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Introducere  

Această unitate se concentrează pe educația în aer liber Acest tip de educație este configurat 

într-o abordare senzorial-experiențială care vizează dezvoltarea persoanei și învățarea, într-un 

context de relații care caracterizează viața socială. Mediul exterior ia valoarea unui context 

educațional care, pe lângă faptul că este un loc în care înveți, oferă oportunitatea de a întări 

simțul respectului față de mediul natural și îți permite să-ți exprimi și să îmbunătățești abilitățile 

emoționale, sociale, expresive, creative și motorii. 

 

Primul capitol explică conceptul de educație în aer liber. O metodă de predare care poate permite 

contactul direct cu obiectul de studiu. De fapt, locul de învățare devine un obiect de învățare, și 

o astfel de interacțiune imediată conferă o mai mare autenticitate situației educaționale în care 

elevul este îndemnat să învețe, dând naștere la cunoștințe mai profunde.  

 

Beneficiile educației în aer liber sunt: promovarea sănătății, reducerea anxietății și stresului de 

management, managementul riscului cognitiv, rezolvarea problemelor, sau beneficii în domeniul 

socializării și interacțiunii. 

 

Trebuie subliniat faptul că educația în aer liber este o metodă care a fost practicată de câteva 

decenii în unele culturi, în timp ce în altele si-a găsit spatiu doar recent. O abordare care se 

găsește mai frecvent în sistemele educaționale. 

 

În al doilea capitol, în plus față de a explica de ce ar trebui să ne axăm spre acest model 

educațional, vom încerca să oferim o imagine de ansamblu culturala și filosofica. 

 

Ultimul capitol va oferi o scurtă, deși detaliată explicație a cererilor în creștere pentru această 

profesie. În plus, vor fi analizate, care sunt sarcinile și competențele pe care trebuie să le dețină 

cei care doresc sa aleagă o carieră în managementul activităților educative în aer liber. 

 

Ce este educația în aer liber?  

La nivel internațional, ne referim la un domeniu vast de practici educaționale al căror numitor 

comun este îmbunătățirea mediului natural în diferitele sale configurații, luate ca un mediu 

educațional (Farné, 2014). Acest curent filosofic-pedagogic este, prin urmare, un set de practici 

educativ-didactice care se bazează pe utilizarea mediului natural ca un spațiu privilegiat pentru 

experiențe și educație. 
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Această practică se poate baza pe toate tipurile de sporturi și intreceri în natură, de la rafting la 

urcarea în copaci, precum și de supraviețuire, deși, într-un mod foarte diferit, sau orientare. 

Mediul natural se dovedește a fi un cadru privilegiat pentru experiențe în afara zonei de confort 

și pentru a te pune la încercare. Este o chestiune de a extinde învățarea dincolo de metodele 

obișnuite și de a se aventura în ceva nou. 

 

Educația în aer liber poate fi adaptată la o pluralitate de vârste și context. In prima copilarie, va 

fi în primul rând o explorare senzorială și experimentare în lumea fizică, în timp ce în a doua 

copilărie puteți începe mai cu seama cu dinamica relațională, și așa mai departe în funcție de 

grupurile participante. Prezența grupului este un element important: deși este de așteptat, în 

special cu adolescenți și adulți, activități experiențiale foarte individuale, este în schimbul cu 

grupul că cunoștințele sunt construite, care elaborează trăit în mod corespunzător a spus să-l 

facă experiență concretă, înzestrat cu cuvinte și gesturi capabile să-l exprime. 

 

În plus, educația în aer liber poate permite contactul direct cu obiectul de studiu, de fapt, locul 

de învățare devine, la rândul său, obiectul învățării și o astfel de interacțiune imediată conferă o 

mai mare autenticitate situației educaționale în care studentul este îndemnat să învețe, dând 

naștere la o intelegere mai profunda. 

 

Un alt aspect fundamental este că întotdeauna, în virtutea acestui contact direct cu fenomenele 

naturale, culturale sau sociale, este posibil să se exercite modul cel mai natural și înnăscut de 

învățare al ființei umane, care este un animal multisenzorial, integrând astfel în experiența de 

învățare toate componentele senzoriale cu care este dotat. Acest lucru ne permite să ajungem 

dincolo de preponderența pe care vederea și auzul și-au asumat-o în timp în cadrul lecțiilor 

tradiționale. Particularitățile menționate mai sus ale acestei abordări educaționale par să 

contribuie la o mai mare motivație, la apariția învățării semnificative și la stimularea creativității. 

 

Elementele cheie ale educației în aer liber 

Fiind în aer liber, împreună cu colegii lor, cresc capacitățile sociale ale băieților și fetelor, care 
sunt puși într-un alt context decât cel al clasei și sunt încurajați să fie în relație cu ei înșiși și cu 
alții într-un mod diferit. În plus, unele activități cresc gradul de conștientizare a problemelor de 
respect pentru mediu, percepția de sine în lume și sănătatea corpului și a minții.  
 
Acest tip de activitate este inspirat de la cercetași, care prin natura lor efectuează activități în aer 
liber, cu scopul de a crește abilitățile lor sociale într-un context de respect reciproc și de îngrijire 
și atenție la mediu.  
 

Care sunt principalele beneficii ale învățării în aer liber? 
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La nivel global: promovarea unui mesaj care să conducă la respectarea și îngrijirea lumii naturale, 

la aprecierea biodiversității și a sustenabilității, precum și la un comportament pro-mediu. 

 

La nivel social: dezvoltarea unui sentiment de loc care să conducă la o mai mare interacțiune cu 

comunitatea și aprecierea oportunităților disponibile pentru a trăi, educa și lucra în zona locală. 

 
La nivel interpersonal: asigurarea unui mediu sigur și de susținere pentru dezvoltarea abilităților 
sociale, a recompenselor și a diferențelor de valoare. Promovarea iubirii și relațiilor inter-
generații, care promovează toleranța, respectul și bunătatea. 
 
La nivel intern: relația cu natura și mediul conduce la participarea, pe tot parcursul vieții, la 
activități benefice în domeniul sănătății, bunăstării și legăturii cu natura și ajuta la dezvoltarea 
caracterului, perseverenței și asumarea riscului pozitiv 

 
În plus, sprijină învățarea activă. Prin experiența personală directă, studenții pot explora lumea 
și pot îmbunătăți concentrarea moștenitorilor lor asupra mediului prin activități aventuroase, 
cum ar fi drumeții, ciclism și scufundări. 

 
Sprijină dezvoltarea intelectuală, fizică și socială. Elevii nu numai că vor învăța să lucreze 
împreună într-o aventură în aer liber, dar vor avea, de asemenea, posibilitatea de a căpăta 
abilități de viață importante, cum ar fi un sentiment de responsabilitate și un sentiment de 
realizare la sfârșitul aventurii lor 

 
De asemenea, ajută la dezvoltarea stimei de sine. Cu provocarea pe care aventura în aer liber o 
poate oferi, elevii vor învăța să-si depășească temerile și să-și dezvolte spiritul de independență 
care ajută la capătărea încrederii în ei înșiși. 

 
Nu în ultimul rând, ajută la dezvoltarea unei relații cu mediul. Experimentând minunile naturii, 
cursanții vor învăța să respecte, să aprecieze și să se bucure de ceea ce natura are de oferit. Îi 
ajută să se vadă într-un context global prin dezvoltarea conștientizării importanței sustenabilității 
resurselor naturale ale lumii. 

 

Tendințe ale Educației în Aer Liber 

Într-o serie de societăți, educația în aer liber este încorporată într-o anumită cultură. De exemplu, 

în Danemarca, ca și în mare parte din Scandinavia, există o tradiție istorică și răspândită de a 

folosi învățarea în aer liber. Timp de decenii, mediul înconjurător a fost folosit ca un loc de joacă 

zilnic pentru copii la nivel preșcolar (O' Brien 2011). 

 

În Norvegia, predarea în aer liber în școli și creșterea timpului petrecut în aer liber cu copiii în 

grădinițe este apreciată pozitiv de societate. Studiile din Scandinavia au arătat că există mai multe 
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motive pentru care este important să oferim copiilor oportunități pentru activități în aer liber de 

la o vârstă fragedă 

 

În mod tradițional, în Marea Britanie învățarea în aer liber pentru tineri a cuprins atât invățarea 

orientată spre natură cât și activități de aventură, care sunt întreprinse în primul rând în afara 

orelor de școală 

 

Cu toate acestea, tendința actuala privind învățarea în aer liber este de a îmbrățișa un concept 

mai larg și poate fi văzută ca o abordare care poate îmbunătăți și integra o serie de activități care 

conectează oamenii cu mediul, comunitatea lor, societatea și pe ei înșiși. 

 

În Slovenia, sistemul de învățământ Waldorf bazat pe ideile lui Rudolf Steiner a fost stabilit timp 

de cincisprezece ani și în acest timp metodele au fost transferate în sistemul de învățământ public 

din Slovenia. Un exemplu în acest sens este includerea copiilor cu nevoi speciale care au dat 

dovadă de succes în școala Waldorf din Ljubljana, iar incluziunea socială este considerată acum o 

opțiune pozitivă pentru toate școlile, de către Ministerul Sloven al Educației și Sportului. 

 

În Estonia, învățarea în aer liber este adânc înrădăcinată în cultura și limba sa. Cuvântul "õppima" 

înseamnă a învăța, dar are, de asemenea, sensul de a experimenta și de a gusta. Învățarea se 

petrece adesea în păduri, cu observații atente ale naturii prin Mișcarea Pădurile Școlare, iar 

eforturile de promovare a învățării în aer liber au crescut în ultima vreme 

 

Astăzi, tema educației în aer liber este subiectul unei atenții speciale în contextul pedagogic. 

Motivele sunt diferite. În primul rând, simțim nevoia de a contracara modus vivendi al copiilor și 

tinerilor de astăzi, care își petrec cea mai mare parte a timpului în interior, fără contact cu mediul 

natural și "real" și astfel evităm posibilitatea de a desfășura experiențe educaționale pe care acest 

context le încurajează. 

 

În același timp, există, de asemenea, o nevoie urgentă de a recupera relația corectă dintre ființele 

umane și natură, într-un moment în care acțiunile umane față de mediu au condus la transformări 

ireversibile, de la încălzirea globală la distrugerea ecosistemelor și a biodiversității. 

 

Acest lucru necesită o revizuire a relațiilor dintre om și natură dezvoltate până în prezent, să se 

gândească la construirea de noi interacțiuni ecologice, în aer liber - interior, care permit 

persoanei să trăiască pe Pământ într-un mod durabil, conceput metaforic ca o grădină, sa 

găsească noi oportunități de a învăța și de a-și exercita creativitatea, dar, cu simțul 

responsabilității de a îngriji această “grădină”. 
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Prin urmare, pare necesar să se utilizeze o metodologie educațională activă, care permite fiecărei 

persoane să-și dezvolte abilitățile de cetățenie, să devină un protagonist al relațiilor "durabile" 

cu sine, cu ceilalți, cu natura, să se ocupe de acțiuni de protecție a lumii fizice și umane 

 

Fiind, prin urmare, o practică de acțiune în aer liber care necesită să fie interpretată într-un sens 

educațional și care prezintă o conotație holistico-ecologică (implică interacțiunea cu diferite 

cunoștințe, fizico-biologice, geografice-peisajistice, istorico-politice, socio-psihologice și etice), a 

ajutat la dezvoltarea sa în ultimii ani. 

 

De exemplu, programele de educație în aer liber includ adesea experiențe rezidențiale sau de 

călătorie în care studenții participă la o varietate de provocări aventuroase și memorabile. 

 
 
Tabelul de mai jos prezintă unele dintre aceste abordări. 

 

Tabelul 1: Abordări ale învățării în aer liber  

 

Abordări ale învățării în aer liber Exemple 

Curtea școlii/grădini/proiecte comunitare Școli ecologice  

Ucenicii moderne  Formarea și dezvoltarea competențelor în 

natură prin programe specifice 

Învățare regulată în aer liber  Școala forestieră, grădinițele în natură, 

voluntariatul practic în domeniul mediului și 

proiecte direcționate pentru persoanele cu 

anumite dizabilități sau probleme sociale 

 
Nu în ultimul rând, în ultimii ani au fost înregistrate tot mai multe proiecte organizate de școli, 

autorități locale sau fundații. 
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De ce să incorporăm educația în aer liber?  

Pentru o lungă perioadă de timp, literatura a subliniat beneficiile asociate cu, sau care decurg din 

contactul cu natura. Acestea sunt în principal beneficii fizice, sau mentale de sănătate și 

bunăstare. (Farné 2014). 

 

 
 

Educația în aer liber presupune performanța activității fizice, fie ușoară sau susținută. Fiind în aer 

liber oferă posibilitatea de a efectua exerciții care au efecte benefice asupra corpului nostru. Una 

dintre acestea este creșterea rezistenței fizice.  

Multe studii au comparat grupuri de copii care fac activități în aer liber cu grupuri de copii care 

nu fac activități în aer liber. 

Ca urmare, primele grupuri nu numai că au avut o rezistență mai mare, dar au fost mai puțin 

predispuse la oboseală. Deci, este evident că activități, cum ar fi cele din mediul sălbatic, sau 

excursiile pe munte, pot contribui la un stil de viață sănătos. 

 

În plus, Educația în aer liber joacă un rol cheie în lupta împotriva bolilor cronice, cum ar fi excesul 

de greutate și obezitatea. Lupta cu aceste boli este una dintre provocările sănătății publice în 

secolul 21 și, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), în 2014, patruzeci și unu de 

milioane de copii cu vârsta sub cinci ani erau supraponderali sau obezi. În Europa, numărul 

copiilor supraponderali este în creștere, unul din trei copii, cu vârste cuprinse între șase și nouă 

ani, este supraponderal sau obez. 

 

Dacă sănătatea fizică este importantă, sănătatea mintală nu este mai puțin importantă. 

Fundamental pentru ca aceasta din urmă să fie garantată este prezența stimei de sine. Încă o 

dată, educația în aer liber este cel mai bun răspuns. De fapt, unii autori au subliniat modul în care 
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programele de aventură au un impact pozitiv asupra alfabetizării tinerilor, credințele și 

percepțiile în rezultatele obținute, cum ar fi independența, stimă de sine și încrederea, controlul, 

auto-eficacitatea și strategiile de adaptare. Efecte pozitive, de asemenea, s-au observat și la 

adulții cu probleme de sănătate mintală. 

 

O mare parte din învățarea în aer liber implică lucrul cu alții, de multe ori ca parte a unei echipe. 

După cum a subliniat Mannion, tinerii au apreciat învățarea în aer liber, care a fost distractivă și 

nu inhibantă, și au apreciat în special interrelația aspectelor sociale (fiind și lucrând cu alții), 

activitatea și locația în aer liber. De fapt, copiii care au acces la medii deschise sunt mai stimulați 

să acționeze și să facă activitate fizică prin dezvoltarea tuturor domeniilor personalității lor. 

 

Din punct de vedere socio-relațional, dovezile științifice arată că activitatea în aer liber asigură 

bunăstarea, deoarece ameliorează stresul, calmează, reduce dispoziția la conflict și stimulează 

dezvoltarea sentimentului de autonomie și independență față de adult datorită creșterii distanței 

pe care spațiile deschise o permit (Farné 2014). 

 

Din punct de vedere cognitiv: crește concentrarea, atenția spontană, reflecția, memoria 

cunoașterii și transferul lor. 

 

Din punct de vedere emoțional există o mai bună dezvoltare a imaginației și a curiozității. 

 

Activitățile multisenzoriale care au loc în natură permit copilului să-și exercite abilitățile prin 

planificarea diferitelor secvențe pentru a atinge un anumit scop, distragerile sunt eliminate, iar 

subiectul reușește să controleze emoțiile pe baza normelor sociale și a caracterului. 

 

Există numeroase studii care afirmă că timpul petrecut la școală influențează pozitiv zonele de 

dezvoltare ale copilului, în sfera atenției, emoționale, fizice, cognitive, creșterea stimei de sine și 

reducerea stresului (Farné 2014). Dimpotrivă, copiii care petrec timp în fața dispozitivelor 

electronice sunt hiperstimulați cu stimuli audio-vizuali puternici care nu servesc nici la creștere, 

nici la liniștea lor în momentele în care părinții sunt ocupați. Este puțin probabil ca acești copii să 

se concentreze sau să reușească să reprezinte mental ceea ce li se propune în videoclip, 

neînțelegănd astfel ceea ce urmăresc. 

 

În plus, mediul poate avea un efect profund asupra copiilor datorită diversității mai mari, de fapt, 

copiii care au un contact zilnic cu natura obțin scoruri mai mari în testele de concentrare și auto-

disciplină, se joacă într-un mod mai variat, au un limbaj și colaborare mai dezvoltate și sunt mai 

puțin susceptibili de a deveni bătăuși (Szczepanski 1998). 
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"Copil cu nevoie de risc” 

Nu mai puțin important este așa-numitul "copil cu risc". În ultimii ani în societatea modernă există 

o preocupare tot mai mare cu privire la siguranța copiilor și mai ales cu privire la siguranța 

mediilor lor de joacă, care implică toți profesorii, părinții și autoritățile politice de referință. 

 

Greșeala multor educatori este să se concentreze foarte mult pe teama de daune fizice care i s-

ar putea intampla copilului în timpul activităților în aer liber, mai degrabă decât se gândesc la 

daunele emoționale pe care mulți oameni le vor suferi dacă neaga astfel de experiențe. Cu cât 

încearcă mai mult să-și limiteze mișcările din cauza fricii, cu atât devin mai nesiguri. Din cauza 

acestei temeri, ei experimentează mai puțin și se simt din ce în ce mai neîndemânatici în a face 

lucruri pe care natura lor le-ar permite să le facă pentru a se dezvolta într-un individ echilibrat și 

puternic. Copiii din cadrul jocului consideră că nu au mai făcut până acum ceva riscant și aceasta 

îi împinge să-și depășească temerile; experimentând acest sentiment într-un sens în care cresc și 

înțeleg ce pot sau nu pot face. Fără îndoială, încercând riscul, se întâmplă ca uneori să se 

confrunte și cu inconveniente care îi determină să facă greșeli; În aceste cazuri, este bine că 

intervenția profesorului nu se întâmplă prea brusc, astfel încât să lase timp pentru copil să 

înțeleagă reușita și eșecul (Farné 2014). 

 

Anxietatea părinților și a profesorilor față de fiecare aspect al vieții în aer liber a dus, de 

asemenea, la alte tipuri periculoase de risc documentate, cum ar fi riscul crescut de obezitate, 

lipsa de socializare între colegi și scăderea nivelului de încredere în sine. Dimpotrivă, educația în 

aer liber obține efecte opuse. 

 

Beneficiile educației în natură, cu toate acestea, nu se poate manifesta dacă oferim excursii în 

aer liber doar o dată pe săptămână, copilul ar trebui să iasă și să fie în aer liber în mod regulat și 

pentru ca acest lucru să se întâmple este nevoie de adulți pentru a sprijini nevoia copiilor de 

natură, stimularea uneori și cu măsuri de precauție corespunzătoare, de asemenea, o abordare 

echilibrată a riscului. 

Filozofia Educației în aer liber 

După cum s-a mai spus, educația în aer liber la nivel internațional se referă la o gamă largă de 

practici educaționale al căror numitor comun este valorificarea mediului extern în diferitele sale 

configurații, luate ca un mediu educativ. Orientarea pedagogică a educației în aer liber nu 

definește și nu prevede ce activități sau cursuri ar trebui să fie desfășurate sau ce obiective ar 

trebui atinse, toate acestea se referă la specificitatea contextului educațional, școlar sau în afara 

școlii, precum și la opțiunile profesorilor. Educația în aer liber subliniază pur și simplu un punct 
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de vedere sau, mai degrabă, o orientare pedagogică: aceea de a expune la maximum 

oportunitățile de a sta afară și de a concepe mediul extern în sine ca loc de formare (Farné 2014). 

 

Aceasta este o condiție prealabilă care are ca prioritate o schimbare în comparație cu ceea ce 

este forma normală cu care educația este concepută și pusă în aplicare în societatea noastră. 

Livrate mai ales la timp și buget reduse pentru timpul liber și sub controlul constant al adulților, 

în societatea noastră spațiul natural este acum complet nelocuit de copilărie. 

 

Perspectiva educației în aer liber este în primul rând schimbarea unui punct de vedere, ar trebui 

reiterat faptul că mediul extern este normal pentru copii, nu numai pentru că aceștia sunt în aer 

liber, ci pentru că mediul extern favorizează în multe feluri învățarea spontană și naturală, care 

afectează un spectru larg de abilități adaptive, biologic. 

 

În plus, educația în aer liber este folosită în direcția reducerii centralității spațiului școlar ca loc 

"exclusiv" al proceselor didactice, și plasări mediului extern ca un spațiu sugestiv privilegiat de 

experiențe formative, pornind de la cea mai apropiată: grădina școlii sau curtea acesteia, foarte 

puțin folosită de copiii care trăiesc zilnic în școală. Copiii care frecventează școala primară nu au 

voie să petreacă scurtul timp de recreere în aer liber, nici nu fac activități de mișcare în aer liber. 

În școlile pentru copii utilizarea spațiului în aer liber este redusă la un nivel minim. 

Copiii trăiesc într-o stare pe care am putea-o defini ca "arest la domiciliu și școală", dacă vom 

face o socoteala a timpului pe care îl petrec închiși în casă și la școală. 

 

Practicarea educației în aer liber înseamnă, de asemenea, redefinirea spațiului intern ca loc de 

decantare a experiențelor, de elaborare a cunoștințelor prin limbaje corespunzătoare; înseamnă 

aducerea în ceea ce a fost găsit / încercat, în cazul în care "interior" înseamnă, de asemenea, în 

sine ca experimentat. 

 

Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că nu este posibil ca educația în aer liber să se înscrie 

într-un anumit domeniu educațional. După cum s-a spus, este o abordare educațională globală 

care pornește de la redescoperirea unei nevoi autentice și conștientizarea restabilirii centralității 

la tot ceea ce este configurat ca o relație directă cu mediul.  

De fapt, jocul liber și spontan în aer liber rămâne una dintre experiențele formative fundamentale 

care ar trebui evaluate și crescute în copilărie. 

 

Scopul educației în aer liber este de a dezvolta curiozitatea și explorarea copilului, ceea ce îl face 

activ în domeniul "cercetării" doar la sugestia adultului. Aventura formativă este climatul care 

animă educația în aer liber, ceea ce nu înseamnă improvizație, ci predispoziție minimă a ceea ce 

este esențial, lăsând căutarea problemelor la libertatea exploratorului. Educația în aer liber 
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necesită o programare nu prea grea, dar o lungă perioadă de timp pentru a oferi copiilor 

posibilitatea de a muta, observa, explora. Cel mai bun test educațional este cu întrebările pe care 

le pun copiii și răspunsurile pe care ei înșiși le elaborează în confruntare reciprocă, provocate 

didactic de profesor. Rezultă că educația în aer liber este o pre-condiție din punct de vedere 

educațional, aceasta presupune descoperirea valorii educaționale de ședere afară: este acea 

conștientizare care determină schimbarea în modul de a se face predarea și învățarea. 

 

Unul dintre marile avantaje ale educației îin aer liber este că permite educația în toate domeniile, 

dar cu o abordare care caută cât mai mult posibil să ofere copilului mediul extern ca un domeniu 

de experiență. Interesant lucru pentru un profesor care practică acest tip de educație este de a 

realiza că, pe măsură ce copiii se familiarizează cu a fi afara, ei câștigă autonomie și securitate: 

doar sugerează, vin în ajutor, acolo unde este necesar, observa. Nu este vorba despre conținut 

sau noțiuni care trebuie învățate, ci despre calitatea experienței de formare. Încă o dată: nu copiii 

sunt cei care au dificultăți în a fi în aer liber, ci noi adulții în chinurile anxietăților și temerilor de 

a gestiona, ghida, preveni. 

