive în

situaţii reale sunt inerente în multe
aspecte ale vieţii în Haitic.
2.Reamintirea constantă a povestirii
capitolelor din Cartea Junglei
În Haitic, lupişorilor trebuie sa le
fie amintită povestea din junglă în
diferite moduri: povestiri, dansuri,
mimă, desene şi multe altele. Este
important ca toţi copiii să joace un rol
în această activitate şi să nu fie doar
spectatori. În acest mod, poveştile din
junglă sunt păstrate vii într-un mod
plăcut şi vesel, care captivează mintea
şi imaginaţia lupişorilor. Aceasta este
singura cale prin care copiii vor simţi
că îi cunosc pe Kaa, Bagheera, Baloo
şi pe celelalte personaje din junglă.
Este recomandat ca liderii să
îi îndrume pe lupişori să citească
povestea din carte, cea din film nefiind
caracteristică activităţilor şi cadrului
folosit la cercetaşi.
Toate acestea îi cer liderului să
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se obişnuiască, să citească „Cartea
Junglei” de mai multe ori pentru a
culege detaliile importante, pentru
a sublinia anumite valori şi modele
de comportament ce urmează să fie
arătate copiiilor.
Dar citirea cărţii nu este suficientă.
Este esenţial, de asemenea, ca
liderul să înveţe să motiveze şi să
spună poveşti. Liderii Haiticului
trebuie să fie buni povestitori. Dacă
ei îşi folosesc imaginaţia, atunci şi
copiii o vor folosi pe a lor. Când un
copil aude o poveste, el sau ea se

va transpune în rolul eroului şi în
imaginaţia sa va fi exact acolo unde
se desfăşoară povestea făcând ceea
ce face eroul, fiind viteaz şi depăşind
toate obstacolele. Copilul este eroul
care trăieşte povestea şi povestea va
trăi în imaginaţia lui sau a ei pentru
un timp îndelungat, poate toată
viaţa. Astfel, personajele din poveste
îşi îndeplinesc misiunea, aceea de a
învăţa copilul să asimileze anumite
valori şi tipuri de comportament
pozitive şi să le respingă pe celelalte.

4. NUME ŞI SIMBOLURI
După cum s-a observat, transferul simbolic şi amintirea constată a
evenimentelor din junglă dau naştere unei serii de nume şi simboluri pe care
le întâlnim pe tot parcursul perioadei petrecute în Haitic. Astfel de exemple
precum lupişorii şi Haiticul, Marele Urlet, Stânca Sfatului şi Deviza Lupişorilor
vor fi detaliate în continuare:

!

Valorile şi
modele de
comportament
sunt însuşite
prin mai multe
căi, dar fără
îndoială, sunt
mult mai
atractive şi
uşor de înţeles
dacă sunt
ilustrate şi
înfăţişate de
personajele
unei cărţi de
poveşti cu
care copiii se
pot identifica.
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Haiticul
Înainte de a vedea cum se lu
crează în Haitic trebuie precizat că,
în realitate, acesta desemnează uni
tatea lupişorilor, în cadrul căreia co
piii se vor implica în foarte multe ac
tivităţi educative. Fiind o unitate de
cercetaşi, Haiticul este format din 3-4
patrule, care, la rândul lor, sunt for
mate fiecare din 5-8 copii.
Este foarte dificilă definirea cu
precizie a Haiticului. Haiticul este, la
bază, unitatea lupişorilor, o unitate de
băieţi şi fete de vârste cuprinse între
7 şi 10 ani, încadraţi într-un grup
Scout. Dar aceasta nu spune mare
lucru.
Poate ar fi mai clar dacă am de
fini Haiticul ca un grup vioi, dispus
să trăiască jucându-se, unde se cau
tă în permanenţă râsul, bucuria,
spontaneitatea, stimularea imagina
ţiei, încrederea mutuală, afecţiunea,
surpriza, toate acestea prin intermediul
unei unelte fundamentale: JOCUL.
Haiticul presupune iniţierea băieţilor
şi fetelor în viaţa comunitară şi le
permite prin joc să se descopere pe
ei înşişi, să descopere lucrurile care-i
înconjoară şi să înceapă să-şi dezvolte
liber toate capacităţile (expresie, simţ
critic, responsabilitate, etc) într-o am
bianţă agreabilă, în continuă evoluţie.
Haiticul este compus din toţi membrii
săi: atât băieţi şi fete lupişori, cât şi
lideri.
Haiticul este societatea pe care
lupişorii o inventează şi în care tră
iesc (fie şi numai câteva ore pe săp
tămână). Pentru lider, Haiticul este
mica societate unde lupişorii ÎNVAŢĂ
să trăiască şi să convieţuiască într-un
mod vesel. Pentru lupişori, Haiticul
este SOCIETATEA LOR creată de fapt
pentru a SE DISTRA şi a SE BUCURA

împreună. Acest fapt, care ar putea
părea un simplu joc, este totuşi ceva
ce nu trebuie uitat.
Cu siguranţă lupişorii sunt educaţi
(sau cel puţin aşa ar trebui să fie) în
Haitic, dar nu aceasta caută lupişorii
când se apropie pentru prima dată
de grupul Scout. Ei vor şi au nevoie
să se distreze şi liderii trebuie să le
ofere un mediu, un grup de prieteni
cu care să se joace şi să se bucure,
formându-se în acelaşi timp ca adulţi
şi cetăţeni responsabili.
Activităţile pe care le întreprinde
Haiticul sunt nenumărate. De fapt,
s-ar putea spune că nu există
nicio activitate ludică nepotrivită în
programul lupişorilor. Haiticul cântă,
se joacă, merge la grădina zoologică,
se urcă în barcă sau pe bicicletă,
descoperă şi-şi trăieşte ambianţa
(atât în oraş, cât şi în natură),
spune poveşti, se adună, vizitează
muzee, organizează şi participă
la festivaluri, se joacă cu zăpadă,
argilă şi lemn, decorează localul,
realizează tabere şi cantonamente,
practică jocuri mari, pictează, face
sport, desenează....
NIMIC DIN CE REPREZINTĂ DIS
TRACŢIE NU ESTE STRĂIN HAI
TICULUI.
Fiecare activitate şi fiecare întâl
nire trebuie să fie gândite, planificate
şi programate în funcţie de grupul
specific de băieţi şi fete care sunt
în unitate, având în vedere gradul
de progres personal şi comunitar pe
care îl trăieşte în fiecare moment
Haiticul. Liderii trebuie să fie foarte
atenţi pentru a descoperi nevoile
lupişorilor şi astfel să programeze
activităţi realmente atractive şi utile
copiilor; asta însă, fără să uite că
aceste activităţi trebuie să poarte
stilul inconfundabil al ludicului.
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Stânca Sfatului sau Consiliul
de pe Stânca Sfatului
Stânca Sfatului sau Consiliul de pe
Stâncă este o reuniune mai mult sau
mai puţin solemnă în cadrul căreia toţi
membrii Haiticului iau decizii asupra
aspectelor importante din viaţa
unităţii. Această atmosferă solemnă
este ceea ce o deosebeşte de alte
reuniuni la care participă lupişorii.
Reuniunile Consiliului de pe Stâncă
trebuie să aibă loc în momentele cheie
pentru că dacă vor avea loc prea des
ar putea să-şi piardă importanţa şi
tot „farmecul”, marca lor simbolică şi
valoarea educativă, reducând astfel şi
motivaţia unei reflecţii mai profunde
decât în mod obişnuit.
Consiliul de pe Stâncă este o
ocazie bună pentru revizuirea res
ponsabilităţilor fiecăruia (critică şi
autocritică), pentru a se vedea dacă se
îndeplinesc angajamentele personale
faţă de Haitic, pentru a observa creş
terea personală a lupişorului, pentru
a rezolva eventualele probleme de
integrare şi pentru evaluarea rezul
tatelor sau participarea în vreo ac
tivitate importantă pe care a realizat-o
Haiticul.
Totuşi, trebuie avută multă grijă,
pentru a se evita transformarea Con
siliului de pe Stâncă într-un joc de
acuzaţii care să dea prilej înfruntărilor
personale. Pentru aceasta, liderii tre
buie să stimuleze dialogul şi să de
pună eforturi pentru ca lupişorii nu
doar să vorbească, ci, de asemenea,
să asculte şi să înţeleagă ce zic ceilalţi
colegi. Este important să se creeze o
ambianţă de încredere pentru ca lupi
şorii să-şi recunoască şi să-şi evalueze
greşelile şi realizările şi, astfel, să
progreseze.

Un Consiliu de pe Stâncă bine
condus poate duce la realizări foarte
importante: stimulează participarea
şi spiritul democratic (respectânduse luarea de cuvânt şi dreptul la pă
reri opuse), dezvoltă capacitatea de
analiză şi autocritică, stimuleazã dia
logul, participarea şi capacitatea de
percepţie (ajutând la dobândirea si
guranţei de sine şi la controlarea
timidităţii în faţa unor situaţii impor
tante) şi promovează încrederea în
instituţiile democratice ca mod de a
rezolva conflictele.
Cât despre locul concret unde să
se organizeze Consiliul de pe Stâncă,
orice loc este bun, deşi, ideal ar fi
(dat fiind faptul că ţine de magie şi
motivatoriu) să fie folosit un camping
sau să fie organizat seara într-un
spaţiu suficient de larg încât să fie
primitor.

Jungla
Jungla este simbolul universal al
propriului subconştient, este o parte
din noi înşine, pentru că pune mereu
oamenii în contact cu originea tuturor.
Jungla, pe de altă parte, a fost mereu
asociată cu izvorul resurselor naturale.
Se presupune că în junglă se găsesc
comori, mine, terenuri foarte fertile
pentru agricultură. Jungla este, deci,
simbolul universal, pentru că trimite
la un loc comun tuturor oamenilor:
lumea subconştientului.
Liderul nu trebuie să-i vorbească
unui copil despre subconştientul său.
Făcându-l să-şi imagineze jungla,
făcându-l să se joace în junglă, liderul
îl pune în contact cu o parte din el
însuşi ce nu poate fi explicată prin
cuvinte.
În timpul activităţilor cu lupişorii,
toată lumea se află în junglă; când
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le este descrisă jungla cu toate mi
nunăţiile şi pericolele ei, când le este
trezită imaginaţia în ceea ce priveşte
toate mijloacele ei inaccesibile, lide
rul ştie că, şi dacă aceştia nu le în
ţeleg, simt că sunt încadraţi într-o
parte a dimensiunii universale, cu o
valoare comună, iar pe de altă parte,
cu o dimensiune intimă care le este
proprie, personală. Nu se joacă cu
ele, se ating lucruri care au valoarea
realităţii.
„Cartea Junglei” are capacitatea
de a da viaţă şi spirit lucrurilor şi, to
todată, reuşeşte să atribuie calităţi
umane fiinţelor vii ale lumii vegetale
sau animale. Când liderul vorbeşte
de Shere Khan sau Baloo, sau de
animalele junglei, trebuie să ştie că
în realitate nu vorbeşte de animale,
ci de realităţi specifice ale sufletului
uman.
După cum poate fi văzut în capitolul
referitor la „Ariile de dezvoltare”, prin
cipalele personaje pe care lupişorii le
vor întâlni pe parcurs sunt: Akela –
conducătorul Haiticului, Baloo – ursul
brun care-i învaţă pe lupişori legea,
Bagheera – pantera ageră, Chill –
mesagerul Junglei, Hathi – elefantul
înţelept din junglă şi Kaa – pitonul
care l-a ajutat pe Mowgli în mai multe
momente dificile petrecute în junglă.
Pe lângă aceste personaje liderul
trebuie să îi aibă în vedere şi pe
Raksha – Mama Lup, şi pe Fratele Ce
nuşiu – care i-a rămas lui Mowgli ală
turi în orice situaţie.
Nu trebuie să fie trecute cu vederea
nici personajele negative din carte,
foarte importante în dezvoltarea lui
Mowgli. Printre acestea se numără:
Shere Khan – tigrul fioros, Tabaqui –
şacalul şi Poporul Maimuţelor - Bandar
Log – care l-au răpit pe Mowgli şi l-au
ascuns în vizuinile reci.

Vânătoarea
Vânătoarea este numele generic
dat tuturor activităţilor la care
lupişorul participă pe parcursul anilor
petrecuţi printre personajele din
„Cartea Junglei”.
De aceea, de fiecare dată când
se porneşte spre o nouă aventură, o
nouă activitate în care lupişorii trebuie
să se implice, ei îşi vor ura unii altora:
„VÂNĂTOARE BUNĂ!” învăţând încă de
mici să accepte şi înfrângerile ca fiind
noi provocări pe care să le primească
într-un mod constructiv.
		

Cele 6 capitole din „Cartea
Junglei”

Aşa cum s-a amintit mai devreme,
pe tot parcursul perioadei petrecute la
lupişori, liderii vor încerca să păstreze
vii momentele prin care a trecut
Mowgli în junglă. Pentru aceasta, din
întreaga poveste din „Cartea Junglei”
se va ţine cont doar de şase capitole
mai importante şi anume:
1.
2.
3.
4.

Fraţii lui Mowgli
Vânătoarea lui Kaa
Tigrul! Vine tigrul!
Cum s-a iscat frica sau
Floarea Roşie
5. Dhole – Câinele Roşu sau
Câinii Roşii
6. Goana primăverii sau
Cântec de primăvară
De reţinut este că ultimile 2 capitole
din cele 6 menţionate mai devreme,
vor fi povestite lupişorilor atunci când
ei vor fi consideraţi de lideri ca fiind
pregătiţi să treacă mai departe, pe
insula necunoscută, captivantă şi
misterioasă a Temerăriei.
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De ce va fi aşa? Ei bine, este foarte
simplu. Aceste două capitole au loc
când şi Mowgli este deja mai matur
în gândire şi în acţiunile pe care le
întreprinde. După marea luptă de pe
râul Waingunga, în urma căreia Akela
va muri, Mowgli va hotărî să se retragă
printre ai lui, printre oameni. Ceea ce
poate reprezenta trecerea la următorul
nivel şi anume, la Temerari.

Marele Urlet
Marele urlet este folosit ca salut
făcut de lupişori împreună cu liderul
lor la începutul fiecărei întâlniri sau în
momente cheie din viaţa Haiticului.
Concret, acesta se desfăşoară astfel:
Se stă în cerc, toţi ghemuiţi salutând
ca lupişori (dar ţinând mâinile la
pământ).
Akela strigă: A – KE - LA!!!
Lupişorii răspund de jos: VOM FACE
TOT POSIBILUL!
Lupişorii se ridică în picioare
(salutând şi ducând mâinile pe lângă
cap):
POSIBILUL!
POSIBILUL!
POSIBILUL!!!

Salutul lupişorilor
Lupişorul, pe lângă salutul cercetaşilor,
cu cele trei degete ridicate reprezentând
cele trei principii şi cu degetul mare
peste degetul mic - simbolizând ajutorul
celui mare oferit celui mic, are un salut
aparte, care poate fi explicat în două
moduri:
Poate simboliza urechile şi botul unui
lup; Sau, cele 2 degete din mijloc arată
cele 2 legi ale Haiticului, iar degetul
mare peste celelalte 2 din urmă, arată
ajutorul oferit de lider lupişorilor.
Salutul lupişorului este folosit în cadrul
simbolic, când aceştia se pregătesc de
Marele Urlet, sau pentru alt moment
important care se desfăşoară atunci

în junglă (depunere de promisiune,
Consiliul de pe Stânca Sfatului, etc). Este
de remarcat faptul că lupişorii trebuie să
ştie deopotrivă ambele saluturi: şi cel al
cercetaşilor şi cel al lupişorilor.

Legea Haiticului
Mai devreme s-a pomenit de ceea ce
numim Legea Haiticului. Scopul ei este
de a uni lupişorii în Haitic pentru a lucra
mereu în armonie.
Bineînţeles că aceasta vine în
completarea Legii Lupişorului, pe care
lupişorul este obligat să o cunoască
din moment ce se pregăteşte pentru a
depune promisiunea.

Legea Haiticului:
1. Lupişorul gândeşte despre alţii
ca despre sine.
2. Lupişorii convieţuiesc cu bucurie
şi sinceritate în Haitic.

Deviza Lupişorilor este:
VOM FACE TOT POSIBILUL!
Lupişorii sunt dornici încă de mici să
cunoască, să experimenteze, să pă
trundă în foarte multe taine, care uneori
sunt peste puterea lor de înţelegere. De
aceea, s-a plecat de la premisa că vor
avea ocazia în cei patru ani pe care-i vor
petrece în cadrul imaginar al junglei,
alături de personajele din Cartea Junglei,
să facă tot posibilul pentru a învăţa
de la fiecare câte puţin, folosindu-i ca
exemple de urmat în societate.
Este ceea ce promit şi la depunerea
promisiunii şi chiar la fiecare început de
întâlnire prin Marele Urlet, şi anume,
că vor face tot posibilul ca ceea ce-şi
propun de mici să devină, într-un final,
realitate, ştiind că aceasta se poate
întâmpla prin multă voinţă, sârguinţă,
seriozitate şi responsabilitate din partea
lor, într-un mod plăcut: prin JOC.
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Imnul Lupişorilor
Muzica şi cântatul sunt ingredientele
absolut necesare în cadrul unui grup,
în special în cadrul grupului de lupişo
ri, cărora le place la nebunie să cânte.
Sunt multe cântece pe care lupişorii
le învaţă în perioada în care trăiesc în
Haitic şi toate acestea exprimă valo
rile şi caracteristicile Poporului Liber
în cuvinte şi melodii.

1. Suntem lupişorii care
Pleacă iar la vânătoare
Ne aşteaptă jungla vastă
Care este lumea noastră.
2. Dumnezeu ne-a dat cărarea
Unde facem vânătoarea,
Sub privirea lui blajină
Vom avea azi tolba plină.
Refren:
De-o să plouă, de-o să ningă
Nu-i posibil ca să stingă
Focul ce arde uşor,
Inima de lupişor.

Însă lupişorii au imnul lor, care-i
reprezintă şi pe care-l cântă ori de câte
ori au ocazia, şi o fac cu cea mai mare
plăcere, mereu cu zâmbetul pe buze.
Versurile imnului sunt prezentate mai
jos:

3. Tot posibilul vom face
Pentru oameni, pentru pace,
Căci Akela ne învaţă
Tot ce este bun în viaţă.
4. Cu Bagheera alergăm
Ageri să ne dezvoltăm.
Cu Baloo noi învăţăm
Legea cum s-o respectăm.
5. Şi cu înţeleptul Kaa
Viaţa noi o vom schimba,
Căci ce facem vrem să fie
Doar prilej de bucurie.

Strigătele
Pentru a lucra cu lupişorii, trebuie
încă de la început să existe nişte re
guli pe care aceştia să le cunoască şi
să le respecte.
Astfel, la fiecare întâlnire sau ieşire
cu lupişorii, când liderul va striga
“LUPII!” , lupişorii sunt obligaţi să
răspundă “IAU” şi să se oprească din
orice activitate pe care o aveau în acel
moment şi să fie atenţi la liderul care
a făcut strigarea.

Când liderul va striga “LUPII!
LUPII! LUPII!”, lupişorii sunt obligaţi
să lase tot ce făceau în acel moment,
să răspundă “IAU! IAU! IAU!” şi să se
aşeze în cerc în jurul liderului.
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2.1.5 Cum putem introduce activitatea noastră în
cadrul simbolic?
Aşa cum a mai fost menţionat pe parcursul capitolului, este foarte important
ca liderul să fie un bun povestitor, pentru ca astfel copii să poată intra cu
uşurinţă în lumea minunată descrisă de acesta.
Iată câteva exemple de activităţi care ii pot ajuta pe liderii de lupişori să îi
introducă pe aceştia în cadrul simbolic, în lumea minunată a junglei în care
vor trăi ca lupişori timp de câţiva ani.
• Pentru această activitate este nevoie de aproape toţi liderii Haiticului.
Aceştia urmează să pună în scenă primul capitol din „Cartea Junglei” – Fraţii
lui Mowgli, cu joc de rol, pentru fiecare personaj în parte (Baloo, Bagheera,
Shere Kan, Akela, etc.). Povestea începe cu descrierea Indiei, apoi a munţilor
Seeonee, a animalelor care locuiesc acolo. În continuare, animalele primesc
denumiri şi începe descrierea proriu-zisă a acţiunii din capitol, implicându-i pe
cât posibil pe lupişori. La sfârşitul scenetei, liderii anunţă intrarea în junglă şi
mai apoi pot organiza un concurs de cunoştinţe, cu premii.
• Introducerea în cadrul simbolic poate lua şi forma unei provocări, sau
a unei serii de provocări. Lupişorii trebuie să reuşească să intre în vizuina lor
(locul obişnuit de întâlnire). Prima poartă (care poate fi poarta de afară sau
uşa de la intrare în clădire) este închisă, iar lupişorii trebuie să găsească cheia
sau formula magică de deschidere (aici poate fi organizat un traseu cu indicii
spre locul unde este ascunsă cheia sau formula magică poate fi Marele Urlet).
Următoarea uşă (intrarea în sala de întâlnire) este şi ea închisă, iar cei mici
trebuie din nou să o deschidă (fie cu Marele Urlet, sau dacă sunt deja împărţiţi
pe patrule, prin prezentarea strigătului patrulelor). La sfârşitul acestor serii de
obstacole se află jungla care îi primeşte pe lupişori şi care îi invită să petreacă
momente de neuitat aici.
• Întâlnirea cu lupişorii va avea loc în sala obişnuită, unde ei vor
observa că scaunele sunt aranjate două câte două, sub forma unui interior
de autocar. Lupişorii sunt rugaţi să se aşeze pe scaune, şi li se povesteşte
faptul că acum se află într-un autocar, şi urmează să plece într-o excursie.
Unul dintre lideri joacă rolul şoferului autocarului, care şi-a uitat acasă busola,
atât de folositoare într-o călătorie. Pentru că nimeni nu are busolă, şoferul se
rătăceşte, şi autocarul merge fără oprire timp de două zile. La un moment dat,
liderii îi leagă la ochi pe lupişori şi le spun că s-a facut noapte, autocarul nu
mai are benzină, şi pentru a primi ajutor, ei trebuie să-şi dea seama unde se
află. După ce aud câteva sunete specifice (un mormait de urs, de exemplu),
coboară din autocar, şi, cu ajutorul liderilor, îşi dau seama că au ajuns în
junglă, mai exact într-o vizuină. Aici liderii trebuie să le explice cât de plină
de aventuri o să fie viaţa lor în junglă de acum încolo, şi, ca să facă faţă cu
bine provocărilor vor trebui să fie uniţi şi să asculte poveţele animalelor mai
bătrâne din junglă, care vor să îi ajute.
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Acestea fiind doar idei de activităţi realizate de 3 centre locale din ţară,
fiecare lider se poate gândi şi veni cu noi idei, mai atractive şi mai aventuroase
pentru lupişori.
Pentru a veni în întâmpinarea liderilor de unitate în efortul lor de a lucra
pentru stimularea dezvoltării personalităţii lupişorilor, în următorul capitol vor
fi prezentate ariile de dezvoltare ale unui copil, bazate pe modelul de structură
a personalităţii şi cum vor fi folosite în a înţelege sistemul de progres personal
al lupişorilor.
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Ariile
de
dezvoltare

99 Va afla care sunt cele 6 arii
de dezvoltare şi obiectivele
educative specifice fiecăreia
pentru lupişori;
99 Va cunoaşte care sunt
personajele din Cartea Junglei
care vor simboliza cele 6 arii de
dezvoltare şi care sunt cerinţele
necesare fiecăruia pentru a fi
îndeplinite pe parcursul vieţii de
lupişor;
99 Va şti diferenţa dintre
însemnele de progres şi cele de
merit şi cum se obţin acestea;
99 Va şti cum să împartă cei
4 ani de lupişor în timp şi ce
tipuri de activităţi e necesar să
desfăşoare.

desen realizat deTimofte Claudia

Pe parcursul acestui capitol,
liderul va afla:

Capitolul V
Este ştiut faptul că activitatea desfăşurată cu lupişorii este diferită de
propunerea educaţională folosită la temerari, exploratori şi lideri. Pentru copii,
pachetul de legi este prezentat într-o formă sumară privind principalele valori
prin care lupişorii să poată înţelege şi asimila în fraze şi idei principale uşoare
şi cât mai simple sistemul de progres propus.

1. CELE 6 ARII DE DEZVOLTARE PENTRU LUPIŞORI
Liderii se concentrează pe dezvoltarea tuturor aspectelor legate de perso
nalitatea copilului
Liderii caută să creeze condiţiile pentru a crea legături între ariile de
dezvoltare ale personalităţii copilului în concordanţă cu valorile scout şi
întotdeauna prin JOC.
Pentru a veni în întâmpinarea liderilor de unitate în efortul lor de a lucra
pentru stimularea dezvoltării personalităţii, s-au distins 6 arii de dezvoltare
bazate pe modelul de structură a personalităţii.
DIMENSIUNEA
PERSONALITĂŢII

ARIA DE DEZVOLTARE

INTERESE
EDUCAŢIONALE

Fizic

Dezvoltarea fizică

Crearea unui
mediu propice
dezvoltării
copilului

Intelectual

Dezvoltarea
intelectuală

Stimularea
creativităţii

Etic (Moral)

Dezvoltarea
caracterului

Formarea
caracterului

Afectiv

Dezvoltarea afectivă

Conducerea
emoţiilor şi
simţurilor

Social

Dezvoltarea socială

Comunicarea şi
interacţiunea cu
alte persoane

Spiritual

Dezvoltarea spirituală

Descoperirea lui
Dumnezeu

Pachetul propus este prevăzut a fi un instrument cu ajutorul căruia liderul
să poată oferi copiilor atmosfera plăcută în care, prin joacă şi activităţi în
natură, pline de aventură, lupiorii să descopere curajul de care au nevoie în
dezvoltarea tuturor dimensiunilor personalităţii lor.
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Din acest punct de vedere, pachetul propus este diferit, de exemplu, de cel
oferit de un club sportiv, de un club de fotbal, care este concentrat aproape
exclusiv pe performanţele sportive; sau este diferit faţă de o şcoală de artă,
care ajută numai la dezvoltarea expresiei artistice; sau de un grup spiritual,
care se bazează în mare parte pe relaţia copiiilor cu Dumnezeu fără a pune
accent pe celelalte dimensiuni ale personalităţii.
Este foarte utilă diferenţierea acestor arii de dezvoltare punându-le în prac
tică diferit: oamenii acţionează diferit şi individual.
Aceste diferenţe sunt exerciţii teoretice ajutătoare, pentru a-i ajuta pe
lideri să:
evite precizarea unor activităţi concrete în acest pachet propus, con
centrându-se numai pe aspectele principale teoretice ale personalităţii;
aprecieze dezvoltarea copiilor pe mai multe arii (fizic, intelectual, spiritual,
etc);
ajute copiii în a identifica treptat aspecte diferite ale personalităţii lor şi în
dezvoltarea acestora prin folosirea obiectivelor propuse.
Oricum, în viaţa de zi cu zi o parte sau toate aceste dimensiuni lucrează
simultan, şi ele intervin pe parcursul întregii vieţi în aşa fel încât nu poate
fi apreciată o linie clară între ele, deoarece ele se intercalează şi lucrează
împreună pentru a determina caracterul unui om.

