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Andrei Avram a pus pe hârtie o idee benefică pentru cercetași: O propunere pentru înființarea grupurilor de 

cercetași. Cristi a răspuns cu o detaliere a acestei idei prin introducerea de indicatori de performanță și o 

schițare a procesului de transformare: Răspuns: O propunere pentru înființarea grupurilor de Cercetași. M-

am băgat și eu în seama cu un comentariu. Bogdan mi-a pus o întrebare (sau mai multe) ce m-a pus pe 

gânduri: 

Cum măsori dacă se aplică cele 7 puncte ale metodei?  

Și pe ce scară? Sau e o analiză subiectivă, din punctul de vedere al 

evaluatorului? 

Nu știu cum sunt alte centre locale dar de mai mult timp mă simt ipocrit1: le spun temerarilor, părinților lor 

și tuturor ce le prezint ideea de cercetășie că aplicăm Metoda Scout / Metoda Cercetășească. Citind cele 

șapte puncte, am considerat că atingem doar patru, dar nici acelea nu știam dacă le aplicăm bine. 

Pe această bază am început să studiez. Am găsit un material foarte bine creat pe Wikipedia. Acesta ia 

fiecare punct al metodei și o detaliază pe baza scrierilor fonatorului. Am luat articolul, l-am tradus, am 

căutat referințele în cărțile în format PDF (disponibile spre descărcare la sfârșitul studiului) și am extras 

indicatorii ce mi-ar putea ajuta centrul local să aplice mai bine Metoda Scout. Indicatorii nu sunt bătuți în 

cuie și cred că mai sunt și alții ce ar putea ajuta CL-ul. 

În plus, am găsit un material redactat de către OMMS denumit “Scouting: An Educational System”. Este un 

material care dezbate exact tema acestui studiu și prezintă partea de practica, de aplicare a metodei.  

METODA SCOUT SE BAZEAZĂ PE ȘAPTE ELEMENTE DE BAZĂ. MIEZUL METODEI ESTE LEGEA CERCETAȘULUI ȘI PROMISIUNEA CE O DEPUNE EL.  

                                                           
1 DEX '09: IPOCRÍT: (Persoană) care se arată altfel de cum este; (om) prefăcut. 

http://yeti.albascout.ro/blog/o-propunere-pentru-infiintarea-grupurilor-de-cercetasi/
http://yeti.albascout.ro/blog/o-propunere-pentru-infiintarea-grupurilor-de-cercetasi/
http://cristian.empiric3.com/raspuns-o-propunere-pentru-infiintarea-grupurilor-de-cercetasi/
http://cristian.empiric3.com/raspuns-o-propunere-pentru-infiintarea-grupurilor-de-cercetasi/
http://en.wikipedia.org/wiki/Scout_method
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Prezentarea oficială a Metodei Cercetășești 

Pentru început, am luat definirea Metodei conform OMMS și ONCR. În Constituția OMMS și în Statutul 

ONCR avem formulare oficială: 

Constituția OMMS2 

ARTICLE III, Method: The Scout Method is a 

system of progressive selfeducation through: 

Statut ONCR3 

Art.7. Metoda cercetășească (Scout) este un sistem 

de auto-educație progresivă, bazată pe:  

1. A promise and law. 1. O Promisiune și o Lege 

2. Learning by doing. 2. Învățarea prin acțiune 

3. Membership of small groups (for example the 

patrol), involving, under adult guidance, 

progressive discovery and acceptance of 

responsibility and training towards self-

government directed towards the development of 

character, and the acquisition of competence, self-

reliance, dependability and capacities both to 

cooperate and to lead. 

3. Viața în grupuri mici (patrule, spre exemplu) 

urmărind, sub îndrumarea adulților, descoperirea 

progresivă și acceptarea responsabilităților, formarea 

spiritului de autodeterminare în dezvoltarea 

caracterului, acumularea de cunoștințe și deprinderi, 

câștigarea încrederii în forțele proprii, capacitatea de 

adaptare și abilitățile de a coopera și conduce. 

4. Progressive and stimulating programmes of 

varied activities based on the interests of the 

participants, including games, useful skills, and 

services to the community, taking place largely in 

an outdoor setting in contact with nature. 

4. Programe de activități progresive și stimulative, 

bazate pe interesul participanților, incluzând jocuri, 

cunoștințe practice utile și servicii în folosul 

comunității, desfășurate, în general, în cadrul oferit 

de natură, în strânsă legătură cu aceasta. 

Descrierea Metodei 

Pe site-urile oficiale, există și descrierea Metodelor. 

OMMS4 ONCR5 

The Scout Promise and Law 

The Scout Law is a concrete and practical way 

to understand the values of Scouting. The 

Scout Promise is a personal pledge to do one’s 

best to live according to those values, which 

Promisiunea cercetașului  

este angajamentul de a trăi conform Legii Cercetașului pe 

care fiecare tânăr îl ia când se alătură Mișcării. 

                                                           
2 http://scout.org/sites/default/files/library_files/WOSM_Constitution_EN.pdf 
3 www.scout.ro/wp-content/uploads/2013/02/Statut-ONCR-2012.pdf 
4 http://scout.org/method 
5 http://www.scout.ro/ce-facem/metoda-scout/ 

http://scout.org/sites/default/files/library_files/WOSM_Constitution_EN.pdf
file:///E:/stocare/OneDrive%20-%20Asociatia%20Insula%20Cercetasilor%20-%20AFJ/Scout%20-%20Biblioteca%20Centrului%20Local/06%20Manuale,%20training%20&%20formare/cercetasie.wordpress.com/Metoda%20Scout/www.scout.ro/wp-content/uploads/2013/02/Statut-ONCR-2012.pdf
http://scout.org/method
http://www.scout.ro/ce-facem/metoda-scout/
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you make before a group of peers when you 

choose to join. The Promise and Law are 

considered as one element because they are 

closely linked. 

Learning by doing 

Learning by doing means developing as a result 

of first-hand experience as opposed to 

theoretical instruction. It reflects the active 

way in which one gains knowledge, skills and 

attitudes and illustrates Scouting’s practical 

approach to education. Learning by doing also 

allows everyone in the Scout patrol (or team) 

to actively engage with the process and take 

ownership, with the assistance of their peers 

and adult volunteers. 

Învățarea prin acțiune  

asigură o însușire activă a cunoștințelor, deprinderilor și 

atitudinilor. În opoziție cu învățarea teoretică, învățarea 

prin acțiune înseamnă a învăța din experiențele de zi cu zi 

și din oportunitățile de urmărire a pasiunilor. 

The Patrol (or Team) System 

The patrol is the basic organizational structure 

in Scouting. Each small group, normally 

comprising 6-8 youth members, operates as a 

team with one member acting as team leader. 

Within each team and in ways appropriate to 

their capacities, the Scouts organize their life 

as a group, sharing responsibilities, and decide 

upon, organize, carry out and evaluate their 

activities. This is done with the support of 

adults. 

Sistemul de patrule 

Fiecare unitate locală de cercetași este organizată în 

patrule, adică grupuri de 6-8 tineri. Patrulele sunt conduse 

de unul dintre membri care devine șef de patrulă. Grupul 

își organizează activitatea și împarte responsabilități sub 

supravegherea liderului adult. Patrulele au drept de 

participare activă la luarea deciziilor în unitate. 

Symbolic Framework 

In Scouting, a symbolic framework is a set of 

elements which represent concepts which 

Scouting seeks to promote. The purpose of the 

symbolic framework is to build on young 

people’s capacity for imagination, adventure, 

creativity and inventiveness. It is a way to 

make activities cohesive and fun and to 

understand the values of Scouting. 

Cadrul simbolic  

este un set de elemente cu înțeles special. Numele 

patrulei, uniforma, steagul, ceremoniile, poveștile sunt 

câteva dintre simbolurile cercetășești. Fiecare grupă de 

vârstă are un cadru simbolic specific maturității și nevoilor 

educaționale. Scopurile acestei metode sunt multiple: 

dezvoltarea imaginației și creativității, identificarea 

valorilor cercetășești și stimularea coeziunii și solidarității 

grupului. 
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Personal Progression 

Personal progression is about helping each 

individual to be consciously and actively 

involved in his or her own development. It 

enables them to progress in their own way and 

at their own pace, to gain confidence and to 

recognize the progress made. The progressive 

scheme (set goals for each age group), is the 

main tool used to support this element of the 

Scout Method. 

Sistemul de progres personal  

are menirea de a implica tânărul în propria dezvoltare. 

Permite fiecărui cercetaș să se autoevalueze și să devină 

conștient de ritmul dezvoltării sale. Sistemul de progres 

folosește elemente ale cadrului simbolic corespunzător 

fiecărei grupe de vârstă. 

Nature 

The natural environment (woods, plains, sea, 

mountains, deserts etc.) provides an ideal 

setting in which the Scout Method can be 

applied, and for developing ones physical, 

intellectual, emotional, social and spiritual 

potential. It involves the development of 

constructive contact with nature and making 

full use of all the unique learning opportunities 

provided by the natural world. 

Natura  

este cadrul ideal de aplicare al Metodei Scout datorită 

posibilităților de dezvoltare fizică, emoțională, socială și 

intelectuală pe care le oferă. 

Adult Support 

Scouting is a youth movement, where young 

people do activities with the support of adults. 

The role of adults in Scouting is to be activity 

leaders, educators and group facilitators. In 

other words, to make sure that our youth 

members do meaningful activities that 

promote the development of the individual 

Scout as well as the group as a whole. 