 

Educația în aer liber oferă, de asemenea, avantajul unei mari flexibilități și adaptări la contexte, 

diferite grupe de vârstă, obiective și proiecte diferite. Principala sa caracteristică constă în 

libertatea exploratorie, observațională și manipulatoare cu care copilul se poate raporta la 

mediul extern și se poate maturiza, prin experiențe concrete și directe, cunoștințe și abilități. 

Dacă credem că, copilăria este vârsta în care sensibilitatea senzorialo-motorie, legată de 

inteligența kinestezică-corporală, este preponderentă și fundamentală, nu ne putem gândi la 

proiecte educaționale realizate doar în interior, excluzând mediul extern și nenumăratele sale 

oportunități de învățare și experiență. 

Motivatia pentru o carieră în practicarea activităților educative în aer liber  

Profesioniștii din domeniul educației în aer liber creează, gestionează și implementează activități 

și programe educaționale în aer liber care permit învățarea progresivă și schimbarea către mediul 

exterior. Ei aplică hotărâri externe de conducere pentru a facilita învățarea individuală și de grup 

sigură și eficientă printr-o gamă largă de strategii de predare, dezvoltare, reflecție, feedback și 

coaching. 

 

Educația în aer liber poate duce la multe opțiuni de carieră pentru cei care se bucură de munca 

în aer liber și de educarea altora. Beneficiile muncii în aer liber includ și faptul ca activitatea fizică, 

nu se limitează la un birou, ci se bucură de mediul natural. Dacă doriți să educați pe alții cu privire 

la mediu, lumea naturală, sau specii de animale, alegand unul din locurile de munca în educația 

în aer liber vă va oferi implinirea personală a educației și beneficiile suplimentare de a lucra în 
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aer liber. Opțiunile de carieră în domeniul educației în aer liber includ locuri de muncă, cum ar fi 

un educator de în aer liber, instructor de activități în aer liber, antrenor de activități în aer liber 

și manager de activități în aer liber. 

Cadru didactic pentru activități educative în aer liber 

Cadrele pot lucra într-o varietate de setări. Ei pot conduce excursii pentru echipajele de aventură 

ori pot obține locuri de muncă în școli pentru activități în aer liber. Adesea, ei lucrează cu o 

anumită categorie demografică, cum ar fi elevii elementari, persoanele în vârstă sau tinerii cu 

risc. Instructorii conduc de obicei grupuri în excursii sau servesc ca vorbitori invitați pentru școli. 

Călătoriile pot fi de o zi sau mai extinse, uneori cu durata de luni de zile pe parcursul unui 

semestru școlar. Excursiile pot avea loc în locuri locale, cum ar fi parcuri sau spații deschise, sau 

pot implica deplasarea în locații îndepărtate. 

Instructor de activități educative în aer liber 

Instructorii de educație în aer liber ajută la crearea curriculum-ului pentru cursurile lor. Cursurile, 

în general, se concentrează adesea pe abilitățile de conducere și team building. Ele pot implica, 

de asemenea, o varietate de sarcini aventuroase în locații îndepărtate. Cursurile de aventură pot 

cuprinde navigatie și caiac, drumeții, alpinism. Cursurile locale se pot baza pe educația pentru 

floră și faună. 

 

Instructorii de activități în aer liber conduc, supraveghează și țin cursuri de educație în aer liber, 

individuale sau în grup. Ei conduc și supraveghează grupurile și persoanele, în aer liber, având 

grijă de siguranța lor prin abilități și tehnici de predare relevante pentru activitatea desfășurată. 

Ei pot lucra cu începători sau clienți mai experimentați, și cu tineri sau adulți, inclusiv grupuri cu 

nevoi speciale. Instructorii sunt angajați de companii private, precum și de organizații de caritate, 

autorități locale de educație și alte organizații. Accentul poate fi pus pe recreere, auto-dezvoltare 

sau de predare a deprinderilor specifice activității. 

 

Un instructor de activități în aer liber ar putea oferi sesiuni scurte sau să fie responsabil pentru 

un grup pe călătorii mai lungi / expediții. Rolul se extinde, de asemenea, dincolo de activitatea în 

sine, în centrele rezidențiale instructorii pot fi implicați în sarcini generale de menaj, și sunt 

responsabili pentru toate aspectele legate de bunăstarea grupului. 

 

În ultimii ani, una dintre cele mai dezvoltate domenii de fitness este Outdoor Trainer (antrenor 

în aer liber). Antrenamentul de activități în aer liber este altceva decât un proiect improvizat. 

Avem nevoie de profesioniști instruiți care organizează lecții individuale sau grupuri mici capabile 

să pregătească lecții de activități aerobice și anaerobe adaptate și personalizate. Până acum, 
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oamenii au înțeles perfect modul în care un antrenament bine structurat și efficient, efectuat în 

aer liber, într-un parc, poate da chiar de două ori beneficiile atât fizice cât și mentale, comparativ 

cu efectuarea antrenamentului în interior, în sala de sport. Acest curs va oferi baza pentru a putea 

crea și gestiona imediat grupuri mici de elevi care doresc să se antreneze în aer liber sau să 

planifice lecții individuale în aer liber. 

Manager de activități în aer liber 

Managerii de activități în aer liber sunt responsabili pentru fiecare aspect al gestionării zilnice a 

centrelor dedicate furnizării de instruire cu privire la o varietate de activități în aer liber, inclusiv 

călărie, alpinism, speologie, ciclism și sporturi nautice. 

 

Managerii de activități în aer liber conduc centre care oferă facilități pentru activități în aer liber, 

adesea pentru anumite grupuri, cum ar fi copiii, persoanele cu nevoi speciale sau tinerii 

defavorizați. Centrele pot oferi cursuri sau activități rezidențiale potrivite pentru o vizită de o zi. 

Titlurile de locuri de muncă pentru roluri similare includ manager de activități în aer liber, 

manager de educație în aer liber, șef de centru, manager de operațiuni sau facilități sau instructor 

șef. 

 

Responsabilitățile tipice includ:  

• recrutarea, antrenarea și supravegherea unei echipe de personal, incluzând instructorii 

• planificarea și organizarea de programe de activități adecvate în aer liber  

• solicitările de rezervare  

• respectarea reglementărilor de siguranță,  

• instruirea grupurilor din domenii specializate  

• gestionează bugetele 

 

Referințe 

Agostini, Crudeli, Monti, Aspetti psicologici e culturali dell’outdoor education, în Infanzia, n. 1, 

2015, pp.253 

 

Carpi L., Tomasi P., Outdoor perspectives în extracurricular activities, Pensa MultiMedia Editore 

srl ISSN 2035-844X (on line) - DOI: 10.7346/SE-012020-13 Studium Educationis • anno XXI - n. 1 - 

febbraio 2020 

 

Ceciliani A., L’outdoor education nella scuola dell’infanzia, în Infanzia, n.6, 2011, pp. 415 

 



 

16 

 

Farné R., OUTDOOR 
EDUCATIONhttp://www.edu.lascuola.it/img_de_toni/2014_2015/pdf/sim_outdoor_education.
pdf, 2014. (ACCESSED 9/3/2021) 
 
La casa nel bosco, Outdoor Education, 
file:///Users/waltermeloni/Desktop/Outdoor%20Education%20%20Casa%20nel%20Bosco.pdf 
(ACCESSED 9/3/2021) 
 

 Mazza D., OUTDOOR EDUCATION, https://issuu.com/deboramazza/docs/outdoor_education 

(ACCESSED 9/3/2021) 

 

MOvIMPARO : Vado al massimo! 
http://memoesperienze.comune.modena.it/movimparo/pages/outdoor.html (ACCESSED 
9/3/2021) 
 

Mozzali F. Outdoor Education: quando “l’educazione fuori porta” è efficace? 
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SCOPURI ȘI REZULTATE  

Această unitate are ca scop înzestrarea antrenorilor de orientare și a sportivilor cu noțiuni 

pedagogice de bază, valori, cunoștințe, euristică, tehnologii și abilități pentru predarea și 

conducerea activităților de învățare și educație în aer liber. 

Subiectele, conținutul și sarcinile selectate prezintă abordări educaționale și de formare de ultimă 

generație și modele pentru a le aplica în carierele lor duale bazate pe club, ca antrenori de 

orientare sportivă, formatori și specialiști în activități de educație în aer liber. 

De asemenea, pot utiliza instrumentele de învățare și predare, sarcinile, șabloanele și resursele 

pentru proiectarea propriilor programe în aer liber sau pentru instruirea modulelor de formatori. 

NOȚIUNI CHEIE 

Învățarea este dobândirea de noi cunoștințe, abilități, obiceiuri, atitudini, euristici sau 

comportamente datorate experienței. Se poate întâmpla în mod spontan și natural prin 

interacțiunea cu ceilalți sau pentru a face față noilor sarcini, contexte sau provocări (învățare 

informală). Cu toate acestea, învățarea poate fi inițiată și ghidată în mod intenționat de către 

alții: oameni, grupuri, organizații sau comunități. În școli și universități, învățarea este, de obicei, 

proiectată de sus în jos și se bazează pe standardele educaționale oficiale / formale și 

curriculumul care vizează dobândirea unui grad academic specific (învățare formală). În 

organizațiile din afara școlii, setările și comunitățile de învățare practică sunt ghidate în principal 

de principii și abordări de jos în sus care abordează nevoile, interesele, capacitățile etc. 

individuale sau de grup specifice de învățare (învățare non-formală). 

 

Învățarea în aer liber reprezintă îmbogățirea și / sau transformarea cunoștințelor, abilităților, 

atitudinilor, euristicilor și comportamentelor prin angajarea directă cu mediul în aer liber în 

beneficiul personal și social al indivizilor, familiilor, societății și planetei. Este un termen larg care 

include descoperirea, experimentarea, învățarea și conectarea la lumea naturală și implicarea în 

activități de mediu și de aventură. 

 

Educația este procesul intenționat de facilitare a învățării, creșterii și dezvoltării umane în mod 

individual, în grupuri și comunități de practică. 

 

Educația în aer liber este asociată cu un set de practici educaționale, desfășurate atât în mediul 

în aer liber, cât și în interior, care implică activități provocatoare sau de aventură ca mediu pentru 

a favoriza creșterea individuală și socială (Fiskum & Jacobsen, 2012; Foley, 2009). Educația în aer 

liber este o experiență de educație continuă predată la toate nivelurile și urmărită de-a lungul 

vieții. (Ford, 1986). 
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Tipuri de învățare și educație în aer liber: educație de aventură, programare aventură, învățare 

în aer liber, școală în aer liber, terapie de aventură, recreere de aventură, turism de aventură, 

învățare expediționară, educație provocatoare, educație prin experiență, educație ecologică și 

educație în sălbăticie (Foley, 2009). 

 

Pedagogia este teoria și practica predării și conducerii învățării individuale și de grup într-un 

mediu de învățare special organizat, utilizând abordări, metode și resurse specifice. 

 

Pedagogia în aer liber este teoria și practica predării și conducerii învățării individuale și de grup 

în spații deschise, organizate special ca medii de învățare adaptate abordărilor, obiectivelor și 

metodelor educaționale specifice. 

 

Valorile și beneficiile educației în aer liber  

Educația în aer liber este de obicei asociată cu o alegere de excepție, în afara procesului normal. 

Schimbarea mediilor de învățare sau a condițiilor este un act de a părăsii confortul unor educații 

tradiționale în interior, conduse de interese, nevoi și stiluri de învățare. Acest lucru explică de ce 

valorile și orientările valorice au un rol atât de important prin inițierea, organizarea și efectuarea 

de activități în aer liber pentru predare și învățare. În continuare sunt înșirate câteva dintre 

valorile cheie care sunt de obicei asociate cu educația în aer liber. 

 ✔ Libertate 

✔ Distracţie 

✔ Proprietate asupra învățării și a 

faptelor 

✔ Autonomie 

✔ Autenticitate 

✔ Învățare senzorială bogată 

✔ Fizicitate 

✔ Modelul centrat pe elev 

✔ Experiențial / practic 

✔ Stimul afectiv 

✔ Multigenerațional 

✔ Progresul de creștere și maturitate / 

maturitate 

✔ Transformatoare 

✔ Productiv 

✔ Implicare socială  
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Beneficiile educației în aer liber 

 

Cercetătorii subliniază câteva avantaje ale educației în aer liber, care reflectă autenticitatea și 

complexitatea acesteia. 

 

(1) Beneficii legate de autenticitatea educației în aer liber.  

 

✔ Caracteristicile unice ale educației în aer liber sunt asociate cu obiectivele, scopurile, relațiile, 

rolurile, activitățile și rezultatele sale din viața reală. Activitățile în aer liber se desfășoară în 

medii sociale și naturale autentice, care facilitează învățarea prin experiență activă jucând, 

lucrând, observând, atingând sau testând obiecte și procese din viața reală. Cercetările arată 

că în zilele noastre devine mai important să învățăm prin experiență, astfel încât relevanța a 

ceea ce se învață devine mai evidentă în adaptarea la o societate în schimbare rapidă. 

✔ Spre deosebire de educația tradițională în interior, unde învățarea este susținută de 

stimularea senzorială limitată și acțiuni, învățarea prin activități de educație în aer liber este 

facilitată de interacțiuni concrete de mediu folosind în mod activ mai multe organe senzoriale 

umane. Acestea au un impact pozitiv asupra motivației învățării, care stimulează interesul și 

implicarea elevilor în învățarea atât în interior, cât și în exterior. 

✔ Accentul pus pe relațiile interpersonale și intra-personale este, de asemenea, frecvent 

considerat a fi un obiectiv principal și un alt beneficiu important din programele de educație 

în aer liber (Priest & Gass, 2005; Zink & Boyes, 2006). Pe baza naturii sale din viața reală, 

educația în aer liber este o chestiune de multe relații din viața reală: interpersonală, 

intrapersonală și ecosistemică; relațiile cu și între noi și ceilalți și relațiile dintre oameni și 

mediu. (Piest, 1986). 

 

(2) Beneficii legate de complexitatea educației în aer liber. 

✔ Educația în aer liber este un fenomen multidisciplinar de diferite dimensiuni practice: modele 

de activități în aer liber non-formale (orientate spre distracție sau hobby), activități de 

dezvoltare personală și socială, practici de incluziune socială, învățare de mediu, sport etc., 

fiecare dintre ele îndeplinește obiective specifice de dezvoltare propriile forme, activități, 

resurse și setări. 

✔ Educația simultană în aer liber creează posibilități mari de predare și învățare integrată (inter-

disciplinară). Obiectivele sale sunt complexe, deoarece munca de teren bine predată poate 

duce la întărirea dintre domeniul cognitiv și cel afectiv, fiecare influențându-l pe celălalt și 

oferind o punte către învățarea de ordin superior (Rickinson și colab., 2004, p 24). Curriculum-
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ul său include cunoștințe, abilități și atitudini legate de mai multe discipline școlare și domenii 

practice - silvicultură, biologie, sport, management, psihologie, fizică etc. 

✔ Datorită complexității sale, educația în aer liber afectează pozitiv creșterea și dezvoltarea 

elevilor într-un mod holistic. S-a dovedit util în promovarea realizărilor academice, a 

angajamentului în muncă, a gândirii critice și în prevenirea delincvenței (Ewert, 2005; Morgan 

și Streb, 2001). Alți cercetători arată că programele de formare în aer liber îmbunătățesc 

abilitățile de conducere, coeziunea grupului, îmbunătățirea abilităților de rezolvare a 

problemelor, auto-conceptul, creșterea încrederii și îmbunătățirea comunicării (O'Bannon, 

2000; Shivers-Blackwell, 2004; Williams, Graham și Baker, 2003). 

 

Activități în aer liber și integrarea între educația formală, non-formală și informală 

 

Integrarea educației formale, non-formale și informale este un accent special pentru programul 

COMPASS. Acest lucru oferă un motiv bun pentru a reflecta mai profund atât asupra specificului, 

cât și asupra potențialului lor de integrare într-un mod durabil prin activități în aer liber, cum ar 

fi orientarea. 

 

Specificul educației formale, non-formale și informale 

 

Educația formală este un proces bazat pe instituții de sus în jos, structurat, ierarhic și cronologic, 

care conduce la o diplomă și / sau o calificare academică specifică. Școlile și universitățile sunt 

locuri tipice de educație formală. 

 

Educația non-formală este o practică educațională de jos în sus, centrată pe elev și bazată pe 

practică, care vizează creșterea identității, schimbarea socială și integrarea în societate. Învățarea 

este voluntară, implică scopuri educaționale conștiente și poate fi creditată / certificată, dar nu 

duce niciodată la dobândirea unui anumit grad academic. Poate avea loc în diferite sectoare și 

instituții publice și private pentru activități extracurriculare, programe profesionale, cursuri și 

servicii de orientare profesională, animație socio culturală, activități sportive și recreative, 

educație comunitară etc. 

 

Deoarece învățarea informală este considerată învățarea care se întâmplă în mod natural prin 

interacțiunea cu ceilalți în contexte și setări diferite: la locul de muncă, mass-media, culturi 

comerciale, familii, subculturi, instituții publice și civice, organizații, grupuri de colegi etc. Nu are 

ca scop certificarea, dar diversitatea actorilor impune cursantului o varietate de semnificații. 
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De ce trebuie să integrăm învățarea și educația formală, non-formală și informală? 
 

✔ pentru a fortifica învățarea și educația, precum și pentru a promova învățarea durabilă a 

abilităților și competențelor esențiale și a crește nivelul de participare activă în comunități. 

✔ să îmbogățească mediile de învățare, să adauge valori, experiențe personale și reflecții 

critice în educația pentru cetățenie. 

✔ să îmbogățească sau să completeze educația formală prin accentul pus pe învățarea socială, 

legătura cu viața reală și procesele orientate spre cursant de reflectare critică a 

cunoștințelor și valorilor. 

✔ să lărgească spectrul de implicare a cetățenilor în toate domeniile și nivelurile educaționale 

și să ofere un efect secundar asupra politicii instituționale. 

✔ Să servească drept instrumente puternice de integrare socială. 

 

 

Integrarea învățării și educației formale, non-formale și informale prin activități în aer liber 

 

✔ Activitățile în aer liber oferă multiple posibilități de integrare a învățării și educației formale, 

non-formale și informale, deoarece: 

✔ Activitățile în aer liber se concentrează de obicei pe obiective complexe, prin integrarea 

curriculumului formal și a standardelor cu achiziționarea altor abilități, obiceiuri și atitudini 

personale, sociale și de viață din viața reală importante. 

✔ Acestea se întâmplă într-un mediu alternativ de învățare care combină spații diferite 

transformând setările autentice și naturale în „săli de clasă deschise”, unde predarea directă 

și conducerea vizează energizarea și motivarea elevilor pentru învățare independentă auto 

direcționată și / sau partajată. 

✔ Activitățile de învățare în aer liber se bazează, de obicei, pe paradigme educaționale 

holistice și practici complexe care sinergizează în mod autentic toate tipurile de învățare 

umană - făcând, simțind, împărtășind, lucrând în echipe, învățare experiențială etc. Fiecare 

dintre ele se concentrează pe învățarea activă și reflexivă a elevilor care pot rezulta limitate 

de standardele, obiectivele sau așteptările școlare formale. 

✔ Învățarea și educația în aer liber sunt orientate mult mai practic decât modelele și 

programele tradiționale la clasă, adică extind posibilitățile de individualizare a învățării și de 

a face față problemelor din lumea reală. 

✔  De asemenea, atrag ca actori cheie o echipă interdisciplinară și cu mai multe fețe, ai cărei 

membri joacă roluri foarte specifice, cum ar fi co-profesori sau formatori, mentori, 

supervizori, antrenori, practicanți din diferite domenii, părinți, colegi etc. 
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Predarea și conducerea activităților de educație în aer liber (OEA) 

Predarea și conducerea sunt puternic interconectate de activitățile de educație în aer liber. 

Dimensiunile lor specifice depind de paradigma și modelul ales de educație în aer liber care 

reflectă obiectivele specifice, nevoile educaționale ale cursanților, setările disponibile, accesibile, 

resursele și suporturile. (figura 3). 

 

 

 

 
 

 Figura 3 Punerea de acord a predării și conducerii în procesul educațional general 

 

Predarea este axată pe proiectarea și prelucrarea unui model specific de activități de educație în 

aer liber care facilitează învățarea individuală și / sau de grup. Predarea este o acțiune 

intenționată, deoarece predăm întotdeauna într-un anumit scop, în primul rând pentru a facilita 

învățarea elevilor (Anderson și Krathwohl, 2001). Diferitele obiective și metode de predare susțin 

într-un mod specific dobândirea de cunoștințe utile, abilități, obiceiuri, euristică, comportamente 

și / sau atitudini. 

Conducerea implică activități și măsuri de susținere pentru o bună planificare, organizare, 

implementare și evaluare a procesului de predare-învățare. Competența managerială și 

conducerea profesorului sunt integrate în mod natural în profilul său profesional. Datorită bunei 

conduceri a profesorilor și formatorilor, interacțiunile și rezultatele educaționale se întâmplă într-

un mediu solid și de susținere. 

 

Predare și învățare multidisciplinară vs. interdisciplinară în educația în aer liber 

 

Activitățile în aer liber se desfășoară întotdeauna în locuri autentice, cum ar fi parcurile orașului, 

munții, pădurile, stadioanele, grădinile zoologice, grădinile botanice, centrele de grădină etc. și 

stiluri de viață. Această complexitate originală a mediilor în aer liber oferă posibilități mari de 

predare și învățare interdisciplinară și multidisciplinară. Care este diferența dintre aceste două 

abordări în pedagogie? 
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Abordarea multidisciplinară în educație dispersează sau introduce subiecte complexe în diferite 

discipline / subiecte, tipuri de sarcini de învățare, contexte și activități. În educația formală, 

implementarea sa este de obicei atinsă în diferite moduri: 

✔ Prin acoperirea unui subiect / zonă comună sau subiect în diferite subiecte / discipline, 

folosind metode și tehnici specifice pentru a intra profund în problemă. 

De exemplu, educația civică acoperă un curriculum larg, care este împărțit între 

mai multe discipline școlare precum istorie, literatură, studii sociale, arte etc. 
 

✔ Stăpânirea abilităților și competențelor de bază (cheie, transversale sau ușoare) prin mai 

multe activități școlare și / sau extracurriculare pentru a le desfășura în diferite domenii 

academice și practice. 

Școlile de astăzi din Europa dedică eforturi serioase pentru a ajuta elevii să-și 

stăpânească abilitățile soft prin diferite activități academice și non-academice. 

Proiecte școlare, dezbateri, voluntariat, învățare auto-direcționată, ucenicie, 

învățare de la egal la egal, învățare prin experiență, activități creative etc. sunt 

câteva exemple de abordări multidisciplinare ale stăpânirii ușoare a competenței 

prin educație. 

✔ Integrarea dobândirii cunoștințelor fundamentale cu dezvoltarea unor atitudini și obiceiuri 

durabile prin activități practice. 

De exemplu, practicile bazate pe modele de educație fizică integrează diferite 

dimensiuni cheie ale activităților fizice, cum ar fi instruirea directă, jocurile de 

predare, educația sportivă, învățarea prin cooperare etc. Fiecare dintre ele 

răspunde nevoilor specifice, obiectivelor și utilizează diferite metode și tehnici.  

Problema de bază a abordărilor multidisciplinare în educație nu constă în faptul că fenomenele 

din viața reală sunt analizate, pe baza elementelor, dimensiunilor sau utilizărilor diferențiate ale 

acestora. Este nevoie de o sintetizarea tuturor elementelor înapoi la manifestări holistice și 

implementarea lor în viața reală. Exact asta încearcă să compenseze abordările interdisciplinare. 

