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SISTEMUL DE INSEMNE

Caracteristici
Însemnele sunt de mai multe tipuri: de angajament, de progres si  de merit.

Însemnul de angajament (ÎA)
angajeaza

cercetasului temerar si astfel el este investit în mod “oficial” ca cercetas temerar. Dreptul de a
purta acest însemn va fi dobândit în momentul depunerii legamantului de temerar. Aceasta se
va realiza în mod individual, în momentul ales de cercetasul aspirant, în timpul unei actiuni

• 
• 

Însemnele de progres (ÎP)

mai important decât aceasta, ele au rolul de a stimula temerarul pe drumul progresului sau.

Acordarea însemnului nu trebuie inteleasa ca o recompensa, ci ca un stimul pentru a progresa
in continuare in aceste directii. Din acest motiv însemnul de progres se acorda nu atunci când
cercetasul a îndeplinit toate conditiile etapei respective (ca si “eticheta”), ci atunci când el isi
exprima dorinta si arata ca vrea sa progreseze in continuare. Noi recomandam in acest sens

Angajament.

practic si participativ. Ele nu sunt insa imperative prestabilite, ci doar repere necesare unei

dezvoltare si trebuintelor diferitilor membri (copiii din medii defavorizate sau cu un anumit
handicap). Cercetasul poate opta sau propune obiective de atins, ceea ce permite o adaptare

însemnului de progres.
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la  cadrul imaginar,  pe un fond bleu-marin.

Însemnele de merit (ÎM)
Se vor acorda începând cu a doua etapa. Sunt de forma rombica (latura de 3 cm), pe fond

 A deveni mai bun într-un domeniu

Sistemul de progres si Sistemul de însemne (Sistemul de însemne reprezinta o dezvoltare a

de cunostinte si deprinderi in domeniul respectiv, sunt importante deoarece pot reprezenta o

camp liber altor activitati care sunt dorite si se poate recurge si la specialisti din afara
Organizatiei in acest sens.

A merge înainte împreuna cu ceilalti

integra cât mai bine în structurile organizatiei.

“Criteriul nostru pentru obtinerea brevetelor nu e faptul ca un copil a atins un anumit nivel de
cunostinte sau o anumita îndemânare, ci suma eforturilor depuse pentru a cuceri aceste
cunostinte sau aceasta indemanare.“ (Baden-Powell)

Nu e vorba de “a face tot ce ti se cere”, ca pentru un examen. Din nou cercetasul poate
propune alte obiective de atins pentru fiecare însemn, le poate adapta pe cele existente, în
raport cu conditiile locale, cu alte situatii speciale, etc. In felul acesta se asigura o egalitate a
sanselor intre copiii aflati la diferite nivele (privati de vedere, auz…sau cu alte probleme).
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Astfel, aspectele negative din constientul copilului se reduc sau dispar nu prin reprimare, ci

Observatii: ÎM nu sunt un examen al cunostintelor, ci al atitudinilor manifestate de cercetasi.

importanta calitatea
Noi propunem pentru început o oferta de 15 însemne de merit, pentru fiecare specializare

Domenii si cerintele corespunzatoare însemnelor de merit:

1. Constructor 
• 
• 

• 
• 

• 
• cunoaste diferite esente de lemn si utilizarea lor

2.  Sanitar - reprezentare: o cruce
• cunoaste elementele componente ale trusei de prim-ajutor si rolul lor,
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

3.   - reprezentare: un ceaun pe foc
• 
• 

prevenire a incendiilor; stie minim 3 tipuri de focuri sau construieste un cuptor
• 

echilibrat pentru o zi;
• 
• 
• 
• 

etc.)

4. Sportiv - reprezentare: un om în miscare
• 
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• cunoaste regulile si organizarea a cel putin 3 jocuri sportive
• 
• poate explica efectele antrenamentului fizic asupra organismului
• 
• poate explica rolul câtorva elemente nutritive în alimentatia unui sportiv

5.  Jurnalist
• descrie patrulei un aparat foto si principiul de functionare
• 

registre (ex. peisaje, animale, portrete, actiune, sport, etc.)
• scrie cel putin un articol pentru un ziar local sau pentru alte publicatii;
• tine jurnalul unui proiect de mai multe zile însotit de poze realizate de el
• 

6.  Explorator 
• 
• 
• 

neconventionale
• cunoaste tehnica vizelor intermediare
• 
• 
• 

7.  – reprezentare: un bocanc
• a obtinut însemnul de EXPLORATOR si SANITAR
• 
• cunoaste câteva semne de prevedere a vremii
• 
• 

• sa stie sa descrie traseu si cel putin o metoda de traversare a unui râu sau torent;
• 

• 
reguli de prevenire a incendiilor

• 

8. Marinar
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

9. Geograf - reprezentând: roza vânturilor
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• 
depresiuni, adâncimi..) geografice din judetul în care locuieste

• 

• 
• recunoaste cel putin cinci constelatii
• 

• 
• sau a apei minerale sau

sau formarea pesterilor sau a vulcanilor sau a cutremurelor

10. Prietenul naturii - reprezentând: o frunza
• 
• sau l organizarea

unei expozitii de desene pe teme ecologice sau
reflectii pe teme ecologice sau

• 
• 

ecosistem
• 

• cunoaste cel putin doua rezervatii naturale din zona in care locuieste
• 
• 
• 

specii protejate la noi
• 

sau
..sau se

cale de disparitie sau se preocupa de conservarea unor plante, unor arbori ( face un
pliant in care trage un semnal de alarma, un studiu , o iesire cu patrula, plantare,

11. Artist – 
• dovedeste o pasiune sau un talent într-un domeniu artistic
• 

• 
• 

12.  Prietenul international - reprezentând: doua mâini …
• 
• sau



ORGANIZATIA NATIONALA “CERCETASII ROMANIEI”
ECHIPA NATIONALA DE PROGRAME

- 6 -

• 
• 
• 
• 

desene) si informatii  despre o alta cultura, alt popor sau
monede, etc. din mai multe tari);

• face cunoscute unor prieteni de alta nationalitate , traditii, elemente ale culturii

sau  însoteste pe cineva intr-o vizita ca ghid …etc.)

13. Prietenul de suflet
• 
• 

• 
• în timpul unui camp face un colt spiritual sau

pentru alti cercetasi
• 

• 

14.  Mester - reprezentând: o cheie si un ciocan, putin oblice
• sau sau

• stie sa repare diverse componente ale echipamentului de camp(lanterna, lampa cu
petrol, gaz.. ) );

• construieste un bumerang sau un zmeu sau sau o
sau o macara sau un aeromodel

• 

15.  Comunicare – reprezentând: un C stilizat
• cunoaste un limbaj de comunicare (Morse, Panaitescu, elemente din alfabetul

• 
• 

e-mail)
• 

pompieri, salvare, etc. )
• 
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