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Abstract. Moving and doing physical exercises helps children to develop personality. Especially
now, when technological development and the societal pressures promote and sometimes enforce parents to
lead their children toward a “good” way of life, children are missing opportunities to physically move their
bodies. From kindergarten, children need direct access to environment and time to return to nature. Outdoor
Education, an almost entirely new concept in the Romanian educational system, is gaining interest among
educators because of its positive characteristics and outcomes. (for example: students develop problem solving
skills, experience cooperation and team-building exercises, open their imaginations, move their bodies,
enhance observation skills etc.)
Keywords: outdoor education, outdoor activities, learning experiences, learning by action,
learning by cooperation.

Introducere
Într-o societate în care tehnologia progreseazã cu o vitezã ameţitoare, copiii
sunt asaltaţi de la vârste fragede de o largã varietate de informaţii cãrora trebuie sã
le facã faţã. Educaţia formalã ar trebui sã rãspundã acestor nevoi. O orientare
eficientã ne este propusã prin explorarea mediului natural și stabilirea unei reale
comuniuni cu acesta. În sprijinul acestei idei, în cadrul Consfãtuirilor Naţionale de
la Piatra Neamţ (învãţãmânt preprimar), s-a decis ca întreaga activitate metodicã
desfãşuratã începând din anul şcolar 2013-2014, sã se focalizeze pe educaţia
outdoor.
Existã mai mult în tine decât crezi!, era motto-ul dupã care se ghida Kurt Hahn,
fondatorul primei şcoli de Educaţie Experienţialã Outdoor, Outward Bound, în 1941.
În opinia lui, societatea modernã suferea de câteva "boli”, acestea apãrând ca revers
negativ al evoluţiei tehnologiei: declinul condiţiei fizice, al spiritului de
antreprenoriat, imaginaţiei, creativitãţii şi abilitãţilor practice, al autodisciplinãrii şi
compasiunii interumane. Modelul educaţional din şcoala lui Hahn putea fi sintetizat
prin urmãtorul citat:
"Consider cã principala sarcinã a educaţiei este sã asigure supravieţuirea urmãtoarelor
calitãţi: o curiozitate inovatoare, o voinţã invincibilã, tenacitate în atingerea ţelului, lepãdare de
sine şi deasupra tuturor: compasiune!”1.
În prezent, Outward Bound este cea mai mare organizaţie mondialã de
educaţie prin aventurã programatã, cu filiale în 35 de ţãri. Alãturi de ea au apãrut
multe altele nu mai puţin importante: Project Adventure, National Outdoor Leadership
Schools, Association for Experiential Education şi multe altele. Outdoor Life se numãrã
printre primele organizaţii din România care îşi propune sa urmeze modelul
elaborat de pionierii educaţiei Outdoor.
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Educaţia Outdoor (EO) reprezintã suma acţiunilor întreprinse de personal
calificat (traineri, formatori, profesori, instructori) într-un mediu natural,sãlbatic,
folosind metode experienţiale, pentru a produce schimbãri la nivelul abilitãţilor
fizice, intra şi interpersonale şi al comportamentului faţã de mediu, în rândul
participanţilor. EO reprezintã procesul educaţional, indiferent de subiectul predatînvãţat, care are loc într-un cadru natural. Este evident caracterul nonformal al
acesteia, scopul urmãrit fiind producerea de schimbãri la nivel comportamental.
Ineditul constã în faptul cã se desfãşoarã în naturã, pregãtind în prealabil spaţiul
educaţional pentru a asigura securitatea copiilor, se învaţã în mod practic, activ, prin
experienţe personale și apelarea la reflecţie. EO se adreseazã celor trei nivele de
învãţare: nivelul acumulãrilor de cunoştinţe (cognitiv), nivelul deprinderilor fizice
(motric) şi cel al individualizãrii unor trãsãturi de comportament (afectiv).
