
Cercetăşia 
 Educaţie pentru viaţă



Ce este  
cercetășia?

 

Cercetășia este educaţie 

pentru viaţă. Ea completează 

în educaţia tânărului, familia și 

școala si dezvoltă cunoașterea 

de sine, necesitatea de a căuta 

noul, de a participa, de a 

explora, de a descoperi, de a 

făuri, de a ajuta.

Putem spune că cercetășia 

este distracţie cu un scop. Prin 

recreere si aventură, ea își 

atinge obiectivul său de 

dezvoltare fizică, psihică,

 intelectuală, socială si  

spirituală a tinerilor.



Creăm o 
lume mai 
bună

Viziunea cercetașiei este de a 

contribui la crearea unei lumi 

mai bune în care oamenii 

sunt impliniți ca indivizi și au 

un rol activ in societate.

 

Misiunea cercetășiei este de a 

contribui la educarea 

 tinerilor printr-un sistem de 

valori ce are la bază legea și 

promisiunea cercetașului.



Suntem 
dedicați unui 
proces de 
educație 
non-formală 
prin  
intermediul 
unui sistem 
specific de 
valori

Cercetășia este o mișcare 

voluntară, non-politică și 

educațională pentru tineri, în 

cadrul căreia aceștia se dezvoltă 

emoțional, fizic, intelectual, 

social, spiritual, ca indivizi și 

cetățeni responsabili in 

comunitațile lor locale, 

naționale și internaționale.



Promovăm 
implicarea  
 

Cercetașia este despre 

învățare prin acțiune. 

Cercetașii nu învață din 

teorie, ci din experiență și 

practică.  

Prin activități care includ 

construcții si renovări, 

explorări și drumeții, sau 

servicii în comunitatea în 

care trăiesc, cercetașii iși 

dezvoltă aptitudinile 

intelectuale, fizice, sociale, 

emoționale și spirituale 

necesare pentru a deveni 

lideri și membri activi ai 

societății.



Școală  
pentru viitori 
lideri

 

Comunitatea

antreprenorilor recunoaște 

valoarea adăugată a 

experienței cercetașilor, 

inclusiv valori

precum integritatea, 

loialitatea și încrederea.

Cercetașii lucrează în echipe, 

fiecare echipă având un lider. 

În funcție de abilități, aceștia 

decid cum să iși organizeze 

viața ca grup și cum să iși 

împartă responsabilitățile.



Folosim 
dialogul pentru 
a depăși 
bariere și  
pentru a  
promova  
toleranța

Depășim barierele prin dialog 

inter-cultural, între generații, și 

inter-religios. În acest sens, 

promovăm egalitatea culturală și 

toleranța. Cercetășia este despre a 

învăța să trăim împreună, despre 

aderarea la valori democratice, 

dreptate și pace, aprecierea muncii 

independente și în echipă, precum 

și înțelegerea reciprocă.



Promovăm 
dezvoltarea 
durabilă

 

Prin munca noastră în 

întreaga lume, promovăm 

pacea si protejarea mediului 

înconjurator.

 

Pentru cercetași, bunăstarea 

oamenilor este pe primul loc. 

Ne-am angajat să promovăm 

un model de dezvoltare ce 

echilibrează laturile 

materiale, sociale, spirituale 

și de mediu ale vieții.



Suntem 
voluntari

Ca o mișcare de voluntariat ce 

promovează implicarea civică, 

cercetașii sunt dornici să iși

servească propriile comunități 

și de a le implica în găsirea de 

soluții pentru problemele cu 

care se confruntă.

Cercetășia este deschisă 

tuturor celor care doresc să i 

se alăture și nu impune nici o

barieră în calea aderării, alta 

decât însușirea principiilor 

sale fundamentale. Toți 

membrii mai tineri și mai în 

vârstă, femei sau bărbați sunt 

sunt implicați activ în 

gestionarea problemelor

într-un mod democratic.



Ne implicăm 
în educația 
pentru pace
 

Suntem o forță socială, 

promovăm pacea si ne  

încurajăm membrii să 

contribuie la dezvoltarea 

comunităților lor.

Mesageri ai Păcii este o  

inițiativă emblematică a 

cercetașiei mondiale, care 

are scopul de a inspira

milioane de cercetași să facă 

lucruri uimitoare.



Provocare 
pentru adulți

Cercetășia este șansa 

adulților de a ajuta tinerii să 

se dezvolte, o modalitate de 

a îmbunătății relația dintre 

generații si calitatea societății 

în care trăim. Adulții se află la 

rândul lor într-un proces 

continuu de dezvoltare 

personală prin formarea pe 

care o primesc și prin 

experiențele pe care le 

trăiesc alături de copii și 

tineri.

Ca adult, in cercetășie ai 

ocazia să înveți lucruri noi, 

să redescoperi aventura, să 

îți faci noi prieteni, să petreci 

mai mult timp printre tineri şi 

să dai ceva înapoi 

comunităţii în care trăiesti.



 
Spiritual.  Implicarea în 

căutarea valorilor 

spirituale, a vieții dincolo 

de lumea materială 

Social. Participarea la 

dezvoltarea societății 

respectând demnitatea 

celorlalți și integritatea 

lumii 

Personal. Dezvoltarea 

responsabilității 

personale și stimularea 

dorinței de exprimare a 

acesteia

Cercetășia,
un mod de 
viață

 

Competențele și valorile 

dobândite ca cercetaș 

însoțeasc fiecare individ 

de-a lungul vieții

influențându-le viața 

personală, profesională si 

de familie.

 

Cercetăsia este un mod de 

viață bazându-se pe cele 

trei principii ale sale.



Suntem o 
mișcare  
internațională 
 
 
Lord Robert Baden-Powell a  

fondat mișcarea cercetășască  

în 1907 în Marea Britanie. 

 

 

Suntem prezenți în peste 200  

de țări și teritorii, cu peste 

30 de milioane de membri 

activi.



100 de ani de 
cercetășie în 
România

 

 

Cercetașii României sunt 

membri fondatori ai 

organizației mondiale 

din 1913. 

 

  

Printre pionerii Cercetășiei 

din România se află Regele 

Mihai, Mircea Eliade, Ion 

Rațiu, Grigore Antipa,  

Tudor Arghezi, Nicolae Iorga 

și multe alte personalități.



Organizația Națională “Cercetașii României” 

Adresă corespondență
OP 15, CP 90, Sector 3, Bucureşti, România

Tel:  +4 0723 723 827 (+4 07cercetas)
Fax:  +4 0214 043 989
E-mail:  contact@scout.ro
Facebook:  www.facebook.com/romanianscouts

 
www.scout.ro


