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„Cetatea” pentru exploratori  

Organizaţia Naţională ”Cercetaşii României” 
 

 

Cadrul simbolic îi încurajează pe tineri să privească puţin mai departe de ceea ce văd în 

faţa ochilor, îi inspiră să facă din ceva obişnuit ceva extraordinar, din imposibil posibil şi din 

ceva imperceptibil ceva ce poate fi simţit intuitiv. Îi ajută să vadă, să gândească şi să simtă 

lucruri şi situaţii pe care, în mod obişnuit, nu le-ar sesiza.  

Nu de puţine ori, foarte mulţi tineri şi adulţi cercetaşi se întreabă ce fel de cadru 

simbolic imaginar se mai poate implementa pentru grupa de vârsta 15 – 18 ani – o perioadă în 

care adolescenţii deja încep să conştientizeze impactul lor în societate. 

Și cea mai mare provocare a exploratorilor (tineri 15-18 ani) este de a se implica activ, 

de a face ceva concret, în comunitatea în care trăiesc, prin promovarea principiilor şi valorilor 

cercetăşeşti bazându-se mereu pe Metoda Scout. 

Acest lucru a fost posibil prin a identifica această comunitate cu o cetate, unde, pas cu 

pas, descoperă că trăiesc în chiar interiorul ei, că au de învăţat de la tot ce oferă ea şi mai 

departe vor ajunge să fie activi prin a se implica şi a realiza diferite proiecte astfel încât, atunci 

când ei vor fi pregătiţi să îşi vadă rezultatele şi să meargă mai departe, să facă acest lucru prin 

organizarea unui mare eveniment – unul de neuitat pentru ei. 

În cetate, exploratorii trec prin 4 etape de dezvoltare personală: 

În etapa de inițiere, exploratorii se familiarizează şi sunt informaţi în legătură cu noua 

comunitate, învaţă şi respectă "regulile" noii comunităţi şi încep să îi cunoască structurile 

organizaţionale. În cetate vor ajunge la centrul de informare, unde exploratorii îl vor putea 

întâlni pe bătrânul cetăţii – care a rămas solidar locului – el fiind convins că această cetate nu 

va fi abandonată niciodată. Astfel, el constituie o altă sursă valoroasă pentru ceilalţi cetăţeni. 

În realitate, bătrânul cetăţii este liderul de unitate la grupa de vârstă – exploratori. 

Urmează etapa de învățare când exploratorii se implică în extinderea cetăţii, asta ajutând  la 

consolidarea relaţiilor dintre locuitorii cetăţii şi încurajând implicarea activă în dezvoltarea 

acesteia. Din momentul intrării în cetate, exploratorii vor învăţa toate elementele care ţin de 

acest loc: tradiţii, obiceiuri, zone, etc. Cumulând aceste informaţii, aceştia au oportunitatea de 

a-şi dezvolta comunitatea în care trăiesc şi care îi reprezintă, prin începerea construirii 

turnurilor cetăţii.  

După ce și-au însușit tot ce au învățat, exploratorii vor trece în etapa de aplicare, atunci ei se 

implică în extinderea cetăţii la un nivel tot mai ridicat. Cunoscând deja din elementele specifice 

comunităţii în care trăiesc, tinerii vor dori să pună în practică tot ceea  ce au învăţat prin 

implicarea în proiecte cât mai diversificate, prin continuarea lucrului la construirea turnurilor 

cetăţii, dar şi prin a-i învăţa pe cei mai tineri decât ei. 

La final, când vor avea de pregătit Marele Eveniment, exploratorii îşi plănuiesc plecarea spre 

a explora şi alte zone mai îndepărtate şi organizează o mare "fiesta" în care îşi iau rămas-bun 

de la colegii lor. Toate acestea bazându-se pe „zestrea de cunoştinţe” cu care au rămas ei din 

această perioadă de convieţuire cu ceilalţi locuitori ai cetăţii 

 

În 2014, suntem deja la a 3-a ediţie când, colaborând cu Ministerul Educaţiei Naţionale, 

cercetașii demonstrează că sunt puși pe treabă: 

- vor să se implice și mai mult în comunitate; 

- vor să transmita tuturor: CERCETĂȘIA ESTE EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ! 

- vor să aducă programe și mai inovative de educație non-formală, bazată, bineînțeles, 

pe Metoda Scout! 

