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„Ținutul” pentru temerari 

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. Pentru tinerii cu vârste cuprinse între 

11-14 ani, respectiv ramura de vârstă temerari, Metoda Scout propune ca şi cadru simbolic 

explorarea unui nou teritoriu împreună cu patrula. Acesta corespunde nevoilor vârstei, 

respectiv gustului pentru explorare, interesului de a cuceri un teritoriu şi apartenenţei la un 

grup de semeni, adică patrula. 

 

Pentru temerari, propunem ca şi cadru simbolic Ţinutul (explorarea unei lumi noi, în 

vederea respectării unui angajament luat. Adică lupişorul, care părăseşte Jungla, ajunge pe un 

teren necunoscut (câmpia). Aici este ghidat de ciobănaş, găseşte alţi cercetaşi care sunt în 

aceeaşi situaţie şi formează o patrulă. Aceasta este etapa în care dorinţa de cunoaştere şi de 

explorare, în care simţul aventurii şi nevoia unui grup organizat care să le fie complementar 

sunt necesare pentru dezvoltarea lor personală.  

După ce au reuşit să devină o patrulă şi îşi însuşesc cu adevărat angajamentul pe care 

şi-l iau, temerarii trec la o nouă etapă, de podiş, în care întâlnesc noi personaje-cheie care îi 

vor învăţa noi aptitudini şi le vor da alte obiecte folositoare călătoriei lor. Pe lângă negustor şi 

hangiţă, fiecare lider poate să includă în activitate ajutoare, mai reale sau mai puţin reale, însă 

trebuie să fie atent să păstreze firul poveştii. 

În etapa următoare, cea de dealunde elementul de autoritate(poliţista) vine în ajutorul 

liderului, pentru că această etapă e caracterizată de un soi de rebeliune, de a fi împotriva a 

ceea ce se propune de lider, doar pentru a fi „cool”.  

Ultima etapă, muntele, este prin simbolistica lui, o etapă importantă, în care conştiinţa 

este mai trează, partea de introspecţie este mai intensă, fiind etapa finală a temerariatului. 

Tinerii îşi vor duce la îndeplinire misiunea, iar în ascensiunea lor finală pe munte vor trebui să 

îşi ia un angajament personal, pe care să-l îndeplinească până la final (trecerea la exploratori 

fiind considerată finalul călătoriei lor). 

Cele patru forme de relief au fost alese datorită reliefului României, fiind uşor accesibile 

pentru orice din țară. La această vârstă, tinerii au nevoie de locuri cât mai tangibile. Liderul 

vaadapta mediului în care se află şi activităţile pe care le va organiza. Este important să nu 

uite şi de nivelul temerarilor lui. Vârsta şi cadrul social sunt foarte importante în rolul tău de 

povestitor, de ilustrator al cadrului simbolic. Normal că altfel îl pui în cuvinte şi activităţi unor 

temerari de 11-12 ani, şi unora de 13-14 ani. O mare diferenţă este şi între mediul urban şi cel 

rural, comunităţi religioase sau nu. Fii puţin inventiv şi, mai ales,  foloseşte-te de resursele pe 

care ţi le oferă locul unde îți desfășori activitatea, cadrul social şi educaţional şi unitatea ta de 

temerari!  

 

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 11-14 ani, iată 

propunerea noastră: 
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MAI APROAPE DE CERCETĂȘIE 
 

 Grupa de vârstă: copiii din clasele gimnaziale 

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

 Denumirea activităţii:MAI APROAPE DE CERCETĂȘIE 

 Loc de desfăşurare: interior, exterior 

 Durata: 5 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. 

 Adoptă o atitudine pozitivă în ceea ce priveşte viaţa şi oamenii. 

 Este capabil să-şi identifice şi să-şi controleze propriile reacţii în diferite circumstanţe şi 

în relaţiile cu persoanele din jur. 

 Relaţionează cu cei din jur în mod nediscriminatoriu, fără a fi influenţat de stereotipuri 

sau prejudecăţi de ordin social,  religios, etnic sau sexual şi  urmăreşte înlăturarea lor şi 

a efectelor acestora. 

 În interiorul grupului din care face parte, participă la definirea, respectarea şi evaluarea 

unor reguli unanim acceptate. 