Educaţia outdoor şi importanţa ei în procesul didactic
Pentru a evidenţia importanţa educaţiei outdoor în grãdiniţã propunem
inventarierea diferitelor definiţii ale acesteia din punct de vedere psiho-social și al
mediului. Din punct de vedere psiho-social:
- EO se referã la folosirea experienţelor din afara clasei pentru educaţia și
dezvoltarea persoanei în ansamblul ei;2
- EO înseamnã a face apel la simţuri: auditiv, vizual, tactil, al mirosului
pentru a observa și percepe lumea;3
- EO este un mijloc de îmbogãţire a curriculumului în care procesul de
învãţare se petrece în afara clasei;4
- EO este o abordare interdisciplinarã și multidiscilpinarã, o abordare
destinatã atingerii scopurilor și obiectivelor din curriculum;5
- EO este un climat de învãţare pentru lucrulrile care pot fi învãţate mai
bine în afara clasei;
- EO se referã la unul sau o serie de medii în care ţi se oferã oportunitãţi
informale de învãţare care contribuie la dezvoltarea socialã și personalã a
individului și a comunitãţii;6
- EO este un termen care înseamnã diferite lucruri pentru diferite
persoane, culturi, organizaţii. Ca o temã comunã regãsim experimentul în scop
personal, educaţional, terapeutic;7
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- EO este aunci când grupuri mici de oameni participã la organizarea de
activitãţi aventuroase în mediul natural și, îndeosebi, când se folosesc ei înșiși ca
resursã pentru rezolvarea de probleme.8
Din punct de vedere al mediului:
- EO este educaţia în, pentru și despre lucrurile din afara clasei;9
- EO este o metodã experienţialã de a învãţa fãcând și care începe prin
expunerea copilului la experienţe în afara clasei. În procesul de învãţare accentul
cade pe relaţii, cu precãdere pe relaţiile între resursele umane și cele naturale;10
- EO este un fenomen experienţial, la nivel internaţional, care angajeazã
oamenii în activitãţi de aventurã, în vederea îmbunãtãţirii stãrii de bine a indivizilor,
comunitãţilor și a mediului;11
- EO include, în marem educaţia pentru mediu, educaţia pentru
conservare, educaţia pentru aventurã, taberele școlare, terapia în sãlbãticie și unele
aspecte ale recreerii în naturã.12
Pornind de la numeroasele accepţiuni pentru termenul de educaţie outdoor
putem defini acest termen simplu prin educaţia bazatã pe învãţarea în aer liber.
Deasemenea din definiţiile prezentate putem extrage caracteristicile definitorii ale
educaţiei outdoor: oferã posibilitatea contactului direct cu natura, reprezintã o
puternicã sursã de experienţe de învãţare, faciliteazã procesul de învãţare al copiilor
care întâmpinã dificultãţi în acest sens, produce dezvoltare personalã atât ceșor care
o aplicã cât mai ales preșcolarilor, dezvoltarea spiritului de echipã, oferã beneficii
fizice, emoţionale, mentale.
Obiectivele generale ale educaţiei outdoor sunt:
- Dezvoltarea abilitãţilor socio-personale: îmbunãtãţiea muncii în echipã,
îmbunãtãţirea relaţiilor sociale, dezvoltaea competenţelor de conducere.
- Dezvoltarea abilitãţilor de management: organizare, coordonare,
evaluare.
- Oferirea unui cadru stimulativ de învãţare.
- Posibilitatea creãrii unui mediu relaxant și motivant în funcţie de
problema identificatã, utilizarea unor nivele înalte de imaginaţie în vederea obţinerii
rezultatelor propuse.
Un alt aspect important al educaţiei outdoor este acela al creșterii nivelului
de bunãstare al îndivizilor prin nevoia de a fi respectat, inclus social, de a fi activ și
responsabil, nevoia de a te simţi în siguranţã.
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Nevoia de a fi respectat presupune derularea de diferite activitãţi în aer liber
încurajeazã copilul sã se simtã în largul sãu, astfel el va fi mult mai deschis, va
comunica, își va exprima propriile opinii, se va simţi bãgat în seamã și va simţi cã
deciziile sale conteazã pentru ceilalţi; preșcolarii pot fi consultaţi cu privire la
diferite jocuri sau activitãţi.