Susținerea adulților 

Adulții au responsabilitatea de a coordona activitățile, 

pentru realizarea lor cu succes, să se asigure că aceste 

activități au un impact pozitiv asupra dezvoltării tinerilor 

implicați și să creeze un cadru de relaționare adecvat în 

unitate. 

 World Organization of the Scout Movement. Scout Method. (link) 

 Organizația Națională Cercetașii României. Cum creăm o lume mai bună. (link) 

 Wikipedia. Scout method. (link) 

 

  

http://scout.org/method
http://www.scout.ro/ce-facem/metoda-scout/
http://en.wikipedia.org/wiki/Scout_method
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Legea Cercetașului  

Legea Cercetașului este un cod personal pentru a ghida modul în care fiecare cercetaș își trăiește viața. Nu 

este o listă ce prezintă defecte, așa că nu a fost încadrată ca o listă de interdicții. Acesta prezintă ce este 

bine și ce se așteaptă de la un cercetaș6. Legea Cercetașului este miezul metodei Scout.  

„Atunci când un tânăr încalcă o regulă, ar trebui să fie încurajat să reflecteze 

asupra consecințelor ce ar fi putea cauza. Scopul nu este de a face tânărul simt 

groaznic, dar pentru a înțelege și, dacă este posibil, pentru a remedia situația. ”7 

Promisiunea Cercetașului 

Depunând Promisiunea Cercetașului, un cercetaș se angajează să facă tot posibilul să respecte Legea 

Cercetașului. Faptul de a promite de "a face tot posibilul" se referă la a face un efort personal, în măsura 

capacității tânărului. Din punct de vedere educațional, efortul este la fel de importantă ca și realizarea 

                                                           
6 Baden-Powell, Robert. Lessons from the Varsity of Life. 1933. pag 142 
7 World Organization of the Scout Movement. Scouting: An Educational System. pag 17 

Sursa fotografiei: 

cercepascani.blogspot.ro 

http://cercepascani.blogspot.ro/
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obiectivului. Efortul este unul personal, iar progresul poate fi evaluat 

doar prin comparație: cum a  fost tânărului înainte și cum este acum.8 

Tinerii depun Promisiunea Cercetașului la intrarea în fiecare ramură 

de vârstă nouă. Faptul de a face acest lucru este un angajament 

simbolic pentru a se îmbarca într-o nouă fază în călătoria de 

dezvoltare și de a împărtăși modul de viață inerent în Legea 

Cercetașului cu un nou grup de oameni. Prin urmare, textul 

Promisiunii și a Legii de la fiecare ramură trebuie să reflecte evoluția 

în maturitate a tinerilor prin trecerea de la o secțiune de vârstă la 

alta.9 

Necesită o atenție sporită modul de a explica promisiunea tinerilor. Ei 

au nevoie să înțeleagă implicațiile în a face o promisiune - că aceștia 

își dau cuvântul și că aceștia își dau cuvântul de a face tot ce e posibil, 

în măsura capacității lor. Prin urmare, ar trebui să fie prezentată ca o 

acțiune important, dar nu ceva de care să le fie teamă sau să fie reticenți. 

Principiile de bază 

Principiile de bază ale cercetășiei sunt10: 

1. Datoria față de sine 

Fiecare persoană are datoria de a-și dezvolta autonomia și să își asume responsabilitatea pentru 

sine. 

Aceasta include:  

 asumarea responsabilității pentru dezvoltarea proprie (fizic, intelectual, emoțional, social si 

spiritual); 

 străduirea pentru a trăi viața într-un mod care se respectă ca persoană (de exemplu, având 

grijă de sănătatea proprie, luând atitudine pentru dreptul personal de ființă umană, luând 

decizii care se simt în adâncul sufletului că sunt potrivite pentru sine ca persoană etc.). 

Fiind capabil să facă acest lucru presupune eforturi pentru a ajunge a se cunoaște mai bine în toată 

bogăția și complexitatea care caracterizează fiecare persoană cu punctele tari și punctele slabe, 

dorințele, nevoile, și așa mai departe.11 

2. Datoria față de aproapele 

În termeni generali, aceasta este responsabilitatea unuia față de tot cea ce este material, ce nu 

este sine. Aceasta înseamnă:  

                                                           
8 World Organization of the Scout Movement. Scouting: An Educational System. pag 18 
9 World Organization of the Scout Movement. Scouting: An Educational System. pag 18 
10 Baden-Powell, Robert. Lessons from the Varsity of Life. 1933. pag 143 
11 World Organization of the Scout Movement. Scouting: An Educational System. pag 15 
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 recunoașterea și luarea în considerare în modul în care cineva își trăiește viața în așa fel 

încât acel cineva nu este singura persoană importantă pe acest pământ, că fiecare 

persoană are drepturi, sentimente, speranțe, nevoi, etc .; 

 recunoscând că oamenii sunt interdependenți, adică nimeni nu poate trăi în izolare de alții. 

Toată lumea are nevoie de relații cu ceilalți în scopul de a se îndeplini ca persoane și toată 

lumea poate beneficia de contribuția pe care fiecare persoană o face în lume. 

Prin urmare, fiecare persoană are o responsabilitate față de alții. Aceasta implică:  

 respectarea demnității fiecărei persoane; 

 jucarea unui rol activ și constructiv în societate și de a face o contribuție personală la 

aceasta; 

 ajutarea în vremuri de nevoie și apărarea celor lipsiți de apărare, indiferent dacă aceștia 

sunt propriul vecin sau dacă trăiesc într-un mediu foarte diferit, la celălalt capăt al lumii; 

 recunoașterea și luarea în considerație a modului în care cineva își trăiește viața proprie, a 

integrității lumii naturale. 

3. Datoria față de Dumnezeu 

Fiecare persoană are responsabilitatea de a căuta dincolo de ceea ce este material pentru o 

forță mai mare decât omenirea. Aceasta implică căutarea: 

 unei realități spirituale, care dă sens și direcție vieții cuiva; și 

 de a descoperi sens în ceea ce înseamnă valorile spirituale și unul să-și trăiască viața zilnică, 

în conformitate cu aceste valori. 

Interdicție 

Cercetășia nu introduce interdicții pentru obiceiurile proaste, ci oferă alternative mai bune care vor 

menține atenția cercetașului și, treptat, îl vor face să uite obiceiul vechi12. Raționamentul este că 

"interdicția generează  în general evaziune deoarece contestă spiritul de aventură înnăscut în fiecare tânăr. 

Tinerii nu sunt conduși de "NU fă asta" ci sunt conduși de către "FĂ asta"13. 

Spiritualitate 

Ar fi de dorit ca un cercetaș să fie credincios dar cercetășia este deschisă tuturor religiilor. Prin urmare, 

cercetășia tratează religiile în modul practic: prin studiul naturii (pentru a vedea cine este Dumnezeu) și prin 

a-i ajuta pe alții (este ceea ce cere Dumnezeu). În conformitate cu Baden-Powell, acestea se regăsesc în 

toate religiile. Cercetășia dezvoltă latura spirituală prin învățarea tehnicilor de prim-ajutor și prin 

promovarea faptei bune zilnice.  

Fapte bune 
                                                           
12 Baden-Powell, Robert. Aids To Scoutmastership. 1919. pag 33 
13 Baden-Powell, Robert. Lessons from the Varsity of Life. 1933. pag 142 
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Fapta bună este o componentă cheie a legii și a promisiunii. Baden-Powell a simțit că acest lucru principala 

cerință ce Dumnezeu ne-o cere și îndeplinirea datoriei noastră față de apropiați ne face fericiți, în așa fel 

încât îndeplinim și datoria față de noi. Punctul de interes nu este atât de mult fapta în sine, care ar putea fi 

minoră, dar să învețe cercetașul să acorde mereu atenție și să recunoască dacă ar putea ajuta pe cineva14. 

 Principiile de baza: 

o Sunt excluse din activitățile cercetășești pedepsele / provocările pentru respectarea 

demnității?  

“Orice practică care ar putea fi umilitoare nu ar fi în concordanță cu respectarea demnității 

celorlalți.”15 

o Sunt încurajați adulții și tinerii să mediteze la acțiunile lor pentru a învăța? “Dacă adulții nu 

reflectă la codul după care trăiesc, de ce ar trebui tinerii?”16 

 Codul personal:  

o Liderii și restul cercetașilor au reținut Promisiunea, Legea Cercetașului și principiile de 

baza?  

o Știu toți cercetașii să explice ce înseamnă fiecare? Le este explicat cercetașilor ce înseamnă 

“a depune Promisiunea”? Înțeleg ce înseamnă? 

o Știu toți cercetașii să explice fiecare punct din Legea Cercetașului? 

o Urmăresc liderii evoluția individuală a fiecărui membru, din punct de vedere al 

caracterului? 

o Depun membrii Promisiunea Cercetașului la fiecare trecere de la o ramură la alta?  

o Se folosesc texte diferite pentru Promisiune pentru fiecare ramură în parte, în concordanță 

cu nivelul lor de dezvoltare? 

o Trăiesc cercetașii după Legea Cercetașului? 

o În Statut, sunt formulate punctele din Lege astfel încât să fie relevante, inspiraționale și 

atractive pentru tineri? Sunt suficient de scurte, astfel încât să fie ușor de memorat, 

neintenționându-se să fie o listă lungă, exhaustivă?17 

Din punct de vedere educațional, Legea Scout trebuie să fie 

exprimată într-un limbaj de zi cu zi, care este adecvat la cultura în 

care asociația națională Scout operează și la nivelul de maturitate 

al tinerilor în cauză; de exemplu, o exprimare foarte simplă pentru 

grupele de vârstă mai tinere și o formulare într-un mod ceva mai 

matur pentru următoarea grupă de vârstă, și așa mai departe. 
Organizația Mondială a Mișcării Scout18 

                                                           
14 Baden-Powell, Robert. Aids To Scoutmastership. 1919. pag 23, 32, 38 
15 World Organization of the Scout Movement. Scouting: An Educational System. pag 16 
16 World Organization of the Scout Movement. Scouting: An Educational System. pag 17 
17 World Organization of the Scout Movement. Scouting: An Educational System. pag 16 
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 Spiritualitate:  

o Se promovează datoria spirituală?  

o Este îndemnat fiecare membru să își trăiască religia proprie?  

o Se organizează activități  

 ce pun accentul pe studiul naturii pentru descoperirea lui Dumnezeu? 

 pentru a-i ajuta pe cei din jur? 