 Îşi foloseşte în mod inovativ cunoştinţele acumulate pentru a da un aport pozitiv în 

beneficiul societăţii. 

 

 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: copiii sunt temerari și echipele vor fi patrule.  

b. Patrulele își vor stabili numele patrulei, strigătul lor (cântec, totem, ceva care să-i 

definească) și își vor pregăti steagul patrulei(pe hârtie, pânză sau ce aveți la îndemână). 

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

d. Dvs vă veți numi lider și vă veți alege unul din rolurile de ciobănaș, hangiță, negustor, 

pădurar, polițistă sau alpinist. Teoretic, ciobănașul adună patrulele, hangița și negustorul îi 

învață abilități de bază, pădurarul și polițista le ascut calitățile învățate anterior iar alpiniștii îi 

pregătesc pentru următoarea etapă. 

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. Ele sunt înșiruite logic, de la 

jocuri de cunoaștere până la cele de lucru în echipă și dezbatere. 

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 proiectul „Mai aproape de cercetăşie!” 

 

Mult succes!  

 

 

Vom începe programul prin a îi provoca pe copii 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 cât mai bine degajat, 
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și scaunele aranjate în formă de cerc pentru a putea permite o comunicare cât mai facilă între 

participanți. 

 

Asftel, am propus 2 jocuri de start: 

 

Joc de nume – Bazarul de nume (40 min) 

Runda întâi – mai întâi se face un tur de nume – temerarii rostesc prenumele tare și clar. 

Runda a doua – Fiecare temerar își spune prenumele și un prenume al unui vecin – la alegere. 

Runda a treia – Fiecare temerar va spune un prenume al unui alt temerar din cerc (nu al unui 

vecin)și prenumele celor doi vecini – din stânga și dreapta. 

Fiecărui temerar îi este înmânată o foaie colorată pe care își vor scrie prenumele de cinci ori. 

Se va preciza că prenumele trebuie să fie același (ex: Maria, Maria, Maria, Maria) NU – Maria, 

Măriuca etc.  

Temerarii vor face bilețele cu cele cinci prenume – bilețele pe care le vor pune într-o cutie 

împreună cu biletele celorlalți temerari. 

Biletele se amestecă și fiecare temerar va extrage 5 bilete. 

Obiectivul lor este de forma unei suite de cinci prenume identice (se va preciza că este interzis 

să realizezi o suită cu prenumele tău). 

Acest lucru se va realiza prin schimbul de bilețele cu alte bilețele – după modelul bursei de 

schimb, bazarului. Ei vor trebui să negocieze schimbarea unor bilețele cu ceilalți pentru a-și 

atinge scopul. 

Liderul va avea grijă să mărească ritmul activității încurajându-i pe temerari să interacționeze 

cât mai mult și să negocieze fiecare schimb cât mai eficient. 

Se va reține și lăuda cel care va termina primul, menționându-l talentul de comerciant, 

negociator, etc. 

La sfârșitul schimbului fiecare temerar va avea o suită de prenume a unui coleg cu care va 

purta un interviu de timp de 4 – 5 minute. 

Fiecare temerar va fi atenționat că va conduce mini interviul cu persoana al cărui prenume l-a 

format dar și că va fi intervievat de altcineva. Așadar ar trebui să fie atenți la timpul pe care îl 

alocă activității. Se pot discuta orice consideră ei relevant pentru a se cunoaște cât mai bine. 

Temerarilor le mai este precizat că la sfârșitul acestei activități se vor reuni în plen și vor trebui 

să își prezinte colegul/colega în funcție de 3 lucruri pe care le-au aflat în timpul interviului. Una 

din cele trei caracteristici/informație despre partenerul de discuție trebuie să fie o minciună pe 

care prezentatorul o inventează. Temerarii sunt rugați să ghicească care dintre cele trei 

informații este minciună. 

