
 

Scoala ALTFEL in Spirit Cercetasesc 
CURS DE FORMARE CONTINUA – ACREDITAT CNFP 

Pedagogia cercetaseasca – premisa in educatia non-formala 
 

 

In perioada 2-6 aprilie 2012 toate unitatile de invatamant din Romania pregatesc Scoala 

ALTFEL pentru elevii lor. 

 

Inca din noiembrie 2011, Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei, in colaborarea cu 

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, a pregatit o serie de activitati de 

educatie non-formala pornind de la pedagogia cercetaseasca – specifica organizatiei. 

 

Aceste fise de activitate au fost transmise in tara prin inspectoratele judetele si multe cadre 

didactice deja au optat pentru desfasurarea acestora. 

 

Pentru a veni in sprijinul cadrelor didactice, Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei a 

acreditat un curs CNFP care: 

- sa explice pedagogia cercetaseasca ca premisa in educatia non-formala 

- sa evidentieze Metoda Scout ca metoda de educatie non-formala 

- sa ofere activitati cercetasesti bazate pe educatie non-formala 

- sa dea posibilitarea realizarii si a altor activitati cercetasesti bazate pe educatie non-

formala – considerate activitati extracurriculare 

 

 
Astfel, va invitam sa participati la cursul de forma continua: 

PEDAGOGIA CERCETASEASCA – PREMISA IN EDUCATIA NON-FORMALA 
 
Acesta va avea loc in perioada: 2-4 martie 2012 in Rm. Valcea 
 
Acest curs de formare continua este oferit pentru toate cadrele didactice din invatamantul 
preuniversitar. 
Numarul de credite primit in urma finalizarii acestui curs este de: 10 credite. 
 

Conditii de participare: 

 - Completarea formularului de candidatura on - line disponibil aici: 

https://docs.google.com/a/scout.ro/spreadsheet/viewform?formkey=dHlIUnVlWlRaRTl6NC0

zZGtMdjB3RHc6MA#gid=0 pana la data de 26 februarie 2012 

- Asumarea prezentei pe toata durata cursului; 

- asumarea implementarii propunerii de activitati cercetasesti in perioada Scoala 

ALTFEL 

- asumarea prezentei la examinarea finala – care avea loc in perioada mai – iunie 2012 

(aceasta va fi hotarata ulterior impreuna cu toti participantii de la curs) 
 

Criterii de selectie: 

 - Accesul unui numar cat mai mare de cadre didactice din mai multe scoli din judet/judetele  

din zona; 

- Pe baza datelor prevazute in formularul de candidatura (profilul candidatului); 

- Motivatia si capacitatea de valorificare a competentelor dobandite(follow- up); 
 

Numar de locuri disponibile: 25 
 



 

Taxa de participare la acest curs este de 150 lei si acopera: taxa de inscriere, training, 
suportul de curs, examenul si eliberarea certificatelor CNFP. 
Taxa de participare se pateste prin virament bancar in contul in lei al Organizatiei Nationale 
Cercetasii Romaniei: 
RO46 BRDE 410 SV 6880 390 4100 cu mentiunea Taxa de participare curs Scoala 
ALTFEL 

 
Mentionam ca: 
Rezultatele selectiei se vor anunta pana pe data 28 februarie 2012; 

Lista persoanelor selectate va fi anuntata personal pe adresa de e-mail a candidatilor. 

Organizatorii asigura materialele de curs;  
Sunt/nu sunt acoperite cheltuielile de cazare/masa 
 

Cursul este pregatit si implementat pe baza unei metodologii care pune accent pe 

participarea activa si angajamentul celor implicati;  
 
 
Acest curs este oferit de Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei prin Filiala “Virgil Onitiu”, 
Brasov. 
 
 
----- 
Organizaţia Naţională “Cercetaşii României” (ONCR – www.cercetasiiromaniei.ro; 
www.scout.ro/scoalaaltfel) mişcare educativă de tineret din România, cu peste 2500 de 
membri în peste 55 de centre locale (filiale) răspândite în toată ţara. 
 
Misiunea Cercetăşiei este de a contribui la educarea tinerilor printr-un sistem de valori 
bazat pe o Promisiune şi o Lege, de a ajuta la construirea unei lumi mai bune, în care 
oamenii sunt impliniţi ca indivizi şi joacă un rol constructiv în societate. Aceasta se 
realizează prin: implicarea tinerilor într-un proces educativ non-formal, pe toată durata 
anilor în care se formează ca indivizi; utilizarea unei metode specifice, care face din fiecare 
individ principalul agent al propriei dezvoltări ca persoană încrezătoare, motivată, 
responsabilă şi deschisă; sprijinirea tinerilor în stabilirea unui sistem de valori bazat pe 
principii spirituale, sociale şi personale. 
 