 

Îmbrăcând în cadrul simbolic, activitățile propuse pentru adolescenții de 14-18 ani, iată 

propunerea noastră: 
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MAI APROAPE DE CERCETĂȘIE 
 

 Grupa de vârstă: tinerii de la liceu 

 Ariile de dezvoltare: afectivă, socială, fizică, intelectuală, spirituală şi a caracterului 

 Denumirea activităţii: MAI APROAPE DE CERCETĂȘIE 

 Loc de desfăşurare: interior, exterior 

 Durata: 6 ore 

 Nr. participanţi: o clasă de elevi 

 Obiectivele activităţii: 

Activitățile propuse contribuie la dezvoltarea personală a participanţilor în vederea 

îmbunătățirii atingerii următoarelor obiective: 

 Îşi conştientizează şi acceptă propriile trăiri şi sentimente, înţelege cauzele şi efectele 

pe care acestea le pot avea asupra sa şi a celorlalţi. 

 Caută să atingă şi să-şi menţină echilibrul interior, să se dezvolte pentru a deveni matur 

din punct de vedere emoţional. 

 Îşi dezvoltă capacitatea de a se exprima prin diferite forme de comunicare.  

 Îşi dezvoltă abilităţile de interacţiune socială şi adoptă o atitudine pozitivă în 

dezvoltarea relaţiilor cu cei din jur. 

 Îşi dezvoltă abilităţile de comunicare şi reuşeşte să se facă înţeles. 

 Acţionează în mod responsabil pentru dezvoltarea grupului promovând şi facilitând un 

climat de colaborare în interiorul acestuia. 

 Este conştient de responsabilitatea faţă de propria dezvoltare umană şi vocaţională şi 

este angajat în acest proces. 

 Abordează viaţa într-o manieră optimistă şi cu simţul umorului. 

 Este capabil să ia decizii singur şi îşi asumă consecinţele acestora. 

 Dă dovadă de spirit critic în raport cu lumea care-l înconjoară şi are capacitate de 

discernământ. 

 Este autonom şi independent în decizii şi acţiune. 

 Este capabil să înfrunte în mod matur marile încercări ale vieţii. 

 

 Descrierea activităţii: 

 

Avem un plan de 5 ore de activități pe care să le faceți la clasă. Ba chiar mai mult, 

implicându-i și pe părinții, prietenii și rudele copiilor. 

Înainte de toate, e nevoie să ne pregătim urmărind pașii propuși de noi: 

a. Veți împărți copiii în echipe de 4-8 persoane: tinerii sunt exploratori și echipele vor fi 

patrule.  

b. Patrulele își vor stabili numele patrulei, strigătul lor și își vor pregăti steagul patrulei 

c. Patrula va rămâne aceeași pe întreaga perioadă a proiectului. 

d. Voi vă veți numi lider. 

e. Propunerile de activități de mai jos pot fi alese aleatoriu de dvs, numai fiți atenți la ce 

materiale aveți nevoie pentru buna desfășurate a activității. 

f. Pentru unele activități reiese ieșirea în natură. Pentru cele la care nu specifică acest 

lucru, dvs decideți unde e cel mai potrivit loc să desfășurați activitatea! 

g. Nu uitați să faceți fotografii pe parcursul proiectului. La final de proiect le puteți trimite pe 

altfel@scout.ro și puteți intra în posesia adeverinței de voluntariat în cadrul Organizației 

Naționale Cercetașii României fiind direct implicat în sărbătorirea celor 100 de ani de cercetășie 

în România. 

 

Mult succes!  

 

Vom începe programul prin a îi provoca pe adolescenţi să fie activi, să reacţioneze rapid şi 

chiar prin a se cunoaşte mai bine. Pentru a ne asigura că atmosfera va fi una nonformală vom 

începe prin reanjarea sălii de clasă. Astfel spațiul din centru trebuie sa fie căt mai bine degajat, 
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și scaunele aranjate în forma de cerc pentru a putea permite o comunicare cât mai facilă între 

participanți. 

 

Asftel, am propus 2 jocuri de start: 

 

BINGO (20 min) 

În fiecare căsuţă, obţineţi  semnătura unui coleg, pe care îl caracterizează enunţul respectiv. 