!
Este foarte
utilă diferen
ţierea acestor
arii de dezvol
tare punândule în practică
diferit:
oamenii
acţionează
diferit şi
individual.
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2. PERSONAJELE DIN CARTEA JUNGLEI CORESPUN
ZĂTOARE FIECĂREI ARII DE DEZVOLTARE
Fiecare arie de dezvoltare este simbolizată de către un personaj din „Cartea
Junglei” (vezi tabelul alaturat).
Prin alegerea personajelor din „Cartea Junglei” pentru a reprezenta diferitele
aspecte ale personalităţii copiilor, vor fi folosite caracteristicile care le-au fost
atribuite în mod simbolic personajelor din carte, dar pe care animalele nu le
au în realitate.
Personajele din „Cartea Junglei” nu au fost alese pentru caracteristicile
pe care le au aceste specii în realitate. Este ştiut faptul că panterele, şerpii,
urşii, elefanţii, vulturii, lupii au anumite trăsături particulare (agresivitate,
cruzime,etc), dar pentru că în carte le-au fost atribuite valori specifice oame
nilor, acest lucru a ajutat la crearea unui sistem social asemănător celui uman
diferit de cel din junglă.
Aceste personaje sunt prezentate lupişorilor ca modele acceptabile în me
diul social, cu un comportament corespunzător, modele care coincid cu obiec
tivele educaţionale specifice diferitelor arii de dezvoltare.

3. SISTEMUL DE PROGRES PERSONAL LA LUPIŞORI
Atenţia acordată dezvoltării individuale nu este un semn al elitismului. Fie
care persoană are nu numai capacitatea de a se dezvolta, ci şi dreptul de a o
face. Cercetăşia nu doreşte să creeze copii model, ea este deschisă tuturor şi,
mai ales, celor care au mai multă nevoie de ea.
“Exista 5% trăsături pozitive chiar şi în cel mai abject caracter. Ideea este
de a le găsi şi dezvolta până către 80 – 90%”. (Baden-Powell, Aids to Scout
mastership)
În sfârşit, cercetăşia insistă asupra dezvoltării individuale deoarece consideră
că fiecare copil şi tânăr trebuie să înveţe şi să-şi asume responsabilitatea pro
priei formări. Educaţia nu este posibilă decât dacă individul este motivat de
raţiuni şi animat de atingerea unor obiective specifice şi personale.
“Secretul educaţiei eficiente nu stă în instruirea desfăşurată în interiorul
unui cadru de cunoştinţe pre-definit şi stereotip, ci în determinarea tânărului
de a învăţa pentru sine.” (Baden-Powell, Aids to Scoutmastership)
De aceea, există o distincţie clară între obiectivele educative, pe de o parte,
şi activităţile prin intermediul cărora acestea sunt atinse, pe de alta. Sistemul
de progres personal reprezintă, mai presus de toate, un cadru de referinţă
creat în scopul orientării şi evaluării creşterii fiecărui tânăr.
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Interese educaŢionale

Simbolul caracteristic

Crearea unui mediu
propice dezvoltării
corpului

Puternic şi curajos ca
Bagheera

Stimularea creativităţii
şi a laturii intelectuale

Creativ şi cunoscător al
legilor junglei precum Baloo

Formarea caracterului

Înţelept ca Akela

Controlarea emoţiilor şi
simţurilor

Afectiv şi cinstit precum
Kaa

Comunicarea şi
interacţiunea cu alte
persoane

Mesager şi generos ca şi
Chill

Descoperirea lui
Dumnezeu

Întelept si cunoscător al
junglei precum Hathi

Imaginea
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De aceea, există o distincţie clară între obiectivele educative, pe de o parte,
şi activităţile prin intermediul cărora acestea sunt atinse, pe de alta. Sistemul
de progres personal reprezintă, mai presus de toate, un cadru de referinţă
creat în scopul orientării şi evaluării creşterii fiecărui tânăr. Prioritatea absolută
este satisfacerea cererilor şi nevoilor fiecărui copil în parte. Încercarea de a
limita interesele cercetaşilor la o listă de activităţi guvernată de necesitatea
dobândirii unui anumit număr de însemne ar putea fi o greşeală fatală. Tinerii
aderă la Mişcare pentru a trăi experienţe noi şi interesante, şi nu pentru a
dobândi mini-diplome.
Este, aşadar, mult mai adecvat ca sistemul de progres să propună o serie
de obiective educative (exprimate în termeni de atitudini, talente şi cunoştinţe
ce trebuiesc însuşite) astfel încât liderul şi cercetaşii să aibă libertatea de a
promova activităţi diverse, având, în acelaşi timp, suficiente referinţe pentru
a putea evalua, în mod obiectiv, progresul.
Sistemul de progres personal trebuie să fie clar, uşor de înţeles pentru
toată lumea, şi mai ales pentru copii, şi uşor de implementat. El se compune
din două elemente complementare:
A. Etapele generale de progres
B. Sistemul de însemne de merit

A. Etapele generale de progres
Acest element defineşte etapele pe care le parcurge
un copil în drumul său către atingerea obiectivelor
educative pe toată perioada vieţii de lupişor.
La lupişori etapele de progres sunt evidenţiate
prin urma de lupişor (vezi imaginea). Aceasta va fi
cusută de fiecare lupişor pe uniforma lui de cercetaş.
Pe întreaga perioadă petrecută la această grupă de
vârstă, el va avea posibilitatea să treacă prin toate
teritoriile celor 6 personaje din Cartea Junglei (prin
îndeplinirea cerinţelor corespunzătoare obiectivelor
educative urmărite la lupişori pentru fiecare arie
de dezvoltare în parte – acestea fiind descrise în
următorul subcapitol).
În momentul în care lupişorul a trecut prin toate
etapele de progres, respectând cerinţele precizate la
fiecare dintre teritorii, urma lui de lupişor va avea şi
personajele caracteristice fiecărei arii de dezvoltare şi
se poate considera că acesta este pregătit să treacă la
următoarea grupă de vârstă – la temerari.

!
“Exista 5%
trăsături pozitive
chiar şi în cel
mai abject
caracter. Ideea
este de a le găsi
şi dezvolta până
către 80 – 90%”.
“Secretul edu
caţiei eficiente
nu stă în instrui
rea desfăşurată
în interiorul unui
cadru de cunoş
tinţe pre-definit
şi stereotip, ci în
determinarea
tânărului de a
învăţa pentru
sine.”
Baden-Powell, Aids
to Scoutmastership
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B. Sistemul de însemne de merit
Baden-Powell a pus un accent deosebit pe sistemul de însemne de merit,
care “încurajează copiii să-şi exploreze propriile interese şi talente şi îi poate
ajuta în alegerea unui drum în viaţă.”
La lupişori există 12 însemne de merit pe care aceştia le pot primi pe
parcursul vieţii de lupişor. Pentru fiecare dintre acestea există o serie de
cerinţe care trebuiesc îndeplinite de lupişorii care optează pentru a avea unul
sau mai multe din însemnele de merit.
Ce e bine de ştiut este că nu există o ordine pentru obţinerea însemnelor,
nu este obligatoriu ca toţi lupişorii să aibă aceleaşi însemne de merit (pentru
că nu toţi copiii au aceleaşi aptitudini pe care doresc să şi le dezvolte) şi
bineînţeles, un lupişor nu este obligat să aibă toate cele 12 însemne de merit,
având posibilitatea să le obţină pe cele care îl caracterizează, îi plac sau care
crede că îl ajută pe viitor în dezvoltarea lui.
Însemnele de merit obţinute vor fi puse în Carneţelul de Vânătoare al
lupişorului care le-a obţinut, fiind pagini special realizate, unde să îşi treacă
data când a primit însemnul şi un mesaj despre ce a simţit în perioada în care
a lucrat pentru a avea acest însemn.
Cerinţele fiecărui însemn de merit le veţi găsi la partea de anexe a acestui
ghid.
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Cea mai bună metodă de a aprecia şi recunoaşte progresul unei persoane
este observarea comportamentului său în interiorul şi exteriorul grupului,
interersul pe care-l arată în diferite domenii şi modul în care reuşeşte să-şi
asume responsabilităţi. În acest sens, lucrul cel mai important nu este atingerea
unui “obiectiv standard”, măsurat prin teste, ci evaluarea efortului depus de
către fiecare copil în procesul dezvoltării şi a progresului pe care îl realizează în
raport cu sine însuşi.
“Standardul nostru referitor la obţinerea însemnelor nu este atingerea unui
anume nivel de cunoştinţe sau deprinderi, ci cantitatea de efort pe care a
depus-o un copil/tânăr în vederea obţinerii acestora. Aceasta permite chiar şi
celui mai neajutorat dintre cercetaşi să pornească cu şanse egale în raport cu
semenii săi mai dotaţi, din orice punct de vedere.”
(Baden – Powell, Aids to Scoutmastership)

4. OBIECTIVELE EDUCATIVE, ARIILE DE DEZVOLTA
RE ŞI SIMBOLURILE CARACTERISTICE FIECĂREIA
Obiectivele educative urmărite la lupişori pentru progresul personal au fost
stabilite în funcţie de ariile de dezvoltare existente la această ramură de vârstă
şi de caracteristicile acestora. Acestea vor fi evidenţiate pe parcursul prezentării
ariilor de dezvoltare şi vor fi identificate în teritoriile fiecărui personaj principal
din Cartea Junglei.
Aceste teritorii ale personajelor din “Cartea Junglei” sunt perioade de câte 6
luni, în care lupişorul trebuie să ducă la bun sfârşit cerinţele corespunzatoare
fiecărui teritoriu. În timpul în care lupişorii din unitate trec printr-un teritoriu, ei
au voie să participe şi la activităţi specifice ce aparţin altui personaj, cu condiţia
să demonstreze că au realizat acea cerinţă a personajului la care erau în acel
moment.
Cerinţele existente pe fiecare teritoriu al personajelor din “Cartea Junglei” îl
ajută pe lupişor să-şi dezvolte creativitatea, imaginaţia, dorinţa de a cunoaşte
mai multe şi de a realiza tot ce specifică aceste cerinţe; de a interacţiona cu
ceilalţi lupişori din patrulă, cu diferiţi indivizi din societate (părinţi, profesori,
prieteni, etc) pentru aflarea de diferite informaţii; de a învăţa să-i asculte pe cei
din jur; de a ajuta pe cei care au nevoie; de a-l simţi pe Dumnezeu alături de
el prin el, părinţi, prieteni, lideri; de a-l face mai atent faţă de ce îl înconjoară
(familie, prieteni, natura, animale, etc); de a împărtăşi bucuriile şi tristeţile,
descurajările şi voinţa de a duce la capăt ce şi-a propus să facă şi multe altele,
concretizate pe fiecare teritoriu, în funcţie de caracteristicile ariilor de dezvoltare
pe care le reprezintă.
Pentru aceasta, liderii trebuie să-i susţină pe lupişori în activităţile pe care
aceştia vor să le realizeze; să le ofere materialele şi informaţiile necesare
aducerii la bun sfârşit a activităţilor pe care le-au ales, să observe efortul, voin
ţa şi rezultatele lupişorilor de la începutul, pe parcursul şi la sfârşitul activităţii,
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şi să-i felicite pentru ca aceştia să simtă că este cineva
lângă ei care îi ajută şi îi susţine.
Existenţa acestor teritorii ale personajelor din “Cartea
Junglei” pe fiecare arie de dezvoltare, îi ajută pe lideri la
evaluarea progresului personal al fiecărui lupişor, de când
a început teritoriul şi până l-a terminat.Când lupişorul
reuşeşte să finalizeze un teritoriu, acesta va primi pe urma de lup pe care o are
pe cămaşă, personajul specific ariei de dezvoltare.
În cele ce urmează vor fi prezentate fiecare arie de dezvoltare în parte căreia i
se atribuie câte un personaj caracteristic din Cartea Junglei cu teritoriul acestuia
în care sunt precizate cerinţele care trebuie îndeplinite de lupişori pentru a
primi însemnele de progres pe care să le pună pe urma de lupişor.

4.1 TERITORIUL LUI BAGHEERA. DEZVOLTAREA FIZICĂ
DEZVOLTAREA FIZICÃ
PISTE EDUCAŢIONALE

OBIECTIVE EDUCAŢIONALE

Identificarea
nevoilor

33 Cunoaşte diferenţele fizice dintre fete şi băieţi;
33 Ştie la ce folosesc principalele organe ale corpului;
33 Cunoaşte importanţa exerciţiilor fizice regulate.
33 Ştie cât timp trebuie să aloce somnului.

Întreţinerea
corpului
(menţinerea
sănătăţii)

33 Are noţiuni elementare de igienă şi alimentaţie sănă
toasă.Dezvoltă obiceiuri bune pentru a-şi păstra sănă
tatea petrecând timp în natură.
33 Păstrează camera şi celelalte spaţii de viaţă curate;
33 Are grijă de sănătatea sa împărţindu-şi timpul între
diferitele sale activităţi.

Eficienţă

33 Prin practicarea a diferite activităţi ce necesită efort
fizic şi coordonare ajunge să deţină controlul motor al
corpului său.
33 Învaţă să minimalizeze riscurile în jocurile şi activi
tăţile sale;
33 Ia cunoştiinţă de simţurile sale şi le exersează;

Crearea unui mediu propice dezvoltării corpului
Deoarece corpul creşte şi funcţionează în concordanţă cu legile naturale, se
crede că o persoană nu poate influenţa procesul de dezvoltarea propriului corp.
Această concepţie este doar în parte adevărată, deoarece fiecare om poate
contribui foarte mult spre a-şi proteja viaţa, spre a-şi dezvolta armonios corpul
şi a avea grijă de sănătatea sa.
De aceea, când cineva îşi propune să contribuie la dezvoltarea fizică a unei
persoane, trebuie să acorde o importanţă deosebită dezvoltării trupului, care
are o influenţă semnificativă asupra personalităţii acesteia.
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Treptat, copiii vor învăţa mai multe despre procesul de
creşterea propriului corp şi la ce riscuri de îmbolnăvire sunt
expuşi. Ei vor reuşi să accepte limitele fizicului lor şi să-şi
controleze impulsurile şi modalităţile de acţiune.
Alte aspecte ale dezvoltării fizice sunt legate de nevoia
de a transmite lupişorilor grija pentru igiena personală şi
pentru crearea unui mediu natural igienic; deprinderea de a mânca conform
unei alimentaţii corespunzătoare care să includă toate grupele de alimente;
obiceiul de a lua gustări la intervale regulate de timp, de a face sport şi de a lua
parte la activităţi recreative în aer liber, în natură.

Puternică şi curajoasă precum BAGHEERA
Cine poate reprezenta mai bine decât Bagheera dezvoltarea corpului la
lupişori? Născută în captivitate, pantera neagră rupe lacătul care o separă de
lumea ei cu o singură lovitură de labă. Curajul ei îi oferă libertatea fără de care
viaţa şi-ar fi pierdut orice valoare.
Neagră, cu blana lucioasă, agilă şi prădătoare de noapte, puternică şi precoce,
Bagheera îl învaţă pe Mowgli să fie dibaci la vânătoare, să se mişte rapid fără
să fie auzit în junglă, să reacţioneze la toate sunetele şi mişcările din junglă.
Bagheera, pantera hoinară, dar şi curioasă în acelaşi timp, ştie care sunt
bunurile comestibile şi care sunt cele dăunătoare. Când este obosită, ştie cum
să găsească un loc sigur unde să doarmă. Are foarte mare grijă de corpul ei:
Bagheera ştie că trebuie să fie foarte atentă pentru că este singurul mod de a
avea un corp sănătos şi agil.
Prin abilităţile Bagheerei – de a cunoaşte secretele junglei, de a supravieţui
şi de a se autoapăra, copiii învaţă cum să aibă grijă de ei, cum să-şi dezvolte
corpul şi cum să şi-l menţină sănătos, acestea fiind cele trei obiective pe care
lupişorii trebuie să le atingă la această arie de dezvoltare.
33 Acest teritoriu este specific dezvoltării fizice şi are următoarele cerinţe care
sunt recomandate pentru atingerea obiectivelor educaţionale:
33 Să-şi facă curăţenie în cameră timp de 4 luni;
33 Să-şi întreţină sănătatea personală (medic, stomatolog, dinţi, mâncat, etc);
33 Să ajute la întreţinerea curăţeniei în casă alături de familie (să spele din
vase, să ajute la cumpărături, etc) cel puţin o dată pe săptămână timp de 3
luni;
33 Să consume câte un fruct la 2 zile, cel puţin timp de 4 luni;
33 Să practice un sport;
33 Să participe la un hike (drumeţie);
33 Să treacă prin Jocurile lui Kim (jocurile cu simţuri: auditiv, vizual, olfactiv,
tactil, etc).
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4.2 TERITORIUL LUI BALOO. DEZVOLTAREA INTELECTUALĂ
PISTE EDUCAŢIONALE

OBIECTIVE EDUCAŢIONALE

Colectarea
informaţiilor

33 Observă şi descoperă lucruri noi prin utilizarea
diverselor surse de informare (părinţi, profesori, lideri,
mijloace media).
33 Investighează şi află mecanismul de funcţionare a
diferite lucruri, precum şi al fenomenelor naturii.
33 Îşi formează şi dezvoltă vocabularul.

Preluarea şi
prelucrarea
informaţiilor

33 Este capabil să descrie modul de funcţionare a
obiectelor şi fenomenelor naturii pe care le cunoaşte;
33 Este capabil să împărtăşească celorlalţi ceea ce a
învăţat.
33 Are capacitatea de a reţine şi reda informaţiile
colectate.
33 Face diferenţa între lucrurile imaginare şi cele reale.
33 Poate trage concluzii personale despre poveştile pe �
care le citeşte sau aude;
33 Ştie să-şi stabilească propriile obiective.

Eficienţă

33 Îşi dezvoltă spiritul de inventivitate.
33 Îşi dezvoltă spiritul de iniţiativă
33 Se implică în găsirea de noi soluţii pentru rezolvarea
problemelor care apar;
33 Îşi foloseşte întodeauna îndemânarea manuală pe
care o îmbunătăţeşte mereu;
33 Poate identifica diferite elemente ale mediului în care
trăieşte (apa, aer, construcţii făcute de om etc.)

Stimularea creativităţii şi a laturii intelectuale
O persoană este mai mult decât corpul său: ea este o fiinţă cu inteligenţă.
Inteligenţa îi ajută pe oameni să descopere adevărul din ceea ce le este exprimat
sau din ceea ce privesc în jur, să realizeze conexiuni, să tragă concluzii, să ia
decizii, să stocheze informaţii şi să se îngrijească şi de alte funcţii, cu ajutorul
cărora, încetul cu încetul construiesc piramida numită cunoaştere.
Această cunoaştere, de care lupişorii se ocupă foarte mult la şcoală, este
diferită prin abilităţile de cunoaştere în sensul relevant şi original, de crearea
de noi idei şi soluţii originale. Această abilitate se numeşte creativitate şi nu
este întotdeauna dezvoltată la şcoală pentru că viaţa însăşi este cea care îi
face pe oameni creativi.
Oricine îşi poate dezvolta creativitatea; ce este necesar e să o facă să
înflorească, să-i facă loc în vieţile noastre. Pentru aceasta este nevoie să se
realizeze un instrument, care să stimuleze enunţarea de idei noi şi să-i facă
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pe copii să se simtă în siguranţă şi apeciaţi.
De asemenea, trebuie să fie eliminate obstacolele care impiedică
dezvoltarea creativităţii: stoparea nevoii de cunoaştere, păstrarea
regulilor vechi, frica de a greşi, de a risca, de a se aventura, stricteţea
unei activităţi, tendinţa de conformare şi sistematizare .
Pentru a deveni o persoană creativă e nevoie de un proces îndelungat. Între 7-10
ani, când copiii sunt curioşi şi atenţi, pun întrebări despre orice, vor să inventeze, să
contruiască sau ... să distrugă, este o perioadă bună pentru a dezvolta creativitatea.
Viaţa în grupuri mici stimulează interesul de a învaţa noi lucruri, de a dezvolta
abilităţile inovatoare, de a gândi şi de a fi aventurier; încurajează copiii să lucreze cu
propriile lor mâini, să folosească materiale tehnice şi artistice. În acest sens, liderul
îi învaţă să folosească instrumentele de lucru, să afle informaţii despre diferite locuri
de muncă şi profesii, le dă oportunitatea de a găsi soluţii la problemele care apar la
începutul sau in timpul unei activităţi.

Creativ şi cunoscător al legilor junglei precum BALOO
Baloo, marele urs brun, este cel care îi învăţă legea Junglei pe puişorii
de lup. El este blând, dar şi ferm. Cine poate reprezenta mai bine ca el aria
intelectuală, de stimulare a creativităţii?
Atât sever, cât şi blând, încet în mişcările sale şi apreciat ca un urs înţelept,
Baloo îi învaţă pe lupişori să fie puternici, să trăiască în pace cu ceilalţi şi
să acţioneze în concordanţă cu principiile lor. Precum orice bun educator, el
nu este mereu prezent, dar apare atunci când este nevoie de el. Exceptând
situaţiile speciale, el nu preia iniţiativa, dar este mereu acolo când există o
problemă, când cineva vrea să vorbească cu el şi are nevoie de sfatul lui, plin
de experienţă, el poate fi mereu de încredere.
Baloo se îngrijorează pentru lucrurile importante, ia măsuri în legătură cu
acestea, şi nu-şi pierde niciodată optimismul. Maturitatea lui nu-l împiedică să
arate bucurie şi spontaneitate.
Cu Baloo, ursul înţelept, cu un bun simţ al umorului - fiind de două ori mai
înţelept pentru aceasta – copiii vor învăţa legea junglei şi vor participa la
activităţi cu bucuria de a respecta această lege.

Teritoriul lui Baloo
Teritoriul lui Baloo conţine următoarele cerinţe corespunzătoare ariei
intelectuale. Se recomandă îndeplinirea acestora pentru a atinge obiectivele
educaţionale ale ariei, astfel:
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33 Să meargă la teatru (liderul are în vedere compor
tamentul, dezbaterea după vizionarea piesei de teatru,
structura/elementele într-un teatru, respectiv în timpul
piesei de teatru);
33 Să reuşească să identifice etapele unor produse finite
precum: hârtia, materialul textil, sticla, grâul şi la ce sunt
folosite acestea;
33 Să facă exerciţii de dicţie, spelling;
33 Să asculte o poveste şi să descopere diferite elemente ale acesteia;
33 Să găsească morala unei fabule pornind de la textul acesteia, după care să
încerce să creeze o nouă poveste având ca start morala fabulei;
33 Să se gândească la situaţia în care unul din personajele negative din Cartea
Junglei devine personaj pozitiv;
33 Să participe la jocuri de gândire rapidă;
33 Să execute un mecanism din diferite obiecte.

4.3 TERITORIUL LUI KAA. DEZVOLTAREA AFECTIVĂ

PISTE EDUCAŢIONALE

OBIECTIVE EDUCAŢIONALE

Descoperirea şi
conştientizarea
propriei persoane

33 Îşi identifică şi poate descrie emoţiile şi
sentimentele;
33 Arată că recunoaşte diferenţele fizice dintre bărbaţi
şi femei ca pe ceva firesc.

33 Este capabil să-şi exprime gândurile şi sentimentele
şi să prezinte rezultatele muncii sale în faţa patrulei sau
unităţii,
33 Este prietenos şi faţă de cei care nu-i sunt neapărat
Exprimarea de sine prieteni;
33 Împarte cu ceilalţi fără a face discriminări;
33 Îşi dezvoltă creativitatea participând la mici piese
de teatru, pantomime şi alte tehnici de exprimare,
aducându-şi propria contribuţie la desfăşurarea lor.

Responsabilitate şi
autocontrol

33 Învaţă să accepte şi să înţeleagă criticile care i
se aduc în cadrul unităţii sau în afara ei, precum şi
situaţiile în care nu întotdeauna câştigă;
33 Învaţă să fie tolerant cu ceilalţi cât să nu-i jignească
sau să-i rănească pe cei din jurul său.
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Controlarea emoţiilor şi simţurilor
Emoţiile şi simţurile sunt parte integranta a omului, la
fel de mult ca inteligenţa, corpul şi voinţa, şi îi ajută pe
oameni să îşi definească caracterul.
Emoţiile şi simţurile, motivaţiile şi pasiunile, formează
împreună o parte din aspectul afectiv al caracterului uman şi au efect în tot
ceea ce face un individ. Oamenii pot fi capabili să le descrie foarte vag, dar ele
sunt foarte importante pentru fiecare şi au un efect de durată în dezvoltarea
personală.
Experienţele afective sunt generate de evenimente din viaţa de zi cu zi.
Când individul încearcă să le neglijeze, acestea provoacă anumite reacţii
asupra corpului şi îi afectează comportamentul. Acestea sunt, de asemenea,
exprimate prin idei, opinii şi gânduri şi, în final, influenţează personalitatea.
Toate pachetele educaţionale ar trebui să pună accent pe această latură şi
să o facă astfel încât să fie una integrantă a comportamentului uman, ceea ce
favorizează o dezvoltare echilibrată.
Lupişorii din Haitic învaţă să se cunoască, să se exprime şi să-şi canalizeze
propriile emoţii şi simţuri. De asemenea, ei învaţă să gândească înainte de a
acţiona, să-şi facă şi să-şi păstreze prietenii, să accepte părerile celor din jurul
lor şi să împărtăşească cu ceilalţi ceea ce gândesc şi simt fără să-i rănească
sau să-i jignească .
Lupişorii învaţă să vadă diferenţa dintre un băiat şi o fată din punct de
vedere fizic ca pe ceva absolut natural.
Copiii învaţă să se bucure de timpul petrecut alături de adulţi, să aprecieze
dragostea pe care o primesc din partea familiei şi să aibă o relaţie armonioasă
cu fraţii şi surorile lor.