 

Cum se joacă? Ce s-a schimbat?  (15 – 20 min) 

Temerarii se grupează în perechi. Vor sta față în față. La începerea jocului fiecare temerar se 

va uita cu atenție la perechea sa timp de 1 minut să observe mimica, felul în care sunt 

aranjate hainele, accesoriile, etc. După aceea se vor întoarce spate în spate. Fiecare își va 

schimba câte ceva la el (pozițiia hainelor, accesoriile).Apoi se vor întoarce unul spre celălalt și 

vor trebui, pe rând să descopere cât mai multe schimbări. 

 

 

Activitate şi odihnă (90 min) 

 Liderul îi provocă pe temerari să mimeze activităţi prin jocul: 

a) Activitate – odihnă 5 min – joc de start în activitate. În acest joc temerariii trebuie să 

mimeze la auzul unuia dintre cuvinte: activitate sau odihnă forme de activitate sau de 

odihnă și timp de 5 minute să nu repete aceleași mișcări. 

b) Energizer – ploaia africană 10 min 

Temerarii și liderii vor sta în cerc în picioare şi vor imita ploaia iar sunetul se va propaga (de 

exemplu: dacă liderul imită sunetul fulgerului, acesta se propagă de la temerar la temerar 

astfel ca o parte din temerari vor imita încă cum cade grindina până ajunge sunetul fulgerul şi 

la ei). 

Ordinea momentelor în exerciţiu: 
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- ploua încet (temerarii pocnesc încet din degete); 

- ploua tare (temerarii pocnesc mai tare din degete); 

- bate vântul (temerarii îşi freacă palmele una de alta); 

- cade grindina (temerarii bat din picioare); 

- fulgera şi tuna (temerarii bat din picioare şi cu mâinile îşi lovesc picioarele); 

 Şi apoi în ordine inversă până se opreşte ploaia. 

Ritmul este impus de lider iar acesta introduce rând pe rând câte un nou element. 

 

c) Activitate şi odihnă – mit şi realitate 35 min 

Temerarii vor identifica miturile asociate cu activitatea şi odihnă. Se va lucra pe grupuri. 

Fiecare grup va primi câte o coală de flipchart şi markere. Temerarii vor fi rugaţi să desemneze 

un reprezentant care să prezinte în grupul mare. Se va acorda 10 min pentru realizarea listelor 

în ceea ce priveşte activitatea (două grupuri) şi odihna (două grupuri). 

Se va discuta în grupul mare şi se vor consolida listele într-o lista comună: mit sau realitate 

pentru odihnă şi mit sau realitate pentru activitate. 

La finalul exerciţiului se va face debriefing (discuție). 

 Cât de dificil/uşor a fost să vă puneţi de acord în grupurile mici asupra miturilor 

şi realităţii în ceea ce priveşte conceptul pentru care aţi lucrat!? 

 Consideraţi cele găsite ca fiind relevante pentru a vă gândi la propriul vostru 

tonus? 

 

d) Alegând ce mi se potriveşte 25 min 

Se va distribui fiecărui temerar următorul material. 

Vă aflaţi într-un magazin din viitor în care puteţi cumpăra aproape orice v-ar ajuta să 

vă îmbunătăţiţi corpul şi tonusul fizic. Toate lucrurile scoase la vânzare sunt în trei dimensiuni: 

mare pentru 100 lei, mediu pentru 50 lei şi mic pentru 20 lei. Aveţi la dispoziţie suma de 500 

lei pentru a cheltui în acest magazin. Alegeţi ce anume doriţi să cumpăraţi şi în ce dimensiuni. 

Articole: 

 Activităţi de slăbire; 

 Activităţi de relaxare; 

 Activităţi de dezvoltare a musculaturii; 

 Activităţi dătătoare de energie; 

 Timp pentru mai multă activitate fizică; 

 Motivaţia de a începe un program de menţinere în formă; 

 Voinţă de a urma un program de exerciţii; 

 Spaţii şi aparate pentru exerciţii; 

 Prieteni cu care să faceţi activitatea fizică. 

 

Momentul cumpărăturilor durează 10 min. Apoi, timp de 15 min. vor lucra în diade, vor purta 

discuţii despre: 

 Articolele cumpărate şi motivele pentru care au fost alese; 

 Cum ar putea să-i ajute respectivele articole la îmbunătăţirea tonusului fizic? 

 Care sunt beneficiile care le pot avea în urma utilizării respectivelor articole? 