Abordarea interdisciplinară se concentrează pe o problemă complexă sau dinamică care trebuie 

examinată și explicată din diferite puncte de vedere prin utilizarea diferitelor domenii sau 

subiecte de cunoaștere, pentru a fi înțeleasă profund. Determinarea abordărilor disciplinare de 

bază reală a problemei este principala provocare pentru succesul studiului, analizei și soluției. 

Predarea și învățarea interdisciplinară abordează structura generală, trăsăturile de bază și 

dinamica fenomenului, care sunt revizuite și explicate de profesori folosind teorii, concepte și 

metode din diferite domenii teoretice și practice. 
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De exemplu, orientarea este o activitate foarte specifică care integrează o programă și un 

curriculum foarte larg. Acest lucru explică de ce formarea de orientare integrează atâtea 

domenii de cunoaștere și competențe practice (figura 5). 

 
 

 

Subiecte Orientarea cunoștințelor și abilităților 

Geografie  Citirea hărților, planurilor, semnelor, culorilor și contururilor, tabelului 

de posturi, identificarea modificărilor meteo, a reliefului 

Educație fizică Alergare, urmărire, sărituri, ritm 

Matematică Orientare spațială, citirea de simboluri și gradații, evaluarea distanțelor, 

calcularea, estimarea etc. 

Fizică  Utilizarea și urmărirea compasului, evaluarea mișcărilor fizice și a 

sarcinii de lucru, a planificării vitezei și a timpului etc. 

Biologie Observarea stării corpului și a indicatorilor vitali de bază 

 Figura 5. Programa integrată și curriculum în instruiri de orientare 

 

Principalul impact al predării și învățării interdisciplinare este achiziționarea de concepte 

complexe din viața reală, abilități și competențe bazate pe curriculum integrat al diferitelor 

discipline școlare și / sau domenii practice. Abordările educaționale, cum ar fi învățarea bazată 

pe probleme, bazată pe proiecte și experimentală sunt reprezentări tipice ale predării și învățării 

interdisciplinare. 

 

De exemplu, abordarea interdisciplinară a pandemiilor COVID-19 înseamnă 

prezentarea și reflectarea asupra naturii sale complexe, analizând marea varietate 

a aspectelor sale cheie ca: 

• Problemă medicală (boală umană) 

• Problemă globală / mondială (pandemie) 

• Problemă socială (izolare socială, necredință publică etc.) 

• Problemă psihologică (tulburări personale) 

• Problemă socio-economică (criză economică și financiară) 

• Problemă politică (criză politică), 

• Probleme ecologice (dezechilibre între natură și umanitate în spatele pandemiilor) 

etc. 

Totuși, fiecare dintre aspecte poate fi, de asemenea, un obiect al înțelegerii interdisciplinare 

(figura 6). 
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Figura 6. Abordarea interdisciplinară a predării și învățării despre aspectele de mediu ale pandemiei COVID-

19. 

Beneficiile abordărilor interdisciplinare în educație pot fi identificate în multe sectoare și nivele. 

Cu toate acestea, cel mai mare atu este combinația ambelor, care este în favoarea intrării 

simultane adânci în esența subiectelor / subiectelor / sarcinilor, și apoi reunirea tuturor 

aspectelor și părților într-un sistem de concepte. 

 

Dezvoltarea unui program de educație în aer liber: pas cu pas  

 

Dezvoltarea modulului de educație în aer liber se bazează pe o planificare complexă a proceselor 

care include: 

A. Alegerea unei paradigme educaționale. 

B. Alegerea obiectivelor și obiectivelor educaționale. 

C. Dezvoltarea proiectării activităților de educație în aer liber. 

 
 

A Alegerea unei paradigme educaționale  

 

Paradigmele educaționale sunt concepte holistice sau modele de gândire care reflectă credințe 

și presupuneri specifice despre modul în care oamenii învață și se dezvoltă în timp ce sunt susținuți 

de alții. Acestea integrează teorii specifice, metode de cercetare, standarde, principii și postulate 
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concepute pentru a explica și reconstrui practica predării și învățării într-un mod durabil. Din 

punct de vedere istoric, educația a trecut, în general, prin mai multe schimbări de paradigmă, 

provocate de dinamici sociale puternice și la scară largă atât la nivel global, cât și local. Unele 

dintre aceste schimbări se bazează pe dihotomia conceptuală între procesarea centrată pe 

predare și procesarea centrată pe învățare. 

  

Primul este tipic pentru educația formală tradițională la clasă, în timp ce al doilea este de obicei 

asociat cu așa-numitele pedagogii alternative. Rădăcinile lor istorice se află în mișcările de 

pedagogie progresivă de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, care s-au 

născut odată cu schimbarea de paradigmă din secolul XXI. 

  

Educația din secolul 21, care reflectă valorile și principiile fundamentale ale democrației liberale, 

este caracterizată în principal de paradigme și abordări centrate pe învățare. Provocarea 

fundamentală pe care o abordează educația modernă este: „Ce și cum ar trebui să învețe elevii 

despre secolul XXI?” Există mai multe paradigme în joc, care indică mecanisme și rezultate 

specifice de învățare, bazate pe diferitele teorii ale învățării și predării: 

✔ ÎNVĂȚARE DE ACȚIUNE (comportament) - axat pe modelarea comportamentului 

dorinței. 

✔ ÎNVĂȚAREA CUNOAȘTERII (Cognitivism) - axat pe amintirea și aplicarea informațiilor. 

✔ ÎNVĂȚAREA ÎNVĂȚĂRII (constructivism cognitiv) - cu scopul de a permite elevilor să 

dobândească și să creeze noi cunoștințe. 

✔ ÎNVĂȚAȚI SĂ FIȚI (Constructivism social) - cu scopul de a permite elevilor să-și formeze 

identitatea și să creeze în comun cunoștințe. 

✔ ÎNVĂȚAREA DE A TRĂI ÎMPREUNĂ (Umanism) - ajutarea elevilor pentru creșterea 

personală și auto-actualizare. 

✔ ÎNVĂȚAREA TRANSFORMĂRII (Transformativ) - pentru a crea agenți de schimbare gata 

să îmbunătățească structurile societale, relațiile și stereotipurile. 

 

Activitățile de educație în aer liber ne permit să abordăm fiecare dintre acești piloni paradigmatici 

ai învățării secolului XXI: să știm, să facem, să fim, să trăim împreună și să ne transformăm. 

Alegerea paradigmei programului de învățare în aer liber înseamnă examinarea interacțiunii 

dintre piloni, rezultatele așteptate și abordări de predare-învățare susținute pentru a încadra 

bazele conceptuale ale programului specific în aer liber. (tabelul 3). 
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Tabelul 3. Cei cinci piloni ai educației centrate pe învățare din secolul 21 
 

CELE CINCI STÂLPI AI ÎNVĂȚĂRII ÎN SECOLULUI XXI 
ÎNVĂȚAREA 

CUNOAȘTERII 

 

ÎNVĂŢARE DE A 

FACE 

ÎNVĂŢAREA DE  

A FI 

ÎNVĂŢAREA 

DE A TRĂI 

ÎMPREUNĂ 

ÎNVĂȚAREA 

TRANSFORMĂRII 

Cognitivism și 

Constructivismul 

cognitiv 

 

Behaviourism 

Constructivismul 

social 

 

Humanism 

 

Capacitatea de 

transformare 

Cunoștințele mele și 

gândirea mea 

Abilitățile și 

competențele 

mele 

Personalitatea 

mea 

Eu și ceilalți  Eu și societatea  

Rezultatele așteptate ale învățării  

Baza academică solidă 

 

Ințelegere 

 

Abilitatea de a cerceta 

și analiza 

 

 

Aptitudini 

Capacitatea de a 

acționa 

Abilitatea de a 

aplica cunoștințele 

 

Stimă de sine 

Inteligență 

emoțională 

Gândire critică 

Constientizare 

culturala 

Comunicare 

Multilingvism 

Rezolvarea 

conflictului 

Sensibilitate 

culturală 

 

Societate 

nediscriminatorie 

Solidaritate socială 

Înțelegere 

internațională 

Sustenabilitate în 

direct 

Abordări de predare-învățare acceptate  

Bazat pe probleme 

Pe bază de anchetă 

Instruire 

Învățătură amestecată 

Învățare deschisă 

 

 

Bazat pe muncă 

Bazat pe proiect 

Bazat pe joc 

Bazat pe 

evenimente 

Bazat pe media 

Continuu 

Autoreflexiv 

Creativ 

Socio-emoțional 

Empatic 

Autodirecționat 

Competitiv 

Învățarea în 

echipă 

Învățare comună 

Rețele 

Învățarea socială 

Empatic 

Incluziv 

 

Învățarea socială 

Jocuri sociale 

Voluntariat 

 

 

 

B Alegerea obiectivelor și obiectivelor educației în aer liber: pas cu pas 

 

Obiectivele educaționale sunt de obicei definite ca afirmații scurte care descriu ce cunoștințe, 

abilități, calități și competențe sunt necesare sau adecvate pentru un context personal, social sau 

educațional specific. 

În educația formală, obiectivele sunt de obicei elaborate și implementate de sus în jos. Ele 

reflectă într-un mod holistic curriculumul și standardele de proces valabile, adaptându-se la 

nevoile și potențialul elevilor. 

În educația non-formală și informală, obiectivele abordează simultan prioritățile educaționale de 

jos în sus și de sus în jos, cu scopul de a satisface mai bine nevoile cheie de învățare la nivel global, 

societal, intrapersonal și interpersonal și provocările anumitor persoane, grupuri, organizații sau 

comunități de practică. 
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Cele mai puternice și influente organizații și rețele internaționale își actualizează constant 

conceptele despre obiectivele generale și educaționale. Printre acestea se numără: 
 

✔ Pilonii de învățare din secolul XXI (UNESCO, 1996) 

✔ Competențe din secolul XXI (OECD, 2008) 

✔ Obiective de dezvoltare durabilă 2030 (ONU, 2015) 

✔ Cadrele P21 pentru învățarea secolului 21 (EdLeader21 Network, 2019) 

✔ Strategia UE # Envision2030 (2019) 

✔ Competențe cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții (2018) 

 

În prezent, agenda UE în domeniul educației reflectă principalele probleme și tendințe sociale, 

economice și educaționale. Strategia UE în desfășurare # Envision2030 Obiectivul 4: Educația de 

calitate se concentrează pe dimensiunile europene specifice ale viziunii și obiectivelor ONU 

privind dezvoltarea durabilă până în 2030: 

✔ Pentru a asigura o educație de calitate incluzivă și echitabilă și pentru a promova 

oportunități de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți. 

✔ Pentru a se asigura că toate fetele și băieții au acces la o dezvoltare, îngrijire și educație 

preșcolară de calitate pentru a fi pregătiți pentru educația primară. 

✔ Eliminarea disparităților de gen în educație și asigurarea accesului egal la toate nivelurile 

de educație și formare profesională pentru persoanele vulnerabile, inclusiv persoanele 

cu dizabilități, popoarele indigene și copiii aflați în situații vulnerabile. 

✔ Să construiască și să modernizeze facilități de educație care să fie sensibile la copii, 

dizabilități și sex și să ofere medii de învățare sigure, nonviolente, incluzive și eficiente 

pentru toți. 

✔ Creșterea substanțială a ofertei de profesori calificați, inclusiv prin cooperare 

internațională pentru formarea cadrelor didactice în țările în curs de dezvoltare, în 

special în țările cel mai puțin dezvoltate și în statele insulare mici în curs de dezvoltare 

(https://sdg4education2030.org/the-goal). 
 

O altă prioritate importantă a educației europene este învățarea pe scară largă și pe tot parcursul 

vieții, bazată pe obiective și practici educaționale orientate spre competențe. Recomandările 

Consiliului privind competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții (2018 identifică 

opt competențe cheie necesare pentru împlinirea personală a unui stil de viață sănătos și durabil, 

angajabilitate, cetățenie activă și incluziune socială. Acestea includ: 

✔ Alfabetizare 

✔ Multilingvism 

✔ Abilități de calcul numeric 

✔ Abilități științifice și inginerești 
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✔ Competențe digitale și bazate pe tehnologie 

✔ Abilități interpersonale și abilitatea de a adopta noi competențe 

✔ Cetățenie activă; Antreprenoriat; Conștientizare și exprimare culturală. 
 

Acestea integrează dimensiunea socială cu dimensiunile personale ale învățării și educației, 

stabilind limitele a ceea ce oamenii ar trebui să învețe. Pentru a le îndeplini pe toate într-un 

context specific, există mai multe teorii în acțiune, utilizate pentru a clasifica obiectivele 

educaționale de bază. Cunoscute ca „taxonomii de învățare”, autorii lor le folosesc pentru a 

distinge diferitele niveluri de cunoaștere, afecțiune și comportament uman. 

 Există trei tipuri de domenii taxonomice: cognitiv, afectiv și psihomotor. Unele dintre cele mai 

populare taxonomii sunt taxonomia Bloom (1956), taxonomia Bloom revizuită (Anderson și 

Krathwohl, 2001), taxonomia cognitivă SOLO (Structura rezultatelor învățării observate), 

taxonomia semnificativă a învățării (Fink, 2004), psihomotorul taxonomia lui Dave (1975) etc. 

Acestea oferă un răspuns de unde să începem și cum să procedăm prin predarea și conducerea 

grupurilor și mediilor de învățare. Mai jos sunt prezentați câțiva pași de bază pentru alegerea și 

planificarea obiectivelor și obiectivelor educației în aer liber, pe baza specificului lor pedagogic. 

 

Stabilirea scopurilor și obiectivelor educației în aer liber își propune să sistematizeze obiectivele 

principale de învățare și predare pentru a facilita creșterea personală și socială, reziliența și 

durabilitatea studenților / cursanților. Aceasta include o analiză solidă a celor mai importante 

circumstanțe, fapte și factori care afectează procesul și rezultatele educației în aer liber: 
 

✔ Educația în aer liber susține o mare varietate de activități și nivele de învățare - 

cunoașterea/amintirea, înțelegerea, (auto) reflectarea, împărtășirea, transformarea, 

aplicarea, exersarea.  

 

✔ În același timp, este un mod productiv de a dezvolta conectivitatea și sensibilitatea personală 

și de grup prin susținerea empatiei umane, a spiritului comunitar și a grijii pentru ceilalți. 

Educația în aer liber sprijină, de asemenea, cunoștințele, abilitățile, înțelegerea și 

responsabilitatea față de natură și rolul de mediu al umanității. 
 

 

Procedura de stabilire a obiectivelor în cinci pași cheie pentru activitățile educative în aer liber: 

Stabilirea obiectivelor este crucială pentru educația în aer liber. Se bazează pe analiza complexă 

a unui set de factori, fapte și nevoi. Luarea deciziilor este prezentată printr-o procedură în 5 pași, 

care poate fi adaptată în continuare la fiecare context specific. 
 

Pasul 1: Ce tip de standarde / așteptări îndeplinesc activitățile de educație în aer liber. 

✔ Obiective generale de dezvoltare / competențe cheie 

✔ Cerințe școlare / programe de materii 
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✔ Interesele / așteptările / nevoile educaționale ale elevilor 

✔ Mediu de învățare și cultură 

✔ Altele  
 

Pasul 2: Ce trebuie să învețe stagiarii dvs. prin activitățile de educație în aer liber? 

✔ Cunoștințe (fapte, date, teorii, modele) 

✔ Gândire / reflectare (reflecție, auto-reflectare, analiză, sinteză etc.) 

✔ Abilități practice (scriere, modelare, construcție, desen etc.) 

✔ Competențe cheie (8 grupe de competențe cheie) 

✔ Abilități personale și sociale (comunicare, (auto) evaluare, lucru în echipă etc.) 

✔ Creativitate și antreprenoriat (planificare, inventare, conducere etc.) 

✔ Altele (neclasificate) 

Pasul 3: Ce fel de obiective corespund standardelor, nevoilor și așteptărilor abordate?  

✔ Academic / legat de subiect. 

✔ Orientat spre dezvoltare / personal. 

✔ Social / social. 

✔ Complex (care combină academic, societal și / sau de dezvoltare) 
 

Pasul 4: Care sunt rezultatele scontate? 

✔ Fizic (abilități, obiceiuri, mișcări, comportamente) 

✔ Cognitiv (cunoștințe, euristică, gândire) 

✔ Afective (valori, morale, atitudini) 

✔ Sociale (comunicare, toleranță, empatie, încredere, muncă în echipă etc.) 

✔ Complexe (care combină fizic, cognitiv, social) 
 

Pasul 5: Care este cea mai bună ierarhie a obiectivelor specifice (taxonomie) pentru atingerea 

obiectivelor generale alese? 

✔ Cognitiv (Bloom) 

✔ Creativ (Anderson și Krathwohl, 2001) 

✔ Învățare observată (taxonomie SOLO) 

✔ Învățare semnificativă (Fink) 

C Proiectarea activități de educație în aer liber  

Proiectarea activităților educaționale este un proces de integrare conceptuală și ierarhizare a 

curriculumului specific și a mecanismelor de proces pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor 

învățării proiectate. Include următoarele faze de bază: 
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Faza 1:  Proiectarea abordării generale: obiective, obiective, rezultate așteptate. 

Faza 2:  Proiectarea curriculumului: titlul cursului, unități, subiecte, subteme. 

Faza 3:  Proiectarea proceselor: metode, activități, forme, tehnici. 

Faza 4:  Proiectarea pașilor și resurselor: unde, când, cum se va întâmpla interacțiunea 

predare-învățare; tipuri de setări și resurse de învățare. 
 

Aplicate domeniilor interdisciplinare ale educației în aer liber, cei cinci piloni paradigmatici ai 

învățării din secolul XXI facilitează analiza și definirea complexă a obiectivelor și a modelelor, 

formelor, metodelor și activităților educaționale relevante ale acestora.  

NIVELE DE PROIECTARE INTERDISCIPLINARĂ DE ÎNVĂȚARE ÎN AER LIBER 

Țeluri & obiective 

învățarea de a știi învățarea de a 

face 

învățarea de a  

fii 

învățarea de a 

 trăi împreună 

învățarea de a 

transforma  

Rezultatele așteptate ale învățării  

Bază academică 

solidă Înțelegere 

Abilitatea de a 

cerceta și analiza 

 

Aptitudini 

Capacitatea de a 

acționa 

Abilitatea de a 

aplica 

cunoștințele 

Stimă de sine 

Inteligență 

emoțională 

Gândire critică 

Constientizare 

culturala 

Comunicare 

Multilingvism 

Rezolvarea 

conflictului 

Sensibilitate 

culturală 

Societate 

nediscriminatorie 

Solidaritate socială 

Înțelegere 

internațională 

Viață sustenabilă 

Proiectarea curriculumului 

Cunoștințe de bază 

și abilități mentale 

Abilități cheie 

fizice și manuale  

Abilități și cultură 

(auto) reflexive 

Aptitudini sociale 

(soft) și cultură 

Abilități și cultură 

mentale și practice 

creative 

Proiectarea curriculumului integrează: 

titlul programului, participanți, durată, locație, obiective, rezultate așteptate, resurse / materiale / tehnologii, 

unități / activități, sarcini, evaluare / feedback 
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Modele / forme / metode 

Munca de teren 

Sală de clasă verde 

Cercetare 

Alergare cu teste 

Laborator de 

învățare verde 

Jocuri alergare și 

scriere 

Dezbateri deschise 

  

Ucenicie 

Mobilitate 

Experiență de 

muncă 

Munca de teren 

Proiecte 

 Jocuri 

 

  

Jocuri competitive 

Jocuri auto-

provocatoare 

Coaching 

 

  

Proiect de grup 

Provocări de grup 

Jocuri 

Excursii pe jos 

 

  

Provocări sociale 

Voluntariat 

Patronat verde 

Reportaj verde 

Dezbateri deschise 

Antreprenoriat 

 

Activități și tehnici de învățare  

Studiu 

Reflecție 

Invenţie 

Modelare 

Memorare 

  

Lucru 

Jocuri 

Participarea 

Sport 

Instruire 

Munca de teren 

Reflecție de sine 

Jocuri 

Partajare 

Reflectând 

terapie 

Comunicarea 

Jocuri 

Concurând 

Plăcere 

Recreere 

Excursii 

Comunicarea 

Voluntariat 

Crearea de 

Dezbaterea 

  

Caracteristicii tipice  

Săli de clasă 

Săli de clasă verzi 

Parcuri de aventură, grădini zoologice, munți, școli verzi, rezervații naturale, locuri de 

sport, centre de grădină, păduri, centre / centre comunitare etc. 

Resurse 

  

Cărți, 

manuale, 

e-resurse, 

cărți audio, hărți, 

modele 

 

Evenimente, 

instrumente, 

materiale 

naturale, 

tehnologii, 

materiale 

creative, 

instrumente, 

contoare etc. 

  

Bază de date, 

Obiecte și activități 

naturale, 

Videoclipuri 

 

  

Rețele sociale, 

platforme 

electronice, 

planificator de 

echipă 

 etc. 

 

Planificator de proiect 

Programe de lucru 

Idei de cercetare 

Materiale creative 

Planificator de timp, 

Laptopuri, aplicații 

etc. 
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Punerea în practică a educației în aer liber 

Acest paragraf prezintă în scurt câteva principii, abordări și modele educaționale cheie care pot 

fi utilizate de formatori pentru a-și proiecta programele de educație în aer liber. 
 

 

ÎNVĂȚAREA DE MEDIU 

Concept: Educația de mediu își propune să integreze concepte și principii ale științelor și științelor 

sociale, cum ar fi ecologia, biogeografia, sociologia, chimia mediului, psihologia mediului, politica 

și economia (pentru a numi doar câteva) într-un singur cadru interdisciplinar. 

Modele și metode: centrate pe cursant; centrată pe cunoaștere; centrată pe evaluare; învățare 

bazată pe comunitate, bazată pe muncă etc. 

 

 

JOCURI EDUCAȚIONALE  

 

Concept: acestea sunt jocuri cu valoare educațională care sunt proiectate în mod intenționat 

pentru a ajuta oamenii să înțeleagă concepte, să învețe cunoștințe de domeniu și să dezvolte 

abilități de rezolvare a problemelor în timp ce joacă jocuri. 

 

Modele și metode: jocuri serioase, jocuri de societate, jocuri pe computer, jocuri de cărți, jocuri 

de memorie, jocuri de strategie, raționament spațial, puzzle-uri, teste, jocuri de cuvinte, jocuri 

video, jocuri de cooperare, jocuri de animație, jocuri în aer liber, jocuri de matematică etc 

  
 

 

ÎNVĂȚARE ȘI EDUCAȚIE AMESTECATĂ 
 

 
Concept: abordare educațională a învățării care combină învățarea față în față cu învățarea 
individuală auto direcționată într-un mediu alternativ de învățare (virtual, bibliotecă, acasă, câmp 
etc.) 
  
Modele și metode: bazat pe proiecte, rețea, învățare bazată pe comunitate, învățare auto-
direcționată, seminarii web, coaching individual, săli de clasă virtuale etc. (vezi figurile și linkurile) 
 

 
MODELE DE ÎNVĂȚARE ȘI EDUCARE EXPERIENȚIALĂ 
 

 

Concept: Învățarea experiențială se bazează pe conceptul de „învățare făcând” 
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Modele și metode: stagii, învățare prin servicii, muncă pe teren, învățare bazată pe comunitate, 

învățare bazată pe cercetare, învățare cooperativă, învățare bazată pe muncă etc. 

Proces în 5 pași în învățarea și predarea experimentală 

 
ÎNVĂȚARE PE BAZĂ DE PROBLEME 

Concept: abordare centrată pe elev în care elevii învață despre un subiect lucrând în grup pentru 

a rezolva o problemă deschisă. Această problemă este cea care determină motivația și învățarea. 

Modele și metode: cercetare de teren, analiza problemelor reale, analiza datelor, definirea 

afirmațiilor problemei etc. 