Afectiv şi cinstit precum Kaa
Kaa, pitonul inteligent, cu multă experienţă şi plin de sentimente nobile,
este un personaj ideal pentru a reprezenta dezvoltarea afectivă. Kaa este
obiectiv, precis, face greşeli puţine şi nu este un şarpe veninos sau agresiv. El
este precum ştiinţa: precis şi la obiect.
Kaa a acumulat experienţă în timpul lungii sale vieţi – mai lungă decât el care măsoară 9 m - şi, odată cu vârsta, a devenit foarte înţelept. El îşi foloseşte
agilitatea astfel încât poate fi observat foarte greu, se mişcă încet şi sigur.
Chiar dacă are o forţă fizică extraordinară şi este capabil să devoreze victime
de mărimea unei maimuţe, el îl respectă pe Mowgli şi, împotriva instinctelor
sale, îi salveaza viaţa de mai multe ori şi îl învaţă să fie agil şi stăpân pe sine.
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Croindu-şi calea prin apă, cu pielea sa galbenă cu pete
mari închise la culoare, Kaa este camuflat printre jocurile de
lumini şi umbre ale ramurilor de deasupra apei. Isteţimea
sa îl ajută pe Kaa să-l salveze pe Mowgli din prăpastie,
prima dată folosindu-şi corpul precum o lance care sparge
marmura şi a doua oară ca liană pe care Mowgli urcă din
fundul prăpastiei unde fusese aruncat de către maimuţe. Cu
alte ocazii, corpul său joacă rol de saltea şi hamac.
Kaa îşi schimbă pielea la intervale de timp regulate pentru a se adapta
la perioade de timp diferite, este un şarpe curios, cu o memorie bună, cu o
putere de hipnotizare admirabilă. El este aliatul cel mai bun pentru încurajarea
recunoaşterii emoţiilor şi simţurilor lupişorilor.

Teritoriul lui Kaa
Acest teritoriu reprezintă dezvoltarea afectivă şi pentru parcurgea lui
trebuie îndeplinite următoarele condiţii care sunt recomandate a fi realizate
pentru a atinge obiectivele educaţionale pentru această arie:
33 Să treacă pe la un doctor, psiholog;
33 Să aibă un rol play;
33 Să participe la activităţi pe stradă (de ecologizare, competiţii, împărţire de
pliante, etc);
33 Să aibă grijă de ceva timp de o lună (de o floare, de un animal domestic,
de o plantă, etc)
33 Să se pună în situaţia în care nu ar exista unul din prietenii lui din Cartea
Junglei. Să raporteze acest fapt în viaţa reală
33 Să noteze în Carneţelului lui de Vânătoare momentele care l-au
impresionat sau nu, cele negative putând să le discute cu cei mari (lideri,
părinţi, învăţători, etc);
33 O dată pe săptămână timp de 3 luni să-şi aleagă o zi în care să ofere un
mic dar (nu neapărat un obiect) unuia din membri familiei.

4.4 TERITORIUL LUI CHILL.DEZVOLTAREA SOCIALĂ
PISTE EDUCAŢIONALE

OBIECTIVE EDUCAŢIONALE

Învaţă cât de
importantă este
pacea.

33 Îi respectă pe cei din jur, atât adulţi cât şi copii
precum şi deciziile acestora;.
33 Este capabil să accepte un nou membru în patrulă
sau unitate şi să ajute la integrarea lui în colectivitate.
33 Este capabil să îşi exprime propriile opinii şi arată
respect pentru opiniile celorlalţi lupişori şi lideri din
haitic.
33 Învaţă cât de importantă este pacea.
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Cooperare şi
conducere

Solidaritate şi
serviciu în slujba
comunităţii

33 Este capabil să lucreze în patrulă
şi să îşi asume un rol în cadrul
acesteia.
33 Înţelege şi respectă regulile la
cercetaşi, acasă şi la şcoală, chiar
dacă nu e întotdeauna de acord cu
ele;
33 Cunoaşte Drepturile Copilului şi le compară cu
situaţii pe care le-a cunoscut sau despre care a auzit;
33 Cunoaşte unde sunt principalele instituţii publice
din locul unde trăieşte;
33 Ştie câte ceva despre particularităţiile comunităţii
sale;
33 Ajută la protejarea animalelor şi plantelor din zona
unde trăieşte atât pe cele comune cât şi cele pe cale
de dispariţie.

Comunicarea şi interacţiunea cu alte persoane
Ţinta oricărui proces educaţional este libertatea individului şi fiecare
persoană aspiră la această libertate pentru a fi fericit.
Pe această bază Baden Powell spunea mereu că adevăratul succes este
fericirea şi că cea mai bună modalitate de a obţine fericirea este să-i poţi face
pe alţii fericiţi.
Libertatea umană conduce la o fericire adâncă şi de durată dacă este folosită
pentru ca oamenii să se simtă împliniţi prin stabilirea de legături cu ceilalţi.
În acest sens, libertatea devine un răspuns, un mod de acceptare a celor din
jur, un angajament faţă de comunitate, o modalitate de a sări în ajutorul celor
aflaţi în nevoi, o descoperire reciprocă şi comunicarea între culturi şi naţiuni.
De aceea, nimeni nu poate vorbi despre dezvoltarea personalităţii celorlalţi
dacă nu se preocupă personal de propria educaţie a dimensiunii sociale. Din
timp, în Haitic, prin activităţile şi micile proiecte, lupişorii sunt încurajaţi săşi dezvolte preocuparea pentru ceilalţi, dorinţa de a “servi” şi de a înţelege
valoarea solidarităţii.
Ei, de asemenea, învaţă ce este democraţia, să recunoască şi să respecte
autoritatea, să înţeleagă şi să accepte normele coexistenţei. De aceea, ei
sunt încurajaţi să aibă un cuvânt mai important de spus în luarea deciziilor şi
să respecte regulile în interiorul patrulei. Copiii sunt, de asemenea, rugaţi să
aleagă o persoană care să-i reprezinte şi apoi să coopereze cu aceste persoane
alese ca reprezentanţi. În acelaşi timp ei îşi dezvoltă treptat abilitatea de a
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critica constructiv şi de a dezvolta reguli comune.
În final, tot prin desfăşurarea activităţilor propuse, ei învaţă
să aprecieze pacea şi rezultatele dreptăţii dintre oameni,
precum şi înţelegerea dintre naţiuni.

Mesager şi generos ca şi Chill
Cine poate reprezenta această arie de dezvoltare mai bine ca Chill?
Chill este vulturul, mesagerul junglei, personajul care îl va salva pe Mowgli
din mâna Poporului Maimuţelor, deşi nu-l cunoştea.
El se rotea legănându-se în aer, pândind deasupra junglei şi aşteptându-şi
prada când îl zăreşte pe Mowgli în ghearele maimuţelor. Mowgli îi cere ajutorul,
îl roagă să le transmită lui Baloo şi Bagheera că se află în pericol. Atunci, el se
ridică spre înălţimile văzduhului în drum spre prietenii Brotăcelului.
Va ajunge la Baloo şi Bagheera şi le va comunica mesajul lui Mowgli şi unde
a fost dus de către maimuţe. De cum află vestea, ei vor apela la Kaa pentru
a-i ajuta în eliberarea lui Mowgli şi vor reuşi să-l salveze şi să-l readucă în
junglă.
Precum Chill, lupişorii vor învăţa să sară în ajutorul celor care au nevoie de
el şi îl vor oferi necondiţionat. Vor ştii să apeleze la cei mai mari când nu se
descurcă singuri în rezolvarea diferitelor situaţii. Vor comunica, îşi vor povesti
cu plăcere peripeţiile şi lucrurile pe care le-au mai descoperit până să se
reîntâlnească cu liderii, cu plăcere.
Liderii, trebuie să-i ajute în a-şi dezvolta abilităţile de a interacţiona cu
cei din jur, fie de vârsta lor, fie persoane adulte; trebuie să-i încurajeze în a
împărţi cu cei din jur ce este a lor şi trebuie să-i susţină şi să-i asculte când
aceştia vor să le împărtăşească din experienţele lor de copii. Pentru lupişori,
liderii sunt un reper şi model.

Teritoriul lui Chill
Pentru a primi însemnul cu Chill, trebuie respectate şi realizate următoarele
cerinţe, conform dezvoltării sociale:
33 Să meargă împreună cu liderii la cinematograf, teatru, muzeu, etc;
33 Să se implice într-un proiect pentru ajutarea unor persoane cu deficienţe,
pentru schimb de experienţe cu alţi lupişori din ţară sau din lume, etc;
33 Să aibă de făcut o sarcină (de ex.: arborele genealogic);
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33 Să participe la “Îngeraşul” (activitate în care copiii îşi
scriu numele pe nişte bileţele care apoi se vor amesteca.
Fiecare copil va extrage un bileţel şi are sarcina de a avea
grijă de persoana al cărui nume e scris pe bileţel, să afle
cât mai multe despre ea, să o ajute şi să o încurajeze când
e nevoie, pentru o perioadă determinată de timp, când, la
final, se vor descoperi Îngeraşii şi va urma o mică petrecere
a lor: serbare, carnaval, etc);
33 Să facă o orientare în oraş;
33 Să participe la o activitate având în vedere Drepturile Copilului;
33 O dată pe lună timp de 6 luni să coordoneze un joc în rândul lupişorilor din
patrula/Haiticul din care face parte;
33 Să facă cel puţin o acţiune socială timp de 4 luni pe care să o confirme
liderilor de unitate;
33 Să-şi facă un costum reprezentând un animal dispărut sau pe cale de
dispariţie din materiale reciclabile.

4.5 TERITORIUL LUI HATHI. DEZVOLTAREA
SPIRITUALĂ
PISTE EDUCAŢIONALE

OBIECTIVE EDUCAŢIONALE

Înţelepciune
33 Îşi organizează viaţa în jurul valorilor din Legea
Haiticului şi a Lupişorului;
33 Iubeşte şi caută înţelepciunea în oameni şi cărţi;
33 Îşi cultivă dragostea de frumos şi curiozitatea pentru
cultură şi civilizaţie;
33 E conştient că trebuie să-şi cizeleze caracterul şi
comportamentul.

Învaţă cât de
importantă este
pacea.

Deschidere
33 Este conştient că relaţiile sale trebuie să se bazeze
pe afecţiune, grijă şi prietenie şi caută să le facă să fie
astfel.
33 Apreciază calităţile celor din jur şi caută să le
adapteze la sine.
33 Caută să se accepte pe sine şi îi acceptă pe ceilalţi
aşa cum sunt.
Fascinaţie
33 Caută în mod deliberat realitatea spirituală prin
explorarea minunilor naturii.
33 Vizitează locuri cu însemnătate religioasă ce pot
inspira trăiri de pace, iubire şi fascinaţie.
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Descoperirea spirituală

33 Ştie că există alte religii
diferite de a sa;
33 Învaţă să recunoască natura
ca pe o lucrare a lui Dumnezeu;
33 Îi întreabă pe ceilalţi lucruri
pe care doreşte să le afle despre
Dumnezeu.

Descoperirea lui Dumnezeu
Încă de la început, oamenii au fost preocupaţi de existenţa lor, căutând
răspunsuri la întrebările legate de originile, natura şi destinul umanităţii: de
unde venim, cine suntem şi încotro ne ducem. În culturi şi epoci diferite,
oamenii şi-au pus diferit aceste întrebări.
Indiferent de modul în care oameni îşi pun aceste întrebări, în esenţă, este
vorba de aceeaşi enigmă care cere un răspuns. Nevoia profundă de a înţelege
nu este doar o întreprindere filozofică de moment. Tot ceea ce facem devine
o căutare stringentă a sensului vieţii.
Astfel, aşa cum nu putem separa o persoană în componente fizice,
intelectuale, etice, emoţionale şi sociale, nu putem exclude din viaţă latura
spirituală, fascinaţia misterului vieţii, căutarea lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă
că dezvoltarea unei persoane ca întreg include dezvoltarea dimensiunii
spirituale.
Odată ce perioada gândirii magice va fi trecut, copiii de vârsta lupişorilor
vor pune neîncetat întrebări legate de Dumnezeu, chiar dacă au început deja
să-L cunoască ca un tată protector şi un prieten de nădejde. Relaţia pe care
o dezvoltă cu El depinde, în principal, de răspunsurile pe care le primesc la
aceste întrebări de la familie, şcoală, de ceea ce văd în jurul lor şi, desigur, de
ceea ce învaţă de la lideri şi din Haitic.
În timpul vieţii din Haitic, lupişorii învaţă să-l vadă pe Dumnezeu în ei înşişi,
în ceilalţi şi în natură, şi sunt încurajaţi să înveţe mai mult despre propria lor
credinţă şi să ia parte la activităţile din comunitatea lor religioasă.
Momentele de rugăciune personale sau comunitare îndeamnă lupişorii
să menţină un dialog constant cu Dumnezeu, iar obiectivele educaţionale îi
încurajează să-şi aducă aminte de valorile propriei lor credinţe în activităţile
de zi cu zi cu prietenii şi persoanele dragi lor.
Într-o atmosferă deschisă, fetele şi băieţii învaţă să respecte diferitele religii
existente, şi de asemenea să-şi considere apropiaţii egali, fără a permite ca
aparteneţa religioasă să creeze diferenţe între ei.
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Înţelept şi cunoscător al junglei precum Hathi
Printre cei mai bătrâni dintre animalele din junglă, Hathi este
cel mai potrivit pentru a reprezenta această arie spirituală.
Hathi este elefantul înţelept, care cunoaşte încă din cele
mai vechi timpuri cum a evoluat jungla şi cum s-a supravieţuit
în ea.
Acesta ştie când trebuie să se implice în problemele care apar în junglă şi
cum să rezolve situaţiile neplăcute; cunoaşte Legea Haiticului şi o respectă
chiar dacă nu face parte din Haitic.
Atunci când e nevoie să ajute jungla o face cu cea mai mare plăcere şi
astfel, este unul din personajele cele mai respectate în junglă.
Astfel, liderii şi, în unele cazuri, asistenţii spirituali, îi vor susţine pe lupişori
să înveţe să asculte de cei din jur, să îl descopere pe Dumnezeu în orice
îi înconjoară, de la propria persoană, familie, prieteni, haitic, lideri până la
natură, animale; să înveţe să sară în ajutor când e nevoie.

Teritoriul lui Hathi
Acest teritoriu este specific dezvoltării spirituale şi are următoarele cerinţe,
recomandate a fi respectate pentru primirea însemnului de progres Hathi:

33 Să-şi facă o scrisoare de viitor (această scrisoare o va ţine liderul de
unitate şi lupişorul o va primi înapoi când va trece la temerari, scrisoarea fiind
despre ce-şi doreşte el să realizeze timp de 4 ani, la lupişori, verificându-şi,
astfel, rezultatele, etc);
33 Să participe la o discuţie cu un preot (asistent spiritual) despre crearea
Lumii;
33 Să facă o faptă bună/zi;
33 Să aibă o iniţiativă spirituală;
33 Building Europe together (să cunoască religiile lumii);
33 Să participe la activităţi de Crăciun (colindă, spectacol de Crăciun, etc);
33 Să cunoască semnificaţia oului roşu de Sfintele Paşti;
33 Să viziteze diferite instituţii religioase;
33 Să-şi facă o rugăciune de patrulă.
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4.6 TERITORIUL LUI AKELA.
DEZVOLTAREA CARACTERULUI
PISTE EDUCAŢIONALE

OBIECTIVE EDUCAŢIONALE

Identitate

33 Înţelege importanţa lucrurilor pe
care le face, chiar dacă nu le poate
finaliza încă pe toate.
33 Acceptă criticile făcute la adresa
comportamentului său într-o manieră
pozitivă, încercând să le corecteze.

Autonomie

33 Se înţelege bine cu toţi ceilalţi lupişori.
33 Contribuie la menţinerea unei relaţii bazate pe
sinceritate în cadrul unităţii;
33 Îşi propune să depăşească din momentele dificile
fixându-şi sarcini care să-l ajute în acest sens
33 Respectă legea lupişorului, regulile de acasă şi cele
de la şcoală;

Angajament

33 Este capabil să aibă o atitudine pozitivă chiar şi in
momentele dificile.
33 Se străduieşte să-şi îndeplinească sarcinile atât în
activitatea cercetăşească, cât şi acasă şi la şcoală;
33 Când se angajează la un lucru, face acel lucru
bine.
33 Indiferent unde se afla, are grija de natura si
de elementele ei (nu distruge plantele, nu prinde
animalele, nu lasa gunoi in urma lui/ei etc.)

Formarea caracterului
În afară de inteligenţă, oamenii au voinţă. Acestea două se completează
reciproc, în sensul că nu este de ajuns ca o persoană să fie inteligentă fără a
avea voinţa de a o dezvolta. Inteligenţa îi face pe oameni capabili să descopere
adevărul, iar voinţa îi conduce către ceea ce consideră că este corect.
O persoană cu caracter este, deci, o persoană capabilă să-şi folosească
voinţa. Caracterul este înţeles ca fiind voinţa care conduce deciziile drepte şi
motivează conform principiilor pe care o persoană le consideră corecte.
A fi o persoană cu caracter este dificil dacă acea persoană nu a învăţat
să-şi folosească voinţa din copilărie. Viaţa din Haitic contribuie la îndeplinirea
acestui scop, oferind lupişorilor şansa de a experimenta, prin participarea la
activităţile realizate în patrulă, la întâlnirile de lucru, formarea şi dezvoltarea
voinţei.
Pe măsura ce fiecare învaţă să aprecieze lucrurile pe care este capabil să
le realizeze, lupişorii vor încerca să le facă cu mai mult entuziasm şi cu mai
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multă eficienţă. În timp, ei învaţă să-şi recunoască şi să-şi
accepte greşelile, propunându-şi singuri să le repare şi să
înveţe din ele.
A înţelege şi a trăi promisiunea şi legea lupişorului, care
reflectă scopurile în viaţa de lupişor, este esenţial în formarea
caracterului. Capacitatea de a asculta părerile celor din jur,
angajamentul de a spune mereu adevărul, privirea zâmbitoare, afecţiunea
faţă de prieteni şi aprecierea familiei lor, oferirea de ajutor celor apropiaţi şi
respectul pentru natură, toate acestea ajută copiii să înveţe, să înţeleagă şi să
practice valori care-i formează ca tineri şi viitori adulţi cu mai multă libertate
în gândire.

Înţelept ca AKELA
Precum lupii din Seeonee, a căror libertate vine din acceptarea şi păstrarea
legii haiticului, lupişorii se pregătesc pentru a trăi liberi prin punerea în armonie
a valorilor lor.
Akela, marele şi cenuşiul Lup Singuratic, care conducea haiticul prin putere
şi înţelepciune de un an de zile, este reprezentantul de seamă al acestei arii
de dezvoltare.
În tinereţe, el căzuse de două ori într-o cursă de lupi şi într-un rând a fost
ciomăgit şi lăsat aproape să moară, aşa încât cunoştea bine apucăturile şi
obiceiurile oamenilor.
La Stânca Sfatului, locul de întâlnire al lupilor, stă liniştit, cu capul pe labe
şi ascultă lupii în vederea acceptării Puiului de Om în Junglă. Akela cunoaşte
foarte bine Legile din Junglă şi acceptă ca Baloo şi Bagheera, care nu făceau
parte din Haitic, să îl ia pe Mowgli sub protecţia lor şi să-l înveţe Legile
Haiticului.
Prea mare şi prea puternic pentru a tenta prădătorii, nici hrana nu l-a pus în
situaţia de competiţie cu alte animale. Akela face ca restul locuitorilor junglei
să se respecte reciproc şi ajută la păstrarea atmosferei libere fără teamă şi
dispute în junglă.
Pentru Mowgli, Akela era persoana la care apela când avea nevoie de ajutor,
aşa cum sunt şi liderii pentru lupişori, modelele si reperele lor la această
vârstă, 7-10 ani.
Modul în care Akela acţionează este cel al unei persoane cu un caracter
puternic, care priveşte în perspectivă avantajele şi dezavantajele luării unei
decizii. Este clar şi consecvent în ceea ce spune şi respectă mai presus de
toate Legea Haiticului.
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5. APLICAREA SISTEMUL DE PROGRES LA LUPIŞORI
Se întâmplă de foarte multe ori ca liderul să nu aibă încă de la început
imaginea de ansamblu în ceea ce priveşte aplicarea sistemului de progres la
lupişori. În consecinţă, acest ghid vine în ajutorul liderilor din ţară şi, în cadrul
lui, sunt identificate etapele de progres pe ani pentru această grupă de vârstă.
Ceea ce urmează este un model care poate fi aplicat aşa cum este prezentat
sau poate fi adaptat în funcţie de nevoile şi specificul fiecărui centru local din
ţară. Înainte de a reprezenta schematic trebuie precizat că fiecare an va fi
împărţit în două, având într-un final 8 semestre. Şi va fi luat în considerare
cazul ideal în care copilul care vine la cercetaşi are 7 ani şi trece prin tot
sistemul de progres propus pentru lupişori.

Semestrul I
Anul I - intrarea lupişorului nou în Haitic
- primirea la fiecare întâlnire a
lupişorului de întâlnire
- prima lună este de socializare, de
integrare în Haitic
- în primele 2 luni, liderii sunt
îndemnaţi să se întâlnească măcar
o dată cu părinţii lupişorului
- după prima lună, lupişorul poate
forma împreună cu alţi copii o
patrulă de care va aparţine pe
perioada activităţii la lupişori
- tot cam acum lupişorul poate
primi Carneţelul de Vânătoare pe
care trebuie să îl aibă la fiecare
întâlnire
- acum este şi momentul în care
lupişorii noi intră în cadrul simbolic
- în următoarele 2 – 3 luni lupişorii
vor primi informaţii, folosind
metode atractive, despre fondatorul
Mişcării, despre celelalte grupe
de vârstă, despre legile din junglă
şi din Haitic şi altele care sunt
considerate necesare de lider
- în luna a 5-a liderii îi pregătesc pe
lupişori
pentru depunerea promisiunii,
pentru primirea eşarfei de lupişor
şi totodată şi pentru intrarea în
teritoriile personajelor din Cartea
Junglei.

- Intrarea în primul teritoriu al
unui personaj din Cartea Junglei
(recomandat ar fi teritoriul lui
Chill – pe dezvoltarea socială); în
momentul acesta lupişorul primeşte
urma de lupişor fără personaje pe
care să o coase pe uniforma de
cercetaş
- pe parcursul celor 6 luni se vor
realiza cerinţele teritoriului pe
care se află lupişorul alături de
patrula sa cu precizarea că aceste
cerinţe se pot intersecta şi cu alte
activităţi (chiar este recomandat
şi binevenit) care ţin de celelalte
arii de dezvoltare (dar liderul să
nu uite pe ce teritoriu este pentru
ca la sfârşitul celor 6 luni şi la
verificarea îndeplinirii cerinţelor să
ofere personajul pe care mai apoi
lupişorul să îl coase pe urma de
lupişor)
- mai mult decât atât, acesta poate
deja să-şi aleagă obţinerea de
lupişori de merit
- pentru că vin activităţile de vară,
este recomandată încă cel puţin
o întâlnire cu părinţii pentru a le
prezenta planurile pentru vară şi de
ce este nevoie din partea lor
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Anul - parcurgerea celui de-al 2-lea
teritoriu (ales de liderii Haiticului)
II

- parcurgerea celui de-al 3-lea
teritoriu (ales de liderii Haiticului)
- se respectă paşii precizaţi la
celelalte teritorii
- mai mult decât atât, acesta poate
deja să-şi aleagă obţinerea de
lupişori de merit

Anul - parcurgerea celui de-al 3-lea
teritoriu (ales de liderii Haiticului)
III

- parcurgerea celui de-al 3-lea
teritoriu (ales de liderii Haiticului)
- se respectă paşii precizaţi la
celelalte teritorii
- mai mult decât atât, acesta poate
deja să-şi aleagă obţinerea de
lupişori de merit

Anul - parcurgerea celui de-al 6-lea
teritoriu (recomandat este ca
IV

- perioada de pregătire de trecere la
temerari;
- liderii îi pot oferi posibilitatea de a
participa la activităţile realizate de
temerari pentru a-l pregăti pentru
trecerea la următoarea grupă de
vâstă
- când este pregătit ceremonialul
de trecere la temerari, îi sunt
prezentate ultimele
2 capitole
din Cartea Junglei

- se respectă paşii precizaţi la anul
I, semestrul al II-lea
- mai mult decât atât, acesta poate
deja să-şi aleagă obţinerea de
lupişori de merit

- se respectă paşii precizaţi la
celelalte teritorii
- mai mult decât atât, acesta poate
deja să-şi aleagă obţinerea de
lupişori de merit

ultimul teritoriu să fie cel de
caracter, pentru că îl pregăteşte pe
lupişor să treaca la temerari)
- în această perioada lupişorul
poate să îi ajute pe ceilalţi lupişori
mai mici în activităţile pe care le
desfaşoară, etc
- mai mult decât atât, acesta poate
deja să-şi aleagă obţinerea de
lupişori de merit

După ce lupişorii reuşesc să ducă la bun sfârşit activităţile pe parcursul
anilor petrecuţi la lupişori, ei sunt pregatiţi sa treacă mai departe spre Tărâmul
Temerarului.
Şi pentru a înţelege şi mai bine importanţa ariilor de dezvoltare şi a sistemul
de progres personal în următorul capitol se poate vedea cum fiecare activitate
realizată cu lupişorii trebuie să se încadreze în respectarea Legii şi Promisiunii
Lupişorului.
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Legea si
Promisiunea
Lupişorului

99 va înţelege care este scopul
legii şi al promisiunii lupişorului
conform obiectivelor educaţionale
ale Mişcării Cercetăşeşti;
99 va afla cum şi când se
pot folosi şi aplica legea şi
promisiunea lupişorului;
99 va afla importanţa dezvoltării
spirituale în viaţa micului
cercetaş.

desen realizat de Andrei Cojocaru

Pe parcursul acestui capitol,
liderul va afla:

Capitolul VI
1. Legea Lupişorului
Legea Lupişorului surprinde aspecte din viaţa de cercetaş a copilului şi
le transpune într-un „mesaj” ce semnifică angajamentul acestuia făcut în
faţa prietenilor săi din Junglă. Legea are un rol foarte important pentru că
odată împlinită, atmosfera în patrulă şi legăturile de prietenie între lupişori
sunt aproape garantate. Respectarea ei duce la implicare în viaţa de patrulă,
respect pentru cei din jur şi mai ales pentru membrii patrulei.
Legea Lupişorului este în acelaşi timp un simbol şi un ţel, care contribuie la
atingerea obiectivelor educaţionale ale Mişcării Scout.
Este un simbol pentru că ne aminteşte de Haiticul din Cartea Junglei, de
unitatea lupilor care respectau legile junglei.