 Fapte bune:  

S-au învățat cercetașii să urmărească îndeplinirea faptei bune zilnice? 

 World Organization of the Scout Movement. Scouting: An Educational System. (descarcă) 

 Baden-Powell, Robert. Aids To Scoutmastership. (descarcă) 

 Baden-Powell, Robert. Lessons from the Varsity of Life. (descarcă) 

 Wikipedia. Scout method. (link) 

  

                                                                                                                                                                                                 
18 World Organization of the Scout Movement. Scouting: An Educational System. pag 16 

http://scout.org/sites/default/files/library_files/ScoutEducSyst_E.pdf
http://www.thedump.scoutscan.com/a2sm.pdf
http://www.thedump.scoutscan.com/varsityoflife.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Scout_method
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Sistemul Patrulelor este o caracteristică esențială prin care 

formarea cercetășească diferă de cea a celorlalte organizații, și în 

cazurile în care se aplică în mod corespunzător Sistemul, CU 

SIGURANȚĂ va aduce succes. Nu se poate abține! 

Structurarea tinerilor în Patrule de la șase la opt și tratându-i pe 

fiecare ca o unitate separată sub responsabilitatea propriului lider 

este cheia pentru o Unitate bună. 

Robert Baden-Powell19 

Uneori denumită "metoda patrulelor", cercetașii sunt organizați in grupuri mici (între cinci și opt cercetași) 

fiindcă aceasta este metoda naturală a tinerilor de a lucra împreună.20 Aceste patrule sunt mai importante 

decât Unitatea. Patrulele trebuie ținute intacte în orice circumstanță, incluzând munca, montarea 

corturilor, gătitul mâncării și supraviețuirea împreună.21  

                                                           
19 Baden-Powell, Robert. Aids To Scoutmastership. 1919. pag 24 
20 Baden-Powell, Robert. Aids To Scoutmastership. 1919. pag 19 
21 Baden-Powell, Robert. Aids To Scoutmastership. 1919. pag 54 

Sursa fotografiei: 

metodascout.wordpress.com 

http://metodascout.wordpress.com/
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Fiecare Patrulă funcționează ca o echipă. În cadrul fiecărei echipe, tinerii își organiza viața lor ca un grup și 

decid în concordanță ce să facă, organiză și desfășură activitățile. Fiecare tânăr are o responsabilitate 

specifică pe care el sau ea o îndeplinește pentru o perioadă convenită de timp care contribuie la viața și 

bunăstarea echipei și succesul activităților lor.22 

Consiliul Șefilor de Patrulă 

Denumirea dată de Robert Baden Powell este ”Court of Honour” adică Curtea/Tribunalul de Onoare.  

În fiecare Patrulă, unul dintre tineri, ales de ceilalți să fie lider, își asumă un rol de coordonare și convoacă 

întâlniri cu ceilalți membri, oferind fiecărui membru posibilitatea de a lua parte la deciziile și să se implice 

pe deplin în viața echipei.23 

SCHEMA SISTEMULUI PATRULELOR PREZENTATĂ ÎN „SCOUTING: AN EDUCATIONAL SYSTEM”, PAG 32 

                                                           
22 World Organization of the Scout Movement. Scouting: An Educational System. pag 25 
23 World Organization of the Scout Movement. Scouting: An Educational System. pag 25 
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Mai multe dintre aceste echipe (de obicei, de la patru la șase) formează o Unitate, sprijinită de un Lider și 

de Liderii Asistenții. Patrulele cercetășești se supun Consiliului Șefilor de Patrulă format din Șefii de Patrule, 

liderul având rol de consultant.24 Acesta este un sistem în care se discută de la egal la egal, în care cercetași 

discuta despre comportamentul cercetașilor și face parte din aspectul de auto-guvernare al cercetășiei. 

Într-o Patrulă, cercetașii învață să lucreze cu alții, în timp ce Liderul de Patrulă învață responsabilitatea 

pentru alții. Ambii trebuie să renunțe la o parte din interesul lor personal pentru acest lucru.25 Cu toate 

acestea, cercetășia se ocupă de individ, nu de Grup.26 Un cercetaș are propria sa identitate în cadrul 

grupului și învață ca individ. Patrula are rol de școală de caracter pentru individ. 

Deși Liderii nu sunt membrii ai Patrulelor, totuși, ei sunt în strânsă legătură cu fiecare dintre echipe și 

fiecare tânăr. 

În timp ce Patrula este gruparea de bază în care operează tinerii, tinerii sunt, de asemenea, parte din 

Unitate ca un întreg. Pe parcursul anului cercetășesc, există activități care implică întreaga Unitate. Acestea 

oferă oportunități pentru fiecare Patrulă de a contribui la bunăstarea Unității ca un întreg și să ofere 

oportunități pentru tinerii să cunoască pe ceilalți din alte Patrule. 

Toate aceste elemente combinate formează o structură socială organizată și un sistem democratic de 

auto-guvernare pe baza Legii Cercetașului, care Baden-Powell a numit "Sistemul Patrulelor". Fiecare 

persoană este implicată în guvernarea acestei mini-comunitate și are o cotă de responsabilitate în 

asigurarea bunăstării membrilor săi. 

În ciuda numelui, "Sistemul Patrulelor" nu a avut niciodată scopul de a reflecta o linie de comandă în stil 

militar, în care Liderul dă ordine care să fie efectuate de către Patrule. Într-adevăr, dacă ar fi să funcționeze 

în acest fel, nu ar fi în măsură să-și îndeplinească funcția 

educativă.27 

Cum funcționează 

Inițial, singurul lucru cert ce-l au tinerii în comun este dorința 

de a participa la activități. Prin activități concepute în mod 

corespunzător, fiecare tânăr ajunge să realizeze că multe 

dintre experiențe sunt posibile doar printr-un efort colectiv și 

așa că trebuie să se organizeze ca un grup (atât în cadrul 

Patrulelor cât și ca o Unitate). Astfel, faptul de a avea nevoie 

de a coopera stimulează fiecare persoană să își joace rolul său 

în a face experiența lor posibilă și plăcută prin dezvoltarea și 

utilizarea talentul și abilitățile sale. 

                                                           
24 Baden-Powell, Robert. Aids To Scoutmastership. 1919. pag 24, 25 
25 Baden-Powell, Robert. Aids To Scoutmastership. 1919. pag 25 
26 Baden-Powell, Robert. Aids To Scoutmastership. 1919. pag 17 
27 World Organization of the Scout Movement. Scouting: An Educational System. pag 26 
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Prin participarea la acest proces cu un grup mic de oameni în mod regulat, ei ajung să se cunoască, cu 

punctele forte și punctele slabe, și o legătură se creează între ei. 

Această legătură este important din mai multe motive: 

 contribuie la dezvoltarea emoțională a unui tânăr prin furnizarea unui sentiment de apartenență, 

un sentiment de a fi apreciat și prin oferind o baza de crearea de prietenii foarte apropiate, 

prietenii care pot formate cu dificultate în altă parte; 

 un grup cu legături foarte strânse oferă o atmosferă de stimulare în care fiecare tânăr face mai mult 

de un efort de a obține abilitățile și experiența necesară pentru activitățile și viața lor împreună. Cu 

cât sunt mai “mari” competențele, talentele și experiențele ce tinerii sunt capabili să pună în 

comun, cu atât mai multe oportunități se deschid pentru experiențe provocatoare și semnificative – 

atât pentru grup cât și pentru fiecare persoană; 

 această legătură ajută tânărul de a dezvolta o înțelegere mai profundă a sensului de 

responsabilitate și solidaritate. Inițial, un tânăr poate efectua o sarcină, să ajungă la o întâlnire sau 

să ajute un alt membru deoarece este o parte din "regulile jocului". Când tinerii cresc și ajung să 

țină unii la alții, tânărul va efectua o sarcină pentru că el sau ea știe că ceilalți se bazează pe el sau 

ea și nu vrea să-i dezamăgească; 

 tânărul care caută aprobarea colegilor observă reacțiile grupului la atitudinile și comportamentele 

sale, și, astfel, conferă un efect de oglindire. El poate fi astfel încurajat să dezvolte o mai mare 

conștiință de sine, de multe ori ducând la o schimbare de atitudine și comportament. De exemplu, 

timizi sunt încurajați să dezvolte o mai mare asertivitate28; cei cu o atitudine de șefi sunt făcuți să 

simtă nevoia de a lăsa loc și altora. 