Nevoia de a fi responsabil se referã la activitãţile outdoor care creazã
copilului oportunitatea de a primi diferite sarcini (EO este o formã de învãţare
organizatã și structuratã în consecinţã profesorul trebuie sã aibã în vedere
implicarea tuturor copiilor în activitãţile propuse), responsabilitãţi pentru
atingerea scopului propus (spre exemplu dacã se opteazã pentru o activitate de
ecologizare, un copil poate primi sarcina de a curãţa pomii, un altul sarcina de a
uda florile, important este însã, ca prin comunicarea cu copilul, profesorul sã-i
transmitã acestuia sentimentul cã prin ceea ce întreprinde el, mediul va fii mai
curat, astfel el va conştientiza cã are o responsabilitate faţã de protejarea
mediului).
Nevoia de a fi activ se manifestã prin implicarea în diferite activitãţi sportive,
jocuri, plimbãri tematice, aduce numeroase beneficii dezvoltãrii fizice, psihice ale
copilului. Jocul fiind activitatea fundamentalã a copilului este important ca toţi
copiii sã fie stimulaţi în mod constant sã se joace, sã alerge, sã participe la diferite
activitãţi în mod activ.
Nevoia de a fi inclus social poate cea mai importantã caracteristicã a educaţiei
outdoor este aceea cã este o modalitate de succes de a depãşi unele dificultãţi
alecopilului (psihice, fizice, sociale, emoţionale sau economice), astfel încât acesta
sã fie inclus social, sã simtã cã aparţine unei comunitãţi; se considerã cã mediul
din interiorul grupei este mai degrabã unul competitiv, în timp ce cel din afara
clasei este unul suportiv, care permite copiilor sã se exprime, sã relaţioneze cu
ceilalţi, sã colaboreze.
Nevoia de a se simţi în siguranţã în interiorul clasei este mult mai sigur pentru
copii, în timp ce mediul exterior implicã diferite riscuri şi situaţii neprevãzute care
pot avea efect negativ. Educatorul trebuie sã identifice posibilele riscuri care pot
sã aparã şi sã conceapã un plan de management al riscului, întrucât este un aspect
deosebit de important care i-a fãcut pe unii specialişti în domeniu sã nege
utilitatea utilizãrii educaţiei outdoor.
Pentru a fi eficient realizatã educaţia outdoor trebuie sã rãspundã adecvat
unor întrebãri specifice metodologiei activitãţilor de învãţare:
– În ce cadru învãţ? – Educaţia pe care o primim în instituţiile de învãţãmânt
clasice (Grãdiniţe, Şcoli, Universitãţi) este una de tip formal. Programele de
Educaţie Outdoor se desfãşoarã în naturã şi finalitatea acestora nu o reprezintã
atestãrile de tipul certificatelor şi diplomelor, ci schimbãrile vizibile produse la
nivelul comportamentului participanţilor. Din acest motiv, Educaţia Outdoor are
un caracter nonformal.
– Cum învãţ? – De cele mai multe ori educaţia primitã la şcoalã are un
aspect pur teoretic (cognitiv). Nici nu-i de mirare când un profesor are de urmat o
programã foarte încãrcatã şi prea puţin timp la dispoziţie ca s-o predea la 30 de
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elevi, preşcolari de-odatã. În Educaţia Outdoor elevul învaţã totul în mod practic,
activ, prin experienţe personale la care mai apoi reflectã pentru a extrage
învãţãturile. Acest mod de învãţare, caracteristic Educaţiei Outdoor, se
numeşte experienţial – Înveţi cu creierul, mâinile şi inima! Un vechi proverb chinezesc
accentueazã eficienţa Educaţiei Experienţiale: "Ce aud – Uit, Ce vãd – Îmi amintesc, Ce
fac – Înţeleg”. Un studiu mai modern spune cã: "Ne amintim 20 % din ceea ce auzim, 30
% din ceea ce vedem şi 90 % din ceea ce facem13.”
Procesul Educaţiei Outdoor poate fi sintetizat în urmãtoarea frazã:
participantul este plasat într-un mediu fizic şi social unic, mai apoi primeşte un set
de provocãri şi probleme care într-o primã fazã duc la apariţia stresului, însã mai
apoi, prin perseverenţã, abilitãţi şi competenţe învãţate, acestea sunt rezolvate, acest
fapt determinând autocunoaşterea şi dezvoltarea personalitãţii.