!
Legea
Lupişorului
este în
acelaşi timp
un simbol şi
un ţel, care
contribuie la
atingerea
obiectivelor
educaţionale
ale Mişcării
Scout.

Fără legi nu există libertate. Numai Poporul Maimuţelor,
care nu respectau nicio lege, nu reuşeau niciodată nimic din
ce încercau şi nu se vedeau rezultatele în atingerea scopului
propus.
Legea Lupişorului este un ţel pentru că transmite în cuvinte
şi idei simple obiectivele educaţionale ale Mişcării Cercetăşeşti,
astfel încât copiii să o poată înţelege.
Copiii află despre existenţa acestei legi în primele 2-3 luni
de la venirea lor la cercetaşi.
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LEGEA LUPIŞORULUI
Lupişorii îl ascultă întotdeuna pe lupul mai bătrân şi fac tot posibilul pentru
a fi mereu:
VESELI
ACTIVI
SPORTIVI
PRIETENI CU DUMNEZEU
PRIETENI CU TOATĂ LUMEA
Veselia înseamnă o stare
de bine a celui ce o simte, stare ce
este transmisibilă, „contagioasă”.
E deajuns ca unul din lupişori să se
trezească cu zâmbetul pe buze – întrun camp, la întâlnirea de la sediu,
etc – şi toţi lupişorii simt această
bucurie şi răspund mult mai prompt,
mai pregătiţi parcă de acţiune, de
activităţile ce urmează. De exemplu,
pentru
activităţile
ce
presupun
cunoaşterea noilor copii care vin la
unitatea de lupişori, veselia unui

grup uşurează depăşirea primelor
emoţii. Dacă se adaugă şi dorinţa de
implicare, neastâmpărul caracteristic
vârstei, atunci munca liderilor, de a
înlesni relaţiile dintre copiii, este pe
jumătate realizată.
Lupişorii sunt foarte activi
mai ales când sunt puşi în faţa unei
provocări. Ei abia aşteaptă să-şi
depăşească limitele, să atragă atenţia
celor din jur, adulţi şi copii, cu noile
lor realizări.
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Activităţile sportive sunt iubite
de toţi lupişorii, mai ales că abilităţile
lor fizice le permit să fie mai flexibili.
Implicarea într-o activitate sportivă
este benefică pentru o viaţa sănătoasă,
armonioasă, nu numai fizic, ci şi
moral. Din practicarea sportului re
zultă avantajele fizice evidente, dar
şi o conduită morală exemplară.
Un copil care practică sportul va fi
mai ascultător, mai atent faţă de
ceilalţi, el învaţă să aibă o atitudine
de colegialitate, de corectitudine,
devotament şi implicare în patrulă.
Toţi avem multe de învăţat şi pentru
acesta e necesar ca lupişorii să fie
ascultaţi. Ei cunosc secretele junglei
prin spiritul lor de observaţie, vorbesc
despre ceea ce au văzut, auzit, au
învăţat şi multe altele.
Ei perseverează în dorinţa de a
pune în practică odeile lor. Astfel,
învaţă din experienţa şi greşelile pe
care le-au făcut, iar toate acestea îi
formează şi îi ajută să meargă mai
departe.
Ascultarea
şi
respectul
sunt
importante în relaţiile de prietenie.
E recomandat să repectăm alte per
soane ştiind că fiecare este valoros,
fiecare are ceva să ne transmită.
Acele persoane ne respectă, la rândul
lor, pentru aceleaşi motive.
Astfel de exemple se pot da direct
din Cartea Junglei: Mowgli s-a dus
să-l felicite pe prietenul său Kaa
şi să-i ţină companie tocmai când
acesta îşi schimbă propria piele, deşi
ştia că şarpele este în toane rele şi
deprimat până când noua lui piele nu
va fi din nou lucioasă şi frumoasă.
Kaa i-a fost recunoscător prietenului
său şi i-a spus atunci când l-a
lăudat cu altă ocazie că are “o inimă

curajoasă şi o limbă curtenitoare”. El
l-a recompensat pe Mowgli cu toată
cunoaşterea şi experienţa unui piton,
de vârstă şi mărimea lui, în timp ce
băiatul stătea culcat în inelele imense
ale uriaşului şarpe.
Mowgli a primit multe alte gesturi
de prietenie de la Bagherra şi Baloo
în timpul vieţii sale în junglă, iar de
la Fratele Cenuşiu se poate observa
cea mai caldă dovadă de prietenie
şi solidaritate transmisă în numele
tuturor prin cuvintele:
“ Calea ta e şi calea mea, adăpostul
tău e şi adăpostul meu, prada ta e şi
prada mea, lupta ta până la moarte e
şi lupta mea până la moarte.”
Lupişorii cunoscând Legea Lupişo
rului şi respectând-o de la intrarea
lor în Haitic, ajung să se integreze
în grup, să-şi facă prieteni şi să se
implice în activităţi. După perioada de
introducere în Cercetăşie, când află
despre organizaţia noastră, despre
fondatorul ei, Lordul Baden Powell,
urmează depunerea promisiunii. Este
recomandat ca aceasta să fie realizată
cam la 3-6 luni de când lupişorul este
la cercetaşi.

!

Legea
Lupişorului
este în
acelaşi timp
un simbol şi
un ţel, care
contribuie la
atingerea
obiectivelor
educaţionale
ale Mişcării
Scout.
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2. Promisiunea Lupişorului
Promisiunea este un angajament voluntar făcut cu sine însuşi, cu alţii şi
cu Dumnezeu, pentru a respecta Legea Lupişorului. Cuvintele şi ideile ei sunt
simple şi denotă modalitatea prin care un copil s-ar exprima cât mai natural.
PROMISIUNEA LUPIŞORULUI
Promit, să fac tot ceea ce-mi stă în putinţă pentru:
A-MI RESPECTA ŢARA
A RESPECTA CREDINŢA MEA ŞI A CELORLALŢI
A RESPECTA LEGEA LUPIŞORULUI.

Când
îşi
depun
promisiunea
lupişorii îşi iau, fără obligaţii, un
angajament, care nu este nicidecum
vreun jurământ militar, religios sau
de orice altă natură. Şi mai trebuie
reţinut că acesta nu are nici o legătură
cu însemnele de merit sau cu sistemul
de progres personal.

Promisiunea trebuie să primească
importanţa cuvenită, să fie făcută
într-un mod special, într-un loc anume
şi cu o pregătire dinainte. Patrula,
prietenii şi familia sunt anunţaţi de
momentul de depunere a promisiunii
şi se organizeată o scurtă ceremonie.
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Sunt diferite modalităţi prin care
se poate împlini acestă ceremonie.
Cadrul de desfăşurare poate fi atât
în aer liber, în natură, cât şi la sediu,
unde lupişorii se întâlnesc, sau în
alte locaţii, considerate speciale de
către lideri. În funcţie de cadru, se
pot face diverse pregătiri: fie se aduc
prăjituri, fie se dau daruri din natură
– coroniţe de flori, pietre – sau se
propun activităţi, provocări după sau
înainte de momentul de depunere a
promisiunii.
Această ceremonie este simplă şi în
acelaşi timp solemnă. Este o celebrare
în care patrula sărbătoreşte faptul că
unitatea de lupişori a crescut cu cel
puţin un membru.

Iată un simplu scenariu pentru
desfăşurarea
acestui
eveniment:
liderul spune Legea Lupişorului, apoi
lupişorul, salutând cercetăşesc cu
mâna dreaptă, rosteşte cu voce tare
promisiunea specifică grupei lui de
vârstă. După rostirea promisiunii,
liderul unităţii oferă eşarfa celor care
au depus promisiunea.
Astfel, şi eşarfa de lupişor capătă
o semnificaţie aparte pentru copii.
Ea reprezintă legământul depus,
întruchipat într-un obiect: o eşarfă.
Pentru că aşteaptă ceva timp ca să
primească eşarfa şi pentru că o va
primi doar când e pregătit să depună
promisiunea de cercetaş, acest
obiect este foarte respectat şi îngrijit,
simţind că este binemeritat.

3. MOMENTUL SPIRITUAL ÎN HAITIC LUPIŞORII
PRIETENI CU DUMNEZEU
Descoperindu-L
pe
Dumnezeu
ca pe un Tată care-l protejează sau
ca pe un prieten care-i este alături,
lupişorul va fi învăţat să i se adreseze
fie pentru a-i cere ajutorul pentru
el şi pentru ceilalţi, fie pentru a-i
spune sincer ceea ce simte şi ceea ce
trăieşte.
Acest dialog poate avea loc într-un
cadru solem, cum ar fi un moment
comun de rugăciune în Haitic, înainte
şi după întâlnirile obişnuite, sau întrun cadru spontan, cu exprimare
liberă.
Aşadar, putem vorbi cu Dumnezeu
oricând dorim. Putem face asta
singuri sau în grup, cu voce tare sau
în şoaptă, cântând ori dansând sau
cateodată doar privind minunile pe
care Domnul le face (natura).

Liderii pot propune şi povestiri
din cărâile sfinte sau alte tipuri de
poveşti cu tâlc, pe care lupişorii să
le poată dezbate între ei, făcând
astfel mesajul acestora mai uşor de
asimilat. O astfel de activitate este ea
însăşi un moment spiritual prin faptul
că structurează imaginarul copiilor,
le dă posibilitatea de a reflecta în
grup, le poate marca în mod pozitiv
comportamentul, îndeosebi atunci
când povestirile au şi eroi exemplari
(de care copiii au nevoie la această
vârstă).
Legea şi promisiunea sunt înţelese
şi asimilate mai uşor dacă sunt
susţinute de mici povestioare.
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Exemple de rugăciuni
Dumnezeule bun, ajută-mă să cresc
în simplitate şi bunăvoinţă, să-Ţi ur
mez exemplul, să Te iubesc din toată
inima şi să urmez calea care mă duce
aproape de Tine.
Îţi multumesc, Doamne, pentru
munţi şi copaci, pentru apa proaspătă
a râului, pentru păsările care ne tre
zesc şi pentru prietenii care ne stau
alături. În această zi, păstreză-ne în
siguranţă şi ajută-ne să facem lumea
mai bună.
Mulţumim, Doamne, pentru aceas
tă mâncare pe care o primim din
bunătatea Ta pentru a creşte mai
puternici şi pentru a face lumea mai
bună.

Doamne, care ne-ai acoperit cu
cerul şi cu stelele Tale, îţi oferim toate
faptele bune pe care le-am făcut în
această zi care se termină. Rămâi cu
noi în această noapte şi păstrează
aprinsă flacăra iubirii aşa încât să ne
fii lumină în întuneric şi foc care ne
încălzeşte. Iar mâine, bucurândune de o nouă zi, Te rugăm să ne dai
puterea să facem tot ce n-am putut
îndeplini azi.

Lupişorul a experimentat primele
curiozităţi
privind
cunoaşterea
membrilor patrulei şi ai Haiticului, a
aflat despre Legea Lupişorului şi a
simţit emoţiile depunerii promisiunii
de lupişor. Ceea ce urmează îi atrage
şi mai mult interesul: provocările
alături de patrula sa în ieşiri, campuri
locale şi naţionale îi vor dezvolta
abilităţile de comunicare, inteligenţă,
îndemânare. În capitolul „Sistemul
Patrulelor” vom descoperi importanţa
patrulei pentru dezvoltarea copilului,
a lupişorului.
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Sistemul
patrulelor

În urma acestui capitol liderul
va afla:
99 despre începuturile sistemului
patrulelor;
99 cum se face împărţirea pe
patrule în cadrul Haiticului;
99 care este modul de organizare
a unei patrule.

desen realizat de Cornea Teona

Capitolul VII

Capitolul VII
1. Cum a început totul
Principiile Sistemului de Patrulă au fost pentru prima oară introduse de
Robert Baden-Powell pe timpul când se afla în India, în armata britanică.
Sistemul conceput de el permitea soldaţilor să acţioneze în grupuri mici şi să
aibă iniţiative proprii în privinţa campării.
Aceste concepte au fost adunate în „Aids for Scouting”. Când Mişcarea
Cercetăşească a fost fondată şi „Scouting for Boys” a fost publicată, sistemul
patrulelor a devenit unul din elementele de bază ale Cercetăşiei. Sistemul
patrulelor, nu numai că a dat un aspect de aventură programului şi de
responsabilizare a tinerilor, dar în acelaşi timp s-a conformat perfect cu dorinţa
copiilor de a se aduna în „găşti”.
În timp, „găştile” au devenit patrule, dobândind caracteristici bine definite
pentru fiecare grupă de vârstă.

2. Organizarea patrulei
Odată ce Haiticul este format, după o perioadă de 2-3 luni este recomandată
împărţirea lupişorilor în patrule. Această perioadă variază în funcţie de numărul
de lupişori din Haitic şi de cât de bine au reuşit liderii să îi cunoască pe copiii
cu care lucrează.

!
Sistemul
patrulelor, nu
numai că a dat
un aspect de
aventură
programului şi
de responsabili
zare a tinerilor,
dar în acelaşi
timp s-a confor
mat perfect cu
dorinţa copiilor
de a se aduna în
„găşti”.
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Conform statutului organizaţiei, o patrulă este formată din 6-8 lupişori,
acesta fiind numărul optim de membri pentru desfăşurarea în bune condiţii a
activităţilor.
Împărţirea pe patrule şi alegerea şefului fiecăreia este făcută de către liderii
Haiticului în funcţie de caracterul copiilor. Ideal ar fi ca liderii să le explice
lupişorilor motivele pentru care sunt împărţiţi astfel. În această formulă,
patrulele vor rămâne pentru o perioadă definită de timp, urmând ca lupişorii
să îşi aleagă ulterior responsabilităţile, cu ajutorul liderilor.

În urma împărţirii pe patrule,
fiecare dintre acestea îşi va alege un
nume, un steag şi un strigăt pentru a
ajuta la coeziunea grupului şi la dis
tingerea între diferitele patrule ale
aceluiaşi Haitic:
• Numele patrulei este de
obicei format din numele unui animal
sau al unei plante urmat de o carac
teristică comună a lupişorilor din pa
trulă.
• Steagul patrulei este în ge
neral un desen care reprezintă denu
mirea aleasă de membrii patrulei.

Lupişorii trebuie să îl aibă cu ei la
orice activitate.
• Strigătul de patrulă poate fi
un moto, un îndemn, un cântecel, o
poezie, etc, în concordanţă cu numele
şi steagul alese de lupişori. Este folosit
pentru stimularea membrilor patru
lei înainte de începerea şi la sfârşitul
oricărei activităţi, dar şi pentru recu
noaşterea patrulei de către ceilalţi.
•

Responsabilităţile în patrulă.

Împărţirea responsabilităţilor pen
tru fiecare lupişor în parte va însemna
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mult pentru dezvoltarea spi
ritului de patrulă.
Conducerea unei patrule
nu este făcută doar pentru o
singură persoană. Dacă fieca
re membru al patrulei are o
cazia să facă ceva în patrula
sa, toţi vor avea şansa să-şi
dezvolte diferite abilităţi.
Deoarece numărul mem
brilor fiecărei patrule este va
riabil, există situaţii în care vor
fi mai multe responsabilităţi
decât lupişori, sau invers.
În acest caz liderii pot
alege să le combine câte două
sau să renunţe la o parte din
ele. Lupişorii pot fi consultaţi
în alegerea responsabilităţilor
ce vor fi excluse.
Cele mai des folosite sunt:
• Şeful de patrulă:
primeşte răspunderea de la

!
Pot fi incluse
responsabilitati
precum:
naturalistul,
artistul,
bucătarul şi aşa
mai departe, în
funcţie de
caracteristicile
patrulei şi ale
lupişorilor.

patrula sa prin alegere liberă;
• Trezorierul:
adună
cotizaţiile şi ţine socoteala
monetarului;
• Jurnalistul: ţine jur
nalul activităţilor patrulei sa
le;
• Intendentul: are grijă
de echipamentul patrulei;
• Exploratorul:
ţine
socoteala hike-urilor şi cam
purilor;
• Sanitarul: ţine trusa
de prim-ajutor şi ştie cum să
îl acorde;
• Stegarul: are grijă
de steagul patrulei, îl aduce
mereu la activităţi şi îl poartă
în careu sau în deplasări;
• Secretarul: face pre
zenţa la fiecare activitate.

!
Împărţirea
responsabilităţi
lor pentru
fiecare lupişor în
parte va însem
na mult pentru
dezvoltarea
spiritului de
patrulă.
Dacă fiecare
membru al
patrulei are
ocazia să facă
ceva în patrula
sa, toţi vor avea
şansa să-şi
dezvolte diferite
abilităţi.

Aceste responsabilităţi va
riază după alegerea indivi
duală şi abilităţile fiecăruia şi
pot fi schimbate de câte ori

se consideră necesar. Pot fi
incluse: naturalistul, artistul,
bucătarul şi aşa mai departe,
în funcţie de caracteristicile
patrulei şi ale lupişorilor.
Este recomandat să li se
explice copiilor că într-o pa
trulă fiecare lupişor va avea
multe ocazii să-şi îndepli
nească rolul pe care şi-l asu
mă. În acest fel, chiar şi cel
mai nou membru va simţi că
este folositor în patrula sa şi
că ocazional va putea să o
conducă.
Aceste responsabilităţi spe
cifice nu sunt exclusiv pentru
cei în cauză, de exemplu,
bucătarul nu găteşte doar el,

ci fiecare lupişor va găti, dar
va cere sfatul bucătarului în
pregătirea unui anumit fel de
mâncare.
Cele prezentate mai sus
sunt doar linii generale pri
vind funcţionarea unei patru
le. Ele pot fi adaptate de către
fiecare lider patrulei de lupi
şori cu care lucrează.
Pentru că împărţirea pe
patrule îşi demonstrează uti
litatea în cadrul diferitelor ac
tivităţi, capitolul următor al
acestui ghid va conţine o des
criere detaliată a acestora.
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Activități

99 va afla care este importanţa
activităţilor desfăşurate în Haitic,
trăsăturile lor generale despre ele
şi tipuri de activităţi
99 va avea diferite exemple
de program pentru întâlnirea
săptămânală, o ieşire sau un hike
şi va învăţa cum să structureze
programul pentru diferitele
activităţi pe care urmează să le
desfăşoare
99 va afla despre caracteristicile
jocurilor, clasificările şi derularea
lor, precum şi de importanţa
feedback-ului şi moduri de a-l
primi de la lupişori;
99 va învăţa de ce e important
animatorul, funcţiile animaţiei şi
idei pentru crearea unui cadru
imaginar cât mai potrivit pentru
lupişori şi pentru activităţile pe
care le desfăşoară.

desen realizat de Martinas Melania

Pe parcursul acestui capitol,
liderul:

Capitolul VIII
Unitatea propune copilului un drum de autoeducaţie care îi permite să se
maturizeze cu ajutorul experienţiei şi a diferitelor situaţii oferite de activităţile
desfăşurate la această grupă de vârstă. Propunerile şi îndrumarea liderilor
îl ajută să se cunoască pe sine, pe alţii şi să-şi atingă obiectivele propuse.
Acest capitol are scopul de a structura activităţile cercetăşeşti ce iau parte
în formarea copilului şi de a contura pentru liderii de unitate un model de
program.

!
În cercetăşie,
metoda de
educare a
copiilor şi a
tinerilor se
bazează pe
principiul
learning by
doing - a învăţa
prin acţiune.
Copiii învaţă
prin interme
diul experien
ţelor dobândi
te din
activităţile
desfăşurate.

1. Atingerea obiectivelor educative prin intermediul
activităţilor
În cercetăşie, metoda de educare
a copiilor şi a tinerilor se bazează pe
principiul learning by doing - a învăţa
prin acţiune.
Copiii sunt principalele personaje
în toate activităţile. De foarte multe
ori ei sunt cei care propun jocuri, ca
re votează activităţile şi au un rol
important în pregătirea şi îndeplinirea
lor.

pişorilor o experienţă personală în ca
re îşi pot dezvolta caracterul şi spiritul
solidarităţii.
De exemplu, nu există un mod mai
bun pentru a învăţa cum să aprecieze
natura decât atunci când plantează un
copăcel cu propriile mâini, şi apoi are
grijă de el ca de un frate mai mic. Nu
există un mod mai bun de a-şi dezvolta
simţul prieteniei decât împărţind ce
au cu prietenii si apropiaţii lor.

Activităţile în echipă sau cele în care
este nevoie de un voluntar le oferă lu

Prin această metodă de învăţare
prin acţiune, copiii asimilează cunoş
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tinţele într-un mod mai profund şi de
lungă durată, sunt stimulaţi şi con
ştientizează că trebuie să se implice
mai activ în propria lor formare şi
dezvoltare.
Copiii învaţă prin intermediul ex
perienţelor dobândite din activităţile
desfăşurate.

Activităţile oferă un cadru plăcut
lupişorilor pentru a se dezvolta şi pen
tru a avea o experienţă individuală
unică. Deosebirea dintre activităţi şi
experienţa câştigată în urma acestora
este că activităţile se fac în grup,
împreună cu mai mulţi membrii din
Haitic, iar experienţa se dobândeşte
individual în funcţie de stadiul şi
progresul fiecăruia.

Activităţi

Experienţe

- ce se intâmplă în exterior, acţiunea
care îi implică pe toţi ceilalţi.

- ce se conturează în interior
este ceea ce asimilează fiecare în
urma activităţii.

- un mod util de a genera diferite
situaţii.

- ce se întâmplă în interiorul
fiecărui copil când se confruntă
cu situaţiile generate de activităţi.

Partea concretă a educaţiei este experienţa individuală întrucât ea este
puntea dintre fiecare copil şi realitatea înconjurătoare, modul în care percep
ei lumea exterioară. Aceasta este metoda care ajută copilul să dobândească
şi să-şi dezvolte caracterul dorit prin obiectivele propuse.

Trăsături generale legate de activităţi
99 O singură activitate
poate genera o varietate de
experienţe pentru fiecare
copil care participă, în funcţie
de mai mulţi factori printre
care şi caracterul fiecăruia.
99 O
activitate
poate
decurge foarte bine şi poate
avea succes pentru toţi
participanţii; există totuşi
posibilitatea ca pentru unii
copii să nu aibă rezultatul dorit
şi aceştia să nu reuşească să
asimileze experienţa la nivelul
dorit;
99 Pe de altă parte, se
poate lua în considerare o
activitate care nu a fost foarte
reuşită, dar care le-a oferit

!

totuşi copiilor ocazia unei
experienţe pentru a-şi clădi
Deosebirea
caracterul;
99 Din
moment
ce
experienţa se bazează pe
percepţia
fiecărui
copil
asupra mediului înconjurător,
liderii nu pot interveni, forţa
sau manevra în niciun fel
această percepţie. Se poate
însă influenţa modul de
desfăşurare a activităţii, astfel
încât ei să obţină cunoştinţele
sau trăirile la care ţinteşte
aceasta.

dintre activi
tăţi şi expe
rienţa câştiga
tă în urma
acestora este
că activităţile
se fac în grup,
împreună cu
mai mulţi
membrii din
Haitic, iar
experienţa se
dobândeşte
individual în
funcţie de
stadiul şi
progresul
fiecăruia.

97

Capitolul VIII
De ce contează aceste
trăsături în elaborarea
programului pentru li
deri?
În primul rând, programul
realizat în Haitic trebuie să
conţină o varietate de acti
vităţi. Activităţile nu pot fi
improvizate, ele sunt alese
cu un scop precis, sunt bi
ne pregătite de către lideri
înainte de a le realiza şi mai
apoi, evaluate după anumite
standarde, anexate la acest
ghid.
Nu este suficient doar ca
liderul să facă activităţile şi să
aibă succes în realizarea lor.
Trebuie să fie atent şi să ur
mărească cum a asimilat fie
care copil experienţa dobân
dită din activitate, marcând
fiecare progres al său.

!
În cercetăşie,
metoda de
educare a
copiilor şi a
tinerilor se
bazează pe
principiul
learning by
doing - a învăţa
prin acţiune.
Copiii învaţă
prin interme
diul experien
ţelor dobândi
te din
activităţile
desfăşurate.