Implicațiile aplicării 

Designul Sistemului Patrulelor trebuie să ia în 

considerare faptul că aceasta implică: 

Un parteneriat între tineri și liderii lor 

Sistemul Patrulelor nu este conceput ca o modalitate 

pentru ca Liderii să transmită ordinele lor către tineri 

pentru a fi executate. De asemenea, acest Sistem nu 

este destinat ca o modalitate pentru tineri să-și exprime 

dorințele lor și pur și simplu să se aștepte ca Liderul lor 

să pregătească totul pentru ei. 

Sistemul este conceput ca un parteneriat între tineri și 

Liderul lor, bazată pe dialog și cooperare. Liderul (și 

asistenții lui) fac parte din Unitatea Cercetășească, dar ei 

nu sunt membri ai Patrulelor. Adulții sunt parte a 

Unității pentru a îndeplini un rol specific, adică pentru a 

ajuta tinerii să-și exercite și să dezvolte capacitatea lor 

de autonomie, solidaritate, responsabilitate și 

                                                           
28 asertivitate s.f. (med.) Caracteristică a unei persoane care îşi exprimă cu uşurinţă punctul de vedere şi interesele, 
fără anxietate, fără a le nega pe ale celorlalţi. 

ȘEFUL DE PATRULĂ NU TREBUIE SĂ FIE O MARIONETĂ A LIDERILOR.  

SURSA: SCOUTINGMAGAZINE.ORG 
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angajament, în timp ce ghidează fiecare tânăr în vederea atingerii obiectivelor sale educaționale. 

Auto-guvernare progresivă 

Principiul participării tinerilor în guvernarea mini-comunității lor se aplică pe întregului intervalul de vârstă 

din care cercetașul face parte. 

Evident, sfera de problemele pe care tinerii iau decizii și tipurile de responsabilități pe care le întreprind în 

gestionarea Patrulelor și a Unității vor fi legate de: 

 nivelul lor de maturitate. Prin urmare, nivelul de implicare va fi diferit la Lupișori față de 

Exploratori; 

 experiența lor cu aceste forme de funcționare. O Unitate de Temerari, care funcționează de un an 

sau doi poate fi capabilă de a avea un grad mai mare de implicare în conducerea grupul lor decât o 

Unitate de Exploratori nou constituită. 

Acest lucru înseamnă că organizarea activităților pentru cercetași trebuie să reflecte o progresie în ceea ce 

privește auto-guvernare în structurile de funcționare de la o ramură de vârstă la alta. De asemenea, aceasta 

va necesita o anumită flexibilitate în ceea ce privește gradul de responsabilități pentru membrii cercetași în 

grupurile constituite recent. 

În general, la ramurile de vârstă mai mici, natura deciziilor care trebuie luate de către tineri ar fi în a alege 

între mai multe activități, de exemplu. Responsabilitățile ar putea fi de a-și amintiți pentru a aduce băuturi 

răcoritoare sau materiale necesare pentru o activitate. La ramurile de vârstă ulterioară, luarea deciziilor s-

ar putea extinde la tema campului de vară, de exemplu, și responsabilitățile ar putea include ținerea 

evidenței cotizației Patrulei, fiind responsabili de alimentație / găsirea unei firme de catering, întocmirea 

unui Jurnal de Aventuri al Patrulei  etc. 

Un sistem democratic 

Sistemul Patrulelor este destinat să ajute tinerii să înțeleagă 

conceptul de democrație prin experimentarea ea în 

acțiune. 

Democrația în Unitatea Cercetășească se bazează pe: 

 asigurarea faptului că nevoile și interesele tuturor 

sunt luate în considerare. Acest lucru implică întotdeauna 

eforturi pentru a ajunge la un consens. Dacă fiecare decizie 

ar trebui să facă obiectul unui vot majoritar, nevoile și 

interesele minorității vor fi ignorate; 

 aderarea la un set acord comun de reguli, bazate pe 

Legea Cercetașului; 

 faptul că Unitatea sprijină fiecare individ, și fiecare 

individ are o cotă de responsabilitate pentru a se asigura că 

Unitare funcționează eficient, și contribuie la îmbunătățirea 

acesteia în beneficiul tuturor. 

ȘEFII DE PATRULĂ SE ÎNTĂLNESC ÎN CONSILIUL ȘEFILOR DE PATRULĂ.  

SURSA: BLOG.UTAHSCOUTS.ORG 
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Democrația în Unitatea Cercetășească, în acest fel, este o formă cu adevărat participativă de guvernare. Nu 

implică stabilirea de mini partide politice, lobby-uri, campanii pentru a câștiga alegerile pentru poziții de 

putere, sau orice altceva de această natură. 

Roluri pentru fiecare persoană - cu responsabilitate reală! 

În Unitatea Cercetășească, democrația începe în Patrule - pe măsură ce învață să dialogheze și să 

coopereze. Designul Sistemului Patrulelor trebuie să se asigure că fiecare persoană trebuie să joace un rol 

activ. 

Aceste roluri trebuie să implice responsabilități practice - cu privire la nevoile și bunăstarea echipelor. 

Rolurile trebuie să fie conceput în așa fel încât să fie atrăgătoare tinerilor și să fie provocatoare. 

Responsabilitățile trebuie adaptată la nivelul de dezvoltare și de experiență a tinerilor - de exemplu, mai 

puțin complexe pentru noii veniți. 

Unul dintre roluri este cel a Șefului de Patrulă. Responsabilitățile acestui tânăr sunt: 

 de a coordona echipa,  

 de a ajuta membrii echipei pentru a ajunge la un consens asupra a ceea ce vor să facă și să își 

îndeplinească rolurile lor,  

 să îi reprezinte în Consiliul Șefilor de Patrulă,  

 să ajute la coordonarea activităților care implică întreaga Unitate Cercetășească etc.  

Deoarece necesită maturitate și experiență de modul în care funcționează Unitatea Cercetășească, aceasta 

este un rol conceput pentru membrii mai “vechi” ai Unității. 

Numirea Șefilor de Patrulă este, de asemenea, parte din procesul democratic, bazat pe cine consideră 

membrii Patrulei și Liderii că este cel mai capabil de a îndeplini sarcina. Însă, este important ca rolul Șefului 

de Patrulă să nu fie singurul rol provocator pentru membrii mai “vechi”. 

Un consiliu de coordonare 

Sistemul Patrulelor implică un consiliu care are nevoie să se întâlnească regulat. Consiliul este compus din 

Șefii de Patrulă și Liderul. Este o oportunitate pentru Șefii de Patrule și Lider de a lua decizii cu privire la 

planificarea și organizarea activităților, discutarea dificultăților, coordonează treburile Unității etc. 

O întâlnire a Unității 

Întâlnirile Unității trebuie să fie puse în planificarea activităților astfel încât să permită tuturor tinerilor și 

Liderului să discute și să evalueze succesul activităților, dar și pentru a evalua spiritul grupului, pentru a 

construi un consens asupra a ceea ce ar putea fi modificate și, desigur, pentru a sărbători realizările. 

Coeziunea între toți membrii Unității 

În plus față de organizarea activităților în cadrul Patrulelor, există, de asemenea, activitățile Unității ce 

trebuie luate în considerare! Campurile de vară, proiectele în folosul comunității etc., care implică întreaga 

Unitate Cercetășească trebuie să fie puse în planificarea activităților, oferind în același timp, timp și spațiu 

pentru ca Patrulele să fie împreună. 

Oportunități de a experimenta lucrul în echipă cu alți membri ai Unității 

În plus față de necesitatea de a adera la o Patrulă permanentă, de la începutul până la mijlocul 

adolescenței,  tinerii tind să caute oportunități de a-și extinde orizonturile lor sociale și de a lucra cu alți 
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tineri la aspectele mai complexe ale proiectelor lor. Concret, acest lucru implică pur și simplu încorporarea 

în planificarea activităților a oportunităților pentru a forma grupuri de lucru temporare. 

O marjă de vârstă limitată 

Sistemul Patrulelor oferă cele mai mari beneficii de educație atunci când: 

 permite echipelor să opereze cu un grad de autonomie adecvat grupei de vârstă; și  

 stimulează relațiile strânse între membrii Patrulelor. 

Considerare majoră în acest sens este în intervalul de vârstă al membrilor în cadrul patrulelor. 

În general, Sistemul Patrulelor funcționează cel mai bine atunci când există o diferență de vârstă de 

aproximativ trei-patru ani între cel mai mic și cel mai mare dintr-o Patrulă. 

Acest lucru se datorează faptului că membrii mai maturi ai Patrulelor vor stimula pe cei mai puțin maturi să 

se dezvolte. În același timp, membrii mai puțin maturi stimulează sentimentul de responsabilitate în 

membrii mai mari și le dea ocazii de a exercita responsabilitate în a ajuta membrii mai tineri să progreseze, 

să integreze Legea Cercetașului, pentru a obține abilități, să învețe cum să lucreze ca o echipă etc. Prezența 

membrilor mai tineri, de asemenea, ajută membrii mai mari să realizeze schimbările în ei înșiși în 

comparație cu momentul în care au fost la acea vârstă. 