– Ce învãţ? – Educaţia Outdoor se adreseazã tuturor celor trei nivele de
învãţare: nivelul acumulãrilor de cunoştinţe (cognitiv), nivelul deprinderilor fizice
(motric) şi cel al individualizãrii unor trãsãturi de comportament (afectiv). În funcţie
de activitãţile alese, obiectivele unui program de Educaţie Outdoor pot face parte
din oricare aceste trei categorii. Astfel, preșcolarii pot învãţa mai multe lucruri
despre: mediul înconjurãtor în care ne desfãşuram activitatea, relaţiile dintre
componentele acestuia şi cum pot sã-şi aducã aportul la protecţia lui; propria
persoanã, propriile limite şi cum le pot depãşi; comunicarea şi colaborarea eficace în
cadrul unui grup.
Pentru a exemplificare oferim proiectarea unei activitãţi de tip outdoor
pentru la grupa mijlocie. Activitatea integratã de tip outdoor are ca titlu generic:
"La pãdure, pe cãrare!”, în care activitatea de bazã este un anumit tip de ADE (din
ziua respectivã, în care sunt înglobate elemente din mai multe DE, indiferent de
programul zilei (domeniul de bazã - Domeniul psihomotric, elemente din
Domeniul ştiinţã – cunoaşterea mediului şi activitãţi matematice).
Obiective generale:
- Consolidarea conştientã a deprinderilor motrice de bazã şi a celor
aplicativ-utilitare pentru îmbogãţirea experienţei motrice şi aplicarea independentã a
acestora în perspectivã, precum şi a noţiunilor matematice învãţate anterior;
- Formarea unor deprinderi de analizã a mediului înconjurãtor prin
apelarea la diferite simţuri: auditiv, vizual, tactil;
- Educarea trãsãturilor pozitive de voinţã şi caracter; a unei atitudini
pozitive faţã de sine, faţã de ceilalţi şi faţã de naturã;
- Activitatea se deruleazã conform unui scenariu didactic: copiii intrã în sala
de grupã, formeazã un semicerc astfel încât fiecare sã aibã contact vizual cu toţi
membri grupei. Împãrtãşirea cu ceilalţi - Educatoarea împãrtãșește dorinţa și bucuria
de a avea parte de multe activitãţi frumoase și interesante
- Activitatea de grup - Se va purta o discuţie despre pãdure şi despre speciile
de copaci din pãdure.
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- Noutãţile zilei - Se va lectura de cãtre educatoare „Povestea pãdurii”; se
genereazã o discuţie
- despre comportamentul copiilor din povestea prezentatã. Se va anunţa
tema activitãţii integrate: „La pãdure, pe cãrare!” şi mijlocul de realizare a acesteia drumeţie în pãdurea din apropierea oraşului. Ne aşteaptã surprize plãcute, ne vom
juca şi vom avea de realizat diferite sarcini pentru a deveni şi noi ajutoarele
pãdurarului şi protectorii pãdurilor. Prin tranziţia „În pãdure” preşcolari se
pregãtesc pentru a putea pleca la pãdure. Activitatea din pãdure care vizeazã propriuzis EO va debuta cu activitatea de educaţie fizicã. Se propune parcurgerea unui
traseu pentru a dovedi cã toţi copii pot deveni ajutoarele pãdurarului, traseu care se
numeşte „La cules de ghiocei/viorele”. Pe parcursul acestuia trebuie sã mergem în
echilibru pe un plan ridicat (buştean sau scândurã ridicatã pe suport), sã alergãm
ocolind obstacolele, sã ducem în mânã trei flori. Înainte de parcurgerea traseului se
pregãteşte organismul pentru efort prin variante de mers şi alergare, se influenţeazã
selectiv aparatul locomotor prin exerciţii specifice. Parcurgerea traseului poate fi
demonstratã și explicatã (la semnal se porneşte de la linia de start, se urcã pe
buştean (scândurã ridicatã), se merge în echilibru (mers cu rularea cãlcâi – vârf,
braţele în lateral) şi se alergã cu ocolire de obstacole (alergare uşoarã cu coatele uşor
îndoite). Ajunși la copac se iau trei flori. Urmeazã întoarcerea în alegare uşoarã
prin lateral, atingerea cu mâna a primului copil din şir, care va primi astfel semnalul
de plecare și ocuparea ulterioarã a ultimului loc cadrul şirului iniţial format.