2. Tipuri de activităţi. Clasificări
Activităţile ajută într-un mod gradat şi indirect la atingerea
obiectivelor educaţionale pe care fiecare lider şi le propune.
Nu există o cauză şi un efect direct, imediat, în relaţia dintre
activităţi şi obiectivele educaţionale ale Haiticului. O singură
activitate nu conduce neapărat la atingerea rezultatului dorit.
Ceea ce determină progresul şi educarea fiecărui lupişor
o constituie întregul pachet de activităţi făcute în cadrul
Haiticului care puţin câte puţin prinde rădăcini în caracterul şi
formarea fiecăruia. Aceasta înseamnă că la sfârşitul fiecărei
activităţi, singurul lucru care poate fi evaluat este felul în care
a decurs activitatea în sine, doar per ansamblu; după mai
multe activităţi se poate vorbi şi despre un feedback în ceea
ce priveşte dezvoltarea micuţului lupişor.
A. Activităţi interne şi externe
B. Activităţi fixe şi variabile
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A. Activităţi interne şi externe
Obiectivele personale ale fiecărui copil se realizează pe o arie ce cuprinde o
varietate de activităţi şi multe dintre ele nu au loc neapărat în cadrul Haiticului.
De aceea e necesar să se distingă, în funcţie de locul în care se desfăşoară,
două tipuri de activităţi: cele din cadrul programului cercetăşesc, interne şi
cele externe.
Activităţile interne sunt desfăşurate pe baza unui program creat de liderii
cercetaşi şi au loc în cadrul întâlnirii în Haitic sau în afara lui. Un exemplu ar
fi îngrijirea unei plante pe parcursul a două săptămâni şi evaluarea dezvoltării
la o întâlnire săptămânală.
Activităţile externe sunt cele pe care copiii le fac în mod obişnuit, metodic
şi nu au nicio legatură directă cu Haiticul sau cu cercetăşia. Acestea ar putea
fi cursuri de dans, înot, engleză etc.
Desigur implicarea liderului se axează în mod esenţial pe activităţile interne,
dar ar fi o greşeală ca acesta să creadă că poate evita activităţile externe din
viaţa lupişorului.
Aşa cum copiii sunt lupişori în interiorul Haiticului, tot aşa sunt şi elevi la
şcoală, membri ai unei familii, ai unui grup social, religios etc. Mai mult ca
sigur ei practică măcar un sport sau pot cânta la un instrument muzical, au un
alt grup de prieteni în afară de cei din cercetăşie şi lista de exemple ar putea
continua.
Dacă liderul îşi propune să le încurajeze progresul, să le ghideze dezvoltarea
şi să-i ajute să-şi îndeplinească toate obiectivele, trebuie să fie conştient de
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toate activităţile lupişorului şi de rolul fiecăreia, din moment ce toate contribuie
semnificativ la creşterea lor.
Desigur nu poate fi supravegheată fiecare activitate în care este implicat
copilul în afara cercetăşiei, dar pot fi influenţate puţin. Totuşi trebuie ca
liderul să fie pregătit să ia în calcul şi efectele şi rolul pe care îl au activităţile
respective în însuşirea progresului lor.
Există o arie variată de activităţi care le poate oferi copiilor ocazia unei
experienţe sau lecţii utile în dezvoltarea lor personală. Mai devreme s-a
specificat că multitudinea de activităţi creează o atmosferă unică în cadrul
Haiticului, făcându-l să pară cât mai real. Prin intermediul activităţilor nu
numai că liderul reuşeşte să îşi atingă scopuri în educarea copiilor, dar că sunt
şi un mod foarte practic de a implementa Metoda Scout.

B. Activităţi fixe şi variabile
În continuare va fi făcută o clasificare după diferitele funcţii şi caracteristici
ale activităţilor împărţindu-le în două categorii: activităţi fixe şi activităţi
variabile.
Mai jos sunt subliniate principalele diferenţe dintre aceste două tipuri de
activităţi.
Activităţi fixe
- sunt implementate în general
după acelaşi tipar şi au legatură cu
acelaşi subiect;
- trebuie reluate în mod constant
pentru a menţine atmosfera dorită
specifică Metodei Scout;
- contribuie într-un mod general la
atingerea obiectivelor educaţionale;

Activităţi variabile
- sunt realizate în diferite moduri
şi ating diferite subiecte în funcţie de
ariile de interes ale copiilor;
- nu se repetă decât la insistenţa
copiilor şi numai după o perioadă
lungă de timp;
- contribuie în mod vizibil la
realizarea unuia sau mai multor
obiective educaţionale specificate
clar.

Exemple de activităţi fixe
Un prim exemplu ar fi ceremoniile
din cadrul Haiticului. Ceremoniile sunt
asemănătoare, aproape stereotipice
şi de câte ori se desfăşoară întăresc
ideea de unitate şi menţin atmosfera
cercetăşească.
Ceremoniile nu au ca scop atingerea
unui obiectiv educativ, dar sunt fără

îndoială conectate cu cadrul imaginar
şi contribuie la implementarea unor
idei în diferitele arii de dezvoltare.
Exemplul dat despre ceremonii este
valabil şi pentru alte activităţi precum
întâlnirile, hike-urile, lucrul în patrule,
cântecele, dansurile, poveştile etc.
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Exemple de activităţi variabile
Acestea pot fi: o scenetă de
pantomimă, o mini-călătorie în îm
prejurimile oraşului, o expoziţie cu
fotografii, o ieşire la cinematograf.
Tema abordată de aceste activităţi di
feră de fiecare dată, niciuna neputând
fi reluată în mod repetat, constant. Şi
fără îndoială ele contribuie la atingerea
unor ţeluri educative variate.
Aşa cum sugerează şi numele,
activităţile variabile cuprind o diver
sitate de tipuri de subactivităţi care
depind în general de ce vrea copilul să
facă şi de cerinţele cadrului imaginar
în care lucrează liderul în haitic.
Sunt câteva criterii importante de
care trebuie ţinut cont atunci când o
activitate este inclusă în programul
întâlnirii. Ea trebuie să fie provo
catoare, motivantă, atractivă, utilă,
moralizatoare şi cu posibilitatea câşti
gării unui premiu. Orice activitate care
reprezintă o provocare şi este foarte
utilă pentru dezvoltarea personală a
unui copil, îl atrage şi îl face să simtă
că a reuşit ceva, ar trebui inclusă în
program şi considerată o activitate în
folosul Haiticului.
De ce este important ca deosebirea
dintre activităţile variabile şi cele fixe
să fie clară? În primul rând, activităţile
fixe (care urmăresc un tipar) ajută la
implementarea unei metode, a unui
program. Ele contribuie la crearea
atmosferei din cadrul Haiticului şi le
oferă lupişorilor experienţe specifice
cercetăşiei. Activităţile variabile iau
în considerare diferitele necesităţi
şi interese ale copilului, le deschid
uşa spre diversitatea vieţii şi a lumii
în care trăiesc. Au la bază ideile şi
obiceiurile comunităţii.

Cheia spre un program diversificat
şi cu efecte pozitive pe termen lung
constă în obţinerea unei balanţe echi
librate între aceste două tipuri de
activităţi educaţionale, ţinând cont
că toţi lupişorii sunt implicaţi activ în
acest proces.
Liderii îşi propun să urmărească
menţinerea balanţei încă de la început,
atunci când elaborează programul
pentru şedinţa respectivă; prima dată
când fac o preselecţie la activităţile
care urmează a fi efectuate, iar apoi,
când le organizează, după cum va
putea fi observat şi în capitolele ur
mătoare.
Un program cu prea multe activităţi
fixe şi nu îndeajuns de multe activităţi
variabile riscă să transforme Haiticul
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Dezavantaje în dezechilibrul dintre numărul activităţilor fixe
şi al celor variabile
într-un grup introvertit, care se
concentrează numai pe oamenii din
el şi este izolat de restul lumii; acest
lucru nu pregăteşte copilul pentru
viaţă, ci numai pentru cercetăşie.
Totodată ar putea afecta dezvoltarea
armonioasă a copiilor, făcând dificilă
conştientizarea propriului progres,
raportându-l la ariile de dezvoltare,
progres ce se obţine tocmai prin
activităţile variate.

Deşi ar putea părea un mediu
atractiv pentru copiii cu entuziasm
pentru orice, ar pierde trăsătura
esenţială a cercetăşiei, lucru care ar
pune în pericol coeziunea grupului şi
apartenenţa copilului la el. Ar pune pe
plan secund impactul educaţional pe
care îl oferă Metoda Scout, prin faptul
că accentul nu ar mai cădea pe crearea
atmosferei specific cercetăşeşti care
este generată de activităţile fixe.

Pe de altă parte, un program cu
prea multe activităţi variabile riscă să
diminueze caracteristicile Haiticului.
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3. Tipuri de activităţi specifice ramurei de lupişori
În continuare vor fi trecute în revistă principalele activităţi fixe ce stau la
baza metodei scout şi detaliate activităţile variabile, modul de pregătire a
lor şi standardele de desfăşurare. Este foarte important ca în organizarea
oricărei activităţi (camp, tură, ieşire, concurs etc.) liderul să ia în considerare
standardele de activităţi existente în cercetăşie şi ca acestea să fie în deplină
conformitate cu Metoda Scout, statutul şi regulamentul ONCR. Un document
care cuprinde standardele necesare pentru fiecare activitate desfăşurată în
cadrul cercetăşiei există în Anexă.

A. Activităţi fixe desfăşurate în Haitic
În practică, activităţile fixe au tendinţa de a se organiza după un tipar
prestabilit şi nu variază foarte mult în modul de implementare de la un Haitic
la altul.
Totuşi, există şi unele diferenţe, motiv pentru care e bine ca aceste activităţi
să fie revizuite frecvent. Ar trebui ca liderul să se gândească la moduri de
îmbunătăţire sau variere a activităţilor, ca să nu rişte să devină rutină, să se
plafoneze sau să permită ca ele să nu mai fie atractive şi educative.

3.1 Întâlnirea săptămânală
Haiticul se adună săptămânal la o întâlnire ce ţine în jur de 2-3 ore la sediul
centrului, în “vizuina” grupului sau în orice alt loc preferat de lideri sau de
lupişori. Majoritatea activităţilor urbane ale lupişorilor au loc în timpul şedinţei
săptămânale.
Există mai multe metode pentru a planifica şi desfăşura întâlnirile săp
tămânale. În continuare vor fi prezentate două exemple însoţite şi de câteva
sfaturi.
Întâlnirea săptămânală poate fi de două tipuri: întâlnirea Haiticului şi întâlnirea
patrulei. La întâlnirea cu Hai
ticul participă toţi lupişorii şi
liderii. Toate discuţiile şi acti
vităţile sunt făcute în comun.
Aceste întâlniri ajută lupi
şorii să se cunoască între ei
şi oferă ocazia liderilor să le
vorbească despre Cercetăşie,
să-i ajute să înţeleagă ce în
seamnă Promisiunea şi Le
gea Cercetăşească şi alte
noţiuni de bază sau generale.
Întâlnirea
de
patrulă
presupune prezenţa doar a

!
Este foarte
important ca
în organizarea
oricărei activi
tăţi (camp,
tură, ieşire,
concurs etc.)
liderul să ia în
considerare
standardele de
activităţi
existente în
cercetăşie.
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membrilor patrulei respective şi a
liderului de patrulă. Aceste întâlniri
dezvoltă spiritul de patrulă, copiii
încep să se simtă ca o echipă, se
axează pe ceva specific.
Un prim exemplu de metodă ar fi:
întâlnirea săptămânală poate începe
cu întreg Haiticul. Se face Marele Urlet,
prezentarea patrulei cu tot ce implică
(strigăt, steag, imn). După care poate
avea loc o discuţie generală, pe o
temă legată de sărbătorile curente
de exemplu (Mărţişor, Sfintele Paşte).
După această parte a întâlnirii,
patrulele se pot duce în camere/colţuri
diferite împreuna cu liderii. Acum se
va desfăşura întâlnirea pe patrule, în
care liderii împreună cu lupişorii din
patrulă vor face activităţi şi jocuri
pregătite pentru ei. De amintit că o

patrula este formată din 6-8 membri,
deci activităţile propuse trebuie să
fie potrivite pentru acest număr de
persoane.
Al doilea exemplu presupune ca
întreaga grupă de lupişori să aibă cel
puţin una sau două întâlniri de Haitic
pe lună, iar întâlnirea va ţine 2-3 ore
şi va fi făcută cu tot grupul. În rest,
în decursul lunii liderii se pot întâlni
cu patrula la care sunt responsabili
în diferite locuri din oraş sau din
împrejurimi pentru a-şi desfăşura
activităţile.
Indicat ar fi să existe măcar o
întâlnire de Haitic pe lună.

În continuare vor fi prezentate sfaturi şi idei pentru întâlni
rea de patrulă sau de Haitic.
În mod normal, întâlnirea începe
şi se termină cu salutul specific sau
cu un mic act simbolic sau spiritual:
ridicarea steagului, o rugăciune, un

cântec. Majoritatea întâlnirilor conţin
o scurtă recapitulare privind pregăti
rea, îndeplinirea sau evaluarea câtor
va activităţi fixe propuse în calendarul
din perioada respectivă. De asemenea,
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sunt şi câteva sarcini de rutină, cum
ar fi curăţenia şi îngrijirea “vizuinii”,
trecerea în agendă a subiectelor dis
cutate etc.
Pentru a avea cât mai multe obiec
tive atinse în desfăşurarea activităţilor
la întâlnirile de grup, liderul poate să
ia în considerare următoarele: unde,
când, ce, cum?
Unde: Nu e necesar şi de dorit ca
întâlnirile să se desfăşoare tot timpul
înăuntru, ci şi în curtea unei case, în
grădină, în parcul oraşului etc.
Unele întâlniri vor fi şi înăuntru.
Unele pot fi ţinute în casele lupişorilor.
Liderul poate să-i invite la el acasă pen
tru prima întâlnire, iar apoi poate face
prin rotaţie aceste întâlniri în casele
fiecărui lupişor. Astfel, îi va cunoaşte
pe părinţii copiilor, iar părinţii, la rân
dul lor, vor cunoaşte şi liderul şi pe
ceilalti copii. După ce toată lumea se
cunoaşte şi s-au sfârşit întâlnirile în
casele fiecăruia, poate fi ales un loc
permanent pentru vizuină cum ar fi
sediul centrului local, un colţ dintr-un
garaj sau subsol, o mansardă. Dacă
există un asemenea spaţiu, patrula
va fi încântată să-l personalizeze:
pictându-l, decorându-l, făcând no
duri şi hărţi pe care să le atârne pe
pereţi. Toate acestea întăresc spiritul
de patrulă.
Când: Ideal, în fiecare weekend,
dar, dacă nu se poate, atunci cel
puţin la două săptămâni. Important e
să se stabilească împreună o zi care
să nu fie aceeaşi cu cea a întâlnirilor
Haiticului. Poate să fie vineri după
scoală, sâmbătă – zi ce poate fi folosită
mai bine pentru hike-uri. După ce s-a
stabilit data şi ora de întâlnire e bine
să se pună accent şi pe punctualitate
atât din partea liderului cât şi a lupi
şorilor.

Ce ar trebui să conţină aceste
întâlniri? Aceasta atrage o nouă
întrebare: ce aşteaptă liderii să obţi
nă? Ceea ce doresc toţi liderii este ca
fiecare patrulă să aibă cunoştinţe cer
cetăşeşti, lupişorii să-şi poată dezvol
ta spiritul cercetăşesc. Se doreşte ca
lupişorii să înveţe multe lucruri – să
muncească atunci când e de muncă,
să se joace când jocul e dorit.
Activităţile patrulei pot fi divizate în
cinci categorii:
1. Lucrul pentru activităţi în care se
va implica întreg Haiticul;
2. Lucrul pentru progresul personal;
3. Activităţi ce interesează patrula:
hike-uri, mersul cu trenul, inventând
chestii noi;
4. Distracţii, jocuri isteţe, jocuri
non-atletice;
5. Jocuri atletice, hockey, înot.
Cum: Liderii pot scrie toate aceste
activităţi într-un program frumos şi,
chiar şi aşa, să se obţină un fiasco.
Nu contează ce activităţi sunt alese
pentru o întâlnire, ci contează cum
sunt prezentate acestea şi cum se
desfăşoară întâlnirea.
Se recomandă să se ia în
considerare următoarele idei când se
schiţează programul:
1. Activităţile plănuite ar trebui să-i
intereseze pe toţi lupişorii patrulei;
2. Fiecare lupişor să aibă o anumită
responsabilitate de îndeplinit;
3. Plănuieşte fiecare întâlnire astfel
încât fiecare lupişor să înveţe ceva
nou de fiecare dată;
4. Fiecare parte a întâlnirii ar trebui
să fie scurtă, atractivă şi activă.
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!
Este foarte
important ca
în organizarea
oricărei activi
tăţi (camp,
tură, ieşire,
concurs etc.)
liderul să ia în
considerare
standardele de
activităţi
existente în
cercetăşie.

Cum se pregăteşte o întâlni
re de patrulă?
După ce s-a discutat cu lupişorii ce
activităţi le plac şi după ce s-a observat
de ce ateliere au nevoie, liderul poate
să le selecteze pe acelea care vor fi de
mare folos pentru toţi.
Dacă, de exemplu, există un mare
număr de copii care tocmai încep viaţa
cercetăşească, iar alţii sunt deja demult
cercetaşi, ca soluţie, liderul trebuie
să-i ţină pe toţi ocupaţi şi veseli. Sau
poate să-i roage pe cei care deja ştiu
ce se întâmplă la cercetaşi să-i ajute
pe ceilalţi.
După ce s-au ales activităţile,
următorul pas este să fie aranjate
într-un program. Împreună cu aju
torul de lider, recomandarea este să
se completeze fişe de activităţi, să
se estimeze cât timp necesită fiecare
şi de cât timp e nevoie pentru finalul
şi începutul unei activităţi. Fişele de
activitate sunt foarte utile în derularea
unui program. Despre acestea se va
discuta într-un subcapitol viitor.

De reţinut este că fiecare lupişor
vrea să facă singur multe lucruri. Aşa
că este indicat ca liderii să-i lase săşi folosească singuri mintea. Cel mai
bine ar fi să fie încurajati să se sprijine
reciproc.
Dacă o metodă directă nu poate fi
folosită, liderul poate încearca prin de
monstraţie – metoda imitaţiei. Legarea
de noduri, semnalizare, primul ajutor şi
altele pot fi usor învăţate prin imitaţie.
Dar pentru a reţine ce au învăţat, vor
trebui să exerseze des.
Câteva puncte importante ar trebui
reamintite pentru a evita ca întâlnirile
săptămânale să-şi piardă din valoare:
1. Nu este absolut necesar ca
întâlnirea să dureze 3 ore. Din când în
când, ideal o dată la 5-6 săptămâni, ar
putea să dureze şi o zi întreagă pentru
a putea organiza o activitate variabilă
ce necesită mai mult timp;
2. În unele ocazii, cum ar fi în timpul
unei activităţi variabile pe termen lung
(un proiect etc.), s-ar putea folosi
o întâlnire numai în interesul acelei
activităţi;
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3. Cerinţele unei activităţi variabile
presupun ca, uneori, întâlnirea să nu
fie la sediu, în “vizuină”, ci într-un parc,
cartier, undeva în oraş. De asemenea
nu este necesar ca tot Haiticul să fie
prezent: unele activităţi sunt făcute
pentru grupuri mai mici. Important
este ca fiecare grup să fie însoţit de un
lider (conform standardelor ar trebui
sa fie 1 lider însoţitor/6-8 lupişori);

încerce să nu le separe în două păr
ţi diferite, pentru că astfel s-ar crea
falsa impresie că şedinţa este divi
zată în partea atractivă şi partea
plictisitoare;

4. Întâlnirea poate să nu fie în oras.
Se poate desfăşura în apropiere, în
aer liber pe un câmp, deal;

7. Şi, în cele din urmă, întâlnirile nu
ar trebui limitate numai la cele săptă
mânale. Lupişorii se pot întâlni şi în
timpul săptămânii, fie în patrule sau
în grupuri formate pentru o activitate
specifică. Copiii procedează astfel şi
cu prietenii lor apropiaţi.

5. Activităţile ar trebui îmbinate
cu sarcinile administrative în timpul
întâlnirilor. Este indicat ca liderul să

6. Întâlnirile săptămânale ar trebui
să fie mereu active, fără pauze inutile.
Copiii se plictisesc uşor la şedinţele
pasive;
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3.2 Campul, ieşirile şi hikeurile
Un Haitic merge într-un camp cam
de 3-5 ori pe an cu un total de 15 zile.
Fiecare camp poate dura de la 2 la 5
zile, exceptând campul de la sfârşitul
anului cercetăşesc care poate dura şi
o săptămână întreagă.
Sunt câteva lucruri care deosebesc
campul Haiticului de campurile celor
lalte ramuri de vârstă:
1. Toţi copiii campează împreună, fie
că este într-o casă mare, o pensiune la
ţară, într-un cort imens sau în corturi
mai mici aliniate apropiat. Împărţirea
în grupuleţe mai mici între băieţi şi
fete pentru dormit se face în funcţie
de experienţa liderilor.
2. Un lider trebuie să fie prezent
în permanenţă la toate activităţile pe
care lupişorii le desfăşoară în jurul
campului.
3. Mâncarea trebuie gătită de o
echipă specială, alcătuită fie din pă
rinţi sau membri seniori ai centrului
local.
Hike-ul este o ieşire de cel putin 2
zile care implică o activitate dinamică
ce presupune parcurgerea unui traseu
prestabilit şi cunoscut anterior de
către lider.
În cadrul unei mini-excursii sau a
unui hike se poate organiza o mică
“vânătoare” pentru a le oferi lupişorilor
ocazia de a-şi folosi imaginaţia. Dura
ta şi modul de desfăşurare a vânătorii
depind de activităţile plănuite pentru
perioada respectivă, condiţia lupi
şorilor etc.
Nicio activitate care pune în pericol
sănătatea sau siguranţa copiilor, îi

sperie sau îi inhibă, nu este permisă
în camp, în hike-uri, nici măcar sub
pretextul că ar fi benefică pentru
dezvoltarea
unor
aptitudini.
În
Anexă există un document foarte
important numit “Codul Galben” în
care sunt subliniate standardele în
comportamentul liderului cercetaş
faţă de copii şi tineri. Este indicat să
se ţină cont de aceste idei când se fac
diferite activităţi împreună cu copiii.
Campul,
ieşirile
şi
hike-urile
sunt un mod de abordare a vieţii în
natură pentru Haitic şi au un impact
educaţional care nu poate fi înlocuit
cu nimic altceva.
Prin viaţa în aer liber, lupişorii au
oportunitatea de a descoperi ritmul
natural al vieţii, de a-şi folosi toate
simţurile, de a-şi dezvolta imaginaţia
şi de a scăpa de teama de necunoscut.
De asemenea, îi ajută să descopere
importanţa de a fi uniţi, experienţa
vieţii în lucrurile mărunte şi de bază,
minunea Creaţiei; se descoperă pe ei
înşişi şi învaţă lucruri cu totul noi faţă
de cele cu care se confruntă în viaţa
cotidiană.
Nimic în lume nu poate înlocui
experienţa unei nopţi cu cer înstelat,
ciripitul păsărelelor în zorii zilei sau
sunetul vântului în pădure. Nicio
activitate nu oferă o experienţă
educaţională atât de bogată ca ieşirea
într-un hike la sfârşitul săptămânii.

!

Campul, ieşirile şi hike-urile sunt un
mod de abordare a vieţii în natură
pentru Haitic şi au un impact
educaţional care nu poate fi înlocuit
cu nimic altceva.
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3.3 Poveştile
Spunând poveşti, fie din “Cartea
Junglei”, fie din orice alte surse liderul
stimulează imaginaţia, creativitatea
lupişorului şi îi transmite informaţii
într-un mod plăcut. Acest tip de activi
tate fixă este întotdeauna întâmpinată
cu mult entuziasm şi este aprofundată
diferit de fiecare dată.
Poveştile sunt cel mai sigur mod
de a le transmite copiilor mesaje din
lumea reală, de a le expune întâmplări
frecvente din viaţa cotidiană într-un
mod plăcut şi uşor de înţeles. Ascul
tând poveştile cu tâlc şi morală, copiii
devin conştienţi de situaţii similare
în care au fost poate implicaţi, pun
întrebări, înţeleg mai bine legile nes
crise ale lumii înconjurătoare.
Prin poveşti, liderul poate educa lu
pişorul într-o manieră pe cât de blândă
şi frumoasă, pe atât de eficientă şi cu
efect imediat.
Sugestii privind prezentarea poveş
tilor la lupişori:
1. Este bine ca liderul să ştie
povestea foarte bine sau să se des
curce să inventeze sau să acopere go
lurile în timp ce vorbeşte. Dacă are
momente de ezitare sau trebuie să
revină asupra unor fapte, povestea îşi
va pierde din farmec.
2. Este recomandat ca liderul să
aibă un bagaj bogat de cunoştinţe în
ceea ce priveşte poveştile. Spre deo
sebire de tineri, lupişorii îşi pierd inte
resul dacă aud mereu aceeaşi poveste.
3. Este bine ca liderul să fie la fel
de entuziasmat precum copiii. Un
scenariu foarte prost e atunci când un
adult spune poveşti copiilor, de parcă
ar vorbi cu un alt adult. Gesturile, mi
mica, tonul vocii şi scena sunt părţi

importante în a face o poveste foarte
atractivă pentru copii.
4. Momentul în care se spun poveş
ti trebuie ales cu grijă, cel mai propice
fiind seara înainte de culcare sau după
masa de prânz în campuri. Poate fi de
asemeeai şi în “vizuină” la sfârşitul
şedinţei, când copiii sunt deja epuizaţi
în urma activităţilor, şi simt nevoia de
o pauză, vor fi mai ascultători.
5. Lecţia pe care o transmite o
poveste se înţelege de la sine. Dacă
morala poveştii este evidentă, atunci
ar trebui să lăsăm să-şi facă efectul
asupra lupişorilor fără ca liderul să
intervină cu explicaţii suplimentare.
Copiii nu sunt impresionaţi de
eforturile liderilor de a sublinia
concluzia.
6. Nu este necesar ca liderul să
facă povestirea misterioasă sau
înfricoşătoare pentru a capta atenţia
copiilor. Singurul lucru pe care îl
obţine sunt coşmarurile pe care le-ar
putea avea.
7. La următoarea întâlnire, lupişorii
se pot folosi de povestirea precedentă
pentru a face schiţe, desene, cântece
etc.

!

Poveştile sunt cel mai sigur mod de
a le transmite copiilor mesaje din
lumea reală, de a le expune
întâmplări frecvente din viaţa
cotidiană într-un mod plăcut şi uşor
de înţeles. Ascultând poveştile cu
tâlc şi morală, copiii devin conştienţi
de situaţii similare în care au fost
poate implicaţi, pun întrebări,
înţeleg mai bine legile nescrise ale
lumii înconjurătoare.
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3.4 Cântecele şi dansul
Cântecele şi dansul au un rol
important în crearea atmosferei în
haitic. Şi lupişorii sunt mereu doritori
să cânte.
Liderii pot să-i înveţe o varietate
de cântece şi dansuri, de la cele mai
simple până la cele mai complexe şi
atractive. Un lider trebuie să cunoască

şi el foarte multe cântece pentru dife
rite ocazii.
Cântecele nu trebuie să fie
neapărat specifice scout-ului. Ţara
noastră are o diversitate de cântece
uşoare care reprezintă o sursă bogată
de inspiraţie.

!
Este foarte
important ca
în organizarea
oricărei activi
tăţi (camp,
tură, ieşire,
concurs etc.)
liderul să ia în
considerare
standardele de
activităţi
existente în
cercetăşie.