Totuși, atunci când intervalul de vârstă este mai mare decât aceasta, impactul educativ al Sistemului 

Patrulelor devine redus foarte mult. Acest lucru se datorează faptului că diferența în nivelul de maturitate 

va fi atât de mare încât tinerii de la fiecare capăt al intervalul de vârstă vor simți că au puține în comun cu 

cei de la celălalt capăt, și, astfel, se vor regrupa informal în funcție de tendința lor naturală pentru a fi cu 

ceilalți de aceeași vârstă aproximativă! 

Livrarea programului de către Lideri 

Principalele domenii pentru sprijinirea Liderului sunt în a-l ajuta: 

 să înțeleagă modul în care această asociere de Patrule este menită să funcționeze ca un sistem 

democratic de auto-guvernare. Liderul trebuie să fie capabil de a ajuta echipele să ajungă la un 

consens cu privire la ceea ce doresc să realizeze (asigurându-vă că nevoile și interesele tuturor sunt 

luate în mod egal în considerare), precum și pentru a le ajuta să se organizeze; 

 să poată îmbogăți ideile tinerilor a ceea ce vor să facă în așa fel încât să ofere oportunități pentru 

tineri de a progresa în vederea atingerii obiectivelor educaționale; 

 să observe și să înțeleagă dinamica de grup și să-l ghideze într-o direcție constructivă; 

 să poată judeca mai bine de ce sunt tinerii capabili să facă, cu adevărat, când vor să-și ia o sarcina. 

Aceasta înseamnă asigurarea securității fizice și emoționale (a tinerilor și a celorlalți); fiind capabil 

de a depăși tentația de a face viața mai ușoară prin a organiza totul el; să nu împingă tinerii dincolo 

de ceea ce ei pot fi în mod rezonabil să întreprindă etc .; 

 să judece dacă și când să intervină, de exemplu, într-un conflict, sau atunci când să scoată în 

evidență obstacole majore etc. 
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Cum se aplică 

O Unitate nou constituită 

De obicei, o nouă Unitate este alcătuită din relativ puțini tineri care au venit pur și simplu împreună pentru 

a “încerca” Cercetășia. Liderul, în acest caz, va trebui în mod evident să preia conducerea prin propunerea 

de activități pe interesul tinerilor și să prezinte regulile jocului: codul de conduită al cercetașului – Legea 

Cercetașului. 

Inițial toți ar putea dori să funcționeze ca o singură Patrulă pentru un timp. Nu există nici un interes în a 

crea în mod artificial Patrule, în numele lor. Cu timpul, ei vor face astfel din proprie inițiativă - căci la urma 

urmei, Sistemul Patrulelor se bazează pe modul în care tinerii funcționează în mod natural! 

Ajutând noii veniți să se integreze 

Într-un grup care a activat de ceva timp, și are Patrulele bine stabilite, ajutând nou-veniții să se integreze 

necesită o atenție specială. Fiind invitat să se alăture unei Patrule, noul venit la cercetași este capabil să se 

familiarizeze cu un mic grup de oameni, la început. Treptat, desigur, celelalte fețe vor deveni familiar, de 

asemenea. 

În cadrul Patrulei, noul venit poate face cunoștință cel mai ușor cu codul de viață al Patrulei și să-și asume o 

responsabilitate care contribuie la viața de grup, astfel devenind imediat un membru al echipei ce-și aduce 

aportul de contribuție. 

Stabilirea responsabilităților în cadrul echipelor 

Din toată gama responsabilităților necesare pentru ca Patrulele să funcționeze, Liderul ar trebui să ghideze 

fiecare tânăr față de zona sa de interes, ținând cont de capacitățile tânărului. Sarcina nu trebuie să fie atât 

de complexă încât să conducă la eșec, dar ar trebui să fie o provocare suficient de mare pentru a stimula 

tânărul. 

Liderul și tinerii ar trebui să cadă de acord asupra duratei de timp în care responsabilitățile sunt efectuate 

de aceleași persoane din grup. Ar trebui să fie suficient de lung pentru tânărul să își facă treaba bine și să fi 

câștigat ceva din experiență, dar nu este un angajament de viață! După durata convenită de timp, 

responsabilitățile pot fi prezentate grupului din nou, astfel încât fiecare persoană poate experimenta un 

nou rol. 

În timp ce unele responsabilități vor fi mai complexe decât altele pentru a satisface diferitele niveluri de 

capacități și experiență a tinerilor, Patrula trebuie să pună valoare pe toate responsabilitățile. Dacă tinerii, 

în mod regulat, evită un anumit tip de responsabilitate sau încerce să-l atribuie unui nou-venit sau, 

dimpotrivă, întotdeauna par a se lupta pentru aceeași responsabilitate, atunci ar putea exista o problemă 

care stă la baza situației care trebuie să fie rezolvat. 

A face de mâncare împreună, la sfârșitul unei zile, de exemplu, nu este doar să învețe să gătească; este o 

contribuție concretă Patrulei, contribuție care ajută tinerii să funcționeze autonom. De asemenea, este o 

oportunitate de a avea o discuție cu privire la modul în care a mers ziua, să ajungă să se cunoască mai bine 

după activitățile din cadrul zilei. Liderul trebuie să facă un efort pentru a face aceste activități de rutină 

distractive. Acestea devin "treburi obligatorii" și plictisitoare doar dacă au fost concepute și prezentate în 

acest fel! 
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O responsabilitate specială – Șef de Patrulă 

O responsabilitate specială, care poate avea un efect asupra dinamicii de grup (pozitiv sau negativ), este 

Șeful de Patrulă. Fiind un Șef de Patrulă nu înseamnă a-și impune voința cuiva. Acesta este de a asculta în 

primul rând membrii echipei, ajutându-i să înțeleagă modul în care Sistemul Patrulelor este menit să 

funcționeze, și de a coordona activitățile lor ca o echipa. 

Șeful de Patrulă trebuie să aibă maturitatea de a-și îndeplini rolul și trebuie să aibă o experiență în modul în 

care funcționează Cercetășia în Patrulă. În timp ce Liderul va avea o influență în a decide care tineri sunt 

pregătiți să-și asume o astfel de responsabilitate, tinerii din echipele trebuie să fie incluși în procesul de 

decizie. Acest lucru se datorează faptului că Șeful Patrulei trebuie să fie acceptat ca atare de către ceilalți 

tineri. Invitând tinerii să ia în considerare cine ei cred că se potrivește cel mai bine "fișei postului" de Șef de 

Patrulă este un mod de includerea lor în acest proces. 

 Sistemul patrulelor:  

o Sunt organizați cercetașii pe patrule?  

o Patrulele au între cinci și opt membrii?  

o Sunt tratate Patrulele ca grupuri separate?  

o Sunt ținute ÎN ORICE CIRCUMSTANȚĂ intacte?  

o Are fiecare Patrulă are un Șef de Patrulă? 

o Are fiecare membru o funcție activă în patrulă? 

o Sa stabilit o perioadă de timp pentru fiecare funcție din Patrulă? 

 Consiliul Șefilor de Patrulă: 

o Se întrunește regulat Consiliul Șefilor de Patrulă? 

o Unitatea respectă deciziile luate de către Consiliul Șefilor de Patrulă? 

o Liderul are un rol de consultant în Consiliul Șefilor de Patrulă? 

o Consiliul Șefilor de Patrulă hotărăște și pregătește programul Unității? 

 World Organization of the Scout Movement. Scouting: An Educational System. (descarcă) 
 Baden-Powell, Robert. Aids To Scoutmastership. (descarcă) 
 Wikipedia. Scout method. (link) 

  

http://scout.org/sites/default/files/library_files/ScoutEducSyst_E.pdf
http://www.thedump.scoutscan.com/a2sm.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Scout_method
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Imaginația 

Cercetășia se joacă cu imaginația cercetașului, care iubește să "pretindă" și care trăiește în lumea 

imaginativă de aventuri, cum ar fi pădurari, pionieri, marinari și aviatori.29 Cercetașul identifică calitățile 

personale ale eroilor săi. Bazându-se pe experiența sa de actor amator, Baden-Powell a încorporat în 

Cercetășie un mediu teatral și non-serios, folosind cuvinte cu sensuri ciudate, strigăte, cântece și obiceiuri 

unice. Uniforma este, de asemenea, parte din acest teatru. 

Ritualurile 

Cercetășia are ritualuri specifice. Acestea sunt concepute pentru a fi scurte, simple și atractive pentru 

cercetași, dar cu simbolism de bază. De exemplu: 

 în timpul ritualului de închidere a întâlnirii lupișorilor, liderul strigă "Vom face tot posibilul!" și 

lupișorii răspund "Posibilul, posibilul, posibilul!". Este un strigăt amuzant pentru lupișori, dar în 

același timp este o amintire constantă a datoriei lor de cercetași; 

 strigătul de atenționare al lupișorilor: Lider - "Lupi, lupi, lupi!" / Lupișori - "Iau, iau, iau!"; 

 ritualul de trecere a cercetașilor de la o ramură la alta; 

 ritualul de depunere de promisiune. 

• Imaginația: 

o Cercetașii poartă uniforma la toate activitățile? 

o Patrulele au o identitate proprie (strigăt, steag, o zonă din sediu doar a lor)?  

                                                           
29 Baden-Powell, Robert. Aids To Scoutmastership. 1919. pag 19 

Sursa fotografiei: The Jungle 

Book app din Google Play. 
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o Centrul Local are un imn al lui? 

o Fiecare ramură are cadrul simbolic specific aplicat în fiecare activitate ce o fac? 