Proces în 5 pași în învățarea și predarea bazate pe probleme 

 
 

ABORDARE PE PROIECT 
 

 

Concept: Învățarea bazată pe proiecte (PBL) este o abordare sau metodă de predare în care elevii 

învață implicându-se activ în proiecte semnificative din lumea reală și personală care duc la 

producerea de rezultate practice și / sau produse. 

  

Modele și metode: proiecte interdisciplinare, proiecte constructive, proiecte sociale, proiecte de 

citire / scriere, proiecte de organizare a informațiilor, proiecte de investigație, proiecte de 

proiectare, proiecte de rezolvare a problemelor, proiecte din lumea reală, proiecte individuale / 

de grup etc 
  

  

    
Experience 

activity  
 Share results    Process   Generalize   Apply  

    
Problem 

identification 
 

Problem 
analysis 

 Development  Implementation  Evaluation  
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EDUCAȚIE STEAM 
 

Concept: Educația STEAM este o abordare a învățării care folosește știința, tehnologia, ingineria, 

artele și matematica ca puncte de acces pentru îndrumarea cercetării, dialogului și gândirii critice 

a elevilor. 

 Modele și metode: proiecte, lucrări de teren, cluburi de știință, universități pentru copii, 

olimpiade de știință și matematică etc. 
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Introducere 

Lumea de astăzi este definită de progresul nostru în ceea ce privește tehnologia (Hashim, 2018). 

Inovațiile digitale și tehnologice pătrund în aproape fiecare aspect și setare a vieții noastre de zi 

cu zi, de la transportul și comunicațiile noastre la modul în care abordăm educația. Aceste inovații 

ne oferă soluții și instrumente mai rapide, mai ușoare și mai sigure pentru problemele care, cu 

doar câteva decenii în urmă, ar fi părut insurmontabile. În plus, se pare că această tendință a 

inovării și a progresului este în creștere (Hashim, 2018). 

 

Fără îndoială, unul dintre cele mai mari și mai importante salturi de tehnologie în ultimele decenii 

a fost în creșterea amețitoare a fluxului de informații. Prin instrumente care permit accesul 

aproape instantaneu la informații aproape nelimitate, cum ar fi internetul, sau metode de 

comunicare care oferă canale de comunicare de necomparat pentru oamenii de pe cealaltă parte 

a planetei nu este de mirare că influența sa a pătruns, la rândul său, în domeniul educației 

(Hashim, 2018). 

 

Cum integrați utilizarea tehnologiei și a mass-mediei în experiențele de învățare în aer liber ale 

elevilor, în domenii opuse, natură versus tehnologie? 

 

Cu un astfel de domeniu de aplicare al tehnologiei și mass-media disponibile acum, este posibil 

să se introducă acest lucru în fiecare domeniu de activitate în aer liber, în funcție de rezultatul de 

învățare determinat (Hashim, 2018). Anterior, educația în aer liber a fost văzută ca o formă de 

escapadă, în timp ce în prezent a devenit o parte integrantă a curriculumului (Hashim, 2018; 

Humberstone et al., 2003). Înainte de a vă deplasa în aer liber, este important să se identifice și 

să se stabilească conținutul, setul de cunoștințe calificate și obiectivele a ceea ce elevii sunt de 

așteptat să dezvolte în timpul activității în aer liber, urmată de sesiune centrată pe elev, de 

predare / învățare. Tehnologia și mass-media utilizate ar trebui să provoace studenții să dezvolte 

noi competențe și să fie urmată de reflectarea și examinarea experienței (Gilbertson et al., 2006). 

 

Ca în toate domeniile de disciplină și inovare, există avantaje și dezavantaje care merită luate în 

considerare. "O mai bună învățare nu va veni de la găsirea unor modalități mai bune pentru 

profesor de a instrui, ci de la a oferi elevilor oportunități mai bune de a construi." - (Seymour 

Papert, profesor emerit , MIT Media Lab). 

 

PRO 

Există o cercetare științifică limitată pe discipline în educația în aer liber, dar este evident că 

acesta este un domeniu care este în creștere și devine din ce în ce mai popular în rândul elevilor 

care se bucură de oportunitatea de a combina instrumente tehnologice (adică tablete) cu 

abordarea teoretică și "hands-on" a exteriorului (Costa & Carrilho, 2016; McClain & Zimmerman, 
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2016). Pentru ca aceste date să fie utile, este nevoie de mai multe cercetări pentru a identifica 

timpul real pe care elevii îl petrec prin reducerea decalajului dintre activitatea în aer liber și 

proiectul educațional, spre deosebire de a petrece timp doar pe computerele lor. 

 

Pe această bază, atunci, avantajul oferit de activitatea de educație în aer liber este oportunitatea 

pentru studenți de a-și identifica și dezvolta propria creativitate prin imaginație, interacționând 

simultan cu tehnologia. Acest lucru le oferă posibilitatea ulterioară de a fi mai independenți în 

procesul real de învățare și le deschide un orizont acelor studenți care sunt antreprenori naturali 

pentru a explora și dezvolta această caracteristică (Hamad et al., 2018). Avansând în acest 

mileniu, elevii generației Z sunt nativi în digitalizare și le este foarte ușor să folosească tehnologia 

în termeni de ipad-uri, iPhone-uri, jocuri, etc Tehnologia se pretează la subiectul educație în aer 

liber și devine tot mai dinamică și are avantajul suplimentar de a încuraja elevii să aibă un 

feedback mai rapid. Majoritatea tabletelor sunt echipate cu aplicații încorporate pentru luarea 

de notițe, aplicații pentru fotografiat și video. Acestea se pretează apoi bine pentru activitățile 

elevilor în aer liber, cum ar fi cartografierea, înregistrarea tendințelor meteorologice, observarea 

cerului nopții, identificarea cântatului păsărilor și viața plantelor și apoi, ulterior, ducând aceste 

informații înapoi în sala de clasă. 

 

Un alt avantaj este că în prezent accesul la tehnologia informatică este disponibil pentru mai mult 

sau mai puțin toată lumea (Muhammad, 2019). Această tendință a făcut multe pentru a răspunde 

și a atenua nevoile care decurg din inegalitatea socială și pentru persoanele cu dizabilități, fizice 

sau mentale (Florentin, 2018). Nu este o încercare de a "repara" individul, ci este o încercare de 

a lua în considerare mediul în care trăiește și de a restructura acest lucru. Cel mai simplu mod de 

a face acest lucru este să se uite la accesibilitatea clădirii, echipamente și mediul exterior. Pe 

măsură ce se deschid din ce în ce mai multe oportunități în acest sens, va fi nevoie de o evaluare 

și îmbunătățire continuă a oricăror bariere identificate 

 

CONTRA 

Mutarea educației în aer liber presupune crearea unui mediu sigur în care elevii pot lucra 

(Gilbertson et al., 2006). Prin urmare, acest lucru necesită efectuarea unei analize de risc 

consumatoare de timp, care să cuprindă diverși factori, dintre care unii ar trebui să includă 

echipamentele necesare, prognozele meteorologice, locația și locul de desfășurare, protocoalele 

de urgență, competențele participanților și competențele liderilor (Book, 2007). Deoarece acesta 

este un exercițiu dinamic, el tinde să fie consumator de timp. 

Majoritatea instituțiilor de învățământ au sisteme informatice sofisticate care stochează 

informații sensibile despre elevii și părinții lor. Cu mai multe și mai multe computere fiind utilizate 

atât în interiorul cât și în afara clasei, acest lucru deschide chiar mai multe oportunități pentru 

atacuri cibernetice și viruși de calculator. 
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Un dezavantaj suplimentar este cantitatea covârșitoare de date disponibile, care poate să nu fie 

întotdeauna credibilă. Prin urmare, este important să se inoculeze elevului necesitatea de a 

verifica calitatea cercetării și a surselor sale. 

 

Utilizarea excesivă a tehnologiei în activitățile în aer liber poate descuraja sociabilitatea la unii 

studenți (Wardynski, 2019). De asemenea, are capacitatea de a deconecta elevii de la 

interacțiunea socială. Copiii cu timp excesiv pe ecran au mai multe deconectări sociale și devin 

dependenți de tehnologie.  

O problemă de gen a arătat că băieții tind să fie mai proactivi într-un mediu exterior decât fetele 

(Fiskum & Jacobsen, 2012). 

 

Cele mai bune metode/practici/instrumente pentru activități 

educative în aer liber 

În timpul proiectării unei activități educative în aer liber sau educației în aer liber, este important 

să se ia în considerare abordarea metodologică adecvată și să se respecte orientările celor mai 

bune practici pentru a asigura siguranța participanților și pentru a promova învățarea (Gilbertson 

et al., 2006, pt. 3). În același cadru, ar trebui să se analizeze, de asemenea, care instrumente sunt 

adecvate situației și ar trebui utilizate pentru a asigura un mediu de învățare eficient și productiv, 

pentru a urmări în cele din urmă obiectivul de învățare al unității de învățământ în cel mai eficient 

mod (Woods & Rosenberg, 2016). 

Abordarea metodologică 

Metodologia de predare se referă la principiile și metodele utilizate de profesori pentru a asigura 

învățarea elevilor (Tamura, 2006). Modul în care aceste strategii sunt utilizate depinde, pe de o 

parte, de subiectul predat și, pe de altă parte, de caracteristicile cursantului (Vin-Mbah, 2012). 

Pentru ca o anumită metodă de predare să fie adecvată și eficientă, aceasta trebuie să fie legată 

de caracteristicile cursantului și de tipul de învățare pe care intenționează să îl folosească. 

(Bartholomaeus, 2010). 

 

Într-un sens practic, acest lucru înseamnă că, pentru a transmite informații pe subiecte, cum ar 

fi de biologie sau botanică, de exemplu, nu numai că setarea trebuie să fie adecvată, în acest caz, 

o zonă bogată în floră, dar informațiile trebuie să fie adaptate la capacitatea cognitivă a 

participanților (de exemplu, copii versus adulți) și experiențe pre-existente la acel subiect și baza 

de cunoștințe (de exemplu, materia de biologie versus o excursie la o companie). De asemenea, 

este întotdeauna important să rețineți că educația în aer liber este în sine o metodă de predare 

și învățare prin colectarea cunoștințelor experiențiale (Gentry, 1990). Deși nu întotdeauna 
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adevărat, se poate spune, în general, că este mai mult de o metodă practică, empirică și 

experiențială. Principiul de educației în aer liber este că, cunoașterea devine solidificată și 

ancorată prin acțiune (Wattchow, 2001). În ceea ce privește obținerea beneficiilor activitățile 

educative în aer liber, ar fi prudent să se ia în considerare acest lucru și să se structureze o lecție 

în consecință. 

 

Datorită naturii practice și fizice ale educației în aer liber, procesul de învățare empirică este 

adesea completat de focalizarea pre-acțiune (de exemplu, sub forma unei informări prealabile 

activității sau a unei discuții cu subiectul), precum și printr-o reflecție post-acțiune experiențială 

(de exemplu, o scurtă recapitulare a acțiunii sau o masă rotundă cu accent pe experiențele 

individuale din timpul activității) (Wattchow, 2001). Acest lucru îi va ajuta adesea pe participanți 

să se lege în experiențele lor de subiectul acțiunii. 

 

În lumea modernă metodologia de predare s-a sprijinit puternic pe o abordare mai cognitivă, 

bazată pe cunoștințe. O clasă de elevi, după modelul clasic, este concentrată pe rezolvarea 

generală a problemelor și pe înțelegere, sau de fapt, de învățare teoretică. Acest lucru, potrivit 

taxonomiei învățării a lui Bloom, este doar una dintre cele trei metode principale de predare, 

celelalte două fiind metode fizice și afective (Bloom, 1956). 

 

 
Figure 1: Blooms Taxonomy – Domains (Bloom, 1956) 

 

  

Abilități cognitive Abilități afective 

Abilități psihomotorii 

Gândire, 

Rezolvarea 

problemelor 

Dezvoltare 

emoțională, 

interpersonal 

development 

Activități fizice 

Taxonomia (legile de clasificare) a învățământului  
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Bloom descrie cele trei domenii după urmează: 

Methoda cognitivă: 

Cuprinde gândirea și rezolvarea generală metodică a problemelor. Domeniul "gândirii" include 

abilități care se referă la procesarea intelectuală. După cum s-a menționat mai sus, acest domeniu 

este predominant și este metodologia implicită utilizată în instituțiile de învățământ și cea cu care 

suntem, în general, obișnuiți. Prin această metodă concepte complexe pot fi predate pornind de 

la elementele de bază ale unei idei care progresează la înțelegere profundă, detaliată. De 

asemenea, este folosită pentru a completa alte abordări metodologice și vice-versa (Soh & 

Meerah, 2013). 

Exemple de astfel de tipuri de procese includ:  

• capacitatea de a memora  

• identificarea componentelor unui obiect  

• practicalitatea unui concept general 

• capacitatea de a demonstra gândirea independentă.  

Obiectivele metodei - Amintiți-vă, Înțelegeți, Aplicați, Analizați, Evaluați și Creați 

 

Methoda fizica(psychomotorie) : 

Abilitatea de a manipula fizic și activități care duc la cunoștințe experiențiale. Domeniul "a face", 

de asemenea, menționat ca domeniu "acțiune", se referă la abilități practice care implică sau care 

oferă participarea activă, mai degrabă decât teoria (Simpson, 1966). Este elementul chintesența 

al învățării empirice și ar putea fi argumentată ca fiind cea mai ușor accesibilă și mai timpurie 

metodă de învățare și înțelegere (Gentry, 1990). Este personificarea învățării prin practică și este 

foarte eficientă în transmiterea fenomenelor complexe într-un mod practic, de la predarea 

principiului de bază, cum ar fi munca în echipă (de exemplu, concursul de tragere a frânghiilor) la 

idei complexe, cum ar fi conductivitatea termică (de exemplu, punerea mâinii pe o sobă fierbinte) 

(Gentry, 1990). Înțelegerea dobândită nu poate fi la fel de profundă ca cea dobândită prin metode 

cognitive bine structurate, dar este extraordinar de bună la transmiterea rapidă a elementelor 

de bază ale conceptelor și poate aprofunda cunoștințele teoretice dobândite prin mai multe 

metode intelectuale. 

Obiectivele metodei – Percepție, Setare, Răspuns ghidat, Mecanism, Răspuns complex, Adaptare, 

Originare. 

 

Metode afective: 

Accentul acestei metode este pus pe modul în care oamenii reacționează și acționează emoțional 

și obiectivele sale sunt de obicei destinate conștientizării și dezvoltării atitudinii, emoțiilor și 

sentimentelor (Bloom, 1956). 
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Domeniul "sentimentului" vizează creșterea emoțională, interacțiunea socială și dezvoltarea 

interpersonală. Scopul său este de a îmbunătăți deprinderi, cum ar fi reflecția în ceea ce privește 

specificul conceptelor sau subiectelor, pentru a îmbunătăți, de exemplu, capacitatea de empatie 

sau lupta cu propriile prejudecăți. Acest lucru poate fi realizat prin învățarea de a participa în mod 

corespunzător și constructiv la mese rotunde, punând obiectivele de grup mai presus de 

preferințele individuale ,în timp ce se finalizează sarcinilor de grup și se dezvoltă empatia. 

🡺 Obiectivele metodei - Primire, răspuns, evaluare, organizare, caracterizare  

 

În general vorbind și în termeni practici toate metodele și domeniile sunt menite să se 

completeze și să se îmbunătățească reciproc (Soh & Meerah, 2013). Utilizarea tuturor celor trei 

domenii duce la o unitate holistică, practică și eficientă, indiferent dacă se face într-o clasă clasică 

sau o clasă de educație în aer liber (Bloom, 1956). Cu toate acestea, atunci când se proiectează 

una sau alta, adică sală de clasă sau unitate de educație în aer liber, ar trebui să se ia în 

considerare care dintre metodologii necesită mai multă concentrare și care sunt deja integrate 

în mod natural. De exemplu, într-un activitate de educație în aer liber, domeniul fizic va tinde să 

fie abordat în mod natural din cauza circumstanțelor, în general. În plus, facilitarea domeniului 

afectiv este, de asemenea, mai ușor decât într-un cadru de clasă. În acest caz, ar fi prudent să ne 

asigurăm că domeniul cognitiv este integrat în mod adecvat în conceptualizare. Exemple practice 

ale acestui concept sunt prezentate mai jos. 

Cele mai bune practici 

Natura deschisă și variată a unui mediu în aer liber permite utilizarea de zone diverse. În plus, 

datorită acestei diversități și naturii necontrolate, locurile de desfășurare sunt deosebit de 

potrivite pentru o experiență de învățare bogată și interdisciplinară (Soh & Meerah, 2013). Pe de 

altă parte, tocmai datorită acestei varietăți ar trebui luate în considerare anumite practici pentru 

a asigura siguranța participanților. 

 

De asemenea, este prudent să se ia în considerare și să se identifice toate barierele care sunt 

asociate cu zona aleasă sau, într-un scenariu de planificare, să se aleagă un cadru adecvat pentru 

activitatea în aer liber (Thomas & Munge, 2015). Acest lucru, la rândul său, va ajuta la evitarea 

oricăror probleme inutile în timpul lecției. Fiecare locație va avea propriile sale caracteristici care 

trebuie recunoscute și contabilizate. Aceste caracteristici pot fi specific stabilite, cum ar fi teren 

(roci, stânci, râu și drumuri) sau din cauza circumstanțelor, cum ar fi vremea (soare, ploaie și vânt) 

și ora din zi (dimineața, seara și noaptea) sau chiar sezon specifice (iarna, vara). În acest sens, 

chiar și locațiile pot avea scopuri multiple și pot fi considerate mai mult sau mai puțin potrivite, 

în funcție de obiectivele de învățare și de caracteristicile participanților. 
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În abordarea siguranței participanților, se recomandă, de asemenea, să fie delimitată o anumită 

zonă în care va avea loc activitatea în aer liber (Book, 2007). Definirea unui domeniu de operațiuni 

va permite organizatorilor să păstreze o imagine de ansamblu mai bună a locației participanților, 

reducând riscul ca participanții să se piardă, precum și să poată prezice mai bine posibilele bariere 

(de exemplu, terenul periculos). 

 

În timpul fazei de planificare, organizatorii ar trebui, de asemenea, să ia în considerare faptul că 

este reprezentată infrastructura necesară (de exemplu, adăpostul de soare) și/sau echipamentul 

adecvat situației (de exemplu, apa) (Thomas & Munge, 2015). Acest lucru se referă, de asemenea, 

la integrarea tehnologiei în activitățile educative în aer liber. În general, este recomandabil să se 

ia în considerare perifericele tehnice, cum ar fi dispozitivele electrice de încărcare sau 

conectivitatea la internet. Acest lucru se referă, de asemenea, la incalțăminte specifică terenului, 

cum ar fi cizme de drumeție cu suport gleznă pentru zonele accidentate, montane, haine 

funcționale de ploaie- în zilele ploioase, precum și îmbrăcăminte adecvată climei, în caz de vreme 

extremă (Beames, 2017). Un alt aspect referitor la infrastructură și echipamente ar fi acela de a 

se asigura că orice infrastructură de la fața locului (de exemplu, cabluri, poduri, cârlige de 

siguranță etc.) sau echipamente închiriate (de exemplu, veste de salvare, biciclete, frânghii etc.) 

a fost întreținută în mod corespunzător și în mod regulat și este în stare de funcționare. 

 

Toate informațiile și pregătirile menționate mai sus, referitoare la siguranță sunt bune și 

frumoase, dar dacă nu sunt transmise participanților într-un mod adecvat, acestea devin lipsite 

de sens. În acest scop, este recomandabil ca, fie înainte de a pleca la fața locului, fie imediat după 

sosirea la locul de amplasare, să se facă o informare privind siguranța, în care participanții și 

personalul să fie informați cu privire la măsurile de siguranță strategizate anterior. Este deosebit 

de important ca acest lucru să se facă la un nivel adecvat vârstei participanților. Informarea ar 

trebui adaptată în funcție de publicul țintă, fie că este vorba de copii sau adulți, începători, 

participanți foarte experimentați sau supraveghetori. 

 

Deși evaluarea adecvată a riscurilor este esențială pentru a asigura siguranța, ar trebui să se 

observe că planificarea activităților educative în aer liber ar trebui să fie mai degrabă pentru 

experiențe și activități decât pentru echipamente. Acest lucru asigură faptul că învățarea și 

dezvoltarea participanților este prescrisă cu cea mai mare semnificație. Unul dintre numeroasele 

motive pentru care educația în aer liber este atât de eficientă ar fi că se află într-un mediu bogat 

și deschis, care oferă o pauză de la învățarea clasică în clasă (Soh & Meerah, 2013). În acest sens, 

participanții ar trebui să fie liberi să exploreze și să experimenteze, fiind în același timp capabili 

să se cufunde în mediul înconjurător. Suprastructurarea și planificarea peste poate rupe această 

imersiune și face unul dintre cele mai mari puncte forte ale educației în aer liber nul și neavenit. 

În acest scop, zona în care este planificată activitatea în aer liber ar trebui, la rândul său, să ofere 
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participanților varietate și diversitate. Planificarea unei activități de educație în aer liber pe un 

teren de fotbal de lângă o școală, de exemplu, poate avea locul său, dar nu oferă aceeași întâlnire 

cu natura ca, de exemplu, o pădure sau luncă sălbatică cu vegetație și suprafețe de teren variate.  

 

 
Figura 2: Diferența de mediu dintre peisaje 

 

   

Recap: Cele mai bune practici 

⮚ În timp ce alegeți zona pentru o activitate de educație în aer liber ia în considerare 

barierele din zona aleasă (teren, vreme, etc. ).  

⮚ Asigurați-vă că limitați zona în care aveți de gând să desfășurați activitatea. Asigurați-vă 

că aceste limite sunt desemnate și transmise participanților și altor membri ai 

personalului.  

⮚ După luarea în considerare a suprafeței și a terenului, asigurați-vă că infrastructura și 

echipamentele necesare și specifice situației sunt deja la fața locului, sunt aduse cu voi.  

⮚ Pentru a garanta respectarea cu strictețe a normelor de siguranță stabilite, asigurați-vă 

că toți participanții și personalul sunt informați în mod corespunzător.  

⮚ Distrați-vă! – Concentrați-vă asupra experienței și activității. Scopul activității în aer liber 

este dezvoltarea și învățarea prin distracție, activități orientate spre experiență într-un 

mediu bogat și variat.  

Instrumente 

Instrumentele dintr-un mediu educațional se referă la echipamentele utilizate pentru a precipita 

obiectivele metodologice sau pentru a asigura îndeplinirea condițiilor enumerate în “Cele mai 

bune practici” (Hamad et al., 2018). În general, aceasta este în cazul în care tehnologia este 

utilizată în activitățile în aer liber. Varietatea instrumentelor care pot fi utilizate pentru a obține 

rezultatele dorite sunt nelimitate și complet la îndemâna organizatorului. După cum se 
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menționează în introducere, tehnologia este integrată în multe moduri nevăzute sau neobservate 

și are potențialul de a fi încorporată în aproape fiecare aspect al predării moderne (Selwyn, 2012). 

Este important să ne amintim că tehnologia nu se referă numai la telefoanele mobile, computere 

și gadgeturi, ci și la tehnologia materialelor (de exemplu, Gore-tex), ingineria civilă (de exemplu, 

drumuri mai bune) și domeniul medicinei (de exemplu, EpiPen pentru reacții alergice severe) 

(Beames, 2017). Progresele tehnologice în toate aceste domenii permit practicarea educației în 

aer liber în zone care erau fie prea inaccesibile (de exemplu, drumuri mai bune care duc spre și 

dinspre zone), fie necorespunzătoare (de exemplu, din cauza accesului la internet sau a 

condițiilor meteorologice dure). Mai jos sunt doar câteva dintre instrumentele posibile care pot 

fi integrate în educația în aer liber cu câteva exemple de utilizare posibilă.  