B. Activităţi variabile în Haitic
După cum s-a menţionat şi anterior
în acest capitol este în interesul lide
rului ca activităţile variabile pe care le
realizează la întâlniri să fie stimulante,
competitive, utile etc. Activităţile va
riabile pot implica diverse lucruri în
funcţie de interesele copiilor şi nevoile
comunităţii în care se desfăşoară
Haiticul.

Temele care apar cel mai des în
aceste activităţi sunt cele care implică
de obicei lucru manual, sporturi, dife
rite tipuri de artă, ecologizare, servicii
în slujba comunitătii, reflecţii perso
nale, viaţa de familie, înţelegere in
terculturală, drepturile omului, lectu
ri despre democraţie şi pace etc. Dar
faptul că acestea sunt cele mai întâl
nite subiecte nu exclude sub nicio for
mă alte arii de acţiuni care ar putea fi
în beneficiul şi interesul copiilor.
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Activităţile pe care liderul le propu
ne sau creează trebuie să fie compe
titive, folositoare, atractive şi recom
pensatoare.
99 Competitive: implică o provo
care pentru aptitudinile şi capacităţile
copilului, astfel încât să-l stimuleze
să-şi dorească să şi le îmbunătăţească
99 O activitate care necesită mai
puţin efort decât sunt lupişorii capabili
să ofere nu le va dezvolta capacităţile
şi nici nu îi va încuraja să-şi dorească
să-şi îmbunătăţească cunoştinţele
sau abilităţile.
99 Pe de altă parte, dacă provo
carea se dovedeşte a fi peste limita
abilităţilor şi a nivelului de maturitate
a lupişorului, va provoca pierderea in
teresului din partea copiilor şi nu se
va mai obţine rezultatul dorit.
99 Folositoare: pune accent pe
nevoile lupişorilor şi să genereze ex
perienţe favorabile pentru ca aceştia
să asimileze cât mai bine informaţiile
dorite.
Pentru a fi considerată educativă,
o activitate ce generează un impuls
pe moment, una care se repeta sau
pur şi simplu una ce conţine multă
acţiune nu este de ajuns. Activitatea
are ca scop dezvoltarea personală,
cum ar fi să ofere ocazia lupişorului
de a-şi pune în practică o abilitate
specifică lui şi de a şi-o dezvolta prin
experienţa dobândită.
99 Recompensatoare:insuflă lupi
şorilor ideea ca în urma acestei activi
tăţi vor obţine ceva important, fie pe
plan spiritual (un progres, o realizare
etc.) sau pe plan material (un premiu
simbolic, un însemn de merit etc.

99 Atractive: înseamnă că fiecare
activitate trebuie să stârneasca in
teresul şi entuziasmul lupişorilor.
Aceasta se poate întâmpla fie pentru
că pur şi simplu le place, fie că este
originală sau pentru că se simt moti
vaţi de o idee sau valoare pe care o
transmite activitatea respectivă
Când se aleg activităţi variabile ar
fi foarte indicat să se ţină cont de cele
patru condiţii menţionate mai sus.
Activităţile variabile în funcţie de
durata lor
Durata activităţilor variabile este
influenţată de câteva aspecte impor
tante:
1. Există activităţi spontane sau
improvizate care sunt de cele mai
multe ori activităţi surpriză şi au ca
scop căpătarea atenţiei copilului,
crearea unui moment distractiv sau
umplerea unor pauze inutile. Este
bine ca toţi liderii să cunoască un
număr cât mai mare de astfel de
jocuri/activităţi întrucât experienţa
demonstrează că întotdeauna va fi
nevoie de ele.
2. Există activităţi de scurtă durată,
care se fac de obicei la o întâlnire, şi
activităţi de durată medie care se pot
desfăşura pe parcusul a 2-3 şedinţe.
Aceste două tipuri de activităţi sunt
cele mai întâlnite în cadrul haiticului.
3. Sunt de asemeni şi activităţi de
lungă durată care s-ar putea derula
chiar şi o lună sau un ciclu întreg. Din
moment ce copiii la vârsta aceasta
nu reuşesc să-şi menţină interesul
pentru o activitate foarte mult timp,
este indicat să fie făcute cât mai rar.
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!

Durata unei activităţi este influenţată de cerinţele progra
mului educativ şi de propunerea şi implicarea copiilor care
iau parte la ele.

Este foarte
important ca
în organizarea
oricărei activi
tăţi (camp,
tură, ieşire,
concurs etc.)
liderul să ia în
considerare
standardele de
activităţi
existente în
cercetăşie.

Cele spontane, de exemplu,
nu necesită să fie pregătite
dinainte sau să fie luate în
calcul atunci când schiţăm
programul, iar participarea
copiilor va fi cât se poate de
naturală.
Cele de scurtă durată tre
buie incluse în schema pro
gramului, dar orice activitate
de acest gen poate înlocui o
alta care nu a putut fi des
făşurată din diverse motive.

Cele medii sau de lungă
durată vor fi incluse în pro
gram cu atenţie, iar copiii vor
fi mereu implicaţi în propune
rea şi selectarea lor
Activităţile variabile pot fi
făcute una în continuarea al
teia (succesiv) sau pot fi des
făşurate în paralel, dată fiind
natura unor activităţi medii
sau de durată lungă.

4. Funcţiile animaţiei
1. Funcţia de socializare Animaţia apare ca un mijloc de
integrare şi de adaptare, favorizează
comunicarea, orientează energiile
spre sarcini colective.
2. Funcţia ludică şi recreativă
- Animaţia reprezintă o modalitate
foarte importantă de organizare a
timpului liber.

5. Funcţia de educare socială
- Animaţia permite corectarea într-o
manieră lejeră a anumitor carenţe,
fiind un fel de asistent cultural ca
re completează lipsurile formării şi
educaţiei, readaptându-i şi integrân
du-i pe cei marginalizaţi, reeducând
într-o anumită măsură, aşa-zisele
“deficienţe sau handicapuri culturale”.

3. Funcţia educativă şi de
culturalizare - Animaţia apare ca o
alternativă la actualul mod de realizare
a educaţiei, care vine să completeze
formarea şcolară, eventualele caren
ţe, reprezentând totodată un instru
ment de transmitere a culturii.
4. Funcţia inovatoare - Animaţia
oferă posibilitatea descoperirii unor
noi stiluri, moduri de viaţă, având o
funcţie inovatoare prin însăşi alterna
tiva pe care o oferă.
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5. Jocul – primul mare educator
Jocul este elementul fundamental
al Metodei Scout, element constructiv
pentru creşterea personală şi nu nu
mai, în perioada copilăriei, dar şi în
adolescenţă şi la vârsta adultă. Jocul
constituie mijlocul pedagogic forma
tor al vieţii în unitate. El oferă lideri
lor ocazia de a da copilului, prin joc
încrederea în propriile capacităţi, şi
de a-l încuraja să treacă mereu de
dificultăţi.
Prin joc, copilul învaţă să observe
regulile liberului consimţământ, să
aibă respect faţă de alţii, să fie loial
faţă de sine însuşi şi faţă de alţii, să
colaboreze cu altii, să-şi accepte pro
priile limite, făcând întotdeauna tot
posibilul pentru a se depăşi. În afara
activităţilor ce ţin de cercetăşie, el îşi
exercită funcţiile motrice, perceptive
şi imaginative şi trăieşte propria sa
experienţă cu specificul cercetăşiei.
Activităţile care se desfăşoară la
lupişori au în vedere cadrul imaginar
existent pentru aceştia, Cartea
Junglei. Utilizarea corectă a cadrului

imaginar cere prezenţa fantasticului
în fiecare activitate, aceasta fiind
un liant între ambianţe şi simboluri
diverse inspirate de tema fantastică
de bază.
Elementele care contribuie la reali
zarea unui cadru imaginar, care oferă
stabilitate şi continuitate pedagogică
şi care prezintă utilitate educativă fie
pentru lupişor, fie pentru lider, sunt:
99 să se respecte psihologia copilului;
99 prezenţa unei figuri care per
mite adultului să se integreze în joc
(ex: Akela, Baloo, etc);
99 prezenţa unui conţinut moral
prevăzut de succesiuni şi personaje
cu o viaţă ideală;
99 prezenţa unui drum de creştere
personală şi comunitară;
99 referinţa la natura văzută ca o
ocazie pedagogică pentru a-l ajuta pe
copil să culeagă şi să aleagă un stil
de viaţă;
99 posibilitatea de a adapta su
biectul jocului.
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A. Caracteristicile jocului
Jocurile şi joaca pot fi privite din
două perspective.
În primul rând, joaca poate fi
considerată o atitudine. Din această
perspectivă, joaca este un mod de
abordare, un stil personal şi o cale de a
face lucrurile. Este un punct de vedere
din care lucrurile pot fi observate şi
judecate, nu grav, ci cu optimism şi
umor, permiţându-i individului să fie
surprins de viaţă.
Dat fiind faptul că această atitudine
li se potriveşte copiilor, Metoda Scout
este pentru ei un joc uriaş, care devine
propriul lor joc şi care constituie cea
mai mare atracţie a cercetăşiei. Aceas
tă « atitudine jucăuşă » este ceea ce
îi face pe băieţi şi fete să fie deschişi
şi să fie ei inşişi, fără inhibiţie, ceea
ce le permite liderilor adulţi să-i poată
cunoaşte mai bine şi să identifice cea
mai bună cale de a-i sprijini.
În al doilea rând, jocurile pot fi
privite ca o activitate, ca o metodă
spontană de descoperire de sine, a
celorlalţi şi a lumii. Joaca atrage după
sine experimentarea, observarea şi
depăşirea limitelor, aventurarea, stră
duinţa şi sărbătorirea.
Joaca împreună cu ceilalţi impli
că participare, ajutor reciproc, orga
nizare, învăţarea felului în care se
poate câştiga sau pierde. Din această
perspectivă, joaca este o metodă de
introducere în viaţa societăţii, deoa
rece, la fel ca în viaţa de zi cu zi, exis
tă reguli cărora fiecare trebuie să se
supună.Jocurile organizate îi atrag cel
mai mult pe copii şi îi ajută să înveţe. În
jocurile organizate, fiecare participant
are o responsabilitate de care să se
achite, folosindu-şi inteligenţa şi ta
lentul. Fiecare participant trebuie să

se concentreze la ceea ce face, de
oarece, dacă nu este atent, echipa lui
poate pierde.
Prin joacă, tinerii învaţă că nu pot
învinge întotdeauna, că uneori tre
buie să se pună în locul altora, să
îşi controleze impulsurile fizice, să
se stăpânească şi să îşi stăpânească
impulsul de a interpreta regulile în
folosul propriu. În jocuri, fiecare, chiar
şi cei mai puţin talentaţi, strălucesc la
ceva, în mod deosebit.

B. Clasificarea jocurilor
Există şapte categorii de jocuri care
reies din situaţiile sau caracteristicile
fundamentale ale grupului.
a. jocurile de prezentare: este
vorba de un prim contact al grupului.
E de dorit ca lucrurile să se desfăşoare
într-un mediu plăcut care să ofere
membrilor ocazia de a se apropia şi
cunoaşte.
b.
jocurile
de
cunoaştere:
cunoaşterea persoanelor este primul
pas în construirea unui grup. Prin in
termediul jocului se pot crea condiţii
pentru cunoaşterea reciprocă a mem
brilor.
c. jocurile de afirmare: presupun
dezvoltarea autoaprecierii fiecărei
persoane şi integrarea ei în cadrul
grupului. Pentru aceasta, trebuie re
cunoscute sau exprimate necesităţile
proprii.
d. jocurile de încredere: construirea
încrederii presupune crearea unui cli
mat favorabil în care cunoaşterea şi
afirmarea participanţilor este înlo
cuită de încredere. Încrederea pre
supune un grad avansat în relaţiile
interpersonale din cadrul grupului.
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e.
jocurile
de
comunicare:
problemele de comunicare se află la
rădăcina multor conflicte. Dezvoltarea
comunicării verbale şi a formelor de
comunicare nonverbale presupune
o multitudine de experienţe pentru
favorizarea omogenizării grupului.
f. jocuri de cooperare: reprezintă
depăşirea
relaţiilor
competitive.
Grupul poate descoperi avantajele
şi posibilităţile cooperării pentru
atingerea unui scop comun.
g. jocuri energizante (de exterior):
accentul se pune pe abilităţile fizice
ale fiecărui participant, acest tip
de joc punând în comun diverse
caracteristici ale jocului prezentate
mai sus.
Toate aceste tipuri de jocuri
trebuiesc introduse în cadrul Haiticului
prin intermediul unei poveşti, a unui
cadru imaginar care să-i solicite
pe lupişori din punct de vedere
intelectual, spiritual şi fizic. Datorită
cadrului imaginar care se aplică la
această ramură, liderii vor putea intra
mai uşor în lumea copiilor şi în mintea
lor prin intermediul personajelor
excepţionale din “Cartea junglei”.
Astfel, fiecare lider va reprezenta
un animal cu caracteristici deosebite
din carte, caracteristici care ar trebui
însuşite pe tot parcursul şedinţei sau
a jocului. Fiecare personaj din carte
are trăsături bine conturate care,
puse în comun, ajută la dezvoltarea
armonioasă a fiecărui lupişor. De
exemplu, toţi lupişorii ştiu că Baloo
este foarte jucăuş, aşadar, jocuri de
tipul celor de afirmare, încredere, ar
trebui să fie modelate de el.

C. Derularea jocului
1. Elemente de care trebuie să
ţinem cont atunci când organizăm un
joc :
Număr de jucători, vârstă, sex,
pregătirea fizică a fiecăruia, gradul
de pregătire a jucătorilor, vreme, îm
brăcăminte (trebuie adaptată), men
talitatea jucătorilor (gusturile lor),
obişnuinţa de a se juca (care ne ajută
să alegem jocuri mai dificile sau mai
uşoare), loc, materiale de care dis
punem, durata, momentul zilei.
2. Înainte de începerea jocului :
Se vor aduce materialele necesare
pentru jocul planificat. Se va crea dis
poziţia necesară, vedem dacă toată
lumea este prezentă, dacă au o ţinută
practică (atenţie la obiectele ce pot
cauza accidente).
Pentru a da explicaţii clare, se
creează linişte şi li se stârneşte inte
resul. Acest lucru se poate realiza:
- printr-un calm imperturbabil şi
verificând periodic timpul;
- începerea explicaţiilor cu voce joasă ;
- prin diferite strigăte zgomotoase:
«Cric-crac ! …mai tare… cric-crac!»
- prin strigătul patrulei, dacă se joacă
pe patrule.
Liderul vorbeşte tare, rar, astfel
încât fiecare copil să înţeleagă şi să
vizualizeze desfăşurarea jocului. În
ţelegerea jocului va fi facilitată dacă
sunt utilizate scheme vizuale sau
exemple. Este indicat ca liderul să se
gândească cum vor percepe jucătorii
o schemă faţă de un discurs lung.
Explicaţia trebuie să fie completă,
dar scurtă şi progresivă, explicaţiile
trebuie ordonate şi dacă se poate să
se facă mereu în aceeaşi ordine (să
avem o fişă de joc).
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3. Ordinea în care se dau explicaţiile.
Exemplu :
99 teren, limite;
99 împărţirea pe echipe (cu semne
distinctive şi nume);
99 scopul şi spiritul jocului;
99 regulile principale, în număr
mic, şi, dacă se poate, reguli secundare
în timpul jocului;
99 semne de arbitraj (fluier, mijloa
ce vizuale);
99 timp limită;
99 reguli particulare: ce nu trebuie
făcut;
99 sugerarea unor tactici, tehnici;
99 întrebaţi dacă sunt necesare ex
plicaţii suplimentare.
Este recomandat ca liderul să se
asigure că toţi jucătorii au înţeles,
apoi, dacă este posibil, să se joace o
tură sau două de probă.
Pentru ca un joc să aibă un feedback
pozitiv trebuie ca liderul:
1. Să unoască multe jocuri sau să
aibă materialul necesar pentru a le
pune în practică;
2. Să
aleagă
jocul
adecvat
situaţiei;
3. Să pregătească în avans tot ce
îi trebuie;
4. Să stabilească reguli simple şi
să le exprime clar de la început: copiii
trebuie să înţeleagă cum va decurge
jocul şi cum pot câştiga sau pierde;
5. Să îi încurajeze constant fără a
se implica ca jucător;
6. Să nu lase pe nimeni exclus,
decât dacă a ieşit din joc, iar în acest
caz, dacă regulile permit, să intre din
nou în joc;
7. Să lase jocul să decurgă natural
şi să nu întrerupe fără un motiv bun;
8. Să termine jocul înainte ca
lupişorii să-şi piardă interesul, bazân
du-se pe faptul că sfârşitul poate fi
coordonat (unele jocuri au un final

impus într-un timp specificat). Un joc
care se termină la timpul potrivit va
fi ţinut minte cu plăcere, iar copiii vor
vrea să-l joace şi altădată.
9. Să se asigure că cel care a pier
dut nu este luat în râs, iar cel care a
câştigat este felicitat;
10. Să nu se reia acelaşi joc foarte
des;
11. Să evalueze cu restul liderilor
jocul şi sarcinile atribuite.
În Haitic pot fi propuse tot felul
de jocuri: de interior, exterior, jocuri
mici, mari, energizante, propuse de
lideri sau inventate de copii.
Tipuri de jocuri care ar trebui
evitate:
1. Jocurile de oraş, care necesită
deplasarea copilului de unul singur
prin locuri publice şi care îl pun în si
tuaţii pentru care nu este încă pregătit
la această vârstă;
2. Jocurile de noapte în camp, ca
re necesită abilităţi fizice (motorii) şi
de orientare pe care copiii încă învaţă
să le dezvolte;
3. Jocuri fizice, care implică un
grad mai mare de provocare ce de
păşesc abilităţile copiilor de a le face
faţă cu succes sau fără riscuri.
Există o multitudine de publicaţii
sau carneţele cu diferite tipuri de jo
curi pentru lupişori. Cu toate acestea,
nimic nu poate înlocui cartea de jocuri
personală a liderului, în care se ţin
notiţe despre cele mai bune jocuri
pe care le-a experimentat în timpul
şedinţelor.
Haiticul se joacă pentru simpla bu
curie dată de joc. Joaca este ocupaţia
normală a copiilor, fie că este struc
turată cu obiective prestabilite, sub
forma unui sport sau în modul lor
natural.
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6. Planul şi fişele de activitate
A. Planul de activităţi
Planul de activităţi se realizează
la începutul anului scout împreună
cu toţi liderii de unitate si se vizează
atingerea unor obiective educaţionale.
Indicat ar fi ca pe parcursul unui an să
existe 15-20 de întâlniri săptămânale
pentru a putea observa un progres la
lupişori şi pentru a avea o continuitate
în evoluţia lor prin intermediul ariilor
de dezvoltare şi al cadrului imaginar
specific acestei ramuri.
Înainte de schiţarea unui plan de
activităţi este indicat să se facă un
inventar la toate activităţile realizate
până în prezent, un recensământ
al lupişorilor şi o analiză a situaţiei
financiare. În tabelul următor aveţi
două coloane. Cea din partea stângă
este pentru situaţia actuală, iar cea
din partea dreaptă pentru obiectivele
anului respectiv. Pentru că întâlnirile
variază la fiecare centru local, tabe
lul schiţat este foarte flexibil şi uşor
de adaptat pentru oricâte activi
tăţi îşi propun liderii. Legenda ajută
la creionarea planului întrucât acti
vităţile au fost clasificate în 3 cate
gorii: cele locale, naţionale şi sărbă
torile. Sărbătorile includ atât zilele în
care se comemorează sfinţi, cât şi zile
mondiale de orice natură.
Unele activităţi, precum cele naţio
nale, se pot desfăşura pe perioada mai
multor zile. De obicei sunt anunţate
măcar o lună înainte. Astfel, va fi mai
uşoară organizarea activităţilor acea
perioadă în funcţie de evenimentul
respectiv. De asemenea, activităţile
desfăşurate în fiecare centrul local
au o flexibilitate foarte mare. De la
întâlnirile săptămânale până la proiec
te ecologice sau carnavaluri, acestea

pot varia atât ca durată, cât şi ca
număr de participanţi sau posibilităţi
financiare.
Important este ca după ce a fost
făcut planul de activităţi pe tot anul,
liderii să fie consecvenţi şi să respecte
cât mai mult din ideile conturate. Nu
mai astfel pot fi observate un pro
gres la lupişori şi o evoluţie lină şi
bine definită. La sfârşitul anului scout
este indicată realizarea unei eva
luări; uneori trebuie rezervată o zi
întreagă atât pentru lupişori, cât şi
pentru lideri. Un feedback de orice
natură este foarte util pentru urmă
torul an scout întrucât ajută la con
turarea ideilor pentru viitor. Şi este
importantă verificarea atingerea o
biectivelor educaţionale propuse la
început.

B. Fişa de activitate
Fişele de activitate, împreuna cu
alte anexe, precum lupişorii de în
tâlnire, însemnele de merit etc. sunt
foarte utile în elaborarea unui program
de întâlnire pentru lider. O fişă de ac
tivitate conţine un număr şi numele
activităţii în cauză. De asemenea este
punctat pe ea şi aria de dezvoltare ca
re beneficiază cel mai mult în ceea ce
priveşte atingerea obiectivelor educa
ţionale.
În continuare, fişa de activitate
ar trebui să cuprindă o descriere despre
locul unde se poate implementa,
desfăşura activitatea respectivă, cât
durează, numărul de participanţi ne
cesari, cum vor lua aceştia parte la
activitate şi materialele necesare
pentru o bună desfăşurare.
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De asemenea, sunt punctate şi
obiectivele dorite a se obţine în urma
acestei activităţi şi obiectivele specific
educaţionale la care contribuie. În
descrierea ei se vor da şi câteva sfaturi
despre cum putem să o realizăm în
cel mai bun mod.

tăţilor, a jocurilor şi moduri de imple
mentare, în continuare se vor putea
aprofunda noţiuni despre Natură,
mediul în care se ţin câteva din acti
vităţile menţionate mai sus, precum
campul, ieşirea sau hike-ul.

Când activitatea necesită anumite
cunoştinţe tehnice pe care liderii s-ar
putea să nu le aibă, acestea vor fi
scrise într-un rezumat în anexa teh
nică. Astfel se asigură că informaţia
este transmisă într-un mod uşor de
înţeles iar liderii vor economisi timp
nemaifiind nevoiţi să consulte cărţi
sau să facă o muncă de cercetare.
Fişele de activitate şi anexele teh
nice sunt unelte care stimulează ima
ginaţia şi oferă alternative. Nu este
indicată limitarea la un anumit număr
de fişe sau intrare în rutină. Liderii şi
lupişorii trebuie să fie mereu motivaţi
să creeze noi şi noi activităţi inspirate
din nevoile personale, mediul în care
trăiesc sau diferite situaţii în care au
fost.
Prin intermediul activităţilor sunt
atinse obiectivele. Dacă sunt alese
cum trebuie şi sunt prezentate în mo
dul potrivit, activităţile vor fi un real
ajutor în educarea micului lupişor, în
progresul pe care liderul şi-l doreşte
pentru el şi mai ales pentru evoluţia
sa personală.
Există o varietate de activităţi care
se pot desfăşura la întâlnirile săptă
mânale, în cadrul campului sau al unui
hike. Important însă este să fie făcute
cum trebuie, de către cine trebuie.
Şi astfel pot fi obţinute rezultatele
scontate.
Pentru că acum există o bază teo
retică despre caracteristicile activi

!
Există o
multitudine de
publicaţii sau
carneţele cu
diferite tipuri de
jocuri pentru
lupişori. Cu toate
acestea, nimic
nu poate înlocui
cartea de jocuri
personală a
liderului, în care
se ţin notiţe
despre cele mai
bune jocuri pe
care le-a
experimentat în
timpul
şedinţelor.
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Natura

Pe parcursul acestui capitol,
liderul:

desen realizat de Popescu Maria

99 va conştientiza importanţa
naturii în viaţa lupişorilor;
99 va înţelege de ce sunt
necesare activităţile în natură
pentru lupişori;
99 va afla importanţa naturii
pentru dezvoltarea ulterioară a
copilului.

Capitolul IX
Natura este una dintre cele 7 componente ale Metodei Scout. Cu ajutorul
acesteia se întregeşte învăţarea prin acţiune şi cadrul simbolic, care este tot
unul natural, menit să îi scoată pe cei mici din cotidian şi să îi pună faţă în faţă
cu evenimente deosebite, având drept scop modelarea caracterului acestora
pentru ca ei să poată lăsa lumea un pic mai bună decât au găsit-o.

1. CONŞTIENTIZAREA NATURII

!
„Jocul în
natură cu alţi
copii sau cu
adulţi este
principala
modalitate
prin care
copilul
cunoaşte
lumea înconju
rătoare, îşi
dezvoltă
capacitatea de
a înţelege şi
de a învăţa.”

Este important ca liderul
să alterneze activităţile des
făşurate în sediu cu cele care
au loc în natură, precum şi
cu ieşirile la teatru, muzeu,
cinematograf. Toate acestea îl
pun pe lupişor faţă în faţă cu
diverse situaţii de care se va
lovi în viaţă şi care îl vor învăţa
cum să reacţioneze şi cum să
se comporte. Mai mult decât
atât, prin îmbinarea plăcută
a activităţilor, lupişorii nu se
vor plictisi de acelaşi cadru
şi curiozitatea lor va fi mereu
stimulată, ei gândindu-se de
fiecare dată: „Oare ce o să
facem astăzi la cercetaşi? Un
de mai mergem?”