Conducãtorul echipei va urmãri respectarea reguluilor de desfãşurare a jocului.
Echipa câştigãtoare va fi desemnatã ca urmare a respectãrii tuturor cerinţelor:
plecarea de la linia de start, aducerea a trei flori, atingerea pe umãr a colegului de
echipã, ocuparea corectã a locului în cadrul şirului. Revenirea organismului dupã
efort se realizeazã din formaţia de cerc printr-un joc liniştitor. Urmeazã distribuţia
copiilor pentru activitatea la centre: copiii cu numãrul 1 rãmân pe loc, cei cu numãrul
2 merg spre coşuleţele colorate, iar cei care au numãrul 3 se adunã în jurul
rucsacului cu surprize. Tranziţia la activitatea pe centre se face prin recitarea poeziei
„Cântec” de G. Topîrceanu. Se explicã activitatea pe grupuri mici:
- Grupul nr. 1 – copiii din acest grup vor primi lupe cu ajutorul cãrora vor
studia scoarţa copacilor (culoarea, forma, aspectul); deasemenea aspectul scoarţei va
fi observat şi cu ajutorul simţurilor, în special al pipãitului. Apoi vor exprima verbal
observaţiile fãcute;
- Grupul nr. 2 – preşcolarii din acest grup vor culege frunze şi le vor sorta
dupã formã identificând specia cãreia îi aparţin. Cu ajutorul degetelor şi al palmei
vor putea spune dacã sunt fine sau aspre;
- Grupul nr. 3 – preşcolarii din acest grup preiau rolul de „pãdurar”. Ei
trebuie sã mãsoare trunchiurile copacilor cu ajutorul unor panglici pentru a putea
spune care este vârsta copacilor, recunoscând şi specia acestora.
- Activitatea se încheie cu un joc pentru dezvoltare socio-emoţionalã:
„Alege-ţi un prieten din pãdure!” având ca scop identificarea copiilor cu mediul
natural în care trãiesc. Fiecare copil şi educatoare îşi vor alege un prieten din pãdure
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(copac sau tufiş), cãruia îi vor lega o panglicã în semn de prietenie dupã care ne
luãm la revedere de la pãdure şi pornim spre grãdiniţã.
Concluzii
Copiii sunt predispuși sã accepte schimbarea mult mai ușor decât adulţii, iar
schimbarea mediului educaţional le susţine încrederea în forţele proprii,
entuziasmul, curajoul și nu în ultimul rând le faciliteazã descãtușarea de energiile
negative. Derularea activitãţilor de tip outdoor conduce la:
- îmbunãtãţirea percepţiei asupra mediului și înţelegerea, practicarea
regulilor cu privire la protecţia acestuia;
- exersearea cu mai multã ușurinţã a deprinderilor motrice de bazã;
- învãţarea prin interacţiune cu persoane cu care nu au reușit sã comunice;
- rezovlarea de situaţii problemetice și exprimarea ideilor, a sentimentelor;
- testarea rezistenţei la efort fizic și mental;
- dezvoltarea capacitãţii de a lua decizii, de a-și stabili prioritãţile;
- identificarea de soluţii alternative în rezolvarea de probleme prin utilizarea
ineditã a elementelor din mediul natural;
- colaborarea cu ceilalţi în scopul realizãrii sarcinilor propuse;
- stimulearea gândirii divergente și convergente;
- întãrirea acuitãţii vizuale și auditive;
- întãrirea imunitãţii prin participarea constantã la activitãţi în aer liber
indiferent de anotimp și de condiţiile meteorologice.
Activitatea outdoor se desfãşoarã în contexte diferite promovând cadre de
învãţare şi conţinuturi inedite. Metodele utilizate stimuleazã implicarea şi
participarea activã a copiilor, iar procesul învãţãrii este orientat spre participant
bazându-se pe experienţa şi cunoştinţele anterioare. De altfel, calitate de formator
presupune asumarea de responsabilitãţi în a orienta copilul în viaţã și a-i oferi
experienţe de învãţare multiple care sã-l valorizeze atât pe el cât și spaţiul geo-fizic,
cultural, social cãruia îi aparţine.
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