• Ritualuri:  

o În cadrul întâlnirilor aveți ritualuri specifice? 

o Depunerea de Promisiune se face în cadrul unui ceremonial specific, în cadrul unei activități 

mai mari (de exemplu, la sfârșitul unui camp)? 

 Baden-Powell, Robert. Aids To Scoutmastership. 1919. (descarcă) 

 Wikipedia. Scout method. (link) 

  

http://www.thedump.scoutscan.com/a2sm.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Scout_method
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Folosirea propriilor forțe 

Baden-Powell a dorit ca un cercetaș să învețe să ia propriile decizii, simțind că acest lucru ar ajuta copii să 

crească și să se maturizeze. Baden-Powell a scris că un cercetaș ar trebui să-și vâslească propria canoe, 

metaforic vorbind. El nu ar trebui să călătorească într-o barcă cu vâsle cu spatele la direcția de mers, vâslit 

de alții și cu altcineva la cârma, dar singur într-o canoe: cu viitorul în față, vâslind și cârmuind el însuși.30 

Cercetășia învață autonomia prin aducerea cercetașului într-un mediu provocator, oarecum riscant, fără 

ajutor în vecinătatea directă. Prin urmare, programul se bazează pe o viață de adult, aventuroasă și 

atrăgătoare, în aer liber. "O treabă de bărbat adusă la nivelul băiatului."31 

Autoguvernarea 

Oferirea responsabilității cercetașilor este un element cheie al Metodei Cercetășești:. "Așteptați-vă ca el să-

și îndeplinească datoria fidel. Nu trageți cu ochiul să vedeți cum se descurcă. Lăsați-l să îndeplinească în 
                                                           
30 Baden-Powell, Robert. Rovering to Success. 1922. pag 10, 11, 46 
31 Baden-Powell, Robert. Aids To Scoutmastership. 1919. pag 17, 34-35 

Sursa fotografiei: Cercetașii din Roșia Montană au participat la Atelier  

de Olărit la Nocrich în 2014. facebook.com/CercetasiRosiaMontana 

https://www.facebook.com/CercetasiRosiaMontana
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felul său. Să se enerveze dacă va fi nevoie, dar în orice caz, lăsați-l să facă singur." Patrula este aproape 

independentă, în timp ce Unitatea este condusă de Șefii de Patrulă prin Consiliul Șefilor de Patrulă.32 

Propria dezvoltare 

Educația, în cercetășie, ar trebui să ofere unui cercetaș ambiția și dorința de a învăța singur, acestea fiind 

mai valorase decât a primi instrucțiuni de la lideri. Această educație se aplică având cercetașul care 

desfășoară activități ce-l atrag în mod individual din selecțiile oferite de "Scouting for Boys".33 

Prezentat într-un mod atractiv și stimulativ, Sistemul de Progres Personal oferă un instrument pentru 

fiecare tânăr, cu ajutorul liderului adult, la: 

 elaborarea unui set de obiective de dezvoltare personală; 

 stabilirea modul în care, în mod concret, el sau ea sau ea intenționează să atingă aceste obiective; 

 îndeplinirea intențiilor sale în propriul său ritm; 

 evaluarea, recunoașterea și sărbătorirea progreselor realizate.34 

Sistemul de embleme 

Schema Progresului Personal este bazat pe două elemente complementare: 

 Embleme de merit – au rolul de a încuraja cercetașul să învețe un subiect ce poate îi poate fi muncă 

sau hobby și acoperă multe tipuri diferite de activități, ce nu întotdeauna sunt legate de cercetășie; 

 Embleme de clasă sau de progres personal: 

o Emblemele de Clase sunt etape succesive în care cercetașul 

învață tehnicele necesare pentru "Jocul cercetășesc". Un test 

final (Prima Clasă) important pentru cercetaș este de a face o 

călătorie pe cont propriu, dovedind independența; 

o Sistemul de Progres Personal a fost introdus de OMMS ca o 

alternativă la Emblemele de Clase. Programul folosește etape 

succesive prin care trec tinerii în scopul de a atinge obiectivele 

educaționale pentru fiecare grupă de vârstă. Sistemul pune 

accent mai mult pe obiectivele personale de dezvoltare: fizică, 

intelectuală, afectivă, socială, spirituală și a caracterului.35 

Emblemele nu sunt scopul final ci sunt un prim pas ce oferă unui 

cercetaș încurajare.36 Mai apoi, cercetașul va decide singur să continue 

dacă îi place activitatea, fără a fi nevoie de alte standarde ulterioare. 

Cercetășia nu ar trebui să fie un standard înalt de cunoștințe. Cu toate 

                                                           
32 Baden-Powell, Robert. Aids To Scoutmastership. 1919. pag 34, 24-25 
33 Baden-Powell, Robert. Aids To Scoutmastership. 1919. pag 10, 18, 20 
34 World Organization of the Scout Movement. Scouting: An Educational System. pag 47 
35 World Organization of the Scout Movement. The RAP User's Guide. 2007. pag 84, 27 
36 Baden-Powell, Robert. Aids To Scoutmastership. 1919. pag 62 

EMBLEMA DE PROGRES PERSONAL  

LA SENIORI, ETAPA UCENIC. 
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că, cu timpul, această parte a Metodei a fost diminuată deoarece standardele actuale sunt mai mari 

decât cele din trecut și există nivele adiționale mai mari decât Emblemele de Clasă. 

Non-competitivitate 

Educația în cercetășie este non-competitivă deoarece cercetașii ar trebui să învețe deoarece le place 

subiectul, nu doar în competiție sau să fie mai buni ca alții.37 

Individual 

Educația în cercetășie este individuală deoarece fiecare cercetaș, fără deosebire de capacitate, trebuie 

inspirat să învețe. Scopul nu este calitatea întregului grup. Cercetașii ar trebui să înainteze la pasul lor. 

Emblemele nu semnifică o anumită calitate a cunoștințelor sau abilităților ci semnifică "cantitatea de efort 

ce un cercetaș pune în munca lui." De aceea, intenționat, standardele nu au fost definite clar.38 

 Cercetașii aplică Sistemul de Progres Personal? 

 Sunt lăsați să învețe singuri să se descurce? 

 Le sunt oferite sarcini ce să-i provoace? Se implică liderii, fără să li se ceară ajutorul, în îndeplinirea 

sarcinilor date către cercetași? 

 Dezvoltarea este individuală sau de grup? 

 Șefii de Patrulă au drept de decizie? Sunt respectate deciziile luate de către acesta de către lider? 

Încalcă liderul dreptul la decizie a Șefului de Patrula doar în cazuri extreme de siguranța 

cercetașilor? 

 World Organization of the Scout Movement. Scouting: An Educational System. 2013. (descarcă) 

 Baden-Powell, Robert. Aids To Scoutmastership. 1919. (descarcă) 

 Baden-Powell, Robert. Rovering to Success. 1922. (descarcă) 

 World Organization of the Scout Movement. The RAP User's Guide. 2007. (descarcă) 

  

                                                           
37 Baden-Powell, Robert. Aids To Scoutmastership. 1919. pag 63 
38 Baden-Powell, Robert. Aids To Scoutmastership. 1919. pag 63 

http://scout.org/sites/default/files/library_files/ScoutEducSyst_E.pdf
http://www.thedump.scoutscan.com/a2sm.pdf
http://www.thedump.scoutscan.com/rts.pdf
http://scout.org/sites/default/files/library_files/RAP_Toolbox_EN.pdf
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“Natura” se referă la mediul natural - păduri, câmpii, mare, munte, deșert - spre deosebire de mediile 

create artificial, cum ar fi curtea școlii, zonă de camping betonată și orașe aglomerate. Natura, de 

asemenea, se referă la ceea ce Baden-Powell a numit "întregul armonios" a "infinitului, istoric și 

microscopic" și a locul omenirii în ea. 

Natura, ca element al Metodei Cercetășești, se referă la imensele posibilități care lumea naturală oferă 

pentru dezvoltarea tânărului.39 

Elementele educației 

Natura ca o școală de învățare 

Jocul cercetășesc are loc în principal în natură fiindcă este un mediu aventuros, cu provocări, unde 

cercetașii vor să le cucerească. În acest fel, cercetașii și Patrula învață să depășească dificultățile și învață să 

ia propriile decizii. 

                                                           
39 World Organization of the Scout Movement. Scouting: An Educational System. pag 41 

Sursa fotografiei:  

Centrul Local „Tirgu-Mures” 

https://www.facebook.com/scoutmures
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De exemplu, dacă atunci când erai mic, ai cărat măcar o dată un rucsac până la 

locul de campare, ai învățat cum să îți prioritizezi bagajele ( Ce e important de 

luat, și ce din bagaj ai cărat degeaba) asta e prima lecție de responsabilitate pe 

care o înveți. Ulterior, vei știi ce e important să cumperi și ce poate să aștepte, ce 

nu trebuie să uiți niciodată, chiar dacă e voluminos, și ce greu cântăresc toate 

nimicurile insignifiante pe care le tot ducem după noi, în viață. 

MetodaScout.wordpress.com40 

Dumnezeu în natură 

În conformitate cu Baden-Powell, Cercetașul l-a putut găsi pe Dumnezeu în natură, când și-a dat seama de 

complexitatea și frumusețea Naturii.41 

Dragostea pentru aer liber 

Cercetașii văd Natura ca pe un loc aventuros și este de așteptat ca atunci când ei vor îmbătrânii, experiența 

din tinerețe îi va transforma în iubitori de natură. 