Aceeaşi semnătură se poate regăsi în maxim 3 căsuţe! Cel care reuşeşte să facă primul un 

rând de căsuţe, a realizat o linie. Cel care a completat primul întreaga fişă a realizat BINGO şi 

a câştigat jocul. 
Îi place să scrie 
articole, compuneri, 
comentarii şi să le 
publice. 

Acţionează la 
zgomotele din 
jur. 

Poate calcula 
numerele uşor în 
minte. 

Îi plac cărţile cu 
multe imagini. 

Îi place să danseze. Îi place să joace 
şah. 

Desenează cu 
uşurinţă. 

Petrece o parte 
din timp 
meditând şi 
analizând la cele 
întâmplate. 

Îi place să 
gătească şi să 
dea gust 
mâncărilor. 

Îi place să spună 
glume. 

Oricând are 
disponibilitatea 
pentru fredonarea 
melodiei preferate. 

Poate cu uşurinţă 
să identifice cel 
puţin 10 specii 
diferite de flori sau 
animale. 

Îi este greu să stea 
nemişcat perioade 
mai lungi de timp. 

Creează frecvent 
lucruri noi 
(activităţi şi 
materiale). 

Manifestă 
disponibilitate 
pentru 
implicarea în 
activităţi alături 
de ceilalţi. 

Îi place să înveţe 
pe cineva cum 
să facă un lucru. 

Are un animal 
acasă. 

Practică un sport 
cu regularitate 

Îşi asumă 
responsabilitatea de 
a reprezenta 

interesele grupului. 

Ştie să cânte la 
un instrument 
muzical. 

Îşi exprimă cu 
uşurinţă 
gândurile şi 

sentimentele. 

Îi plac excursiile, 
plimbările în 
natură  

Este atent şi 
înţelege nevoile 
celorlalţi.s 

Îi place să facă 
fotografii. 

 

La sfârşit se cer impresii, cum li s-a părut? Au fost surprinşi de caracterizarea pentru care le-a 

fost solicitată semnătura? Au semnat de mai multe ori pentru aceeaşi caracteristică? 

 

SCULPTURI (20 min) 

Se vor face perechi de 2 exploratori (una sculptorul alta lutul). Liderul oferă teme de modelare. 

După terminarea sculpturii se vor schimba rolurile. 

Discuții: Care este rolul în care s-a simțit cel mai bine și de ce? 

 

Pe mai departe, îi provocăm pe exploratori să ajungă la o activitate care să îi îndemne la 

mişcare: 

 

„ÎNTRECERILE TRĂZNITE” care se vor finaliza cu „VALIZA AMINTIRILOR” (60 min) 

Se va organiza un întreg traseu în curtea şcolii cu diferite obstacole pe care elevii le vor 

parcurge în stilul echipă/ ştafetă. Obstacolele vor fi reprezentate de o zonă de cauciucuri 

aşezate în picioare, prin care elevii vor trece târâş, alte cauciucuri aşezate orizontal în şir de 

câte două prin care elevii vor trebui să păşească, un zid pentru căţărat şi o băltoacă de 

traversat. Toate aceste obstacole vor trebui trecute într-un timp cronometrat.  

Partea interesanta a traseului o va reprezenta provocarea. Mai precis, la începutul cursei 

participanţii vor extrage un bileţel pe care va fi trecută una dintre următoarele provocări: 

- parcurge traseul stabilit purtând în gură o lingură cu un ou crud; 

- treci prin obstacole cu gura plină de apă fără să o înghiţi; 

- treci linia de sosire sărind împreună cu partenerul tău, într-un sac de cartofi; 

- recită cât mai tare posibil o poezie preferată parcurgând traseul; 

- cei doi coechipieri vor fi legaţi unul de celălalt până la finalul cursei. 

Lista provocărilor poate fi mult mai lungă iar participanţii la cursă pot indica ei înşişi o 

provocare. 

Finalul cursei va decide echipa câştigătoare iar ca răsplată elevii vor umple „Valiza amintirilor”. 

Vom face rost de o valiză în care fiecare dintre elevi va pune un obiect cu valoare sentimentală 

care să amintească de o întâmplare petrecută împreună. De exemplu, eu o să pun săpunul pe 
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care l-am ţinut un an întreg pe dulap în clasă. (l-am adus şi le-am spus că este pentru cei ce 

vorbesc urât şi că, cei cu gură murdară trebuie spălaţi). Vom afla ce obiecte vor aduce elevii şi 

care va fi povestea lor. Mai apoi cufărul va fi îngropat într-un loc ales special, rămânând să fie 

dezgropat după 10 ani de la data la care a fost îngropat. 