 

Nu ne oprim aici, odată provocaţi temerarii, mergem în identificarea de stereotipuri şi 

prejudecăţi, înspre conştientizarea lor şi înspre a găsi soluţii de toleranţă şi empatie. 

 

Atelier de lucru (60 min.) – confecționarea culturilor: 

1. Se grupează pe patrule; 

2. Fiecare patrulă va primi un teritoriu pe care va trebui sa-și construiască cultura. Fiecare va 

stabili ce țară reprezintă, după care va trece la confecționarea elementelor reprezentative: 

creionarea hărții Europei, poziționarea pe hartă a țării alese, confecționarea steagului, 

enumerarea unor aspecte etnografice, culinare, descrierea unei școli vizitate în proiect; 

3. După ce termină, fiecare patrulă se va prezenta. 
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4. Liderul va aprecia fiecare patrulă în parte, prezentând elementele de stereotipie şi 

prejudecăţi şi cum îi încurajăm pe temerari să fie toleranţi şi atenţi la cei din jurul lor. 

 

Şi pentru a continua în prietenie, mergem mai departe cu următoarea activitate: 

 

 

Masa deranjantă (20 min) 

 Se împart temerarii în două echipe și se așează în șir indian. Se așează pe masă o 

farfurie cu o bucată de ciocolată. Alături, se pune un cuțit și o furculiță, o șapcă și o pereche de 

mănuși. Se dă cu zarul. Cel care a dat primul șase poate să-și pună șapca și mănușile și să 

înceapă să mănânce cu furculița și cuțitul din ciocolată. Totul durează până când un alt copil a 

dat un șase. Imediat ce următorul a dat un șase, cel care se ospătează trebuie să-i cedeze 

cuțitul și furculița, șapca și mănușile. Nu uitați: ciocolata se mănâncă cu furculița și cuțitul. 

 

 

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

temerari, faţa în faţă. Un voluntar/cel care rămâne fără pereche sau liderul 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 

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, copiii pot primi diplome sau diferitele surse de felicitare a acestora 

pentru implicarea activă în această zi cercetăşească altfel.  
 

 

 
Propunere suplimentare: 

 

Si daca totusi v-a mai ramas timp pentru alte activitati, venim si cu urmatoarele exercitii pe 

care sa le facem cu temerarii vostri! 

 

Blazonul (15 min) 

 

Fiecare temerar primește o foaie de hârtie A4. Deseneaza un scut/blazon pe ea și îl împarte în 

4 secțiuni. În partea stânga sus scrie cele mai bune trei calități ale lui/ei, în dreapta sus cele 

mai puțin plăcute defecte, în stânga jos cum se vede acum ca persoană și în dreapta jos cum 

se vede peste cinci ani.  

 

După aceea, cei care doresc pot să-și prezinte blazonul în fața tuturor. Pentru curajul lor sunt 

răsplatiți cu ropote de aplauze. Este un joc ce poate fi repetat anual și observată evoluția 

temerarului. 

 

 

Pătrat din sfoară (20 min) 

Temerarii, deja împărțiți în patrule, sunt legați la ochi și li se dă o bucată de sfoară de 6m 

legată la ambele capete așa încât să fie un cerc. Ei trebuie sa formeze pe nevăzute un pătrat, 

coordonându-se singuri. În timpul acesta, cel puțin o mână trebuie să fie pe sfoară, nu trebuie 

să vadă deloc și trebuie să comunice tot timpul. Când se consideră pregătiți, anunță liderul și 
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acesta va zice dacă e bun, dacă e dreptunghi, trapez sau alte forme geometrice. Jocul se 

finalizizează când fiecare patrulă a terminat de făcut pătratul. 

 

Atenție! Să le explicați celor mai mici ce înseamnă din punct de vedere geometric un pătrat: 

laturi egale, unghiuri drepte, pentru a le fi clar ce trebuie sa reprezinte. Câștigătorii pot primi 

un pătrat făcut din paie ca recompensă pentru cei mai pătrățoși temerari ai zilei. Liderii trebuie 

să fie cât mai imparțiali, să nu îi ajute, temerarii pot fi foarte inventivi! Pozele din timpul 

jocului sunt foarte valoroase! 
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