 

Sistem de poziționare globală (GPS)  

Funcție: Permite monitorizarea poziției în timp real. 

Posibilitate de integrare în educația în aer liber: Crearea rutelor și/sau a limitelor zonei pentru 

orientarea în aer liber. 

Aplicații de recunoaștere (de exemplu, iNaturalist) 

Funcție: Vă ajută să identificați plantele și animalele. 

Posibilitate de integrare în educația în aer liber: ajutor didactic în domeniul biologiei, cu accent 

pe botanică. 

Aplicații de comunicare 

Funcție: Întârziere mai mica a comunicării și comunicare contină cu rază nelimitată. 

Posibilitate de integrare în educația în aer liber: Interacțiunea în timp real profesor/elev sau 

student/elev, indiferent de locație. 

Smartphone-uri / Tablete 

Funcție: Dispozitiv mobil cu GPS integrat, funcție de cameră foto și acces la internet. 

Posibilitate de integrare în educația în aer liber: Acces instantaneu la o gamă largă de informații 

și furnizarea aplicațiilor menționate mai sus, pe o platformă hardware pe care să rulați soft ul. 

Drone 

Funcție: Dispozitiv de supraveghere care oferă o vedere aeriană a împrejurimilor și capabil să 

transmită în direct zone care nu sunt accesibile. 

Posibilitate de integrare în educația în aer liber: Pot fi folosite pentru a portretiza și vizualiza 

geografia înconjurătoare. Pot permite, de asemenea, elevilor o privire de aproape a zonele la 

îndemâna, cum ar fi cuiburi de păsări. 

Materiale inteligente 

Funcție: De asemenea, cunoscute sub numele de materiale receptive, aceste materiale sunt 

considerate a fi cele care au fost special dezvoltate pentru a reacționa independent într-un 

anumit mod la schimbarea condițiilor de mediu (de exemplu, creșteri de temperatură, stres 

mecanic, valoarea pH-ului) (Behl et al., 2007). 
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Posibilitate de integrare în educația în aer liber: Aceste materiale permit producerea de 

îmbrăcăminte exterioară ușoară, foarte eficientă (de exemplu, jachete, cizme, frânghii, pungi) 

care să permită funcționarea în condiții de siguranță în zone neospitaliere. 

 
Figura 3: Instrumente pentru activități în aer liber. 

(Dronă și materiale inteligente) 

 

Integrarea în educația sportivă, socială și științifică 

Exemplul 1: Integrarea educației în aer liber în educația fizică 

Situația și obiectivele de 

învățare: 

Sarcina este de predare la o clasă de elevi de școală elementară 

despre bazele citirii hărții și de orientare în timp ce încorporează 

exerciții fizice. 

Activitate educative în 

aer liber: 

Orientare cu un dispozitiv GPS portabil. 

 

Considerații 

metodologice: 

● Cognitive - Teorie cu privire la elementele de bază ale hărților și 

de orientare cu un test cu întrebări la fiecare punct de control. 

● Afective – Activitatea se va desfășura în grupuri de trei copii. 

● Psihomotorie – Aplicație activă și experiență practică folosind o 

hartă în scopuri de orientare. 

 

Având în vedere cele 

mai bune practici:  

● Verificați raportul meteorologic pentru a lua în considerare 

condițiile meteorologice.  

● Informați pe scurt copiii în ceea ce privește normele de bază 

pentru siguranță. 
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● Oferiți-le repere generale care desemnează zona în care 

va avea loc activitatea (de exemplu, "Nu treceți de 

hambar / poarta de la câmp / zona de parcare / etc.").  

Instrumente: 

 

● Dispozitive GPS portabile și ușor de utilizat (de exemplu, 

smartphone-uri cu o aplicație de orientare).  

● Accesul la internet sau semnal mobil în zona desemnată.  

 

Exemplul 2: Integrarea educației în aer liber în educația socială 

Situația și obiectivele de 

învățare: 

O echipă de angajați ai unei corporații care învață fundamentele 

muncii în echipă. 

Activitatea în aer liber: Construirea unei plute pentru a traversa un râu în grupuri de 5-6 

participanți. 

 

Considerații 

metodologice: 

 

● Cognitive - Discuție pre-activitate cu privire la importanța muncii 

în echipă într-un cadru corporativ și post activitate de reflecție. 

● Afectiv – Construirea structurii echipei în cadrul grupului, 

desemnarea sarcinilor și cooperarea.  

● Psihomotor – Un scop care necesită cooperarea fizică a tuturor 

membrilor, oferind un exemplu metaforic al fundamentelor 

colaborării.  

Având în vedere cele 

mai bune practici: 

● Luați în considerare nivelul de calificare și aptitudini fizice al 

participanților (de exemplu, toți participanții pot înota?).  

● Considerații privind temperatura râului și puterea curentului 

râului.  

● Echipamente și îmbrăcăminte adecvate pentru teren accidentat.  

Instrumente: 

 

● Aparate foto digitale – utilizate pentru a documenta activitatea 

pentru revizuire și reflecție ulterioară în timpul discuțiilor post-

activitate.  
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Exemplul 3: Integrarea educației în aer liber în educația științifică 

Situația și obiectivele de 

învățare: 

The task is teaching a class of high school students about biodiversity 

în regard to local flora and fauna. 

Activități educative în 

aer liber: 

În timp ce în grupuri de 3-4 studenți, folosind un smartphone pentru 

a găsi, fotografia și identifica orice plante diferite și animale într-o 

pădure locală într-o anumită perioadă de timp. 

Considerații 

metodologice:  

● Cognitive & Psychomotor – Explorarea fizică și experiența de 

primă mână a biodiversității despre care învață în timp ce 

folosesc cunoștințe teoretice dobândite, de exemplu, cum ar fi 

posibile locații de creștere a diferitelor plante.  

● Afectiv – Discuție activă între membrii echipei în timpul 

explorării, precum și utilizarea lucrului în echipă și sarcina 

atribuită de a localiza rapid și de a identifica cele mai multe 

plante și / sau animale.  

Având în vedere cele 

mai bune practici:  

● Utilizarea informării pentru a desemna limitele activității.  

● Asigurați-vă că fiecare grup are acces la cel puțin un smartphone 

pentru o posibilă utilizare în caz de urgență.  

● Verificarea vremii și a condițiilor forestiere.  

Instrumente: 

 

● Smartphone-uri în scopuri de documentare.  

● Posibil o aplicație de recunoaștere a florei (de exemplu, 

iNaturalist).  

Exemple de activități educative în aer liber 

În această secțiune vom oferi un exemplu pentru o activitate în aer liber cu platforma compass 

orienteering (COMPASS Orienteering Platform, 2021), care constă din două părți principale. O 

aplicație web pentru a crea și gestiona trasee de orientare și analiza rezultatelor și aplicația 

pentru smartphone COMPASS pentru a lua parte la concursuri. 

 

Bazele aplicației 

Platforma compass Orienteering (COMPASS Orienteering Platform, 2021) dezvoltată în cadrul 

acestui proiect este un exemplu perfect despre modul în care combinarea activităților în aer liber 

cu educația poate fi oferită cu ușurință. Grupul țintă variază de la elevi fără experiență în 

orientare la orientaristi profesioniști. Principalul obiectiv în timpul dezvoltării platformei a fost 

de a construi o platformă modernă, care este simplă, ușor de utilizat și încă foarte flexibilă. 

Utilizatorii platformei își pot crea propriul traseu de orientare fie pe o hartă topologică gratuită, 

fie pe hărți specifice de orientare. Fiecare post de control poate avea o descriere și oferă, de 
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asemenea, posibilitatea de a adăuga întrebări auto-create la care trebuie să răspundă sportivii 

atunci când ajung la postul de control. În plus, traseul poate fi schimbat interactiv prin marcarea 

unor posturi de control care pot fi omise. Clasele școlare sunt de obicei diverse, astfel încât 

aceasta este o caracteristică importantă, deoarece traseul se bazează pe capacitățile fizice ale 

sportivului, făcând astfel competiția mai interesantă pentru elevii mai puțin sportivi. 

Pentru a lua parte la un concurs de orientare, elevii și sportivii au nevoie doar de aplicația 

smartphone COMPASS orienteering și nici un alt echipament, cum ar fi o hartă fizică sau busolă. 

Toate informațiile despre traseul de orientare sunt combinate în aplicație și prezentate într-un 

mod clar. În funcție de preferințele utilizatorului, aplicația smartphone poate înregistra, de 

asemenea, traseul urmat de atlet și chiar ritmul cardiac. 

În cele din urmă, platforma de orientare COMPASS (COMPASS Orienteering Platform, 2021) oferă 

posibilitatea de a analiza rezultatele tuturor sportivilor sau elevilor care au participat la concurs 

în ceea ce privește performanța fizică și abilitățile educaționale. 

În secțiunile următoare, vă vom da un exemplu de traseu de orientare cu întrebări despre știința 

sportului și vom discuta unele dintre posibilitățile platformei. 

 

Crearea unui traseu de orientare cu întrebări 

În aplicația web de orientare COMPASS puteți crea și gestiona toate traseele de orientare. Există 

mai multe modalități de a configura un traseu care să corespundă nevoilor dvs. În figura 4 puteți 

vedea un exemplu despre cum să creați un traseu cu cateva posturi de control. 

 
Figura 4: Crearea unui traseu nou cu aplicația COMPASS web. 
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Începutul traseului este marcat cu un triunghi, iar sosirea este marcată cu un simbol de cerc 

dublu. De asemenea, este posibil să se definească unele posturi de control peste care se poate 

sari, pentru a satisface capacitățile fizice ale diferitilor sportivi. În aplicația pentru smartphone, 

utilizatorul este întrebat despre nivelul de efort în timpul alergării folosind scala BORG CR10 

(Borg, 1990). Dacă este necesar, sportivul poate sări peste punctul de control care a fost marcat 

ca skippable. În cazul unui punct de control care poate fi sărit, creatorul traseului trebuie să se 

asigure că poate fi aleasă o rută adecvată. 

 

De asemenea, puteți comuta la modul expert în 

timpul creării traseului dacă doriți să afișați mai 

multe opțiuni și informații despre traseu. Printre 

altele, acest lucru oferă posibilitatea de a utiliza 

hărți personalizate și de a afișa un profil de 

altitudine al traseului (figura 5). Acest lucru este 

foarte util pentru a optimiza dificultatea 

traseului. 

 

Figura 5: Profilul de altitudine al traseului în metri. 

Când toate posturile de control sunt plasate, acestea pot fi configurate în detaliu. Puteți alege 

raza pentru semnalul GPS pentru a detecta automat punctul de control, descrie postul de control 

cu un text de informații scurte sau folosi simbolurile oficiale ale "Specificațiilor internaționale 

pentru descrierea posturilor de control" a IOF (IOF, 2019) pentru a descrie fiecare post de control. 

Acest lucru este util, pe de o parte, pentru a învăța simbolurile și, pe de altă parte, pentru a 

organiza concursuri profesionale. A se vedea figura 6 care arată descrierea postului de control în 

detaliu în aplicația web. 
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Figura 6: Configurarea în detaliu a posturilor de control.  

O altă caracteristică utilă este legarea întrebărilor pentru anumite posturi de control. Puteți crea 

propriile întrebări despre o zonă dorită care vă place. Dacă doriți să educați elevii dumneavoastră 

în știința sportului, puteți crea întrebări despre acest subiect și puneți-le pe posturile de control. 

Se va răspunde la întrebări în aplicația smartphone în timpul alergării, atunci când acest punct de 

control specific este atins. Puteți alege trei tipuri diferite de întrebări, care sunt: o singură alegere, 

opțiuni multiple și întrebări cu text liber. 

După ce toate posturile de control au fost configurate, traseul poate fi salvat și i se poate da un 

nume unic. Pentru a utiliza traseul cu diferite grupuri de sportivi (de exemplu, clasele școlare) și 

pentru a păstra rezultatele separate, trebuie creată o "Sesiune". Sesiunea traseului poate fi 

împărtășită cu sportivii de pe smartphone și are câteva opțiuni suplimentare pentru configurare. 

Există două moduri în care un traseu poate fi partajat. Un mod este modul GPS, iar celălalt se 

numește modul QR-Code. În modul GPS, posturile de control vor fi detectate automat pe baza 

semnalului GPS al smartphone-ului dacă atletul intră în zonă, pe care l-ați definit mai devreme în 

detaliile postului de control. În modul QR-Code, trebuie plasat un cod QR imprimat pe fiecare 

poziție a postului de control, care trebuie scanat cu aplicația smartphone în timpul alergării, dacă 

se ajunge la punctul de control respectiv. În plus, există opțiuni pentru a controla dacă sportivii 

pot vedea întregul traseu înainte de start și dacă li se permite să arate locația lor curentă pe hartă 

pentru câteva secunde. Aceste posibilități oferă o mare flexibilitate de la copii mici, fără 

experiență în orientarea la orientaristii profesioniști. 



 

57 

 

 

După crearea unei sesiuni, se generează un QR-Code generic care trebuie scanat de sportivi cu 

aplicația corespunzătoare pentru smartphone "COMPASS orienteering" pentru a descărca datele 

traseului. 

 

Folosirea aplicației “COMPASS orienteering” pentru smartphone pentru a alerga o 

cursa de orientare 

Aplicația pentru smartphone, care poate fi văzută în figura 7, este utilizată pentru a alerga pe 

traseele care au fost create și partajate cu aplicația web înainte. După ce descărcarea traseului 

este completă, sportivii sunt gata să înceapă orientarea reală. Pe parcursul întregii alergări nu 

este necesară conexiune la internet, astfel încât traseele de orientare pot fi efectuate în zone 

îndepărtate sau cu copii fără conexiune la internet mobil. Când se ajunge la postul de control de 

la sosire și de îndată ce este disponibilă o conexiune la internet, rezultatul va fi încărcat automat 

în aplicația web și poate fi analizat mai târziu. În secțiunea următoare va fi descris modul în care 

arată vizualizarea rezultatului și posibilitățile pe care trebuie să le analizați. 

 

  
Figura 7: Aplicația pentru smartphone COMPASS  

 

Analizarea rezultatelor 

În secțiunea “rezultate” a aplicației web sunt informații detaliate ale tuturor sportivilor care au 

luat parte la sesiune și pot fi vizualizate și comparate între ele. A se vedea figura 8 pentru un 

exemplu care arată pagina de rezultate. Pentru o mai bună utilizare, toate tabelele pot fi sortate 

după coloanele lor. 
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Există o mulțime de informații despre fiecare atlet care aleargă ca: porecla, timpul total și distanța 

totală, ritmul și altitudinea ascendentă și descendentă. Dacă semnalul GPS a fost urmărit în 

timpul alergării, puteți vizualiza, de asemenea, ruta detaliată, care este afișată în culori diferite 

sau descărcați-l ca o pistă GPX și importați-l în instrumentul preferat de analiză. Desigur, puteți 

vizualiza, de asemenea, un profil de viteză și altitudine pentru fiecare alergare în cazul în care 

semnalul GPS a fost pornit sau puteți vizualiza profilul de ritm cardiac, în cazul în care o centură 

Bluetooth a fost conectata. 

 

 
Figura 8: Exemple de rezultate afisate în aplicatia web. 

 

În secțiunea de întrebări este furnizat un rezumat al tuturor întrebărilor la care s-a răspuns și câte 

dintre ele au primit un răspuns corect (figura 9). De asemenea, este disponibilă o analiză a 

timpilor pe secțiuni (figura 10). 
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Figura 9: Aceasta este o prezentare generală a întrebărilor și la care s-a răspuns corect. Când treceți cu 

mouse-ul textul întrebării este afisat în intregime.  

 

 
Figura 10: Detalii despre timpii intermediari. 

Pentru a rezuma, cu platforma COMPASS Orienteering (COMPASS Orienteering Platform, 2021) 

veți obține un instrument foarte profesionist pentru a efectua evenimente educaționale în aer 

liber în școli, cluburi sportive, zone de hobby sau cu sportivi profesioniști. 
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Instituționalizare 

Cine este cine? 

Activitățile de educație în aer liber includ multe instituții, parteneri, participanți care sunt 

conectați sau lucrează independent. La nivel individual, aceștia sunt: profesori, formatori, 

manageri școlari și educaționali, consilieri educaționali, personal școlar, personal educație-adulți, 

personal învățământ superior, personal organizații nonguvernamentale, funcționari publici, 

politicieni, personal organizații guvernamentale etc. Entitățile pot fi clasate pe instituții, astfel: 

− Școli 

− Servicii pentru tineret 

− Centre de educație în aer liber 

− Cluburi de activități în aer liber 

− Guvern 

Școli 

Școlile au un rol central în furnizarea unei educații în aer liber de înaltă calitate. Acestea pot oferi 

activități regulate în aer liber și de aventură. Ele oferă frecvent oportunități de învățare în afara 

orelor de școală prin cluburile școlare. Multe școli organizează vizite de câte o zi și rezidențiale la 

centre de educație în aer liber, organizează diferite tipuri de turnee într-o „zonă deschisă” în 

diferite tipuri de sport. Cel mai important este, când vorbim despre legătura dintre școli și OEA, 

este rolul școlii, ca instituție de stat de a oferi educație în aer liber de calitate prin programul 

propriu sau guvernamental. Cel mai utilizat instrument pentru OEA în școli este educația fizică, 

dar există și multe școli din diferite țări din lume care oferă programe specializate OAE în funcție 

de cultura și viziunea lor. 

 
Servicii pentru tineret 

Serviciile pentru tineret, atât în sectoarele de stat, cât și voluntare, oferă oportunități 

semnificative de educație în aer liber ca parte a curriculum-ului lor, Acestea au deopotrivă parte 

de dezvoltarea personală și socială. Organizațiile voluntare de tineret, în special, au o vastă 

tradiție în acest domeniu. 

 

Centre de educație în aer liber 

Centrele de educație în aer liber sunt cele administrate de autoritățile locale, organizațiile de 

voluntariat și de caritate și sectorul comercial. Toți au potențialul de a avea un impact substanțial 

asupra dezvoltării personale și sociale a tinerilor cu care sunt în contact. Pentru mulți acesta 

reprezintă scopul principal. Centrele ar trebui să fie bine plasate pentru a-și aduce experiența lor 
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de specialitate la furnizarea educație în aer liber de înaltă calitate. Acest lucru este cel mai bine 

realizabil când lucrează parteneriat cu școlile arondate lor și grupurile respective de tineri. 

 
Cluburi de activități în aer liber 

Cluburile de activități în aer liber, de exemplu cluburile de orientare și cluburile de trail running, 

oferă tinerilor oportunități valoroase de a accesa activități de aventură, adesea într-un context 

competitiv. Cluburile oferă un mediu care încurajează progresul către niveluri ridicate de 

performanță, contribuind în același timp în mod semnificativ la învățarea mai largă și la creșterea 

personală. Aceste tipuri de cluburi se înființează pentru a promova aceste activități, la nivel de 

hobby sau la nivel competițional. 

 
Guvern 
Aceste instituții de obicei lucrează sub monitorizare guvernamentală și sunt ghidate de reguli, 

politici și termeni guvernamentali. Fiecare țară are propriul său sistem educațional, reguli 

diferite, sistem legislativ diferit. Este important să menționăm guvernul unei țări în conducerea 

OEA, deoarece totul depinde de viziunea și misiunea guvernului. 

 

Colaborarea dintre entități 
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Gruparea, echipa, planul de lucru 

Școlile, organizațiile de tineret, centrele și cluburile în aer liber trebuie să ofere tinerilor o 

educație de înaltă calitate. Care ar fi planul de lucru al echipei, cum ar fi organizate toate 

procesele, metodele, depinde de dorințele echipei și de viziunea lor. Este important să aveți un 

plan de lucru, un interval de timp și o foaie de parcurs clar definite. Conducerea și managementul 

de înaltă calitate sunt necesare. Este posibil ca prin crearea viziunii și transformarea viziunii într-

o realitate, predarea de înaltă calitate, munca în tineret și instruire, să inspire tinerii să învețe și 

să realizeze, și să ajute tinerii să învețe și să realizeze. 
 

- În școlile și serviciile pentru tineret care oferă educație de înaltă calitate în aer liber, profesorii 

conducători și managerii recunosc în educația în aer liber ce poate aceasta realiza pentru tineri, 

stabilesc așteptări despre ceea ce tinerii individual și întreaga școală sau întreg serviciul pot 

realiza prin educația în aer liber. Profesorii conducători trebuie să explice impactul educației în 

aer liber asupra învățării și realizărilor din curriculum într-un mod adecvat astfel ca toți cei 

implicați să îl poată înțelege. Trebuie să evalueze rezultatele obținute și să recompenseze 

realizările tinerilor. 
 

În cluburile de activități și centrele de educație în aer liber care oferă educație de înaltă calitate, 

liderii recunosc ceea ce poate însemna activitatea pentru fiecare tânăr membru și întregul club. 

Stabilesc așteptări înalte privind realizările fiecărui membru prin activitățile clubului, explicând 

beneficiile participării pentru tineri într-un mod adecvat astfel ca toți cei implicați în club și 

comunitatea din jurul ei să-l poată înțelege. Trebuie totodată să evidențieze rezultatele obținute 

și să recompenseze realizările tinerilor. 
 

 
Componentele lucrului de echipă între entități  
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Securitate și siguranță 

Reguli, reglementări, proceduri, roluri și responsabilități, gestionarea crizelor 

Gestionarea riscului în educația în aer liber depinde de reducerea gradului de risc real la un nivel 

considerat acceptabil pentru expunerea de zi cu zi. Bineînțeles, acest scop poate fi un obiectiv al 

oricărui program în aer liber în care riscul de rănire este inerent.  

Siguranța este un aspect esențial, însă nu poate fi garantată total. Acest lucru se datorează 

faptului că există mulți factori asupra cărora avem un control minim sau deloc (de exemplu, 

căderea bruscă a pietrelor, defectarea treptelor de viteză, eroarea umană sau vremea 

nefavorabilă). În majoritatea cazurilor, este mai practic să reduceți riscul la minim decât să 

impuneți un set rigid de standarde de siguranță sau măsuri de siguranță. Planificarea 

managementului riscurilor este o încercare de a identifica pericolele specifice unei activități și de 

a elabora strategii pentru a neutraliza sau minimaliza potențialul lor de a provoca leziuni (sau 

deces) participanților. 

Există 3 pași principali în capitolul „Securitate și siguranță” în orice program de activitate de 

educație în aer liber: 

1. Identificarea riscului; 

2. Evaluarea riscurilor; 

3. Reducerea riscului 

 

Identificarea riscului 

Identificarea riscurilor implică în primul rând identificarea pericolelor sau a factorilor potențiali 

de risc care pot provoca un incident sau care facilitează producerea unui accident. Trebuiesc luați 

în considerare trei factori la identificarea riscurilor: participanții, echipamentul și mediul 

(exemplul este dat mai târziu). Când este planificată o activitate de educație în aer liber, ar trebui 

notate toate pericolele inerente și potențiale asociate activității. Apoi, clasificate pe aceste 

categorii: participanți, echipament sau mediu. 

  

Evaluare a riscurilor 

Gradul de risc și probabilitatea producerii unui incident se determină prin evaluarea riscului. 