Greta Harja

Unul dintre cadrele în care
pot fi desfăşurate activităţile

cercetăşeşti menţionate mai
sus este cel natural. Natura
nu poate fi cunoscută decât
trăind în mijlocul ei. Cadrul
natural este un mister pentru
lupişor, o lume necunoscută
care îi trezeşte curiozitatea.
În natură întâmpină greutăţi
şi lucrurile care erau acasă de
la sine înţelese, devin acum
nişte probleme ce trebuie
rezolvate: gătitul, dormitul,
siguranţa. „Jocul în natură cu
alţi copii sau cu adulţi este
principala modalitate prin
care copilul cunoaşte lumea
înconjurătoare, îşi dezvoltă
capacitatea de a înţelege şi
de a învăţa.” (Greta Harja,
Importanţa jocului în aer
liber
pentru
dezvoltarea
spontaneităţii copiilor).
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În acelaşi timp, jocul în natură
permite integrarea copilului în so
cietate. Prin urmare, copilul care se
joacă dobândeşte experienţă, iar jocul
în echipă creşte spiritul de competiţie
şi autocontrol. El învaţă să câştige, dar
şi să piardă, să încerce mai mult şi mai
bine data viitoare şi să îşi depăşească
limitele. Beneficiile nu sunt numai de
partea celor mici atunci când este vo
rba despre activităţile în natură. Or
ganizând şi participând la activităţi
în natură, un lider îşi poate dezvolta
diferite abilităţi precum atenţia
distributivă sau capacitatea de a-i ţine
sub control pe cei mici şi de a organiza
asemenea întâlniri care necesită o
pregătire mult mai amănunţită decât
cele pregătite la sediu. Nu în ultimul
rând, spiritul său de aventură poate
fi dezvoltat, liderul confruntându-se
în cadrul unei ieşiri cu numeroase
situaţii, unele neprevăzute. Munca
depusă pentru educarea celor mici
va dezvolta capacităţile liderilor şi îi
va motiva pentru depăşirea limitelor
proprii.
Pe de altă parte, trebuie remarcat
faptul că într-un cadru natural, apar
numeroase pericole care nu sunt
întâlnite în spaţiul securizat al locului
obişnuit de întâlnire (aglomeraţie,
maşini, animale sălbatice, etc.).
De exemplu, creşte considerabil
posibilitatea ca lupişorii să se
accidenteze sau să se rătăcească. De
aceea, este recomandat ca la orice
ieşire să participe cel puţin doi lideri.
Este ştiut faptul că toată lumea
simte nevoia de a ieşi din casă sau din
oraş, pentru a se relaxa şi a se bucura
de aerul curat din mijlocul naturii.
Acolo, oricine se poate deconecta de
problemele de acasă, poate scăpa de
aglomeraţie şi de serviciu şi se poate
odihni atât fizic cât şi psihic. Pentru

copii, această nevoie este şi mai
mare, contactul pe care aceştia îl au
de mici cu natura având consecinţe
semnificative
pentru
dezvoltarea
lor ulterioară. Copilul care se joacă
în natură îşi dezvoltă creativitatea
şi abilitatea de a coopera şi de a se
descurca în diferite situaţii. Ceea ce
pentru adulţi este o simplă bucată
de lemn, pentru copil poate deveni
un cal, o maşină sau o sabie. El va
acumula experienţe de viaţă proprii şi
îşi va modifica selectiv şi sistematic
conduita sub influenţa acţiunilor
mediului înconjurător. Din punct
de vedere fizic, lupişorul va fi mai
rezistent, iar sistemul său imunitar
mai întărit.
Natura este o forţă pe care omul
nu a învăţat încă să o stăpânească pe
deplin. Este ca o mamă răbdătoare
şi înţelegătoare atunci când este
respectată, însă îşi poate pedepsi
foarte aspru copiii atunci când aceştia
nu mai ţin cont de regulile ei.
În ziua de astăzi, la nivel
internaţional, tot mai mulţi oameni
îşi pun problema poluării mediului
înconjurător care se degradează din
ce în ce mai mult din cauza activităţilor
nocive ale omului. Trăind în mijlocul
naturii, lupişorul va ajunge să
înţeleagă că mediul natural este vital,
că îi poate fi prieten, dar şi duşman
dacă nu este respectat şi preţuit.
Activităţile în natură sunt menite
să le arate practic lupişorilor ce se
întâmplă dincolo de porţile oraşelor
şi ale propriilor case, ei putând
experimenta ceea ce până acum doar
li s-a povestit. Fiind activităţi practice,
ei ajung să trăiască şi să cunoască
lucruri care erau până deunăzi doar
nişte poveşti.
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2. ACTIVITĂŢI ÎN NATURĂ
Activităţile în natură diferă foarte
mult de orice alt tip de activităţi. În
natură, liderul şi lupişorii ajung să
se cunoască mai bine şi să lucreze
împreună în condiţii diferite de cele
cu care s-au obişnuit în sediul unde
se întâlnesc de obicei sau chiar în
oraş. Regulile care trebuie respectate
se schimbă brusc, apar unele noi,
în vreme ce altele dispar (în natură
este bine să ţipi uneori – atunci când
eşti în pericol, nu mai sunt străzi
care trebuie trecute numai la lumina
verde a semaforului etc.). Ei au astfel
oportunitatea de a cunoaşte şi un alt
mod de viaţă, mai plin de pericole, mai
puţin sigur, dar cu atât mai frumos.
Lupişorii sunt uimiţi de tot ceea ce
îi înconjoară, sunt la vârsta când
descoperă şi orice lucru li se pare nou
şi nemaipomenit. Având activităţi în
natură, ei vor experimenta ceea ce
învaţă şi astfel vor reţine mult mai
uşor informaţiile. Deşi unii lupişori
vor avea mai multe cunoştinţe cu
privire la traiul în natură, faptul că
vor fi nevoiţi să lucreze în echipă, să

convieţuiască în acelaşi loc pentru o
perioadă definită de timp, îi va face
să se considere camarazi în această
aventură, iar prietenia lor se va lega
mult mai strâns şi mai uşor.
Pe de altă parte, sunt binecunoscute
efectele pozitive ale activităţilor
sportive în procesul creşterii şi
dezvoltării fizice şi mentale. A face
mişcare înseamnă a antrena în
permanenţă organismul, a-l fortifica
menţinându-l în formă. Cele mai
multe sporturi au efecte benefice
precum: creşterea capacităţii de re
zistenţă la efort, a capacităţii de co
ordonare şi concentrare. Contactul
cu natura, petrecerea timpului în aer
liber culegând singur fiecare plantă
pentru ierbarul ce trebuie făcut la ora
de biologie sau construind castele de
nisip în parc sau pe plajă, transformă
învăţarea într-un proces evolutiv,
realizat într-o manieră activă.
Activităţile în natură presupun o or
ganizare mult mai atentă a întâlnirii.

!
Activităţile în
natură presu
pun o organi
zare mult mai
atentă a
întâlnirii. Ele
pot dura de la
câteva ore
până la una
sau mai multe
zile.
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!
Liderul trebuie
să fie mult mai
atent la ei, la
ceea ce fac (în
timpul ieşirii)
şi sa se asigu
re că toţi au
lucrurile de
care au nevoie
pentru ieşire
(înaintea
plecării)

Ele pot dura de la câteva ore până la
una sau mai multe zile. În funcţie de
durată, pregătirea pentru o asemenea
activitate este mai mult sau mai puţin
solicitantă. Lupişorilor trebuie să li se
spună înainte cu ce să vină pregătiţi
(apă, haine de schimb, mâncare etc)
şi înainte de plecare să li se aducă la
cunoştinţă regulile după care se vor
ghida în timpul ieşirii, reguli diferite
de cele de până atunci. Liderul trebuie
să fie mult mai atent la ei, la ceea ce
fac (în timpul ieşirii) şi sa se asigure
că toţi au lucrurile de care au nevoie
pentru ieşire (înaintea plecării). De
asemenea, este recomandat ca liderul
să aibă pregătite cântecele pentru
drum şi fel de fel de jocuri menite
să menţină o atmosferă plăcută pe
parcursul excursiei. Pentru orice
ieşire pe care o organizează, liderul
trebuie să aibă acordul parental
pentru fiecare lupişor participant la
activitate. Modelul pentru un astfel
de acord poate fi găsit la secţiunea
„Anexe” a acestui ghid.

Exemple de activităţi în natură
sunt numeroase. Ele pot varia de la
o ieşire în parc pentru a se juca cu
mingea, la o ieşire de orientare în
pădure sau pentru a culege plante
pentru ierbarul de la şcoală. Mai mult
decât atât, în timpul unei ieşiri la
pădure, lupişorii pot învăţa şi despre
plante medicinale, pot afla ce fructe
sunt bune de mâncat, pot identifica
ciupercile comestibile sau pe cele
otrăvitoare.
Ieşirile de mai multe zile presupun
asigurarea unui loc de cazare sigur şi a
unor facilităţi minime. În timpul unor
asemenea ieşiri ei pot învăţa cum să
se descurce în mijlocul naturii, cum
să ajute la punerea cortului, la gătit
sau la aprinderea focului.
Următorul capitol va fi dedicat în
totalitate liderului şi caracteristicilor
lui, deoarece reuşita acestor activităţi
depinde de el, de felul în care acesta
pregăteşte activitatea şi modul în
care o desfăşoară.
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Liderul
de
lupișori

În urma acestui capitol liderul
va afla:
99 despre începuturile sistemului
patrulelor;
99 cum se face împărţirea pe
patrule în cadrul Haiticului;
99 care este modul de organizare
a unei patrule.

desen realizat de Ursu Sabina

Capitolul X

Capitolul X
Pentru unii oameni cercetăşia este o metodă de a ţine copiii ocupaţi şi în
afara pericolelor, pentru alţii este o metodă de a-i organiza, educa şi insufla
puţină disciplină. Şi nu lipsesc cei care cred că cercetăşia este doar un joc
nevinovat, poate chiar naiv.
Toate aceste imagini arată o indiferenţă faţă de latura educaţională a
Cercetăşiei. Organizaţia caută întotdeauna oportunităţi pentru a schimba
aceste concepţii şi desfăşoară diferite activităţi, pentru a promova în societate
misiunea cercetăşească. Dar aceste activităţi nu vor fi niciodată de ajuns dacă
liderii, pe lângă îndeplinirea sarcinilor lor, nu prezintă caracterul educaţional
al cercetăşiei.
Acest aspect este foarte important deoarece aceste atitudini influenţează
mediul în jurul căruia liderul îşi organizează activitatea şi determină dacă
munca sa este apreciată sau nu de către autorităţile comunităţii sale. Directorul
şcolii, profesorii, autorităţile bisericeşti, chiar şi părinţii, câteodată nu-şi oferă
ajutorul pentru că nu cunosc profunzimea Mişcării.
În Haitic, liderul are un rol important. El va avea grijă să-şi atingă obiectivele
educaţionale propuse pentru lupişori, folosind ca principală metoda jocul. Din
moment ce copiii vin să se joace – şi datorită mediului în care se joacă ei cresc
ca oameni – liderii lor trebuie să aibă abilitatea dublă de a şti cum să se joace
cu ei şi în acelaşi timp să aducă o contribuţie majoră la dezvoltarea lor.

!
Atunci când se
vorbeşte de
liderul
cercetaş,
acesta e
necesar să fie
ACTIV,
CAPABIL şi
DEVOTAT.
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1. Liderul cercetaş
Robert Baden Powell afirma despre
liderul cercetaş că:

99 e necesar să posede un suflet de copil
şi să ştie să se pună în locul lupişorilor
înainte de a organiza o activitate pentru
aceştia;
99 e recomandat să înţeleagă psihologia
diferitelor vârste ale copilului;
99 trebuie să se ocupe în mod individual, de fiecare copil şi nu să-i „trateze” în
masă;
99 este necesar să ajute la dezvoltarea
unui spirit de echipă între membrii grupului pentru a obţine cele mai bune rezultate.

Liderii cercetaşi îi însoţesc pe copii
şi tineri şi au suficient dinamism (ener
gie) ca să poată intra în jocurile lor, în
aventura pe care ei doresc să o tră
iască. De asemenea, îi ajută să facă
noi descoperiri, dar şi să se descopere
pe sine; ajută fiecare copil să-şi evi
denţieze calităţile individuale, iar în
privinţa grupului, să înţeleagă sensul
a ceea ce a experimentat.
Toate aceste intervenţii pozitive din
partea adultului presupun autoritate,
dar o autoritate înţeleasă ca prezenţă,
de încredere, amabilă şi hotărâtă.
Astfel că, atunci când se vorbeşte
de liderul cercetaş, acesta e necesar
să fie ACTIV, CAPABIL şi DEVOTAT.

2. Grupul de lideri
A organiza un Haitic nu este o muncă
pentru o singură persoană, oricât de
competentă şi energică ar fi ea. Este o
sarcină pentru o echipă bine formată
care împarte responsabilităţile în mod
corect între membri.
Grupul de lideri este mixt, format
din bărbaţi şi femei care şi-au însuşit
cercetăşia ca mod de viaţă şi ca mod

de a acţiona în viaţa cotidiană, pentru
a îmbunătăţi societatea în care trăiesc.
De buna funcţionare a grupului de
lideri depinde bunul mers al unităţii de
cercetaşi.
Este de preferat ca în grupul de
lideri să existe întotdeauna cel puţin
o persoană cu suficientă experienţă în
această direcţie care să poată să se
ocupe de integrarea potenţialilor lideri.
Persoanele ce formează grupul de lideri
îşi au fiecare propriile particularităţi şi
aptitudini care-i diferenţiază.
Totuşi, asta nu înseamnă că, un
singur lider va fi încărcat în mod
sistematic cu o sarcină educativă ca
re să corespundă întregului grup.
Acesta va trebui să acţioneze în mod
solitar, ca o singură persoană, fără a
pierde totuşi bogăţia pe care o dau
aptitudinile şi calităţile fiecăruia dintre
membrii grupului.
Haiticul nu va fi stabil dacă echipa
de lideri nu este stabilă. Şi adultul nu
va creşte ca persoană şi ca lider dacă
nu îşi asumă sarcina pentru o perioadă
care îi va permite să se dezvolte în
slujbă şi să se bucure progresând.

3. Liderul de lupişori
Liderul de lupişori este un adult
care a ales să fie, în primul rând, lider
cercetaş. El, în acest moment, este
un model pentru copii, de aceea fiind
necesar să aibă o mare capacitate
creatoare şi imaginativă şi, în plus, să
ştie să o transmită copiilor.
Angajamentul
liderului
pentru
munca lui în cadrul unităţii de lupişori
ar trebui să fie pentru o perioadă
determinată, ideal 4 ani. Acest lucru
îi va permite să aibă o contribuţie la
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scopul comun, să garanteze nişte
rezultate şi să observe mai bine
dezvoltarea copiilor al căror progres îl
urmăreşte şi îl analizează.
Copiii nu intră în Haitic pentru
a învăţa materii, nici pentru a li se
cuantifica nivelul de învăţare – merg
la şcoală pentru asta. Ei nu vin pentru
a primi dragoste paternă sau pentru a
se înconjura de afecţiune maternală –
găsesc asta acasă. Nu intră în Haitic
pentru a-şi dezvolta performanţele
fizice – pentru asta pot intra într-un
club sportiv. Astfel că, rolul unui lider
nu este acela al unui profesor, nici al
unui tată sau mame, nici al unui preot,
nici al unui profesor de sport, cu atât
mai puţin al unui instructor militar.
Atitudinile liderului trebuie să fie
reflectarea felului său de a fi. Liderului
îi este recomandat să îşi dezvolte
calităţi, de asemenea capacităţii de a
se mobiliza cu voioşie, stăpânire de
sine, creativitate, dinamism, calm,
răbdare chiar şi cu exigenţă, dar numai
atunci când este cazul.
În activităţile pe care le organizează
pentru lupişori, acesta îmbină într-un
mod educativ studiile sau munca sa
cu buna dispoziţie cerută de acest
domeniu
(pregătirea
întâlnirilor,
ieşirilor, campurilor, etc) şi cu o
participare activă în comunitatea sa.
Una din primele sarcini ca lider
este să-şi cunoască copiii din Haitic.
Aceste cunoştinţe se bazează pe a
avea informaţii privind două aspecte:
pe de o parte, caracteristicile generale
ale copiilor cu vârsta cuprinsă între
7-10 ani, iar pe cealaltă parte natura
particulară şi unică a fiecărui copil,
care nu depind doar de particularităţile
vârstei lui, dar şi de numărul infinit
de factori derivaţi din istoria fiecăruia
şi mediul de provenienţă. Pentru ca

liderii să-şi poată cunoaşte copiii
ca indivizi ei trebuie să petreacă
mult timp cu ei, în cadrul şi în afara
Haiticului,
să cunoască mediul în
care trăiesc pentru a le putea observa
reacţiile, ascultându-le problemele şi
speranţele.
Liderii reuşesc să îi facă pe copii
să asimileze valorile mai mult prin
exemplu decât prin cuvinte. Procesul
de gândire şi acţionare a unui copil nu
include o legătură logică între auzire,
analiză şi acţionare; mai degrabă
este vorba de o legătură cauzală între
observare şi imitare. Un copil nu îşi
spune că regulile despre care vorbesc
liderii sunt rezonabile şi deci ar trebui
urmate. Chiar e posibil să îi placă ceea
ce vede şi să acţioneze în acelaşi fel,
mai ales, imitând persoanele pe care
le admiră.
Lupişorii îl admiră pe lider dacă văd
în el o persoană cinstită, cu o morală
bună, o persoană matură din punct de
vedere emoţional, ale cărei relaţii cu
sine, cu lumea, cu Dumnezeu este un
exemplu al propunerii educaţionale a
Mişcării Cercetăşeşti. Desigur, ei nu
vor folosi aceleaşi cuvinte, dar sunt
foarte atenţi la tot ceea ce fac liderii şi
vor ajunge să îi cunoască cu adevărat
prin intermediul acţiunilor lor.
Scopul Mişcării Cercetăşeşti constă
în contribuţia la dezvoltarea şi educarea
continuă a copiilor şi a tinerilor. Iar
dacă acest lucru este valabil pentru
tineri, atunci este la fel de valabil şi
pentru lideri, mai ales pentru că e
nevoie ca ei să fie un exemplu. Nu
este foarte dificil ca un lider să fie un
model dacă acţionează cu onestitate şi
există un acord între ceea ce spune şi
ceea ce face.
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Liderul animator este un model
(moral şi afectiv) pentru copiii cu care
lucrează. Aşadar, comportamentul său
trebuie să meargă în aceeaşi direcţie
cu discursul, adică nu va spune că nu
este voie cu mp3-player în perimetrul
campului şi el se ascunde după cort cu
căştile în urechi.
În momentul în care un adult
decide să fie lider de lupişori, acesta
va trebui să se ocupe atât de formarea
sa ca cercetaş, cât şi de organizarea
diferitelor activităţi cu şi pentru cei
mici.
Trebuie, de asemenea, să dezvolte
o abilitate educaţională, care se reiese
din ceea ce ştie şi cât de bine îşi
îndeplineşte îndatoririle.
Această abilitate este obţinută
prin dezvoltarea continuă a tuturor
aspectelor vieţii. Formarea liderului
de lupişori este sprijinită de Echipa
Naţională de Resurse Umane şi cea
de Programe prin stagiile de formare
specifice, dar care trebuie continuată în
centrul local şi la unitatea de cercetaşi
cu care lucrează. În urma acestora,
liderul va avea cunoştinţe despre:

99 nivelul psihopedagogic - cunoştinţe de
psihologie evolutivă specifică vârstei, dinamicile grupului, psihologie spirituală şi
socială, progres personal, importanţa aspectelor psihomotorice şi senzoriale;
99 metodologie: planificare, obiective, elemente de metodică, Metoda Scout şi cum
se aplică aceasta la lupişori;
99 joc: importanţă psihologică, tipologie,
aspectul educativ al jocului;
99 simbolistică: prin intermediul povestirii
şi al cântecului - simbolistica spirituală,
descoperirea tradiţiei;
99 descoperirea realităţii: analiza realităţii,
activităţi cu tematică ecologică, tehnici de
organizarea a taberelor;
99 formare spirituală: poveşti, pilde, cântece, mesaje, activităţi organizate pentru
diferite sărbători;
99 tehnici audiovizuale;
99 teme despre alimentaţie şi educaţie
sanitară.

Deşi numărul atribuţiilor liderului
de lupişori este practic infinit, pentru a
avea o idee despre ceea ce presupun
aceste sarcini, se pot pune în evidenţă
următoarele:

99 să introducă în Haitic un spirit vesel şi
creativ prin intermediul jocului;
99 să realizeze toate activităţile din
Haitic urmărind cadrul simbolic specific
lupişorilor;
99 să coordoneze procesul de planificare
a activităţilor prin intermediul obiectivelor
educaţionale existente la această grupă
de vârstă;
99 să propună şi să realizeze activităţi noi
şi interesante pentru fiecare lupişor;
99 ă coordoneze sarcini de monitorizare a
dezvoltării personale a copiilor;
99 să asigure continuitatea unităţilor de
lupişori din centrul lui local;
99 să participe la diferite stagii de formare
personală.

Liderul de lupişori este un bun
educator. A fi educator presupune a
fi înţelegător aproape fără limită şi
a avea o imaginaţie cât mai bogată.
De aceea, nu e de mirare că toate
activităţile pe care acesta le pregăteşte
sunt realizate cu ajutorul jocului şi
urmărind Metoda Scout. În mod sigur,
este momentul în care persoana face
un mare efort pentru a exprima voia
bună şi energia care îl ajută pentru
a descoperi posibilităţile şi limitările
sale şi pentru a exploata tot ceea ce îl
înconjoară.
Astfel, liderul are un alt rol
important, acela de a fi un bun
animator. Acesta este o persoană
competentă şi capabilă să-şi asume
responsabilitatea unui grup pe un timp
determinat. Cuvântul «animator»
are la bază latinescul “animus” care
înseamnă suflet. Aşadar, animatorul
este sufletul unui grup, participând la
toate activităţile grupului în momentele
importante ale vieţii cotidiene (trezire,
masă, activităţi, repaus, somn).
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Liderul care intră în joc cu copiii este
în continuare un adult, un adult capabil
să se identifice cu ei şi să ia parte la
bucuria jocului în aceeaşi măsură ca
ei, dar care nu va putea fi niciodată
confundat cu ei. Rolul adultului, prin
joacă, este de a-i ajuta să vadă lucruri
pe care ei e posibil să le fi ratat şi de a
face acest lucru într-un mod interactiv
şi distractiv.
De aceea, liderul:
99 îmbogăţeşte jocul, dar de asemenea, el sau ea reduce factorul de risc
fiind întotdeauna grijuliu, cunoscând
până unde pot copiii să meargă şi pericolele de care aceştia nu ştiu. Liderul
face jocul mai distractiv, dar ştie “să
dispară” când nu este nevoie de el şi
să fie gata “să reapară” la momentul
potrivit;
99 insuflă viaţă jocului prin motivarea, stimularea şi încurajarea copiilor,
susţinându-i când pierd din avânt,

trezind dorinţa de a depăşi obstacolele, creând mediul potrivit pentru
joc pentru a avea efectul educaţional
maxim şi încurajându-i să înveţe încă
puţin de fiecare dată;
99 explică regulile jocului, fiind întotdeauna disponibil de a le reaminti
copiilor, ştiind când să lase jocul să se
desfăşoare mai lent şi când să crească
ritmul; disponibil pentru a ajuta şi încuraja copiii să aleagă, organizeze,
îmbunătăţească şi să analizeze propriile lor jocuri şi activităţi.
Liderii care îşi îndeplinesc rolul
bine, care îmbogăţesc, insuflă viaţă
şi reglementează jocurile copiilor pot
face ca jocul să îşi atingă beneficiul
educaţional maxim. De aceea, atunci
când vorbim de liderul animator anim
tim de îndeplinirea următoarelor ca
racteristici, aşa cum sunt acestea pre
zentate în tabelul de mai jos:

Ştie
Are cunoştinţe

Ştie să fie
Are capacităţi

Ştie să facă
Are aptitudini

99 regulile şi regulamentele
99 particularităţile
de
vârstă
99 cum decurge viaţa
în colectivitate şi viaţa
cotidiană
99 să conceapă un proiect de animaţie
99 metode de animaţie
99 prim-ajutor, etc.

