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               ISTEMUL DE PROGRES PERSONAL
   PENTRU RAMURA DE VARSTA “TEMERARI”

1. Etapa initiala – DESCOPERIRE
(descoperirea cercetăsiei, angajament)

Vârsta minimă 10 ani
Durata 6 luni
Cerinte:

• Cercetăsie:
 scurt istoric OMMS: cine a fost Robert Baden Powell, data nasterii, când a avut loc

primul camp cercetăsesc si unde;
 scurt istoric ONCR: când a luat fiintă Asociatia Cercetasii României, când a apărut

ONCR, câteva personalităti ale culturii române care au activat ca cercetasi;
 specificul ONCR: salutul, sigla, uniforma, deviza, organizarea (patrule, unităti, CL),

cunoaste legea si promisiunea, sistemul de progres al temerarilor.
• Viata în patrulă:

 participă la întâlniri; descoperă specificul si regulile grupului (nume, steag eventual); se
adaptează noilor cerinte; descoperă responsabilitătile în patrulă; participă activ la
consiliile de patrulă.

 participă la minim 3 activităti de o zi

2.   Etapa intermediara – INTEGRARE
(aclimatizare)

Vârsta minimă 12 ani
Durata 2 ani
Cerinte:

• Detine însemnul descoperirii

• Tehnici de camp:
 Cortul: stie părtile componente; învată să îl monteze si să îl întretină;
 Constructii: cunoaste noduri utile la constructii (cabestan, coada calului, opt, etc.); învată

să îmbine 2 sau 3 lemne; si să facă o constructie simplă;
 Bucătărie: învată să aprindă si să stingă un foc; să gătească mâncăruri simple (supe

instant, ceaiuri, etc.), învată unde si cum să amenajeze o vatră;
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• Explorare:
 Echipament: învată să-si facă rucsacul (cum îsi aranjează lucrurile în el) si să folosească

diferite unelte (secure, fierăstrău, etc.);
 Orientare: învată să determine punctele cardinale si intercardinale cu ajutorul busolei;

învată elementele componente ale unei hărti, participă la o orientare simplă;
 participă la un camp de 3 - 4 zile;
 participă la minim 4 actiuni afară de o zi.

• Sănătate:
 cunoaste si aplică regulile de igienă personală si a locului de viată/camp;
 stie să-si protejeze sănătatea de afectiuni usoare (răceli, guturai, etc.).

• Natură:
 cunoaste câteva specii de plante (5 –6);
 observă elementele mediului natural si interactiunea lor.

• Jocuri si alte activităti:
 cunoaste si respectă regulile jocurilor;
 dovedeste fair-play;
 are activitate sportivă.

• Spiritual:
 este familiarizat/ se familiarizează cu religia comunitătii sale (câteva elemente de baza);
 descoperă cu patrula un loc religios;
 încearcă să aplice ceea ce a învătat si în viata de zi cu zi.

• Comunitate si cultură:
 Specific national: cunoaste drapelul, stema natională si semnificatia lor;
 Specific local: cunoaste unul sau mai multe monumente din orasul său si semnificatia lui

sau învată un cântec/dans popular din zonă;
 Viata în patrulă:

 îsi asumă responsabilităti (bucătar, trezorier...) si face tot ce îi stă în putintă pentru a le
duce la îndeplinire;

 participă activ la  luarea deciziilor;
 dovedeste spirit de echipă.

3. Etapa finala – AVENTURA

Vârsta minimă 13 ani
Durata 1 an
Cerinte:

• Tehnici de camp:
 Cortul: stie unde si cum să campeze (teren plat, sursă de apă,..); nu lasă urme la

strângerea cortului/campului (regula "nici o urmă");
 Constructii: realizează cu patrula o constructie din lemn si sfoară, folositoare în camp;
 Bucătărie: face meniul patrulei pentru o iesire si pregăteste masa în timpul acesteia.
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• Explorare:
 Echipament: îsi asigură necesarul de echipament pentru camp;
 Orientare: învată să se orienteze cu ajutorul hărtii.
 Natură: cunoaste câteva roci sau elemente de prevederea vremii sau constelatii sau

elemente de protectia mediului sau urme de animale sau cunoaste câteva rezervatii sau
plante si animale ocrotite de lege din tară (2 cerinte din 5).

 participă la un camp de minim 7 zile;
 participă la 2 hike-uri.

• Sănătate:
 cunoaste utilitatea câtorva medicamente de bază (aspirină, paracetamol, etc.);
 stie să acorde prim ajutor în caz de: zgârieturi / plăgi, întepături de insecte, arsuri usoare,

hemoragii usoare, stie să prevină insolatii, degerături;
 cunoaste actiunea nocivă a tigărilor, alcoolului si drogurilor;
 cunoaste utilitatea câtorva plante medicinale.

• Spiritual:
 pregăteste cu patrula un moment spiritual;
 cunoaste câteva caracteristici ale unei alte religii  sau participa cu patrula la oficierea unui

serviciu religios al unui alt cult.
• Comunitate si cultură:

 descoperă alte medii de viată (o comunitate, o minoritate, un alt O.N.G. etc.)
 participă la proiecte sociale vizând clase defavorizate (orfani, bătrâni),

• Viata în patrula:
 pune în practică un proiect, o idee proprie si o realizează  fie pentru patrula sa, fie

împreună cu patrula pt. altii (ex.: face o machetă, un costum de carnaval, o petrecere
cercetăsească, un picnic..)

• Conditii speciale
1. vârsta minima 13 ani;
2. are cel putin 5 însemne de merit;
3. ajută un alt cercetas să primească un însemn de merit.

În cazul în care un tânăr devine temerar la o vârstă mai înaintată, care nu-i mai permite să
parcurgă toate cele 3 etape ale progresului, el după ca va trece de prima etapă de progres, va
putea să înceapă să "lucreze" pentru cea de-a III-a etapă, cerintelor acesteia, următoarele conditii,
care se constituie într-o esentă a cerintelor celei de-a II-a etape:

 stie să monteze si să întretină cortul;
 stie să facă o constructie simplă;
 învată cum si unde să aprindă un foc, stie cum să amenajeze o vatră;
 învată să-si facă rucsacul;
 stie să folosească diverse unelte;
 participă la o orientare simplă;
 cunoaste si aplică regulile de igienă personală si a locului de viată / camp
 dovedeste spirit de echipă.

Conditiile celei de-a III-a etape pentru această categorie de temerari sunt:
1. are vârsta minimă de 13 ani.
2. "lucrează" pentru a obtine un al treilea însemn de merit.
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