Polițele de asigurare sunt în general rezultatul unor cerințe legale sau de asigurare, trebuie să se 

țină seama de nivelul de competență necesar unui participant pentru a participa în siguranță la 

o anumită activitate. Evaluarea riscurilor urmărește echilibrarea acestei competențe necesare, 

cu riscul adecvat pentru a obținerea rezultatului dorit. 
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Paradigmă de experiență a aventurii (sursă: Martin & Priest 1986) 

 

Reducerea riscului 

Reducerea riscurilor se realizează prin implementarea unei serii de strategii care vor reduce 

riscurile la un nivel acceptabil, în încercarea de a preveni incidentele. O serie de strategii adecvate 

pentru reducerea riscurilor în educația în aer liber, poate include: 

(a) Politica și liniile directoare de siguranță 

 - Cunoașterea reglementărilor referitoare la locul de muncă, legate de sănătate și siguranță care 

prezintă codurile de practică acceptate pentru activitatea desfășurată; 

- Conștientizarea cerințelor mai largi ale industriei la nivel național în raport cu competențele 

instructorului; 

- Prin includerea unei declarații a scopurilor și obiectivelor programului (precum și un rezumat al 

riscurilor și strategiilor de gestionare a incidentelor critice) în manualele de proceduri 

organizaționale. 

(b) Descoperirea riscurilor 

- Prin prezentarea naturii activității participanților (și părinților / tutorilor lor dacă participanții au 

sub 18 ani); 

- Prin informarea participanților cu privire la responsabilitățile lor; 
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- Prin creșterea cunoștințelor participanților despre activitatea desfășurată ca parte a unui 

program de inițiere. De de exemplu: familiarizarea cu echipamentul, conștientizarea 

potențialelor pericole care pot apare în timpul activității, - descrierea mediului în care se va 

desfășura activitatea. 

(c) Cunoașterea participanților 

 - Structurarea grupului, dimensiunea, compoziția (acest lucru este necesar dacă întâlniți grupul 

pentru prima dată); 

- Cunoașterea grupului; 

- Să permită cea mai adecvată strategie de management al grupului; 

- Prin emiterea și colectarea formularelor medicale, astfel încât să fiți la curent cu condițiile 

medicale ale participanților înainte de activitate). 

 (d) Instruirea personalului 

- Prin angajarea / utilizarea de personal calificat (poate fi necesar, de asemenea, consultarea 

politicii departamentale sau organizaționale și a orientărilor privind ocuparea forței de muncă) 

 

(e) Selectarea, inspecția și întreținerea echipamentelor 

- Prin utilizarea echipamentelor aprobate; 

- Prin menținerea și asigurarea tuturor echipamentelor necesare într-o bună stare de funcționare; 

- Cooperarea cu autoritățile în cazul utilizării locurilor publice, a echipamentelor și a istoricului 

inspecției și întreținerii acestora. 

Fiecare dintre aceste strategii ar trebui să facă parte dintr-un cod de practică stabilit de programe 

de educație în aer liber (de exemplu, tufișuri, canotaj, programe bazate pe faleze și cabluri înalte, 

orientare etc.). Acestea ar trebui, de asemenea, să facă parte din orice program improvizat. 

Implementarea acestor proceduri va reduce probabilitatea apariției riscului. Prin acestea veți 

avea un anumit control asupra riscurilor! 

Elaborarea unui plan de gestionare a riscurilor va ajuta educatorii în aer liber și liderii de 

programe să dezvolte strategii pentru a contracara probabilitatea producerii unui incident. Un 

plan de gestionare a riscurilor identifică evenimentele nedorite în care poate apărea un accident, 

vătămare sau deces. În funcție de natura activității educaționale în aer liber, ar putea fi identificat 

orice număr de evenimente nedorite. 

 

În continuare este un tabel care conține pericolele posibile de bază care pot apare în timpul 

desfășurării activității de educație în aer liber, sursele de unde poate proveni pericolul și modul 

lor de evitare prin intermediul strategiilor OEA de gestionare a riscurilor: 
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 Pericole (pentru fiecare listă de 

riscuri inerente identificate, 

factorii care ar putea duce la 

riscul producerii riscului) 

Strategii de gestionare a 

riscurilor (pentru a reduce 

probabilitatea producerii riscului) 

Oameni (atribute 

pe care oamenii le 

aduc la o 

activitate: 

abilități, atitudini; 

capacitate fizică; 

sănătate; vârstă; 

frici; număr; etc.) 

1. Elevii entuziasmați, neștiind de 

pericole 

2. Student în grabă, neatent în timp 

ce se deplasează 

3. Student neatent, urmărind alte 

grupuri 

4. Elevii se tem, nu au încredere în 

ei înșiși 

5. Elevul are antecedente medicale 

1. Asigurați un control bun al 

grupului, o supraveghere atentă 

2. Definiți calea de deplasare 

3. Instruiți scurt elevii 

4. Fiți conștienți de capacitățile 

elevilor, stabiliți obiective realiste, 

construiți încredere 

5. Oferiți asistență medicală 

 

Echipamente 

(resurse care au 

impact asupra 

activității: 

îmbrăcăminte; 

căști; frânghii; 

hamuri; 

carabinere etc.) 

1. Încălțăminte necorespunzătoare, 

șireturi desfăcute 

2. Ținută vestimentară - inadecvată 

pentru activitate 

3. Elevul lasă medicamentele acasă 

 

 

1. Verificați încălțămintea, asigurați-

vă că șireturile sunt legate 

2. Trimiteți nevoile de îmbrăcăminte 

înainte de activitate, verificați 

îmbrăcămintea. 

3. Verificați dacă medicamentul 

necesar este la către student 

Mediu (factori 

care au impact 

asupra activității: 

vreme; teren; 

insecte; acces; tip 

de rocă; roci 

friabile etc.) 

1. Vreme caldă / Vreme rece 

2. Insecte care mușcă (de exemplu, 

furnici, muște, țânțari, mușchi etc.) 

3. Declanșatori de mediu (de 

exemplu, polen, praf etc.) 

1. Fii pregătit pentru schimbările 

meteorologice 

2. asigurați protecție contra 

insectelor. 

3. Recunoașterea factorilor 

declanșatori, a semnelor și 

simptomelor 
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Accesibilitate și egalitate 

Măsuri de sprijin și incluziune pentru a permite participarea tuturor elevilor. 

Atunci când instituțiile, școlile, organizațiile de tineret, cluburile sau centrele oferă educație de 

înaltă calitate în aer liber, caută tineri cărora le place să participe la activități în aer liber și adoptă 

o atitudine pozitivă față de provocare și aventură. Aceste instituții sunt ghidate de aceleași 

obiective, aceeași viziune, aceeași misiune. 

Accesibilitatea în aceste instituții OEA depinde de ce tip de activitate în aer liber este, unde sunt 

amplasate facilitățile din punct de vedere geografic, de nivelul de risc al activității respective și 

de obiectivele de gestionare ale OEA. Așa este ales grupul țintă. Nu ar trebui să existe bariere în 

calea participării la unele dintre aceste instituții OEA, cum ar fi sexul, naționalitatea, vârsta, dar, 

așa cum am menționat anterior, unde vorbim despre gestionarea riscurilor, fiecare student sau 

participant trebuie să fie conștient și responsabil pentru sine. 

Din cauza experienței minime în gestionarea riscurilor, în aceste instituții, ele vor apela la 

colaborarea cu instituțiile specializate ale statului și autorităților locale declarând un set de reguli 

și termeni obligatorii pentru participanții la OEA. Fiecare țară are propriul sistem de coduri, reguli 

și termeni. 

Participarea la un fel de OEA nu este doar distractiv, ci mult mai mult. Fiecare conducere OEA a 

reușit să își atingă obiectivele. 

Eficiența ambelor părți, instituții vs participanți este măsurată prin intermediul multor indicatori. 

Aici sunt câțiva dintre ei: 

- Participantul a câștigat încredere personală și stimă de sine prin asumarea provocărilor 

și obținerea succesului; 

- și-a dezvoltat abilitățile de conștientizare de sine și de socializare și aprecierea 

contribuțiilor și realizărilor proprii și ale celorlalți; 

- Participanții au devenit conștienți de mediul natural și înțeleg importanța conservării și 

dezvoltării durabile; 

- A dobândit și a dezvoltat o serie de abilități în activități în aer liber, expediții și explorare; 

- Participanții demonstrează o inițiativă sporită, încredere în sine, responsabilitate, 

perseverență și angajament; 

Participanții își dezvoltă și extind abilitățile cheie de comunicare, rezolvare de probleme, 

leadership și muncă în echipă; 

- Au învățat să aprecieze beneficiile fitnessului fizic și valoarea pe tot parcursul vieții a 

participării la activitățile de petrecere sănătoasă a timpului liber; 
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- Afișarea unei motivații și apetit crescut pentru învățare care contribuie la niveluri ridicate 

de realizări în alte domenii ale educației lor; 

- Lărgirea orizonturilor și deschiderea către o gamă mai largă de oportunități de angajare 

și șanse de viață. 

Diferențierea și progresia în educația în aer liber de înaltă calitate, tinerii sunt implicați, pe cât 

posibil, la un nivel care se potrivește cu propriile abilități și nivelul de dezvoltare. Sunt planificate 

activități care pot fi adaptate pentru a prezenta provocări la diferite niveluri adecvate diferiților 

membri ai grupului sau care permit membrilor grupului să își asume roluri diferite. Progresul 

tinerilor este monitorizat pentru a se asigura că pot fi motivați continuu de noi provocări. 

Calitatea obținută în educația în aer liber va depinde de conducerea OEA și de instituțiile cu 

entitățile lor. Prin urmare, putem menționa: 

- Cât de bine creează profesorii dvs. conducătorii, managerii sau liderii o viziune care 

recunoaște beneficiile educației în aer liber și ajută la transformarea acesteia în realitate; 

- Cât de bine îi inspiră profesorii și personalul de sprijin, lucrătorii de tineret, instructorii sau 

antrenorii și îi ajută pe tineri să învețe și să realizeze; 

- Măsura în care tinerii sunt implicați în organizarea și planificarea propriilor activități; 

- Măsura în care tinerii, indiferent de circumstanțele lor, pot participa la program.; 

- Eficacitatea legăturilor dintre guvern, școli, servicii pentru tineret, centre și cluburi în 

maximizarea și consolidarea rezultatelor învățării pentru tineri. 

Etapele cheie ale managementului OEA  

Măsuri de sprijin și incluziune care permit participarea tuturor studenților: 

1. Alegerea activității 

2. Pregătirea elevilor (înainte de a ieși afară) 

3. Pregătirea profesorului 

4. Afară (în timpul activității) 

5. În interior (după activitate) 

Alegerea unei activități 

− Alegeți o activitate adecvată în aer liber pentru elevii dvs. 

− Alegeți un spațiu adecvat în aer liber pentru a susține lecția. Acesta ar putea fi un parc de 

cartier, o grădină școlară sau un alt mediu 

− Selectați o activitate care necesită un nivel ridicat de implicare a elevilor, colaborare și 

concentrat pe ceva foarte specific, 
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− Activitățile care implică o mare varietate de roluri și muncă în grup ar putea fi utile pentru 

a angaja o serie de preferințe ale elevilor la niveluri diferite de experiență. Dacă le oferiți 

elevilor posibilitatea de a alege roluri sau sarcini, se vor simții mai confortabil în învățarea 

în aer liber, 

− Cel mai bine este dacă activitatea folosește strategii și structuri cu care elevii sunt deja 

familiarizați (adică, colectarea datelor, folosind echipamente pe care le cunosc). 

− Încorporează oportunități pentru cursanți pentru a experimenta în mod autentic și de a 

deveni mai conștienți de sistemele naturale și umane în aer liber. 

Pregătirea elevilor 

− Folosiți un limbaj care îi ajută pe elevi să înțeleagă că spațiul exterior este un mediu de 

învățare. Puteți să-l numiți „laborator viu”, „sală de clasă în aer liber” sau „laborator de 

grădină”. 

− Pregătiți studenții pentru condițiile de afară, cu câteva zile înainte 

− Solicitați elevilor să facă o listă de norme externe și comportamente acceptabile. 

Asigurați-vă ca așteptările Dvs. pentru comportamentul lor în spațiu extern sunt corect 

înțelese, 

− Discutați despre importanța respectării spațiului exterior. Atrageți atenția asupra 

importanței faptului ca ființele indigene să nu fie deranjate în mediul lor natural. Uneori, 

colectarea datelor în aer liber implică mișcarea frunzelor sau ridicarea pietrelor, dar 

accentuați importanța faptului ca elevii nu ar trebui să lase nicio urmă și să se abțină de 

la ruperea frunzelor de pe copaci sau aruncarea pietrelor, de exemplu, 

− Asigurați-vă că elevii își înțeleg rolurile înainte de a ieși afară. Sunt observatori? 

Colecționează date? 

− Dacă aveți de gând să folosiți scule sau instrumente în exterior, asigurați-vă că elevii 

posedă cunoștințe despre utilizarea lor corectă înainte de a ieșii afară, 

− Stabiliți un semnal cu elevii care îi va alerta când este timpul să se regrupeze și să se 

îndrepte spre interior. 

Pregătirea profesorului 

− Aveți un plan de rezervă pentru scenariul cel mai rău caz pentru studenții care refuză „să 

se murdărească puțin”, 

− Vă recomandăm să cereți părinților sau altor voluntari să vă ajute să vă gestionați grupul 

mare, 

− Dacă elevii vor folosi orice echipament, luați în considerare furnizarea unei liste de 

echipamente, astfel încât să poată fi siguri că vor readuce totul înăuntru când vor termina. 
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 Strategii pentru management în afara (în timpul activității) 

− Lucrați din timp pentru ca elevii să exploreze mediul de învățare în aer liber și să se simtă 

confortabil cu acesta înainte de a începe sarcinile necesare, 

− Amintiți-le elevilor de rolurile lor în timp ce sunt afară. Mergeți în timpul activității pentru 

a monitoriza elevii și asigurați-vă că își îndeplinesc rolurile și folosesc echipamentele în 

siguranță, 

− Dacă trebuie să vă adresați elevilor în timp ce sunt afară, utilizați semnalul stabilit pentru 

a-i apela împreună și așezați-i într-o zonă în care vor fi confortabili. Asigurați-vă că este 

uscat, că nu se uită la soare și că temperatura este potrivită, 

− În timp ce sunteți afară, asigurați-vă că modelați modul de observare a organismelor FĂRĂ 

să interferați cu ele. 

 

Strategii pentru management în interior (după activitate) 

− Verificați-vă cu elevii și cereți-i să-și evalueze experiențele din aer liber în sala de clasă. 

Întrebați-i ce a funcționat și ce nu a funcționat, cereți elevilor să explice de ce, 

− Dacă au efectuat o investigație, cereți elevilor să facă o brainstorming cu pașii următori 

sau cu investigațiile viitoare, 

− Verificați echipamentul (dacă este cazul). 

 

Managementul ecosistemului de grup 

 

Gestionarea comunicării, coordonării și sprijinului reciproc între echipa de conducere, grupul de 

studenți și toate organizațiile partenere și personalul incl. părinții și comunitățile lor. 

Gestionarea ecosistemelor OEA își propune să promoveze sustenabilitatea pe termen lung, 

ajutând tinerii să învețe și să realizeze în școli, servicii pentru tineret, centre și cluburi, oferind în 

același timp educație în aer liber de înaltă calitate, personalul care lucrează cu tinerii, 

împărtășește și discută cu tinerii la ce se așteaptă să le atingă și să le implice în stabilirea 

obiectivelor. 

Comunicarea este partea cea mai importantă atunci când vorbim despre gestionarea 

ecosistemelor de grup, știind ce își doresc tinerii, ce se așteaptă, ce au învățat deja și identifică 

pașii următori în progresul lor. Acesta este modul în care managementul OEA va furniza tinerilor 

activități relevante în medii care îi interesează, îi provoacă și îi motivează. OEA oferă studenților 

sau participanților oportunități de a-și revizui și evalua progresul propriu și al celorlalți și le oferă 

sfaturi și sprijin pentru a-și îndruma învățarea, dar le permite, de asemenea, să se gândească, să 

reflecte și să ia decizii pentru ei înșiși. 
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Utilizarea eficientă a timpului, personalului, echipamentelor și resurselor disponibile este 

necesară pentru un ecosistem de grup de succes. Asigurarea unui mediu sigur, permițând în 

același timp tinerilor să înțeleagă și să evalueze riscurile implicate și să transfere această abilitate 

în alte domenii ale vieții lor și să aibă un plan de acțiune clar care să stabilească ce trebuie să facă 

individual pentru a realiza viziunea organizației pentru educația în aer liber. Acesta este un 

management sănătos al ecosistemului grupului OEA. 

 

 

 
Nivele de structură socială pentru educația în aer liber 

 

De ce este important să avem parteneriate eficiente? 

Legăturile eficiente dintre autorități, școli, organizații de tineret și cluburi de activități le permit 

tinerilor să profite la maximum de experiențele și învățarea lor în diferite medii, să se simtă 

confortabil într-un cadru de club și, ca urmare, să fie mai susceptibile să continue activitatea 

atunci când vor părăsi școala sau să încerce activități noi, în medii în aer liber noi și provocatoare. 

Acolo unde există legături clare între oportunitățile de învățare oferite în școală, și serviciile 

pentru tineret sau clubul de activitate, elevii, tinerii beneficiază cel mai mult. Școlile și cluburile 

care lucrează strâns împreună oferă cele mai bune oportunități de progres și realizare. Legăturile 

eficiente dintre școli și centre le permit tinerilor să se simtă confortabil departe de școală și să fie 
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pregătiți să învețe într-un mediu nou, să se bazeze pe activitățile începute la școală și să încerce 

noi activități, în medii în aer liber noi și provocatoare, să își raporteze experiențele la munca lor 

la școală. Tinerii progresează și realizează cel mai mult din cursurile din centrele de educație în 

aer liber, dacă școlile și centrele colaborează strâns și există o legătură clară între predarea și 

învățarea în centre și în școli. 

Cum devine o legătură eficientă? 

Atunci când autoritățile, școlile, organizațiile de tineret și cluburile de activități funcționează bine 

împreună, vorbesc între ele și își respectă contribuția reciprocă, își promovează reciproc 

activitățile, oferă oportunități tuturor tinerilor. Indiferent de experiența lor, aceștia împărtășesc 

o abordare comună de lucru cu tinerii și au așteptări similare față de ei. Instituțiile împărtășesc, 

de asemenea, o abordare comună a implicării părinților și comunicarea cu aceștia. 

Dovada unei legături eficiente și a unui management excelent al ecosistemelor de grup: 

− Colaborarea la dezvoltarea experienței în predare și instruire, 

− Partajarea facilităților, echipamentelor și resurselor, 

− Înțelegerea cadrului în care operează celălalt partener (de exemplu, rolurile și 

responsabilitățile consilierilor de educație în aer liber ai autorităților locale și ale 

organismelor naționale de conducere). 

Când școlile sau serviciile pentru tineret și centrele de educație în aer liber funcționează bine 

împreună, își respectă reciproc obiectivele și metodele educaționale. De asemenea, sunt pregătiți 

să se adapteze pentru a stabili un set comun de obiective pentru curs. Instituțiile se străduiesc să 

ofere oportunități tuturor tinerilor de a participa, indiferent de originea lor, stabilind o abordare 

comună de lucru cu tinerii și așteptările convenite, împărtășind o abordare comună de implicare 

și informare a părinților. 

O altă legătură eficientă datorită ecosistemului grupului este colaborarea dintre profesori, cluburi 

și personalul centrului în aer liber care se vizitează reciproc, împărtășind experiență și cunoștințe. 

Atunci când școlile, centrele, organizațiile de tineret și cluburile de activități funcționează bine 

împreună, tinerii sunt capabili să înțeleagă modul în care experiențele lor din școală și cele din 

afara ei se completează reciproc și pot lucra cu încredere în diferite medii. Este bine atât 

profesorilor, cât și elevilor, să se simtă confortabil lucrând cu oameni din medii diferite și de 

vârste și abilități diferite. Studenții și tinerii își pot dezvolta abilitățile în situații noi și 

provocatoare. Sunt capabili să-și echilibreze angajamentul și implicarea cu școala, grupul de 

tineret sau clubul de activitate și să-și transfere cunoștințele între diferite sectoare și în viața lor 

de zi cu zi. 
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Implicarea comunității și a părinților 

Cunoașterea resurselor care există în cadrul comunității și valorificarea la maximum a acestora 

este crucială pentru oportunitățile și opțiunile de scoatere a elevilor din școală în mod regulat. 

Prezența copiilor și tinerilor care lucrează în comunitate îmbunătățește profilul unei școli și 

facilitează o spirală pozitivă de interacțiuni. 

Ca practicant, mergeți la plimbări în comunitatea dvs. locală și cunoașteți cine locuiește și 

lucrează acolo. Descoperiți singur spațiile verzi și potențialul zonei pentru îmbogățirea 

curriculumului. Creați o bază de date cu interese, abilități, pasiuni și profesii ale părinților și ale 

localnicilor. Foarte des oamenii se oferă a fi voluntari sau să ajute la un proiect dacă li se cere 

direct. Includeți și personalul în acest lucru. Folosiți părinții și alți voluntari pentru a maximiza 

oportunitățile de învățare în aer liber care există în comunitatea dvs. Luați în considerare 

societățile istorice, muzeele și organizațiile sociale care pot avea membri sau voluntari. Acordați 

interes oricărei implicări în avans și nu uitați să urmați îndrumările școlii sau ale autorităților 

locale despre voluntari. Solicitați sfaturi din partea Consiliului părinților și a altor organisme 

conduse de părinți din cadrul școlii. Adesea, aceste organisme sunt dispuse și capabile să 

stabilească legături și să faciliteze conexiunile în cadrul comunității. 

Exemple de muncă comunitară în afara includ: 

- Îngrijirea unui loc special sau a unei părți a comunității, de ex. o grădină sau pădure din 

apropiere, unde resursele naturale sunt monitorizate și îngrijite, 

- Contribuirea la cultura unei comunități prin participarea la evenimente locale, cum ar fi 

festivaluri de artă, 

- desfășurarea activităților de antreprenoriat care implică explorarea sau participarea la 

comunitate, de exemplu, desfășurarea unei tarabe la piața fermierilor locali sau organizarea unui 

eveniment comunitar, precum o petrecere în grădină, 

- Îndeplinirea sarcinilor de cetățenie, cum ar fi colectarea gunoaielor, curățarea plajelor, lucrări 

de conservare sau plantarea de copaci. 

Comunitatea locală este o sursă semnificativă și relevantă de oportunități de învățare socială, 

culturală, istorică și de mediu. Comunitatea poate sprijini și îmbunătăți experiențele copiilor și 

tinerilor. De asemenea, cursanții pot contribui activ la transformarea școlii sau a centrului într-o 

parte apreciată a comunității. Acest lucru poate ajuta indivizii și familiile să dezvolte un sentiment 

de apartenență și de proprietate care poate fi benefic pentru toți. Școlile au nevoie de comunități, 

iar comunitățile au nevoie de școli. 
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Implicarea părinților și a îngrijitorilor 

Comunicarea către părinți și îngrijitori este importantă, astfel încât aceștia să știe la ce să se 

aștepte și ce trebuie să ia copiii lor în timpul activităților OEA. Părinții și îngrijitorii sunt, în general, 

pozitivi în privința învățării în aer liber. Este important să împărtășiți părinților beneficiile oferite 

de învățarea în aer liber și să discutați preocupările și aspectele practice cu privire la copiii care 

petrec timp în natură pe tot parcursul anului, în condiții meteorologice diferite. Creați 

oportunități pentru implicarea părinților. De exemplu: 

− Discutați și împărtășiți părinților idei și planuri pentru activități în aer liber prin canale de 

comunicare standard, 

− Invitați părinții să asiste la activități în aer liber, 

− Consultați și implicați părinții, Consiliul părinților și PTA cu orice lucrări de îmbunătățire a 

terenului școlii și oportunități din curriculum pentru învățare în afară 

− organizați un atelier pentru părinți sau includeți o sesiune de învățare în aer liber atunci 

când copiii încep școala, 

− oferiți activități în aer liber atractive și semnificative ca teme pentru acasă. 

 

Suport IT 

Tehnologia a devenit o parte inseparabilă a fiecărui segment al vieții umane. Nu există nici o 

ramură în care tehnologia și suportul IT să nu fie necesar. Așa este și la OEA. 

