ORGANIZATIA NATIONALA “CERCETASII ROMANIEI”
ECHIPA NATIONALA DE PROGRAME
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R a m ura de varsta:
EXPLORATORI
Aria de dezvoltare:
CARACTER
D a t a p u b licarii: 02 septem b rie 1 9 9 9

Locul de desfasurare

Durata

Numar de participanti

In natura, intr-o zona aleasa
in prealabil de catre
conducerea unitatii.
Lungimea hike-ului poate
varia pana la 6 km.

O jumatate de zi.

Patrulele unitatii.

Materiale necesare
Materialele folosite depind in mare masura de particularitatile zonei alese. In orice caz, cateva
elemente ale echipamentului de baza vor fi in mod cert necesare: rucsac mic, haine
confortabile pentru hike, ghete, busola, briceag, corzi si sfori, manusi, bidoane de apa, mijloace
de comunicare etc.

Obiectivele activitatii
1. Utilizarea cunostintelor cercetasesti in depasirea cu succes a unor obstacole naturale.
2. Dezvoltarea abilitatii de a comunica eficient cu ceilalti in situatii neprevazute.
3. Stimularea capacitatii de a urmari un plan, indiferent de piedici.
4. Propune in permanenta probleme noi, la care patrula trebuie sa se gandeasca si sa
actioneze ca un grup.
5. Dezvolta anumite cunostinte si indemanarea cercetaseasca.
6. Contribuie la dezvoltarea intelectuala prin crearea unor situatii care stimuleaza capacitatea
de a gandi rapid, inventivitatea si simtul aventurii.
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Descrierea activitatii
Inainte de a propune aceasta activitate, liderii unitatii trebuie sa aleaga o zona
convenabila si sa stabileasca linia pentru fiecare patrula participanta. Traseul nu trebuie
sa depaseasca 3 – 6 km, in functie de obstacolele prezente si de timpul disponibil.
Intre punctul de plecare, clar stabilit in prealabil, si punctul final al expeditiei, patrula trebuie
sa parcurga un traseu in linie dreapta, indiferent de obstacolele care ii ies in cale. Pentru a
putea pastra linia dreapta, punctul final trebuie sa fie in permanenta vizibil; daca aceasta nu
este posibil, atunci patrula va trebui sa aiba o busola cu ajutorul careia sa mentina acelasi
azimut pana la sfarsit.
Zona aleasa trebuie sa prezinte obstacole naturale cat mai diverse: torenti, dealuri, desisuri,
garduri etc. Ideal ar fi sa existe si activitate umana: ferme, un sat, case izolate etc. Obstacolele
trebuie sa fie suficient de dificile pentru a reprezenta o provocare la adresa potentialului
patrulei; in acelasi timp insa, este foarte important ca ele sa poata fi depasite, in principiu, fara
riscuri.
Daca nu este posibil ca in zona aleasa sa poata fi pregatite cate un parcurs pentru fiecare
patrula, atunci cercetasii pot folosi acelasi traseu, plecand din acelasi loc, la interval de 10 min.
In cazul in care se utilizeaza o singura linie, liderii trebuie sa contacteze localnicii si sa-i previna
asupra activitatii ce va avea loc. Nu toata lumea este incantata ca, din zece in zece minute, un
grup de tineri sa-i navaleasca prin gradina, doar de dragul de pastra linia dreapta. Daca sunt
preveniti insa, s-ar putea sa avem chiar placuta surpriza a cooperarii.
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Cum sa obtinem cat mai mult din aceasta activitate
Liderii trebuie sa-si rezerve suficient timp pentru selectarea terenului. Acesta trebuie sa
reprezinte o provocare autentica, obstacolele sa nu fie prea numeroase sau insurmontabile iar
patrulele sa aiba echipamentul necesar depasirii lor in siguranta. De asemeni, cooperarea cu
localnicii trebuie stabilita in avans.
Nu este indicat sa promovam competitia intre patrule si nici sa cronometram parcursul.
Acestea nu fac decat sa stirbeasca distractia si pot introduce chiar elemente de risc. Fiecare
echipa concureaza de fapt cu sine in incercarea de a pastra ruta stabilita in fata conditiilor
reale.
Fiecare obstacol trebuie sa reprezinte o oportunitate de a demonstra aptitudini fizice, sa
dezvolte experienta dobandita in comun si sa permita educatia caracterului prin luarea unor
decizii rapide in fata unor provocari noi.

Evaluarea activitatii
O evaluare preliminara a activitatii poate fi efectuata chiar in timpul desfasurarii ei; poate fi o
idee buna ca fiecare echipa sa fie insotita de un lider care sa observe prestatia patrulei in fata
dificultatilor traseului.
Cand toate patrulele au terminat parcursul sau seara, la focul de tabara, unitatea se poate
aduna si asculta povestea fiecarei patrule.
Evaluarea se poate face si pe baza “raportului” echipelor, care trebuie sa cuprinda:
- o descriere a evenimentelor, care are rolul de a capta atentia celorlalti dar care permite, in acelasi timp,
liderilor sa aprecieze interesul pe care l-a aratat fiecare individ, modul in care a contribuit la luarea
deciziilor si aportul pe care l-a adus la efortul comun.
- cat de aproape de “linia ideala” a reusit sa se mentina fiecare echipa, provocarile ridicate de
traseu si motivele care au cauzat eventualele devieri.
- procesul de luare a deciziilor: cum au fost depasite impasurile ? Ce metode au fost utilizate ?
- situatiile in care grupul a trebuit sa negocieze cu localnicii. Descrierea locurilor vizitate si a
lucrurilor noi invatate.
Dupa un oarecare timp consiliul unitatii va analiza rezultatele individuale si de grup, pe baza
observatiilor liderilor insotitori, a rapoartelor patrulelor si a evaluarilor personale. Aceasta va
constitui un material util pentru interviuri individuale, comentarii in cadrul intalnirilor unitatii sau
idei pentru activitati viitoare inspirate din locurile descoperite sau din lucrurile noi invatate in
cadrul hike-ului.
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Experienta unitatii mele cu aceasta activitate
Data

Comentarii, rezultate, sugestii

3 6 0 0 5

Dupa ce ati completat acest tabel, va rugam sa fotocopiati aceasta pagina si s-o
trimiteti la cea mai apropiata adresa a R.N.P.D.M.P. sau la sediul O.N.C.R. – str.
Dem. I. Dobrescu nr. 4 – 6, sector 1, Bucuresti, pentru Departamentul Programe
indicand pe plic numele unitatii, Centrul Local si adresa completa a
corespondentului.
Ideea originala apartine lui: REME-Interamerican Scout Office.
Adaptare: Radu Stinghe
Editare: Radu Stinghe
R.N.P.D.M.P. este parte a programului RAPROM, realizat de catre Departamentul de Programe al
O.N.C.R. cu sprijinul Biroului European Scout.
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