99 calm, tolerant
99 diplomat
99 coerent
99 ferm
99 entuziast
99 comunicativ
99 curios
99 optimist
99 bun negociator
99 volubil
99 implicat
99 conciliant
99 om de echipă
99 iniţiator
99 analist
99 imparţial
99 echitabil
99 responsabil
99 punct de referinţă pentru
copii
99 credibil
99 polivalent, etc

99 viaţa în grup plăcută
99 un spectacol
99 un carnaval
99 o discotecă
99 o excursie
99 un meci (oricare sport
posibil)
99 un concurs de dans
99 o atmosferă dinamică
99 o masă festivă
99 o aniversare
99 o onomastică
99 să picteze
99 să danseze
99 să asculte
99 organizare şi aplicare
de animaţii
99 climat de încredere,
etc.
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4. Liderul patrulei de
lupişori
Patrula este un grup în sensul că,
lupişorii vor fi împreună, lucrând ca
echipă şi ajutându-se reciproc pentru
a depăşi dificultăţile care apar.
Sunt trei modalităţi de a conduce:
două dintre ele sunt ineficiente, iar
unul foarte bun:
99 unul dintre modurile ineficiente de
a conduce este prin a nu avea nicio
conducere. Nimeni nu face suges
tii, nimeni nu ia decizii şi nimeni nu
conduce de fapt. E o metodă fără
speranţă. Liderul se arată nedoritor
şi nepotrivit să aibă responsabilităţi.
Acest lucru se poate întâmpla din do
rinţa de a încerca să fie drăguţ cu
toată lumea, pentru că mereu vor exista oameni care nu vor fi mulţumiţi.
De aceea, liderul patrulei se va asigu
ra că odată ce majoritatea grupului
este mulţumită, atunci activitatea va
decurge bine.
99 al doilea mod ineficient de a conduce este metoda dictatorială, în ca
re liderul nu consultă pe nimeni, nu
întreabă pe ceilalţi ce idei au, ia numai el toate deciziile. Astfel grupul nu
are viitor pentru că nicio patrulă nu
va urma mult timp un lider care are
impresia că lupişorii trebuie să facă
ceea ce zice el doar, pentru că el e
liderul.
99 al treilea mod, şi cel mai bun, de
a conduce este conducerea prin con
simţământ – în sensul că liderul de
patrulă conduce pentru că patrula
îl acceptă, îl respectă, şi vrea să fie
condusă de el.
Într-o patrulă de opt lupişori, de
exemplu, liderul e necesar să aibă în

vedere că are opt copii, dintre care unii
vor fi foarte buni la anumite lucruri,
dar foarte nepregătiţi la altele. Chiar
cercetaşi foarte tineri fiind, liderul va
fi uimit să descopere că aceştia au
abilităţi pentru gătit, campare, noduri.
Unii pot fi mai mult observatori decât
alţii; unii pot avea simţuri mai bine
dezvoltate – responsabilitatea lideru
lui este să folosească aceste talente
ale fiecărui cercetaş pentru a forma
o echipă.
În cercetăşie există „eşarfa” unică
ce ţine legaţi membrii unei patrule.
Aceasta este Legea şi Promisiunea
Cercetăşească, atunci când sunt puse
în practică. Liderii se vor gândi la
acestea ca la o eşarfă ce îi face mai
puternici, o “eşarfă” care este accep
tată cu bucurie şi altruism.
Liderul de patrulă are responsabi
litatea de a plănui şi de a desfăşura
activităţi împreună cu patrula sa şi
de a supraveghea disciplina în rândul
acesteia. Patrula trebuie să cunoască
cât de amuzant este să plănuiască şi
să pună în practică propriile aventuri,
trebuie să ia propriile decizii şi să tra
gă învăţături din greşelile sale.
Astfel, împreună, sunt responsabili
pentru comportamentul întregului
Haitic. Responsabilitatea cade pe
umerii liderului de patrulă, deşi fiecare
membru al patrulei are răspunderea
sa.
Dacă la patrula de lupişori există
şi un ajutor de lider toate aceste pla
nuri se pot realiza împreună cu el.
El va asista la activităţile patrulei şi
va ajuta ori de câte ori este nevoie.
Pentru acesta el primeşte încrederea
liderului şi din acel moment va trebui
să ştie “de ce” acesta face lucrurile
pe care le face şi “ de ce” aşa. Dacă
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nu va înţelege aceste lucruri, nu va
putea să-i ia locul şi nici nu vor putea
lucra bine împreună. Ajutorul de lider
va trebui să aibă calităţile unui lider.
El va avea încredere în patrulă şi va
lucra pentru a-i câştige încrederea, ca
lider ai ei. În absenţa lui, el va prelua
activităţile pe care le are patrula în
Haitic şi îl va reprezenta la întâlnirile
consiliului liderilor în centrul local. El
va putea să facă toate acestea doar
dacă ştie ce se aşteaptă de la el. De
aceea, este indicat să primească aces
te ocazii pentru a învăţa să conducă
patrula, chiar şi când este şi liderul
prezent.
Foarte important este că, indiferent
de activitatea propusă de lideri şi
ajutoarele lor, orice activitate răs
punde la o nevoie specifică a grupei
de vârstă 7-10 ani (vezi capitolul
Lupişorul: Profilul copilului de 7-10 ani
prin prisma psihologiei vârstelor). Pe
baza acestor nevoi au fost formulate
obiectivele educaţionale specifice
lupişorilor. Odată cunoscând nevoile şi
obiectivele urmărite, liderul va stabili
activitatea pe care o fa realiza cu cei
mici. Activitatea aleasă satisface o
nevoi de bază, dar, deseori, multe al
te nevoi sunt împlinite în plan secun
dar. Este evident cum o parte dintre
exemplele de mai jos contribuie la
satisfacerea nevoii respective, în
schimb altele răspund acesteia în
mod indirect.
Una dintre nevoile lupişorilor în
ceea ce priveşte dezvoltarea lor fizică
este oportunitatea de dezvoltare a
îndemânării şi agilităţii. Pentru sa
tisfacerea acesteia, liderul se poate
orienta către organizarea unui spec
tacol de dans, a unui atelier de ori
gami, dar şi sarcina de a-ţi ajuta pă
rinţii la curăţenia prin casă pentru o
perioadă determinată.

Pe partea de dezvoltare psihică,
liderii se pot folosi de jocuri de gândire
rapidă pentru a-i ajuta pe lupişori să
îşi dezvolte logica. În acelaşi timp,
copiii pot fi puşi în situaţia de a asculta
o poveste şi de a identifica diferite
elemente ale acesteia.
Având în vedere că cei mici au
nevoie la această vârstă de nişte
criterii de discernământ clare între real
şi imaginar, bine şi rău, liderul poate
propune o discuţie liberă pe baza unui
basm. De asemenea, el îi mai poate
provoca pe lupişori să îşi imagineze
cum ar arăta povestea din Cartea
Junglei dacă unul dintre personajele
negative ar deveni pozitive.
Pe plan spiritual, este important
ca lupişorii să înveţe că este bine să
respecte pe toată lumea, chiar da
că aceştia au alte credinţe. Astfel,
apare nevoia ca liderii să le ofere
oportunitatea de a intra în contact cu
persoane de altă religie sau de a afla
despre obiceiurile lor. De exemplu, se
pot organiza vizite la diferite instituţii
religioase împreună cu persoane
aparţinând comunităţilor respective
sau un “ştiaţi că…” în care lupişorii
prezintă în faţa părinţilor diverse re
ligii despre care s-au documentat
anterior.
Ţinând cont că, liderul încearcă
să răspundă prin activităţile propuse
nevoilor lupişorilor, relaţia dintre a
ceştia se va baza pe încredere şi afec
ţiune şi nu pe autoritate sau cons
trângere.
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5. Relaţia lider - lupişori
S-a amintit deja că Haiticul este
alcătuit din toţi membrii săi: atât lu
pişori cât şi lideri. Aceasta nu înseamnă
însă că liderii trăiesc şi acţionează în
Haitic în acelaşi fel precum copiii.
Grupul de lideri îşi asumă în cea mai
mare parte aspectele fundamentale
ale muncii în Haitic (cum ar fi plani
ficarea sau supravegherea evoluţiei
personale ale lupişorilor), ceea ce
nu-i împiedică pe lideri să se situeze
oarecum pe aceeaşi treaptă cu copiii.
Liderul nu trebuie să fie pe un plan
superior copiilor, lăsând impresia că
ar şti dinainte tot ce se întâmplă sau
urmează să se întâmple în Haitic.
E recomandat ca liderii să permită
lupişorilor să fie (şi să se simtă) pro
tagoniştii propriei lor istorii.
Nu se poate nega faptul că există o
anumită relaţie ierarhică între lupişori
şi lideri, dar care nu se referă la cele
precum supunere sau autoritate to
talitară. Un aspect ce trebuie luat în
considerare când se vorbeşte despre
relaţia dintre lupişori şi lideri este
acela de a se prezenta copilului ca
un prieten şi nu ca un „şef”, datorită
conotaţilor negative de autoritate pe
care le conţine acest cuvânt.
În relaţia dintre lideri şi lupişori
este normal ca unul dintre ei, care
a pornit în aventura descoperirii
unei noi lumi, să simtă nevoia de
a-şi satisface nevoia de afectivitate.
Până în acest moment părinţii au re
prezentat pentru ei securitatea, i-au
protejat întotdeauna de orice element
străin. Pornind în această aventură,
lupişorul poate simţi nevoia de a-şi
avea părinţii în preajmă. Dar, cum
adevăraţii părinţi nu sunt prezenţi,
se poate întâmpla ca acest rol să fie

încredinţat liderului de către cei mici.
Acest lucru nu este rău în sine, dar
în anumite situaţii poate crea diverse
conflicte personale. Ar fi prea mult
să se atingă aici subiectul legat de
diferitele situaţii pe care acest lucru
le poate provoca, aşa încât discuţia
va fi limitată doar la a atrage atenţia
asupra posibilităţilor acestor pericole.
Mai mult, lideri sunt responsabili
de lupişorii din Haiticul lor nu numai
din punct de vedere educaţional, ci şi
din punct de vedere legal. Copiii au
drepturi care trebuie respectate, iar
acesta este un bun prilej de a reaminti
că oricine încalcă aceste drepturi tre
buie să îşi asume răspunderea pentru
faptele sale. În acest sens, în capitolul
de instrumente de lucru, poate fi
consultat Codul Galben al liderului
cercetaş. Acesta prezintă relaţiile pe
care le va avea adultul cu lupişorii în
timpul activităţilor, dar şi ce are sau
nu are voie să facă când este alături
de copii.
Pe lângă alte calificări, conform
statului Organizaţiei, liderii de lupişori
trebuie să aibă obligatoriu vârsta mi
nimă de 18 ani.
Un altă sursă utilă liderului este şi
cea referitoare la standardele de ac
tivităţi care, de această dată, arată
că va avea în vedere acesta atunci
când se hotărăşte să pregătească un
anumit tip de activitate.
Cu ajutorul acestor instrumente
de sprijin, liderii vor şti, în relaţia cu
lupişorii, pe deoparte, care e compor
tamentul adecvat vârstei lor şi pe de
cealaltă parte, care sunt măsurile pe
care să le ia în momentul organizării
de activităţi specifice copiilor.

133

Capitolul X
Atitudinea educaţională şi respon
sabilitatea se referă la faptul că liderii
de lupişori sunt:
99 maturi şi stabili din punct de vedere emoţional;
99 cinstiţi până la ultima picătură;
99 entuziaşti în mod constant;
99 cu răbdare fără limite;
99 întotdeauna pregătiţi să îi asculte
şi îndrume pe lupişori;
99 plini de tact şi de respect;
99 capabili să reziste tentaţiei de a fi
autoritari sau agresivi şi gata să o ia
de la capăt de fiecare dată când este
nevoie.

6. Dialog lider – părinte
de lupişor
Între părinţi şi liderii de lupişori
se doreşte o relaţie de prietenie şi
de colaborare. Pentru a exista o
continuitate a învăţămintelor dobân
dite în cursul activităţilor cercetăşeşti
este nevoie ca acestea să fie reluate şi
acasă şi la şcoală. De exemplu, dacă
un lupişor vrea să obţină lupişorul
„Bucătar”, nu e de-ajuns să gătească
o singură dată, ci va continua să pre
gătească acasă şi alte feluri de mân
care. Astfel că, liderii vor fi înştiinţaţi
de progresul lui prin părinţi, care con
tinuă educaţia non-formală şi în afara
activităţilor cercetăşeşti. Este deci
necesar ca părinţii să fie motivaţi să
vină la întâlniri şi să înţeleagă că, de
fapt, cercetăşia completează educaţia
copiilor primită la şcoală şi acasă.
Copiii petrec mult timp acasă lân
gă părinţi, fraţi, bunici, prieteni de
joacă. De fapt, liderii nu fac decât o
iniţiere, părinţii fiind cei care pot ve
dea şi influenţa progresul copilului lor
mult mai bine. Mai exact spus, lupi
şorul care este şi şcolar, e învăţat să
se poată concentra 50 de minute atât
cât durează o lecţie la şcoală. Îmbi

nând tipurile de activităţi din cadrul
întâlnirii de lupişori, aceasta poate
ţine una maxim două ore, un timp
incomparabil mai redus faţă de cât
pot petrece aceştia cu părinţii lor.
Dacă a început să lucreze pentru
a merita lupişorul „ecologist” sau
„colecţionar”, atunci majoritatea ac
tivităţilor sale se vor desfăşura îm
preună cu părinţii, fraţii, bunicii. De
aceea, obiectivele educaţionale cer
cetăşeşti sunt realizate împreună cu
părinţii.
Motivarea părinţilor şi implicarea
lor este foarte importantă pentru a
avea cele mai bune rezultate în atin
gerea scopurilor educaţionale pro
puse la lupişori. Sunt recomandate
întâlniri lunare cu părinţii, la care
să fie împărtăşite idei de activităţi,
cunoştinţe dobândite de copiii lor
în urma activităţilor la care au par
ticipat,
explicaţii
referitoare
la
obiectivele educaţionale urmărite
prin acestea şi care sunt acţiunile
propuse în atingerea lor. Pe lângă
acestea, li se poate propune părinţilor
chiar să participe la anumite activităţi
organizate sau chiar să pregătească
ei ceva pentru unitatea de lupişori.
De exemplu, dacă aceştia sunt im
plicaţi în realizarea unui camp vor
putea să înţeleagă mult mai bine
dificultăţile cu care se pot confrunta
liderii (transport, disciplină, alimente,
ordinea în corturi, etc). De asemenea,
pentru a continua colaborarea cu
părinţii, li se pot prezenta diferitele
activităţi organizate la nivel naţional,
şi chiar internaţional.
Totodată, este recomandat ca pă
rinţii să fie înştiinţaţi care sunt cos
turile materialelor folosite pentru
desfăşurarea activităţilor lupişorilor
(echipamente, consumabile, etc).
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Capitolul X
Atunci când traversăm un anume
teritoriu – arii de dezvoltare –, părinţii
vor trebui înştiinţaţi pentru ca şi ei să
urmărească progresul copilului cât
timp e acasă. Problemele de disciplină
din timpul activităţilor sunt depăşite
prin dialog între părinte-lupişor-lider.
Lucrând alături de părinţii lupişorilor,
liderul îşi va reduce mult munca, dacă
va reuşi să-i convingă să participe ca
voluntari la desfăşurarea activităţilor
săptămânale, la organizarea unor
ieşiri sau chiar campuri. De aceea, e
recomandat ca acest suport din partea
părinţilor să existe prin includerea lor
în momentul planificării activităţilor
cercetăşeşti pentru anul în curs.
Pentru a exista de la început o
relaţie pozitivă între lider şi părinţi, e
important ca aceştia să înţeleagă ce
presupune Mişcarea Cercetăşească.
În acest sens, liderul se poate folosi de
diverse materiale sau metode inter
active pentru a-i informa despre or
ganizaţie, de exemplu: o prezentare
video a unei activităţi cercetăşeşti,
recomandarea unor pagini de inter
net, cărţi, reviste, ziare scout. De
asemenea, este foarte important ca
părinţii să înţeleagă că munca depusă
de lideri este voluntară şi nicidecum
bazată pe recompense materiale ori
financiare.
Un alt mijloc de a îmbunătăţi co
municarea cu părinţii este de a avea
fiecare contactele celeilalte părţi (pă
rinţii pe ale liderilor şi vice-versa).
O colaborare armonioasă ar tre
bui stabilită şi cu învăţătoarea/în
văţătorul deoarece, deşi aceasta/
acesta impune o educare formală, se
poate evalua comportamentul lupi
şorului în societate. Relaţia sa cu cei
din jur atunci când este supus regu

lilor formale poate indica felul cum
evoluează comportamentul lui în so
cietate. Carneţelul de Vânătoare, în
funcţie de cât este de îngrijit, poate
fi un indicator al tipului de elev care
este lupişorul.
Ca un ghid general, conform celor
spuse în acest capitol, atunci când
menţionăm de activitatea liderilor
în cadrul Haiticului subliniem urmă
toarele funcţii:
99 să urmărească nevoile individuale ale copiilor, încurajându-i să-şi
folosească iniţiativa şi să ia parte la
activităţi;
99 să contribuie la buna funcţionare a
patrulei de lupişori din cadrul Haiticu
lui, asigurându-se că aceştia sunt in
tegraţi şi lucrează bine în echipă;
99 să contribuie la dezvoltarea, pla
nificarea, îndeplinirea şi analiza acti
vităţilor care se derulează în fiecare
ciclu al programului educativ pentru
lupişori;
99 să contribuie la monitorizarea şi
analiza dezvoltării personale a copiilor în general, să ia responsabilităţi
directe pentru analiza dezvoltării per
sonale a patrulei de lupişori;
99 să păstreze contactul permanent
cu părinţii copiilor a căror dezvolta
re personală o monitorizează şi ana
lizează, în unele cazuri, cu profesorii sau alţi adulţi implicaţi în educaţia
copiilor;
99 să participe regulat şi activ la
activităţile unităţii lupişorilor;
99 să îndeplinească într-o manieră
responsabilă sarcinile administrative
şi organizaţionale stabilite împreună
cu echipa liderilor de lupişori.
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Akela = lupul bătrân, conducătorul Haiticului, ce reprezintă aria de dezvoltare a
caracterului lupişorilor;
Animatorul = liderul care îşi asumă responsabilitatea grupului pe un timp determinat
în cadrul activităţilor, în momente importante ale vieţii cotidiene (trezire, masă,
activităţi, repaus, somn);
Ariile de dezvoltare = cele şase dimensiuni ale structurii de dezvoltare a personalităţii
vizate de Metoda Scout: fizic, intelectual, social, afectiv, spiritual şi de caracter;
Bagheera = pantera ageră ce reprezintă aria dezvoltării fizice a lupişorilor;
Baloo = ursul brun care-i învaţă pe lupişori legea junglei şi reprezintă aria de
dezvoltare intelectuală a acestora;
Cadru simbolic = o sugestie de model de societate în care copiii cresc, se joacă
şi învaţă în toată perioada petrecută la o anumită ramură de vârstă, ajutându-i să
trăiască şi să înţeleagă mai repede şi mai uşor Metoda Scout;
Camp = ieşire de cel puţin două zile în aer liber/ natură, în aceeaşi locaţie;
Careu = aşezarea lupişorilor şi liderilor lor în forma unui pătrat, lupişorii fiind grupaţi
în patrule ce ocupă trei dintre laturi, iar liderii pe cea de-a patra;
Carneţelul de vânătoare = instrumentul de lucru al lupişorilor, pe care aceştia
trebuie să îl aibă cu ei la fiecare activitate;
Centru Local (CL) = denumirea sub care sunt înregistrate toate structurile teritoriale
ale ONCR, conform statutului; un centru local poate funcţiona juridic ca filială (cu
personalitate juridică proprie), sau sucursală (centru local fără personalitate juridică);
Cercetăşia = mişcare educativă a copiilor şi tinerilor, bazată pe voluntariat, cu
caracter apolitic, deschisă tuturor, fără deosebire de naţionalitate, rasă, sex, credinţă
sau condiţie socială, în concordanţă cu principiile şi Metoda Scout;
Cercetaş = orice persoană cu vârsta de peste 7 ani, care îşi desfăşoară activitatea
în formaţiuni specifice cercetăşiei (centre locale, unităţi, patrule) conform ramurilor
de vârstă;
Chill = vulturul mesager al Junglei ce reprezintă aria de dezvoltare socială a lupişorilor;
Consiliul Şefilor de Patrulă = structura locală compusă din toţi şefii de patrulă ai
unei unităţi de cercetaşi dintr-un centru local;
Eşarfa de cercetaş = unul din principalele elemente de identificare a cercetaşilor
din toată lumea, individualizată prin modul în care se poartă (răsucit) şi prin modul
în care se leagă (nodul prieteniei). Eşarfa lupişorilor este galbenă cu bordură albă;
Fişa de activitate = documentul care conţine descrierea completă a unei activităţi,
incluzând denumirea acesteia, locaţia posibilă de desfăşurare, obiectivele urmărite,
precum şi resursele necesare desfăşurării ei;
Fratele Cenuşiu = fratele lup cel mai apropiat lui Mowgli, ce i-a rămas alături
acestuia în orice situaţie;
Haitic = denumirea simbolică dată unităţii de lupişori;
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Hathi = elefantul înţelept din junglă ce reprezintă aria de dezvoltare spirituală a
lupişorilor;
Hike = drumeţie de maxim 48 de ore a unui grup de cercetaşi, într-o anumită zonă;
Întâlnire = activitatea unui grup de cercetaşi care durează câteva ore, desfăşurată
de obicei în aceeaşi locaţie;
Însemn de merit = distincţie obţinută de un cercetaş, care atestă cunoştinţele sau
abilităţile dobândite de acesta, într-un domeniu specific;
Învăţarea prin acţiune = element al Metodei Scout ce presupune învăţarea prin
experimentare, cercetaşii fiind implicaţi activ şi având un rol principal în desfăşurarea
tuturor activităţilor;
Jamboree (termen tradus din dialectul indienilor americani) = “întâlnire paşnică
între triburi”; desemnează în general campurile în care se întâlneşte un număr foarte
mare de cercetaşi, adesea din mai multe ţări;
Jungla = simbolul universal al spaţiului în care lupişorii îşi desfăşoară activitatea în
cadrul activităţilor de la cercetaşi;
Kaa = pitonul care l-a ajutat pe Mowgli în mai multe momente dificile petrecute în
junglă, ce reprezintă aria de dezvoltare afectivă a lupişorilor;
Legea cercetaşului = un set de norme ce reflectă principiile cercetăşeşti aşa cum
au fost ele promovate de fondatorul mişcării, Lordul Robert Baden-Powell; fiecare
ramură de vârstă are propria variantă a legii;
Lider = orice adult de peste 18 ani care are responsabilităţi educative sau organizatorice
în cadrul ONCR;
Lupişor = cercetaşul cu vârsta între 7 şi 10 ani;
Marele Urlet = salutul făcut de lupişori împreună cu liderul lor la începutul şi/sau
sfârşitul fiecărei întâlniri sau în momente cheie din viaţa Haiticului;
Metoda Scout (cercetăşească) = un sistem de auto-educaţie progresivă bazată
pe şapte instrumente educaţionale: Legea şi Promisiunea Cercetaşului, învăţarea
prin acţiune (learning by doing), lucrul în grupuri mici (sistemul patrulelor), cadrul
simbolic, sistemul de progres personal, viaţa în natură si sprijinul adulţilor;
Obiective educaţionale = obiective pedagogice urmărite în dezvoltarea lupişorilor
pe parcursul celor patru ani petrecuţi la această ramură de vârstă, stabilite în funcţie
de ariile de dezvoltare şi de caracteristicile acestora.
Organizaţia Naţională Cercetaşii României (ONCR) = structură asociativă de
tineret, îndrumată de lideri adulţi, unitară, independentă, apolitică, neguvernamentală
şi fără scop patrimonial, ce activează pe întreg teritoriul României şi îşi desfăşoară
activitatea în conformitate cu legile ţării; este singura asociaţie de cercetaşi din
România ce este membră fondatoare a OMMS, fiind înfiinţată în anul 1913 şi reînfiinţată
în 1990, cu sediul la Bucureşti;
Patrula = formaţiunea de bază în funcţionarea unei unităţi, formată din 4 – 8 cercetaşi
din aceeaşi ramură de vârstă, având un şef de patrulă ales din rândul membrilor săi;
Planul de activitate = plan ce se realizează la începutul anului cercetăşesc împreună
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cu toţi liderii de unitate, urmărind atingerea unor obiective educaţionale pentru fiecare
ramură de vârstă;
Poporul Liber = poporul lupilor, denumit astfel pentru că avea un set de reguli
proprii pe care le respecta cu stricteţe, numite Legea Haiticului şi Legea Junglei;
Poporul Maimuţelor (Bandar-Log) = poporul fără lege, ce avea un comportament
haotic şi niciun scop în activităţile sale;
Promisiunea = unul din elementele esenţiale ale pedagogiei cercetăşeşti, care
reprezintă acceptul voluntar al valorilor mişcării de către o persoană; promisiunea
are valoare personală şi permanentă;
Ramurile de vârstă = presupun o împărţire a membrilor organizaţiei, în funcţie de
vârsta acestora (7-10 ani – lupişori; 11-14 ani – temerari; 15-18 ani – exploratori;
18-21 ani - seniori);
Shere Khan = tigrul fioros, cel mai mare duşman al lui Mowgli, care reprezintă unul
din personajele negative din ”Cartea Junglei”;
Sistemul de progres personal = un cadru de referinţă creat în scopul orientării şi
evaluării creşterii fiecărui tânăr, având ca prioritate absolută satisfacerea cererilor şi
nevoilor fiecărui copil în parte;
Sistemul patrulelor = unul din elementele Metodei Scout ce presupune împărţirea
cercetaşilor în grupuri de 4-8 persoane din aceeaşi ramură de vârstă, ce se
autoguvernează şi în cadrul cărora aceştia pot avea iniţiative proprii în privinţa
activităţilor pe care le desfăşoară;
Stânca Sfatului (sau Consiliul de pe Stânca Sfatului) = o reuniune mai mult sau
mai puţin solemnă în cadrul căreia toţi membrii Haiticului iau decizii asupra aspectelor
mai importante din viaţa unităţii;
Temerar = cercetaşul cu vârsta între 11 şi 14 ani;
Teritoriile = denumirea simbolică a ariilor de dezvoltare prin care trec lupişorii în
activitatea lor la această ramură de vârstă;
Unitatea = structura la nivelul centrului local compusă din 2-5 patrule aparţinând
aceleiaşi ramuri de vârstă, îndrumată de unul sau mai mulţi lideri adulţi;
Urma de lupişor = însemnul care evidenţiază etapele de progres personal (ariile de
dezvoltare) parcurse de lupişori;
Vânătoarea = numele generic dat tuturor activităţilor la care lupişorul participă pe
parcursul anilor petrecuţi printre personajele din „Cartea Junglei”.
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ULTIMUL MESAJ AL LUI ROBERT BADEN-POWELL
Dragi cercetaşi,
Dacă aţi văzut comedia Iui Peter Pan, vă veţi aminti că şeful piraţilor
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 morţii. Acelaşi lucru
se întâmplă şi cu mine şi, deoarece încă nu a sosit ceasul morţii care va
veni într-o zi sau alta, doresc să vă transmit un ultim salut.
Înainte de a ne despărţi pentru totdeauna, amintiţi-vă că sunt
ultimile cuvinte pe care le veţi auzi de la mine: meditaţi-le!
Eu am dus o viaţă deosebit de fericită şi doresc ca fiecare dintre voi
să aibă o viaţă tot atât de fericită.
Cred că Dumnezeu ne-a trimis pe acest pământ minunat să fim
fericiţi şi să ne bucurăm de viaţă. Fericirea nu ţine nici de bogăţii, nici de
cariere strălucite, nici de satisfacerea propriilor plăceri.
Veţi face un pas mare spre fericire când veţi dobândi “putere şi sănătate”,
pentru că sunteţi tineri şi dornici de a fi utili şi de a vă bucura din plin de
viaţă.
Viaţa în mijlocul naturii vă va arăta cu câte lucruri frumoase şi minunate
Dumnezeu a înzestrat Pământul pentru ca voi să fiţi fericiţi.
Mulţumiţi-vă cu ceea ce aveţi şi încercaţi să trageţi învăţăminte din
toate. Priviţi partea frumoasă a lucrurilor şi nu partea urâtă a acestora.
De fapt adevărata fericire este atunci când aduci fericire altei persoane.
Încercaţi să lăsaţi această lume un pic mai bună decât aţi primt-o, iar când
ceasul morţii voastre va sosi, veţi putea muri cu conştiinţa împăcată că
trăind, n-aţi pierdut vremea degeaba, ci aţi dat tot ceea ce era mai bun în
voi.
“Fiţi pregătiţi” pentru a trăi şi a muri fericiţi, menţineţi-vă Promisiunea
Cercetăşească făcută, chiar şi când nu veţi mai fi tineri, iar Domnul să vă
ajute în toate.
Al vostru prieten,
Robert Baden-Powell