Diferite etape în managementul OEA utilizează diferite tipuri de suport IT. 

Să începem cu suportul IT, care este necesar pentru a menține conectate toate instituțiile, cum 

ar fi școlile, centrele de activități în aer liber, cluburile, centrele de tineret și guvernul. Ei trebuie 

să stocheze date referitoare la studenți, participanți, datele personale ale tinerilor, realizările și 

alte caracteristici. Este o întreagă rețea, o infrastructură IT, fără ea totul este mult dificil sau chiar 

imposibil. 

Un alt segment este acela că este nevoie de suport tehnologic și IT pentru dezvoltarea, 

monitorizarea și analiza performanțelor elevilor și a analizelor de sănătate, atingerea limitelor 

acestora și oferirea celor mai bune performanțe. 
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În funcție de activitatea în aer liber despre care vorbim, facilitățile și instituțiile trebuie să ofere 

suport IT bun și de calitate. Dacă vorbim despre orientare, trail running, running, instituțiile 

trebuie să furnizeze dispozitive GPS, aplicații pentru înregistrarea traseelor, analiza ritmului. Un 

alt exemplu este indiferent de ce tip de activitate este, este nevoie de suport IT pentru 

înregistrarea tuturor rezultatelor concurenților, participanților sau studenților. 

În fiecare activitate de educație în aer liber este aproape necesar sprijinul IT, dar în ciuda nevoii, 

oamenii, în special studenții, vor să-l folosească ca divertisment și doar pentru distracție. 

Tehnologia digitală poate fi un aspect important al oricărei activități de educație în aer liber. 

Indiferent dacă este vorba de planificare, fotocopiere de scrisori, fotografiere în timp ce sunteți 

plecat sau partajarea experienței cu ceilalți, tehnologia este un factor de facilitare și, dacă este 

utilizată în modul corect, poate adăuga o valoare considerabilă activității în aer liber. 

Când vorbim despre OEA, putem menționa că folosim tehnologia IT sau digitală în următoarele 

situații: 

− Înainte de a ieși afară (Planificare), 

− În natură 

− Împărtășirea experiențelor în aer liber (Evaluare). 

 

Înainte de a ieși afară (Planificare) 

Internetul a revoluționat organizarea și planificarea OEA. Multe școli și centre au stabilit 

oportunități de învățare în aer liber. De exemplu, în Scoția, școlile și instituțiile au construit o 

hartă interactivă care oferă o bază de date unde sunt locuri pe care școlile și centrele le pot vizita 

în toată Scoția, iar site-ul VisitWoods poate ajuta la localizarea pădurilor locale. 

Imaginile prin satelit din Google Earth, Google Maps, Big Maps și multe alte site-uri web similare 

oferă o oportunitate excelentă de a extinde o zonă înainte de o vizită. Aceste instrumente pot 

ajuta, de asemenea, copiii să înțeleagă unde se află zona în raport cu locul în care locuiesc și cu 

locurile pe care le-au vizitat anterior. Utilizarea de imagini prin satelit și locuri virtuale înainte de 
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o vizită poate ajuta, de asemenea, la legătura cu alte aspecte ale curriculumului. Folosind 

instrumentele Google Earth împreună cu rigla și busola, îmbunătățim abilitățile esențiale de 

distanță, direcție și orientare. 

Potențialul utilizării cartografierii digitale pentru schimbul de informații este capabil să se 

dezvolte rapid împreună cu potențialul său ca instrument educațional, în special în OEA. 

 

În natură 

Majoritatea oamenilor fac multe fotografii digitale și orice imagine dintr-o experiență de învățare 

în aer liber este probabil una memorabilă. Trucul este acela de a încuraja elevii să realizeze 

imagini digitale de calitate, care surprind frumusețea, starea de spirit și personalitățile 

experienței sau ale călătoriei. Deasemenea, există o mulțime de sfaturi și „sfaturi de top” online 

despre a ajuta copiii să facă fotografii digitale bune. Amintiți-vă că fotografiile pot ajuta la 

evidențierea învățării copiilor. Dacă este organizat corect și cu acordul celor implicați, este de 

asemenea, posibil să lucrați cu un întreg grup pentru a face o mulțime de fotografii și apoi să 

reconstruiți digital locurile în trei dimensiuni când vă întoarceți acasă. Serviciile web precum 

Photosynth ale Microsoft sunt instrumente utile în acest scop. Camerele de unică folosință au un 

loc în învățarea în aer liber. Sunt ieftine și ușor de utilizat în nisip, zăpadă sau murdărie. Versiunile 

impermeabile vă permit să surprindeți acele momente umede care altfel ar putea fi ratate. 

Imaginile nu sunt singurul lucru care ar trebui luate dintr-o experiență de învățare în aer liber. 

Înregistratoarele electronice de voce pot fi folosite și pentru a capta amintiri și sunete din locul 

vizitat. Înregistratoarele vocale nu trebuie să fie scumpe. Majoritatea telefoanelor mobile au, de 

asemenea, un înregistrator de voce și, atâta timp cât aveți un semnal, o varietate de aplicații, 

permit geo-localizarea sunetelor sau vocilor de pe câmp către o hartă digitală online. Acest lucru 

poate fi folosit când vă întoarceți acasă sau pentru ca observatorii să urmărească progresul 

grupului. 

Dispozitivele GPS pot fi, de asemenea, folosite pentru a localiza unde a fost grupul și pentru a 

împărtăși călătoria cu alții. Utilizând ceasuri GPS sau folosind GPS-ul pe telefoanele mobile, 

studenții pot înregistra date despre activitatea lor în timp ce merg pe jos, drumeții, alergare sau 

orice activitate și pot învăța despre aceasta despre zonă, efectuând analize sau doar stocându-

le. 

Utilizarea tehnologiei, cum ar fi unele dintre exemplele menționate mai sus, poate oferi 

experiențelor în aer liber ale elevilor un scop suplimentar și poate ajuta la procesele reflectare 

din interior. 
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Schimbul de experiențe în aer liber (evaluare) 

Gândiți-vă la „www” a internetului ca la afișajul World Wide Wall. Instrumentele digitale permit 

cursanților să împărtășească experiențele lor de învățare în aer liber cu un public autentic. 

Grupurile își pot scrie experiențele online și le pot împărtăși folosind o varietate de metode de 

publicare. Alternativ, grupurile de cursanți pot lucra în colaborare pentru a-și documenta 

gândurile și sentimentele folosind instrumente pentru a crea și edita documente de colaborare. 

Fotografiile pot fi încărcate pe site-uri web de partajare a fotografiilor și conținutul audio sau 

video colectat poate fi editat, extins și dezvoltat în podcasturi audio sau video. 

Activitatea GPS înregistrată poate fi, de asemenea, încărcată pe multe site-uri web, unde alte 

persoane pot învăța, analiza și obține o idee unde să meargă sau ce să facă în viitor. Foarte 

important, împărtășind experiențele lor în aer liber, practicienii și cursanții inspiră încredere în 

ceilalți, oferind sfaturi, inspirație și idei pentru învățarea ulterioară în exterior. 
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Introducere 

Activitatea de educație în aer liber este un concept care pune accentul pe relațiile privind elevii/ 

studenții și resurse naturale. 

Unul dintre cele mai importante obiective ale educației contemporane este de a dezvolta membri 

activi în societate. Acest lucru este valabil numai dacă individul este dezvoltat social și psihologic. 

Dezvoltarea individului poate fi posibilă prin organizarea de activități în care elevii să poată exersa 

coeziunea grupului, cooperarea, respectul, stima de sine, autodisciplina și grija față de ceilalți și 

bunăstarea lor. Activitățile în aer liber pot fi răspunsul perfect pentru această nevoie socială.  

Fondatorul primei școli experiențiale de educație în aer liber a fost Kurt Hahn, în 1941, ca urmare 

a nevoii societății moderne, și ca reacție la utilizarea greșită a tehnologiei moderne și evoluția 

acesteia. Declinul creativității, a competențelor practice, a respectului de sine, a autodisciplinei, 

și a compasiunii interumane și, de asemenea, lipsa imaginației și declinul condiției fizice au adus 

acest nou tip de educație. A fost creat atât pentru corp, cât și pentru mintea tinerilor, iar acum, 

în școli, are un sens diferit, care este de a oferi participanților săi posibilitatea de a-și dezvolta și 

atinge potențialul maxim și, după aceea, de a-i ajuta pe ceilalți să facă același lucru. Se bazează 

pe provocări, pe diferite sarcini și dezvoltă o curiozitate inovatoare și o voință invincibilă, 

tenacitate și compasiune. 

Copiii implicați în activități de educație în aer liber utilizează din plin simțurile, mușchii, creierul 

și se bucură de natură și, în plus, învață pe toată durata activităților. Învățarea în sistemul de 

educație în aer liber este o chestiune de a dezvolta interrelaționarea umană. 

Managementul resurselor 

Ce este managementul resurselor? 

Managementul resurselor este procesul de alocare a resurselor sau utilizarea resurselor naturale 

avute la dispoziție, cu scopul de a realiza cea mai bună experiență de activitate în aer liber. O 

gestionare bună a resurselor, la momentul potrivit și pentru activitatea potrivită, aduce cele mai 

bune rezultate. 

Pentru activitățile educative în aer liber, resursele trebuie concepute suficient de larg pentru a 

include cărți, filme, idei, materiale diverse, de asemenea curți ale instituțiilor de învățământ, 

parcuri, trasee forestiere și montane, facilități de picnic, campinguri, drumuri forestiere, centre 

publice și private de recreere în aer liber etc. 

Tehnici și mijloace în managementul resurselor 
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Managementul activităților în aer liber este o parte integrantă a unei programe școlare de succes. 

Mulți profesori consideră că este dificil să lucreze cu clasele lor în aer liber, datorită energiei 

ridicate a elevilor și a distragerilor care există în aer liber, suplimentare față de învățământul 

clasic. Cu toate acestea, atunci când suntem capabili să canalizăm energia și entuziasmul elevilor 

către activități de învățare sub concentrare și folosirea diferitelor „distrageri” ca instrumente de 

predare (cum ar fi pânze de păianjen, chemările de păsări, zgomotele din activitățile din 

apropiere), atunci spațiul exterior utilizat devine un cadru extrem de eficient și interesant pentru 

studiu și învățarea de noi deprinderi. Profesorii trebuie să găsească noi modalități de a motiva 

elevii și de a demonstra noi concepte, și să ofere elevilor abundență de oportunități de a explora 

natura, de a aplica abilitățile învățate din mai multe materii, de a descoperi bucuriile vieții 

sănătoase și lucrul în echipă.  

Cadrele au identificat următoarele strategii de management pentru a face orice activitate în aer 

liber eficientă și plăcută. Locul activității în aer liber este un mediu special de învățare, cu activități 

care sunt de obicei mai structurate decât recreația obișnuită, dar și de multe ori mai axate pe 

efort fizic și deschise decât cele făcute în clasă. Pentru a da viață acestui nou mediu de învățare:  

• Planificați activitatea astfel încât respectarea regulilor să fie lesne de înțeles și de respectat 

pentru elevi; 

• La instruirea despre activitate, trebuie folosit un limbaj accesibil, care să reflecte totodată și 

obiectivele ce trebuie atinse; 

• Formați și urmați rutine previzibile, cum ar fi începerea fiecărei activități prin formarea unui 

cerc, în care să se prezinte ideea principală și activitățile zilei, ocazie cu care se pot vedea 

așteptările elevilor; 

• Trebuie oferite elevilor numeroase oportunități de a identifica și utiliza instrumente, abilități 

sau deprinderi care le sunt accesibile; 

• Trebuie exploatate toate oportunitățile de a oferi elevilor posibilitatea de a alege.  

Importanța managementului resurselor 

• Planificare și programare – înțelegerea a ce resurse sunt disponibile și la ce moment; 

• Utilizarea resurselor – cunoașterea unde sunt deja alocate persoane sau alte resurse și 
dacă aceste alocări sunt adecvate; 

• Capacitatea resurselor disponibile – înțelegerea capacității reale a unei resurse, 
cunoașterea limitelor acesteia; 

• Prioritizarea și alocarea resurselor – Identificarea acelor aspecte prioritare care necesită 
cea mai mare atenție și, probabil cele mai specializate abilități; 
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• Abilitățile necesare și disponibile ale persoanelor implicate – Evaluarea abilităților 
fiecărui cursant și dacă trebuie adăugate resurse suplimentare. 

Reducerea riscului se poate face prin observarea din timp a potențialelor conflicte de resurse, 
pentru o atenuare mai receptivă, de obicei prin prioritizarea resurselor. 

În această nouă lume a tinerilor, dinamică, extrem de tehnologizată, gestionarea adecvată a 
resurselor în cadrul activităților în aer liber este o cerință esențială, pentru a menține aceste 
activități atractive pentru aceștia. Pentru aceasta, liderii de grup pot obține rezultatele așteptate, 
numai dacă li se oferă resursele și procesul adecvat de urmat. 

Gestionarea acestor resurse necesită, de asemenea, o inspecție atentă a programelor și a 
orarelor. Este importantă punerea pe tapet a tuturor acestor elemente, alături de obiectivele 
activităților în aer liber. 

Avantajele managementului resurselor 

Profesorii nu se concentrează doar asupra a ceea ce este disponibil în sălile de clasă, ci au la 

dispoziție și resursele aflate în aer liber, de care ar putea beneficia toți elevii, atât din punct de 

vedere academic, cât și comportamental. Lund și Gaigher (Lund, et al., 2002), au conchis că 

învățarea în aer liber este definită ca o metodă de învățare experimentală prin toate simțurile, 

prin expunere la mediul natural, oferind elevilor mai multe oportunități prin care să învețe noi 

deprinderi și abilități. Învățarea în aer liber este o experiență autentică pentru aceștia, care le 

permite șansa de a explora și de a investiga lumea din afara pereților unei clase (Bourne, 2000), 

(Lieberman, et al., 1998), (Louv, 2008), (Sobel, 2005). În aceste articole, autorii au constatat că 

învățarea în aer liber ar putea avea beneficii nu numai pentru elevi/studenți, ci și pentru 

profesori. Lumea naturală este disponibilă și accesibilă pentru ca toți să învețe și să o aprecieze. 

Mulți copii au probleme în a menține concentrarea și atenția în timp ce se află într-o zonă 

restrânsă, cum ar fi într-o clasă. Luându-i în aer liber, acest lucru oferă elevilor un context bogat 

în care să-și încadreze învățarea și le oferă posibilitatea de mișcare, stimulare a atenției, încât să 

se poată concentra asupra învățării lor. Dacă elevii se pot menține concentrați, în viitor, este 

mult mai puțin probabil ca aceștia să provoace comportamente perturbatoare. 

Comportamentele pot avea un efect domino. Acestea pot fi declanșate de lipsa de interes pentru 

studiu, lipsa de stimuli sau de încredere, care le pot afecta apoi motivația de a învăța și de a 

rămâne în temă. Utilizarea cadrului outdoor pentru diferite experiențe de învățare poate avea 

un impact semnificativ asupra acelor elevi care au probleme de concentrare în sălile de clasă. 

Poate crește motivația elevilor de a învăța și de a căpăta încredere în sine, ceea ce, la rândul său, 

poate îmbunătăți comportamentul elevului. James și Williams (James, și alții, 2017), au constatat 

că aceste experiențe practice cu natura oferă copiilor oportunități de a experimenta noi realizări 

personale, deși au abilități de învățare diferite sau dificultăți de comportament. 
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Stadiile managementului resurselor 

În faza de planificare, trebuie cunoscute resursele specifice necesare pentru a planifica și 
implementa cu succes activitatea în aer liber. Determinarea cerințelor de resurse, inclusiv resurse 
umane, abilități și resursele financiară, reprezintă doar prima etapă a managementului 
resurselor. 

A doua etapă este mobilizarea echipei și a celorlalte resurse implicate în implementarea 
activității, luând în considerare abilitățile distincte disponibile ale fiecăruia. Dacă se constată că 
lipsește o anumită resursă, trebuie luată o decizie pentru ca menirea activității în aer liber să nu 
fie afectată. Toate resursele necesare trebuie alocate în această etapă.  

Următoarea etapă a managementului resurselor este de a gestiona resursele asamblate, definind 
și comunicând clar rolurile și responsabilitățile între elevii implicați. 

Etapa finală a gestionării resurselor este monitorizarea resurselor, în vederea optimizării, 
maximizarea utilității și a eficacității în furnizarea contribuției lor așteptate. 

Provocările cheie 

Printre provocările cheie asociate cu managementul resurselor pot fi: 

• Gestionarea și prioritizarea noilor necesități în timpul activităților și stabilirea de așteptări 

adecvate cu părțile interesate cheie; 

• Înțelegerea seturilor de abilități necesare, așteptări aferente fiecărei resurse implicate; 

• Verificări ale funcționalității resurselor disponibile și adecvarea scopului lor; 

• Optimizarea programării pentru disponibilitatea resurselor corespunzătoare. 

Gestionarea resurselor umane este poate cea mai importantă parte a procesului de organizare 

în activități outdoor complexe, deoarece fără oameni care pot îndeplini sarcini simple este 

aproape imposibilă realizarea de activități cu succes de orice fel.  

În educația în aer liber, unul dintre obiectivele principale este asigurarea că participanții își 

dezvoltă relațiile sociale, astfel încât toți elevii ar trebui să fie instruiți și angajați în aceste 

activități. 

Cu toate acestea, pentru rezultate mai bune, în funcție de complexitatea activităților în aer liber, 

pot fi necesare computere, dispozitive electronice, software, sisteme de cronometrare, 

sincronizare, instrumente logistice, transporturi. 

De exemplu, un eveniment orientare sportivă poate fi o misiune foarte complexă de organizat și 

gestionat. Uneori, sarcinile auxiliare (parcare, muzică / video, mass-media, servicii de alimentație 

și băuturi) sunt mai complicate de gestionat decât scopul principal și trebuie să se poată avea 

toate aspectele sub control. Totuși, pierderea concentrării pe obiectivul principal poate provoca 

concurenților experiențe negative pe trasee, în timpul competiției (post de control greșit, 
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cartografiere defectuoasă etc.), ceea ce face ca toate celelalte eforturi să devină irelevante, chiar 

dacă se desfășoară cu succes. 

Managementul resurselor în orientare  

Noțiunile de bază ale educației în aer liber pune la dispoziție cunoștințe despre cerințele de 

bază pentru a manageria activitățile de educație în aer liber - o profesie modernă în zilele 

noastre, când educația în aer liber câștigă tot mai mult interesul studenților și susținerea 

autorităților în domeniul educațional.  

Înțelegerea gestionării resurselor în educația outdoor îi va ajuta pe sportivii de elită în orientare 

cu competențe digitale, pedagogice, de management, necesare pentru o viitoare carieră 

ulterioară performanței în sport, cum ar fi organizatorii de activități de educație în aer liber sau 

o profesie în sectorul tehnologiei sportive.  

În activitatea de organizare a evenimentelor sportive de rang înalt, unul dintre cei mai importanți 

pași este planificarea din timp și pregătirea acțiunii cu cât mai mult înainte, înainte de ziua 

competiției. 

Este important prevederea de scenarii bine pregătite pentru toate situațiile posibile, astfel încât, 

atunci când este nevoie, poate fi implementat un nou plan, fără a improviza strategii rapide. Se 

spune că o etapă reușită de orientare este atunci când organizatorul cursei se poate bucura de 

ea ca spectator. Pentru aceasta totul trebuie configurat în cel mai bun mod posibil și sarcinile să 

fie atribuite oamenilor specializați pentru nivelul fiecăruia de pregătire.  

Federația Britanică de Orientare a elaborat un ghid foarte complex pentru aceste acțiuni, care ar 

putea fi utilizat cu succes pentru pregătirea competițiilor de orientare (British Orienteering 

Federation, 2021).  

Clubul australian ACT a făcut, de asemenea, un ghid complet care ar putea fi utilizat pentru 

pregătirea competițiilor de orientare (Orienteering ACT Australia, 2021). 

De asemenea, este foarte utilă completarea de liste de verificare după eveniment, astfel încât 

echipa de management să se asigure că toate sarcinile sunt finalizate și poate primi feedback-uri 

utile pentru evenimentele viitoare. Federația Britanică de Orientare a publicat, de asemenea, o 

listă a acestor sarcini imediate, la încheierea oricărei competiții de orientare (British Orienteering, 

2021). 



 

90 

 

Time and space management  

Rolul spațiului în desfășurarea activităților în aer liber 

Educația în aer liber, prin diferitele medii în care operează, oferă beneficii educaționale și 

recreative majore, contribuind la dezvoltarea armonioasă a ființei umane. Majoritatea autorilor 

își asumă faptul că singurul loc în care pot avea loc activități în aer liber este natura. Aceasta oferă 

cea mai diversă gamă de resurse și resurse naturale, care sunt disponibile tuturor, dar pe lângă 

mediul natural, educația în aer liber folosește și alte medii în aer liber, la fel de variate și 

abundente în ceea ce privește resursele educaționale oferite. 

Cea mai simplă și mai la îndemână formă de educație în aer liber poate avea loc în zonele 

destinate educației, în curțile școlii. De regulă, profesorii susțin că nu au timp sau resurse pentru 

a muta copiii foarte departe de școala în care aceștia predau și, simultan, logistica materialelor 

didactice ar fi realizată cu ușurință în interiorul incintelor școlilor, deci acesta este cea mai bună 

opțiune în acest sens. De asemenea, nu trebuie obținute aprobări speciale de la autoritățile 

școlare sau diferite foi semnate de părinți prin care profesorul poate să părăsească instituția în 

timpul orelor. Dezavantajul utilizării acestor spații este lipsa unei varietăți de resurse naturale sau 

echipamente specifice pentru educația în aer liber care ar putea fi folosite în acest sens. 

Un alt mediu adecvat pentru activități de educație în aer liber pot fi spațiile publice deschise, 

administrate de autorități sau entități private, de la situri industriale până la situri istorice, de la 

sate la orașe, în parcuri locale sau naționale, experiențe rezidențiale în oraș sau în orașul natal, 

dar și expediții în alte țări, oferind o multitudine de resurse, resurse educaționale care așteaptă 

să fie descoperite. Aceste spații oferă o gamă largă de resurse educaționale care pot fi ușor 

utilizate în activități de educație în aer liber. Sunt, de asemenea, o modalitate bună de a-i face pe 

elevi conștienți de spațiul în care se dezvoltă social. Activitățile legate de educația în aer liber 

desfășurate în spațiul urban sau rural reprezintă punți între instituția școlară și societate, lumea 

reală. Unul dintre avantaje este că membrii societății pot observa eforturile profesorilor de a se 

implica activ în procesul educațional, de asemenea, elevii continuând cu viața socială. Cel mai 

mare avantaj este că cea mai largă varietate de discipline poate fi combinată prin această 

abordare. Se pot utiliza hărți, labirinturi și alte activități legate de orientare, diferite caracteristici 

pot fi folosite pentru a studia istoria, arta sau arhitectura sau geografia. De asemenea, elevii pot 

studia cu ușurință fizica folosind diversitatea exteriorului sau geometria, folosind abordări 

aplicate și exemple practice, de exemplu comparând diferitele forme geometrice care sunt 

identificate în mediul socio-cultural.  

Noile metode de educație își găsesc locul și în spațiul orașului, deoarece prin resursele variate 

oferite de orașe, elevii pot studia cu ușurință educația nutrițională și educația pentru sănătate. 

Educația alimentară, precum și diferitele discipline care se bazează pe sănătatea elevilor, au 
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devenit fundamentale în zilele noastre, deoarece problema obezității și a stresului dintre tineri a 

devenit mai semnificativă decât niciodată, mai ales acum când mass-media și piața, în general, 

nu promovează în mod necesar obiceiuri alimentare sănătoase. 