 

Şi dacă am ajuns la viitor, îî îndemnăm să se gândească şi la viitorul apropiat. 

 

ALEGERI (120 min) 

Alegeți un loc liniștit, în natură, un loc care să faciliteze meditația. 

Stați cu toți în cerc și începeți prin a pune următoarea întrebare: Dacă ați avea doar o oră la 

dispoziție și ar trebui să alegeți între a face ceva pentru familie, prieteni și voi înșivă, pe cine 

ați alege? De ce? Puteți discuta timp de 5 minute. 

Fiecare om are propriile priorități, determinate de propriile nevoi și dorințe. Ele se pot schimba 

în timp, așa cum și noi ne schimbăm. Uneori ne ajută să privim la modul cum ne schimbăm și 

la ceea ce ne dorim și apreciem în diferite momente cheie ale vieții. 

Iată o listă cu câteva lucruri care pot fi importante pentru un om: 

 să am propria mea mașină 

 să am casa mea 

 frumusețea din jurul meu 

 să fiu iubit(ă) 

 oamenii să gândească bine despre mine 

 să protejez natura 

 să-i ajut pe ceilalți 

 datoriile mele și responsabilitățile 

 egalitate pentru toți 

 securitatea familiei mele 

 să am destui bani (securitate financiară) 

 să trăiesc într-o lume unde nimeni nu moare de foame 

 libertatea  

 fericirea 

 bunele maniere 

 pacea mea interioară 

 educația 

 să am mulți prieteni 

 să-l simt pe Dumnezeu 

 siguranța națională 

 să protejez ființele vii 

 să mă pun în serviciul celorlalți 

 adevarata prietenie 

 înțelepciunea 

 pacea în lume 

 să trăiesc într-o lume curată, cu natură pură 

 să am confort 

Explicați instrucțiunile: vom încerca să facem o prioritizare a lucrurilor importante pentru noi. 

Trasați pe pământ câteva cercuri concentrice, în jurul locului unde stați aproape cu grupul 

(acestea pot fi 4). Aceste cercuri ne vor ajuta să prioritizăm: astfel, cercurile mai aproape de 

noi arată că unele lucrurile de pe listă sunt mai importante pentru noi. Pe măsură ce ne 

depărtăm, ele devin mai puțin importante. Valorile plasate în afara cercurilor nu sunt 

importante deloc. 

Fiecare participant primește câteva bucățele de hârtie și ceva de scris. Pe acestea, fiecare va 

nota câte unul din lucrurile pe care le consideră importante pentru sine. Apoi, fiecare le va 

plasa într-unul din cercuri. Menționați că se pot adăuga și aspecte care nu se regăsesc în lista 

de mai sus, în funcție de dorința fiecăruia, iar unele aspecte de pe listă pot să nu fie alese. 

Oferiți grupului timp să mediteze individual, iar când fiecare e gata poate să-și plaseze 

hârtiuțele în cercuri. 
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La final, discutați despre alegeri, motivații, dorințe. Unde ne-am plasa pe noi si unde pe 

ceilalți? Unde am plasat bunăstarea lumii în care trăim și cum ne raportăm la ea? Cât de 

departe putem merge pentru a contribui la crearea acestei lumi?Cât de responsabili ne simțim 

pentru noi și pentru lumea în care trăim? Implicit, cât de mult se pot baza ceilalți pe noi? Cât 

de mult depinde de noi să îndeplinim lucrurile alese? 

Pentru a ajuta, puteți începe activitatea cu o meditație condusă, în fiecare poate să scrie ce-i 

trece prin cap pornind de la ceva ce zice liderul. De exemplu, liderul incepe cu: ”Îmi doresc …” 

și lasă participanții să scrie ce vor timp de 1 minut. Apoi continuă cu ”Dacă aș putea…” apoi cu 

”Pentru mine…”, ”Nu vreau…” etc. 

Este bine ca la această activitate fiecare participant să aibă cu el un jurnal (dacă ține jurnal) 

sau să fie încurajat să înceapă unul atunci. Puteți să oferiți dvs un caiet mai deosebit 

participanților, pe post de jurnal, sau să-i rugați să-și aducă unul. Acest lucru va stimula 

implicarea lor și îi va ajuta să integreze activitatea în evoluția lor personală în timp, s-o 

documenteze și să se observe mai bine pe ei înșiși.  