Înțelegerea istoriei omenirii 

Frecarea bețelor pentru a face un foc, găsirea unei surse de apă, culegerea fructelor de pădure comestibile 

pentru masa de prânz, admirarea unui copac bătrân pot ajuta tinerii să “simtă” istoria, să ia în considerare 

cât de departe a ajuns omenirea - și unde se îndreaptă omenirea.42 

Dezvoltarea activităților 

În general, chiar dacă nu este fezabil ca toate activitățile să aibă loc în natură, contactul cu natura este o 

parte esențială a Cercetășiei. Contactul cu natura poate ajuta tinerii să se dezvolte în atât de multe feluri. 

Este la fel de important pentru tânărul care crește în mijlocul betonului și plasticului din orașe, cât și pentru 

tânărul crescut într-o casă cu acoperiș de tablă dintr-un sat. 

Educarea prin natură 

Natura poate fi locul pentru multe tipuri de activități - chiar și atunci când obiectivul educațional principal al 

activității nu este direct legat de natură. În astfel de cazuri, indiferent de obiectivul educațional primar, un 

obiectiv subiacent este pur și simplu pentru a ajuta tinerii să se simtă confortabil cu a fi în natură (pentru 

unii acest lucru poate fi un pas mare!). 

La următoarele nivele, se poate utiliza cadrul natural pentru tot felul de activități provocatoare fizic, 

activități de supraviețuire individuală și colectivă, orientare, învățarea competențelor de bază de camping, 

hike-uri de noapte etc. 

 

 

                                                           
40 MetodaScout.wordpress.com. Tema 3: Natura. 
41 Baden-Powell, Robert. Aids To Scoutmastership. 1919. pag 41 
42 World Organization of the Scout Movement. Scouting: An Educational System. pag 44 
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NATURA POATE AJUTA TINERII SĂ FIE MULT MAI CONȘTIENȚI DE CAPACITĂȚILE LOR ȘI DE NEVOIA LOR DE A PROGRESA  
– PRIN TESTAREA LIMITELOR LOR FIZICE, INGENIOZITATEA LOR, CAPACITATEA LOR DE A FACE FAȚĂ DIFICULTĂȚILOR  

ȘI DE A EVITA PERICOLUL, PENTRU A COOPERA ÎN ECHIPĂ ETC. SURSA: CENTRUL LOCAL „TÂRGU-MUREȘ” 

În acest fel, Natura poate ajuta tinerii să fie mult mai conștienți de capacitățile lor și de nevoia lor de a 

progresa - prin testarea limitelor lor fizice, ingeniozitatea lor, capacitatea lor de a face față dificultăților și 

de a evita pericolul, pentru a coopera în echipă etc. Chiar și puțin timp să se odihnească lângă un râu sau 

sub un copac după o activitate obositoare poate ajuta tinerii să obțină un sentiment de pace. 

Învățând despre natură 

Majoritatea tinerilor au în curicula școlară ore de geografie și biologie. În Cercetășie, activități care implică 

învățarea despre natură nu sunt destinate să reproducă ceea ce școlile fac deja, nici să se concentreze pe 

cursuri practice de aplicare pentru a completa teoria bazată pe studiul cărților. 

În Cercetășie, cunoașterea nu este acumulată de dragul ei! Activități despre natura combină cunoștințele și 

abilitățile bazate pe interesele tinerilor și, în felul în care acestea sunt concepute și implementate, 

contribuie la dezvoltarea unor atitudini. 

Într-un camp, observând organizarea socială a unei colonii de furnici, de exemplu, poate deschide mințile 

tinerilor la o lume fascinantă pe care altfel ar fi putut ratat-o. Fiind capabil să distingă între urma unui 

iepure și a unui urs poate fi extrem de util atunci când se campează lângă o pădure! Învățând cum cântă o 

pasăre, imaginând cum să construiască echipamentul necesar pentru un experiment care sunt interesați, 

învățând și dobândind abilitățile de bază în agricultură și învățând să construiască unelte etc., oferă 

oportunități pentru tineri de a progresa către tot felul de obiective educaționale.43 

                                                           
43 World Organization of the Scout Movement. Scouting: An Educational System. pag 44 
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Activități către natură și mediul înconjurător 

Evident, activitățile de protecție a mediului sunt parte a oricărui program cercetășesc -și multe pot fi 

realizate chiar în mijlocul unui oraș. În Cercetășie, prima întâlnire a tinerilor cu protecția mediului este pur 

și simplu faptul de a aplica Legea Cercetașului la mediul în care se desfășoară activitățile lor - respectarea 

habitatul natural al florei și faunei prin a nu lăsa gunoi, asigurându-se că focul de gătit se stinge în mod 

corespunzător, ne irosirea resurselor naturale, refolosirea materialelor și uneltelor existente, spre 

deosebire de cumpărarea mereu unele noi, și așa mai departe. 

Ar fi o greșeală, însă, să presupunem că o activitate de protecție a mediului va duce neapărat la o 

preocupare interioară mai mare pentru natură. Cel mai mare impact este atunci când tinerii decid să 

efectueze o astfel de activitate ca urmare a unei experiențe anterioare de explorare și de descoperire a 

aspectelor naturii. Astfel au dezvoltat o legătură emoțională cu tot ce au în gând să protejeze. Atunci când 

un grup de cercetași, de exemplu, s-au bucurat să alerge pe plaja de nisip preferată, și atunci când au 

revenit au găsit plaja acoperită de gunoi, vai de următoarea persoana ce o vor găsi ei că aruncă gunoi pe 

plaja lor! 

Perspectiva liderilor 

Liderul adult trebuie să aibă un anumit 

entuziasm pentru viață în natură și să înțeleagă 

cum să se utilizeze de aceasta în scopul de a 

consolida experiența Cercetășească. El sau ea 

nu trebuie să fie competent tehnic în abilitățile 

necesare pentru toate activitățile ci trebuie să 

găsească adulții care sunt. 

Implementarea activităților 

Într-un grup nou în care tinerii nu sunt 

obișnuiți cu a trăi in contact cu natura, liderul 

adult trebuie să aibă o grijă deosebită pentru a 

se asigura că prima experiență merge lin și 

este plăcută. Dacă tinerii arată un interes în 

activități provocatoare din punct de vedere 

fizic, acest lucru ar fi un punct de plecare mai 

bun pentru dezvoltarea unui contact cu natura 

decât o activitate de protecție a mediului. 

Campurile în natură ajută foarte mult la 

integrarea noilor membri în grup. Prin urmare, 

un camp trebuie să fie planificat la câteva luni 

de la începerea noului an cercetășesc, cu altele 

ce vor urma. Liderul adult trebuie să încurajeze 

„FIIND CAPABIL SĂ DISTINGĂ ÎNTRE URMA UNUI IEPURE ȘI A UNUI URS POATE FI EXTREM DE 

UTIL ATUNCI CÂND SE CAMPEAZĂ LÂNGĂ O PĂDURE!” 

SURSA: SCOUTING: AN EDUCATIONAL SYSTEM 
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curiozitatea, explorarea și descoperirea, să creeze o 

atmosferă pozitivă și să se folosească de toate 

oportunitățile de a aminti Legea Cercetașului. Dacă 

camparea în sălbăticie nu este permisă sau este prea 

periculoasă, atunci locul de campare ar trebui să fie cât 

mai departe de alte persoane care campează, pe cât 

posibil. Evident, dezvoltarea contactului cu natura în 

grup nu este doar o chestiune de activități. Este, de 

asemenea o chestiune de promovare a unui stil de viață 

simplu, în general, și un respect de bază pentru toate 

lucrurile vii.44 

 Se simt confortabil membrii să fie în natură? 

 Sunt planificate campuri în natură la scurt timp după începerea anului cercetășesc? 

 Au loc activități în care cercetașii să descopere complexitatea și frumusețea naturii? 

 Realizează membrii hike-uri  în mod regulat? 

 În cadrul activităților în natură, au cercetașii grijă să nu lase “nicio urmă” ? 

 Are Centrul Local un camp de vară de o săptămână? 

 World Organization of the Scout Movement. Scouting: An Educational System. (descarcă) 
 Baden-Powell, Robert. Aids To Scoutmastership. (descarcă) 
 wordpress.com. Tema 3: Natura. (link) 
 Wikipedia. Scout method. (link) 

  

                                                           
44 World Organization of the Scout Movement. Scouting: An Educational System. pag 46 

SURSA: CARCOSCOUT.BLOGSPOT.RO 

http://scout.org/sites/default/files/library_files/ScoutEducSyst_E.pdf
http://www.thedump.scoutscan.com/a2sm.pdf
https://metodascout.wordpress.com/2012/02/03/tema-3-natura/
http://en.wikipedia.org/wiki/Scout_method
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Exemplul liderului 

O parte importantă a educației cercetășești este exemplul personal al liderului. Cercetașul este impresionat 

de lider datorită vârstei sale, cunoștințelor sale și a poziției sale de lider. Dacă liderul este popular, 

leadershipul va fi văzut ca un scop atractiv și cercetașii vor urma exemplul liderului. Liderul cercetaș care 

trăiește Legea Cercetașului va avea o influență mai mare decât cel ce doar vorbește despre ea. În ochii 

tinerilor, ce face un om este ce contează și nu ce spune el.45 

Ghid 

Autoguvernarea tinerilor schimbă rolul liderului: "Am prevăzut ca poziția unui lider să nu fie nici de profesor 

școlar, nici de  un Ofițer Comandant, ci mai degrabă aceea a unui frate mai mare în rândul băieților săi, nu 

detașați sau deasupra lor individual, capabil să inspire eforturile și să propună noi diversiuni când degetul 

                                                           
45 Baden-Powell, Robert. Aids To Scoutmastership. 1919. pag 6, 40 (descarcă) 

Sursa fotografiei: scout.ro 

http://www.thedump.scoutscan.com/a2sm.pdf
http://www.scout.ro/
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pus pe pulsul lor i-a spus că atracțiile oricărei nebunii 

prezente dispare."46 Liderii cercetași nu ar trebui să dea 

ordine ci să ghideze (și să verifice siguranța). 