Suntem la sfârșitul activității. Propun să facem o mică evaluare (fie că e o discuție liberă de 

cum s-au simțit, fie că vor completa un desen cu diferite culor în funcție de ce au învățat sau 

cum s-au simțit.) 

 

Suntem mai conştienţi de viitorul nostru, aşa că ce-ar fi să ne provocăm în a spune cine pe 

unde a fost: 

 

Aha, am fost şi eu acolo! (30 min) 

Se pregăteşte spaţiul în aşa fel încât participanţii să se poată mişca în voie. Se explică, că 

această activitate se bazează pe o poveste pe care ei, participanţii, o vor construi unul câte 

unul. 

Se va alege un voluntar care să înceapă povestea şi în care el/ea este personajul principal, 

care chiar joacă, iar ceilalţi din grup trebuie să imite toate mişcările, gesturile, mimica celui 

care povesteşte. În orice moment al povestirii, oricare dintre participanţi poate interveni prin 

exclamarea: „Aha, am fost şi eu acolo!” şi să continuie povestea. Atunci când există o 

intervenţie cu exclamaţia amintită, tot grupul trebuie să dea replica: „Şi ce ai văzut prietene?” 

abia apoi cel care a intervenit putând continua povestea. 

Se va explica participanţilor că este important să se sprijine unii pe alţii, astfel încât dacă 

observă că povestitorul este în dificultate (nu mai are idei de a continua povestea etc) să-l 

ajute să continue, prin intervenţia: „Aha, am fost şi eu acolo!” 

Jocul se termină, când ultimul copil îşi încheie intervenţia. 

 

Mai avem încă o provocare pentru exploratori: 

 

GHICEȘTE CE S-A SCHIMBAT (60 min) 

Participanții se așează într-un cerc și se alege voluntar. Voluntarul este rugat să se retragă 

într-un loc unde nu îl poate vedea și auzi pe cei din cerc până în momentul în care este chemat 

înapoi de aceștia. După plecarea voluntarului, participanții rămași în cerc fac trei schimbări 

vestimentare între ei și când și-au reocupat locul în cerc este chemat voluntarul. Acesta este 

anunțat că are [(nr. de schimbări)+2] încercări de a le ghici pe toate. De asemenea, i se dă o 

limită de timp până la care acesta are dreptul de a ghici/observa schimbările. După ce expiră 

timpul, se alege alt „observator”. 

Toate regulile se anunță la începutul jocului, de față cu toți participanții. Pentru îngreunarea 

sarcinii voluntarului aria de schimbări permise se poate lărgi și la schimbări ale locului ocupat 

în cerc, schimburi de accesorii, etc, dar înainte ca voluntarul să ghicească/observe schimbările, 

acesta trebuie anunțat în privința tipului de schimbări care au loc. 

 

Spre final vă recomandăm: Maşina de spălat (20 min) - Se formează două şiruri de 

copii, faţa în faţă. Un voluntar/cel care rămâne fără pereche sau animatorul trece printre cele 

două şiruri („maşina de spălat”). Când ajunge în dreptul primei perechi din şir se opreşte şi 

aşteaptă să fie „spălat”: fiecare participant la joc îi pune mâna pe umăr şi îi spune o 
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caracteristică, o calitate personală sau o vorbă bună. Cel „spălat” mulţumeşte şi trece mai 

departe. Atenţie: se va insista de la început pe caracterul pozitiv al comunicării! Neapărat 

trebuie să treacă prin „maşina de spălat” copiii trişti, timizi, negativişti, pentru a le ridica 

moralul, pentru a le dezvolta încrederea în sine sau pentru a-i determina să gândească pozitiv. 

 

 Suntem la sfârşitul activităţii. Vă propunem să faceţi o mică evaluare (fie că e discuţie 

liberă de cum s-au simţit, fie că vor completa un desen cu diferite culori în funcţie de ce au 

învăţat sau cum s-au simţit) (diferite metode de evaluare vă vom pregăti şi noi cât, dacă le 

găsiţi potrivite, să le folosiţi) care să dureze mai mult de 10-15 minute. 

După evaluare, exploratorii pot primi diplome sau diferitele surse de felicitare a 

acestora pentru implicarea activă în această zi cercetăşească altfel.  
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