Relația lider – membrii 

Pentru a facilita procesul de auto-educare, relația 

educațională în Cercetășie trebuie să fie de natură diferită 

față de cea a unui părinte-copil sau relația profesor-elev. 

În timp ce un lider poate fi un părinte în viața privată sau 

un profesor în viața profesională, în viața Cercetășească, 

adică atunci când el sau ea lucrează cu tinerii din grup, 

liderul nu este acolo ca un înlocuitor de părinte, nici ca un profesor. 

Acest tip unic de relație educațională între liderii și tinerii din Cercetășie poate fi descrisă ca un parteneriat 

educațional.47 

 Sunt liderii exemple? 

 Trăiesc liderii Legea Cercetașului? 

 Cunoscu liderii cu adevărat propunerea educațională a Cercetășiei? 

 Este liderul doar un ghid pentru Consiliul Șefilor de Patrulă? Sau el este cel care organizează 

întâlnirile, le implementează și le evaluează? 

 Sunt capabil liderii să traducă teoria în practică într-un mod care crează o experiență de învățare cu 

multiple fațete pentru tineri? 

  

                                                           
46 Baden-Powell, Robert. Lessons from the Varsity of Life. 1933. pag 145  (descarcă) 
47 World Organization of the Scout Movement. Scouting: An Educational System. pag 57 (descarcă) 

SURSA: SCOUTMURES.WORDPRESS.COM 

http://www.thedump.scoutscan.com/varsityoflife.pdf
http://scout.org/sites/default/files/library_files/ScoutEducSyst_E.pdf
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"Autoeducare, care ceea ce învață un băiat pentru el, este ceea ce 

se va lipi de el și-l va ghida mai târziu în viață cu mult mai mult 

decât orice, ce este impus asupra lui prin "instruire" de către un 

profesor." 
Robert Baden-Powell48 

Jocurile cercetășești sunt pline de practică activă. Acest lucru menține atenția participanților și dau 

cercetașilor posibilitatea să vadă cum se aplică teoria. Deși Baden-Powell a pus accent pe activități practice 

și învățarea independentă, el nu a exclus necesitatea de instruire din câți sau de către liderii. Învățarea prin 

acțiune:  

 reflectă abordarea activă a cercetășiei cu privire la educație. Cu alte cuvinte, tinerii sunt ajutați să 

se dezvolte prin intermediul oportunităților concrete, a experiențelor “punând mâna la treabă”, 

spre deosebire de a asculta pasiv o prelegere sau vizionarea unei demonstrații;  

 se aplică la modul în care tinerii dobândesc cunoștințe, abilități și atitudini în fiecare dintre 

domeniile de dezvoltare și, prin progresul în direcția obiectivelor educaționale proprii. Învățarea 

prin practică nu se limitează la "a face", în sensul de a învăța abilități practice sau manuale. De 

exemplu, tinerii pot să învețe sensul responsabilității prin asumarea răspunderii; 

 reflectă abordare practică a cercetășiei cu privire la educația bazată pe învățarea prin posibilitățile 

de experiențe care apar în cursul urmăririi intereselor cuiva și care apar în viața de zi cu zi. Cu alte 

cuvinte, cercetașii nu obțin cunoștințe, abilități și atitudini într-un context abstract, rupt de 

realitate. În Cercetășie, tinerii nu ar învăța să coase de dragul de a ști cum să coase, ci pentru că, de 

exemplu, vor să realizeze o piesă de teatru și vor să-și facă propriile costume. Sau, de exemplu, 

cercetașii nu ar învăța să gestioneze conflictele, pur și simplu, printr-o activitate specific conceput, 

                                                           
48 Baden-Powell, Robert. Scouting for Boys. 1908. pag 184 
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ci prin procesul natural de rezolvare a oricăror neînțelegeri ce apar în 

grup (într-un mod care este în concordanță cu Legea Cercetașului!).49 

O modalitate de a verifica dacă Învățarea Prin Acțiune este utilizată la 

întregul său potențial ar fi să se ia în considerare obiectivele 

educaționale pentru ramura de vârstă în ansamblul său (cunoștințe, 

abilități și atitudini în fiecare dintre domeniile de dezvoltare) și să se 

examineze în ce măsură tinerii chiar au posibilitatea de a progresa în 

direcția obiectivelor prin experiență de primă mână. De exemplu: dacă 

un obiectiv educațional se referă la dezvoltarea unui sentiment de 

interdependență, de exemplu, s-ar putea examina: 

 dacă modul în care tinerii lucrează împreună în timpul 

activităților lor oferă cu adevărat oportunități pentru ei de a contribui 

cu diferite talente, de a-și asuma responsabilități utile, de a 

experimenta beneficiile sprijinului reciproc etc.; 

 dacă există loc de îmbunătățiri în contactul pe care tinerii o au 

cu comunitatea locală, pentru a stimula acest sens de interdependență. 

Una din implicațiile de Învățare prin Acțiune este aceea că tinerii sunt 

încurajați să experimenteze lucrurile mai întâi și să tragă concluziile din 

ceea ce au experimentat mai târziu. În termeni practici, aceasta are mai 

multe implicații pentru liderul adult: 

 liderul nu are nevoie de a explica obiectivul educativ al unei 

activități. Nu numai că există posibilitate ca  tinerii să fie 

neinteresați ci și ar limita spontaneitatea lor, limitând 

experiența ce o pot dobândi din cauza  îngrădirilor ce și le 

imaginează că se așteaptă de la ei; 

 pe de altă parte, verbalizarea reacțiilor lor, a sentimentelor 

etc., mai târziu, îi ajută să reflecteze asupra experienței și să 

tragă concluzii. Un moment de liniște, la sfârșitul unei întâlniri 

sau camp, poate fi folosite pentru a evalua în termeni 

generali modul în care a decurs activitatea și pentru a 

încuraja tinerii să se exprime. Tinerii pot percepe experiența 

în moduri diferite, și pot simții că ceea ce au dobândit de la 

experiența trăită nu are nimic de-a face cu scopul inițial al 

activității. 

                                                           
49 World Organization of the Scout Movement. Scouting: An Educational System. pag 21-22 
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În acest caz, scopul liderului nu este de a insista asupra a ceea 

ce ei ar fi "trebuit" să fi învățat, ci pur și simplu să-i însoțească 

în timp ce ei reflectă pentru ei înșiși. Atmosfera trebuie să fie 

constructivă, astfel încât tinerilor să nu le fie frică să 

vorbească. Dacă este necesar, Legea Cercetașului poate fi 

citită pentru a ajuta tinerii să reflecteze asupra experienței lor 

sau pur și simplu de a reaminti tinerilor că fiecare persoană 

are dreptul să se exprime și că, dacă se fac ”plângeri”, pentru 

a descrie problema și nu pentru a ataca personal pe nimeni. 

 În timp ce liderul ar trebui să se simtă din ce în ce mai 

confortabil cu a se folosi de orice oportunități apar pentru a 

crea o experiență educațională, activitățile trebuie să respecte 

întotdeauna principiile Cercetășiei: toate activitățile și modul 

în care se desfășoară trebuie să fie constructive și nu 

distructive pentru oricine sau orice. 

 Deciziile dificile cu care se confruntă liderul includ cât de departe permite unui tânăr de a 

experimenta sau de a face greșeli înainte de a interveni. În timp ce liderul adult ar trebui să încerce 

mereu să facă o activitate de succes, succesul sau eficiența activității nu poate fi în detrimentul 

experiențe de învățare. A face greșeli este o parte inevitabilă a procesului de învățare. Cu toate 

acestea, printr-o confruntare cu o greșeală, un tânăr poate înțelege mai bine ce, cum și de ce ceva 

nu a mers bine și, poate, cum să facă să meargă lucrurile diferit data viitoare!50 

Pentru a-i ajuta pe tinerii să se dezvolte prin extragerea a ce este 

personal semnificativ din ceea ce experimentează, Cercetășia 

trebuie să ofere tinerilor oportunități pentru experiențe cu 

potențial  de semnificație. 
Organizația Mondială a Mișcării Scout51 

 Sunt organizate activități cu scopul ca cercetașii să se implice și să învețe? 

 Sunt încurajați cercetașii să practice auto-evaluarea pentru a vedea ce-au învățat? 

 Concep liderii activități prin care să-i pună pe cercetași să se implice activ? 

 World Organization of the Scout Movement. Scouting: An Educational System. 2013. (descarcă) 

 Baden-Powell, Robert. Scouting for Boys. 1908. (descarcă) 

                                                           
50 World Organization of the Scout Movement. Scouting: An Educational System. pag 23-24 
51 World Organization of the Scout Movement. Scouting: An Educational System. pag 22 
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