Printr-o educație corectă, individul este pregătit în sensul de a fi viabil și pentru viața socială, 

aducând mari contribuții în această direcție. 

Mediul sitat în aer liber sau locul în care se desfășoară activitățile în aer liber trebuie să fie 

organizat și ales în așa fel încât utilizarea sa să atingă o eficiență maximă. În organizarea 

activităților legate de educația în aer liber, pot apărea dificultăți în sensul găsirii unui loc potrivit. 

Acest lucru depinde de factori precum: numărul de elevi participanți, dimensiunea zonelor 

disponibile, condițiile meteorologice, disponibilitatea echipamentului și dotărilor sau alegerea 

materialelor naturale, ori promovarea unora dintre ele, stabilirea contextelor sau cadrelor în care 

vor avea loc aceste activități.  

Conform curriculumului pentru excelență în învățarea în aer liber, elaborat în Scoția în 2010 

(Scotland, 2010), există un cadru de întrebări care îi ajută pe cei care planifică astfel de activități 

să ia decizia corectă cu privire la alegerea celui mai potrivit loc pentru învățare. Acestea sunt 

următoarele: 

• Ce experiențe și obiective abordează școlile? 

• Cine poate oferi îndrumări cu privire la locurile disponibile potrivite pentru activități educative 

în aer liber la nivel local și național? 

• Care sunt locurile frecventate de alte școli sau instituții de profil? 

• Care sunt acele locuri la care se poate ajunge pe jos, astfel încât experiențele de învățare în aer 

liber să fie durabile și sistematice? 

• Contextele de învățare propuse sunt suficient de motivante pentru elevii implicați? 

• Care sunt spațiile care pot fi folosite de mai multe ori pentru a consolida procesul de învățare? 

• Care sunt locurile potrivite de vizitat în diferite anotimpuri pentru a atinge diferite țeluri? 

Principalele aspecte în organizarea activităților în aer liber 

Cel mai dificil pas în formarea unei rutine educaționale care include activități în aer liber este 

adesea primul pas, și anume ieșirea în afară. Cu o planificare inițială adecvată, acest proces poate 

fi ușurat. Se propun câteva recomandări practice pentru eficientizarea procesului de pregătire a 

educației în aer liber: 

• Elevii ar trebui să aibă haine și încălțăminte pentru activități în aer liber (realizate din materiale 

impermeabile, dar ușoare, care permit mișcarea facilă), acestea fiind depozitate în incinta școlii, 

întotdeauna la îndemână. În caz contrar, atunci când elevii nu pot îndeplini această cerere, își 

pierd o parte din integrarea socială între ceilalți care pot face acest lucru. 
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• Elevii ar fi trebuit să aibă pregătit un kit cu resurse ușor accesibile în aer liber, fiind întotdeauna 

pregătiți pentru scurte ieșiri, chiar dacă se decide să urmeze o activitate spontană în aer liber; 

• Profesorii trebuie să inițieze scurte sesiuni în aer liber înainte de pauzele de prânz, înainte de 

a-i lăsa pe elevi acasă sau dimineața, la sosirea lor; 

• Pentru rezultate mai bune, ar trebui să realizăm evaluarea raportului risc/beneficiu, împreună 

cu elevii clasei care sunt eligibili să participe la activități în aer liber, astfel participanții informați 

și implicați vor putea lua decizii mai bune cu privire la modul de gestionare a riscurilor; 

• Programa educației în aer liber ar trebui să fie planificată scurt și simplu, astfel încât elevii să se 

obișnuiască cu munca graduală și ușoară cu exteriorul. Realizarea unor planuri pentru o serie de 

activități în aer liber, care sunt direct legate de activitatea desfășurată în sala de clasă cu 

participarea elevilor implicați, ar trebui să mențină aceste activități accesibile pentru elevi; 

• Activitățile în aer liber pentru începători vor fi planificate folosind diferite jocuri de socializare 

sau de cunoaștere, desfășurate în interiorul naturii. Mai târziu, după ce elevii se obișnuiesc cu 

noul mediu, aceste activități pot fi urmate de activități de studiu. 

Educația în aer liber, implementată în mod corespunzător, va crește importanța resurselor și 

instrumentelor utilizate în timpul activităților conexe și le va transforma în mijloace didactice, 

servind unui scop didactic bine definit și motivând atingerea scopurilor propuse. 

Atunci când pregătește activitățile, un bun coordonator trebuie să prevadă întregul curs al 

momentelor din care se formează procesul didactic. Conținutul programei urmărite, obiectivele, 

constrângerile care ar putea apărea, disponibilitățile mediului exterior ales, dar și nevoile 

participanților trebuie luate în considerare. Majoritatea resurselor materiale se află deja în 

mediul exterior ales, iar un bun coordonator alege să le completeze folosind alte instrumente 

pre-pregătite.  

Ca parte a activităților legate de educația în aer liber, elevilor li se poate cere chiar să gestioneze 

sau chiar să aleagă resursele de care au nevoie pentru a îndeplini singuri sarcinile. Se așteaptă ca 

ei să se simtă copleșiți la început, negând că au nevoie de aceste activități în natură, dar pe 

parcursul procesului, fiind puși în situația de a nu avea totul la dispoziție, își pot trezi propria 

creativitate și pot face corelații interesante. 

Prin urmare, elevii ar trebui să aibă libertatea de a-și aduce diferite resurse din spațiul interior în 

exterior pentru a-și finaliza procesul de învățare, după cum consideră potrivit. În centrul 

planificării spațiului fizic în aer liber, trebuie asigurată existența unor resurse suficiente la 

îndemâna participanților, mai ales dacă se vor alătura mai mult decât se poate aștepta. Într-unul 

dintre studiile sale, McLean a demonstrat că lipsa resurselor educaționale duce adesea la 

conflicte între membrii grupului sau chiar la neproductivitatea activității (McLean, S. V., 1991). 

De obicei, în cadrul educației în aer liber, este necesară o listă de materiale necesare pentru 
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fiecare activitate, astfel încât să existe o imagine de ansamblu a ceea ce implică activitatea pentru 

toți participanții. Acest lucru nu înseamnă că lista materialelor este definitivă, dar este de dorit 

completarea materialelor propuse cu altele, găsite de participanți la fața locului. 

Planificarea temporală a educației în aer liber 

În esență, gestionarea timpului nu înseamnă doar să gestionezi timpul, ci gestionarea pe sine. 

Orice subiect are la dispoziție aceleași 24 de ore în fiecare zi, iar utilizarea acestora este la 

latitudinea fiecăruia. 

Cele mai bune tehnici de gestionare a timpului îmbunătățesc modul de lucru, ajută la controlul și 

gestionarea distragerilor și la fixarea concentrării. Deși există multe tehnici descrise pe internet, 

în continuare se prezintă cele cinci tehnici principale de gestionare a timpului - și instrumentele 

lor asociate - care fac efectiv diferența. 

Timpul este o constrângere definitorie. Totul trebuie să fie planificat în funcție de un timp clar 

definit și fiecare membru care participă la procesul educațional trebuie să facă față ritmului rapid 

al fiecărei zile în mediul educațional de astăzi. De asemenea, elevii trebuie să-și împartă timpul, 

astfel încât să reușească să finalizeze tot ceea ce și-au stabilit ca obiective, precum și pentru cei 

care sunt epuizați sub greutatea disciplinelor pe care trebuie să le parcurgă după un program fix. 

Pentru unii copii, sunt programate pauze chiar la secundă, iar la sunetul clopotului începe din nou 

același proces în care elevii sunt solicitați să se concentreze și să lucreze contra cronometru. Acest 

ciclu se repetă la nesfârșit, mai ales dacă combină orele după școală, unde trebuie să atingă 

performanțe ridicate. Fiecare profesor, în organizarea activităților educaționale de instruire, 

trebuie să țină cont de aceste fapte, deoarece există mai multe categorii de fișe de timp alocate 

pentru studiu la fiecare nivel de vârstă. 

Prin urmare, educația în aer liber ar trebui să se încadreze în astfel de programe fixe și rigide. 

Întrucât educația în aer liber apare deja ca disciplină curriculară în unele sisteme educaționale 

din lume, instituțiile care doresc să o implementeze în rutina zilnică a elevilor trebuie să adapteze 

conținutul și orarele astfel încât activitățile în aer liber să-și facă loc în educația copiilor. Elevii au 

nevoie de o abordare flexibilă a programului, cu cât mai puține întreruperi din partea 

profesorilor, evenimente emergente sau constrângeri de timp. Participarea la activități frecvent 

întrerupte va induce incapacitatea de a se concentra asupra sarcinilor.  

De asemenea, trebuie luat în considerare faptul că elevii participanți, deși nu sunt presați de timp, 

reușesc nu numai să finalizeze activitatea începută, ci să depășească barierele întâmpinate, 

adăugând mai multă valoare rezultatelor obținute, completându-le cu idei noi, creativitate și 

inovație. Activitățile în aer liber pot fi cu ușurință împărțite altfel decât pe ore, în sensul că ar 

putea avea continuitate, fără a pune o presiune suplimentară asupra elevilor. Faptul că elevii nu 

trebuie să fie într-o poziție fixă, în scaun, oferă o nouă concepție a timpului.  
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Atunci când organizează activități de educație în aer liber, fiecare profesor trebuie să adapteze 

programul astfel încât conținutul fiecărei discipline să poată fi găsit în activitatea desfășurată. 

Părinții trebuie anunțați în prealabil pentru a se putea pregăti dacă este o activitate mai 

elaborată. Pentru activitățile spontane, nu este necesară multă pregătire în ceea ce privește 

timpul sau conținutul. De obicei, timpul va fi organizat astfel încât plecarea să se facă mai 

devreme, de preferință în prima parte a zilei, astfel încât elevii să aibă suficient timp de petrecut 

pe drum, dar și în locul selectat, și mai ales pentru ca elevii să poată reveniți la timp la sfârșitul 

programului. Dacă activitatea în aer liber se desfășoară în timpul orelor obișnuite, părinții ar 

trebui să fie anunțați dacă copiii vor părăsi școala, indiferent de durata activității care va fi 

desfășurată în mediul extern.  

Ca durată, educația în aer liber poate consta în activități scurte ca supliment la o oră, utilizate ca 

strategii de studiu de 20-30 de minute, sau ca activitate complexă de 2-3 ore, sub formă de 

ateliere organizate, în care sunt urmărite anumite seturi de obiective. 

Tehnici de gestionare a timpului 

Cele mai bune tehnici de management al timpului îmbunătățesc modalitățile de lucru, ajută la 

controlul distragerilor și asigură concentrarea. Pot fi definite 5 tehnici esențiale de gestionare a 

timpului și instrumentele asociate acestora, în cel mai practic mod de a le descrie: 

1. A fi intenționat: prin a lucra cu o listă cu activități „de făcut” 

Întocmirea listelor cu activități „de făcut” este una dintre cele mai puternice modalități de 

a deveni mai productivi. Cele mai bune liste includ o varietate de sarcini: sarcini rapide și 

urgente care ar putea fi finalizate, de exemplu, în 10 minute, și sarcini operaționale mai 

mari, care pot fi chiar în desfășurare. 

A avea o listă cu activități „de făcut” stabilită va ajuta la păstrarea priorităților dorite în 

lucrul. Lista trebuie să reflecte efectiv ceea ce trebuie îndeplinit - toate sarcinile care apar 

în afara ei sunt secundare - și dacă apar distrageri, o consultare rapidă cu lista de sarcini va 

aduce aminte de prioritățile la momentul respectiv. 

2. Prioritizarea sarcinilor după importanță 

După redactarea listei de activități, pentru o mai bună gestionare a timpului, prioritizarea 

sarcinilor este următorul pas. Acest pas va ajuta succesiunea firească a activităților, în 

ordinea importanței. Utilitatea prioritizării nu poate fi exagerată, existând și restricțiile 

temporale.  

3. Menținerea concentrării: managementul distragerilor 
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În ciuda celor mai bune intenții, există mereu o predispoziție a distragerii atenției. De la 

notificări de pe rețele sociale la colegi vorbăreți, realizarea task-urilor este aproape 

întotdeauna mai dificilă decât ar trebui să fie.  

Având în vedere că durează câteva minute pentru a repornirea unei activități după o 

întrerupere, costul productiv al distragerilor noastre zilnice se adaugă rapid. Deci, 

gestionarea eficientă a distragerilor pentru a proteja fluxul și concentrarea devine 

importantă. 

4. Structurarea programului: organizarea timpului în blocuri temporale 

Un program structurat este crucial pentru obținerea efectivă a rezultatelor. Ajută la 

protejarea spațiului pentru muncă și stabilește o presiune sănătoasă pentru a-l completa 

efectiv. Distribuirea timpului în blocuri este una dintre cele mai productive modalități de a 

face acest lucru, deoarece împiedică o sarcină să depășească altele sau întreaga zi și nu mai 

solicită abilități de mai multe sarcini.  

Principiul este, în esență, o abordare atentă pentru a împărți atenția între toate lucrările.  

5. Autocontrol: urmărirea derulării unui proiect în timp  

În cele din urmă, îmbunătățirea utilizării timpului nu se poate face, fără a înțelege cum este 

cu adevărat utilizat. Urmărirea timpului în raport cu progresul efectuat este un procedeu 

elementar - oferă o perspectivă și o conștientizare de sine pentru a face schimbări eficiente, 

evidențierea scurgerilor de timp care nu sunt evidente, identificarea proceselor ineficiente 

și stabilirea modelelor productive. 

Alte influențe asupra managementului activităților educative în aer liber, în timp și 

spațiu 

Cea mai imprevizibilă componentă a activităților de educație în aer liber este, fără îndoială, 

reprezentată de vreme și condițiile meteorologice. Acest lucru ar trebui văzut ca firesc și tratat în 

așa fel încât elevii să nu fie împiedicați în activitățile în aer liber. În ceea ce privește locul ales 

pentru activitățile în aer liber, dar mai ales configurația zonei, toate schimbările posibile de vreme 

care pot avea loc trebuie luate în considerare înainte de ca un grup să fi angajat în astfel de 

activități.  

Un mediu nefavorabil în ceea ce privește temperaturile, frigul, umbra sau vântul extrem poate 

avea influențe negative asupra nivelului de concentrare și, astfel, nu poate duce la rezultate 

pozitive ale procesului educațional, chiar dacă activitatea în aer liber are loc în cel mai apropiat 

mediu al școlii. 

Condițiile meteo pot include temperaturi extrem de scăzute sau ridicate, ploaie, vânt sau căldură 

excesivă. Activitatea în aer liber nu necesită nicio alocare suplimentară în ceea ce privește gradul 
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de utilizare a activităților conexe, dar vine ca un ajutor de învățare și complementar programelor 

clasice.  

Un organizator de activități în aer liber verifică spațiul atât în momentul organizării, cât și cu 

câteva ore înainte de activitate, pentru a se asigura că activitatea poate fi desfășurată fără 

probleme.  

Acesta nu poate solicita participarea la aceste activități dacă condițiile meteorologice nu sunt 

favorabile. Cu toate acestea, oricât de bună ar fi pregătirea, vremea poate evolua rapid în rău. 

Este responsabilitatea organizatorilor să fie pregătiți pentru astfel de situații, cu un plan de 

rezervă bine definit, astfel încât tinerii participanți să nu resimtă neplăceri, și să își poată continua 

activitatea cât mai eficient posibil. 

Un prim pas în atingerea acestor obiective este asigurarea protecției pentru cele două condiții 

meteorologice extreme, frigul și căldura. Acest lucru poate fi posibil prin pregătirea stocurilor de 

îmbrăcăminte groase sau a protecției solare. 

Al doilea pas poate fi protejarea spațiului proiectat pentru activitate sau pregătirea unui plan de 

rezervă privind retragerea într-o zonă protejată. Organizatorul va acorda atenție zonelor în care 

se poate retrage împreună cu grupul de participanți, în caz de nevoie. De exemplu, zonele de 

rezervă pentru educația în aer liber pot conține adăposturi din lemn, cu trei pereți și un acoperiș, 

pe care participanții la activitățile în aer liber le pot folosi indiferent de condițiile meteorologice. 

Dacă sunt folosite păduri, dealuri sau zone de câmpie în afara orașului fără soluții de rezervă, în 

caz de vreme extremă elevii nu se vor putea concentra asupra sarcinii, ci se vor lupta cu condițiile 

meteorologice.  

Prin urmare, pentru a depăși obstacolele vremii, spațiile acoperite sau protejate sunt cele mai 

bune soluții, în care elevii nu sunt obligați să renunțe complet la activitățile planificate, dar le pot 

finaliza indiferent de condițiile meteorologice.  

Dacă o activitate în aer liber a fost deja planificată și este mult mai complexă decât ieșirea pe 

verande sau în jurul școlii, aceasta va fi anulată până când siguranța este garantată la toate 

nivelurile. 

Managementul grupului / echipei 

Scopul principal al utilizării activităților în aer liber este de a produce schimbări la nivelul 

abilităților fizice, la nivel interpersonal, la nivelul relației cu ceilalți membri ai grupului, față de 

sine și, nu în ultimul rând, față de comportamentul participanților cu privire la mediul 

înconjurător. Indiferent de conținutul predat, educația în aer liber este un întreg proces de 

învățare care are loc într-un mediu natural. Vine ca o completare a tipului de educație formală, 

dar se face în cel mai plăcut mod posibil. De asemenea, susține toată educația și învățarea pe 
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care elevii o primesc în școală și în familii, dar se realizează prin utilizarea tuturor metodelor 

moderne: jocuri în echipă, discuții gratuite, jocuri de rol, actorie, activități practice, metodă de 

grup, brainstorming, caz studii, învățare prin acțiuni, învățare prin activități, excursii, vizite, 

organizarea de evenimente.  

Există dovezi care arată că cu cât copiii petrec mai mult timp în aer liber la școală, cu atât 

comportamentul lor este mai pozitiv.  

Ce este grupul? 

Există o mulțime de dovezi care arată că, pe măsură ce copiii petrec mai mult timp în aer liber la 

școală, cu atât comportamentul lor social este mai potrivit.  

Modul în care funcționează grupurile are implicații importante pentru rezultatele activității. 

Grupurile în care elevii se înțeleg simt dorința de a contribui la echipă și sunt capabili să își 

coordoneze eforturile pot avea niveluri ridicate de performanță, în timp ce echipele caracterizate 

de niveluri extreme de conflict sau ostilitate își pot demoraliza membrii. 

Când gradul de caramaderie din cadrul grupului este ridicat și membrii grupului sunt atașați unul 

de celălalt și acționează ca o unitate, înseamnă că grupul este coeziv. Cu cât un grup este mai 

coeziv, cu atât va fi mai plin de succes și cu atât experiența va fi mai satisfăcătoare pentru membrii 

grupului.  

Principalii factorii care afectează coeziunea grupului includ următorii: 

• Similaritate. Cu cât membrii grupului sunt mai asemănători în ceea ce privește vârsta, 
sexul, abilitățile, atitudinile, valorile și credințele, cu atât grupul se va lega mai probabil. 

• Stabilitate. Cu cât un grup rămâne mai mult împreună, cu atât devine mai coeziv. 

• Mărime. Grupurile mai mici tind să aibă niveluri mai ridicate de coeziune. 

• Suport. Atunci când membrii grupului primesc suport și sunt încurajați să-și susțină 
colegii membrii echipei, identitatea grupului se consolidează. 

• Satisfacția membrilor grupului. Coeziunea este corelată cu măsura în care membrii 
grupului sunt mulțumiți cu performanța realizată, comportamentul și conformitatea 
reciprocă cu normele grupului. 

Cercetări în domeniu arată că acceptarea regulilor într-un grup este indusă de coeziunea la grup. 

Grupurile cu un angajament ridicat al task-urilor se descurcă bine, dar un grup în care regulile 

sunt să funcționeze cât mai puțin posibil ajung la rezultate sub așteptări. 
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Figură 1 Grupurile cu o coeziune ridicată și un angajament ridicat pentru sarcini tind să fie 

cele mai eficiente 

Există multe avantaje în crearea unui grup coeziv. Membrii sunt în general mai satisfăcuți 

personal și au o mai mare încredere în sine și o stimă de sine, atunci când se află într-un grup de 

care simt că aparțin. Pentru mulți, apartenența la un astfel de grup poate fi un remediu împotriva 

stresului, care poate îmbunătăți bunăstarea mentală și fizică. Deoarece membrii sunt implicați în 

grup și în activitatea acestuia, este mai probabil să participe în mod regulat și să participe activ la 

grup, asumându-și mai multă responsabilitate pentru funcționarea grupului. În plus, membrii se 

pot baza pe forța grupului de a persevera în situații dificile care altfel ar putea fi prea greu de 

abordat individual. 

Membrii grupului au o identitate colectivă; experimentează o legătură morală și dorința de a 

rămâne parte a grupului; împărtășesc un sentiment de scop comun, lucrând împreună la o sarcină 

sau o cauză semnificativă și stabilesc un model structurat de comunicare. 

Ce este echipa? 

O echipă este o coaliție coezivă de oameni care lucrează împreună pentru atingerea obiectivelor 

reciproce. A fi în echipă necesită un angajament față de viziune și implică fiecare persoană care 

lucrează pentru atingerea obiectivului echipei. Echipele diferă de alte tipuri de grupuri prin faptul 

că membrii se concentrează pe un obiectiv comun, cum ar fi o prezentare, discutarea unui 

subiect, scrierea unui raport sau câștigarea unei medalii la o competiție internațională sportivă. 

Mai mult, echipele tind să fie definite și prin dimensiunea lor relativ mai mică. Echipa se poate 

defini ca un număr mic de persoane cu abilități complementare care se angajează într-un scop 

comun, obiective de performanță și abordare pentru care se răspund reciproc.” 

Scopul reunirii unei echipe este de a atinge obiective mai mari și mai complexe decât ceea ce ar 

fi posibil pentru un individ care lucrează singur sau chiar suma simplă a mai multor indivizi care 

lucrează independent. Munca în echipă este, de asemenea, necesară în cazurile în care sunt 

exploatate mai multe abilități, sau în care este necesară participarea mai multor persoane. 
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Echipele pot, dar nu întotdeauna, să ofere performanțe îmbunătățite. Lucrul împreună pentru 

promovarea unei agende de echipă pare să crească cooperarea reciprocă între ceea ce sunt 

adesea facțiuni concurente. Scopul unei echipe este să obțină rezultate, să performeze, și să 

obțină victoria în provocările pe care le implică.  

Cei mai buni manageri sunt cei care pot forma un grup de indivizi și îi pot transforma într-o echipă 

eficientă. 

Caracteristicile cheie ale unei echipe adevărate includ acțiuni colaborative, în care, împreună cu 

un obiectiv comun, membrii au sarcini legate între ei. În schimb, într-un grup, indivizii sunt 

responsabili doar pentru propria parte în care sunt implicați. De asemenea, împărtășesc 

recompensele unei performanțe puternice a echipei cu compensarea lor pe baza rezultatelor 

comune. Compensația indivizilor trebuie să se bazeze în primul rând pe un rezultat comun, nu pe 

performanță individuală. Membrii sunt, de asemenea, dispuși să se sacrifice pentru binele 

comun, în care indivizii renunță la resursele rare, pentru binele comun, în loc să concureze pentru 

resursele respective. De exemplu, în echipele de fotbal și baschet, indivizii se ajută reciproc în 

mod activ, renunță la propria șansă de a înscrie pasând mingea și câștigă sau pierd în mod 

colectiv, ca echipă. 

Cercetările arată că, cu cât membrii echipei percep mai mult că rezultatele sunt interdependente, 

cu atât mai bine împărtășesc informații și performanțe mai bune.  

Interdependența rezultatelor colective, reflexivitatea task-urilor și eficacitatea echipei: o 

perspectivă motivată de procesare a informațiilor. 

Conducerea echipei și autonomia acesteia 

 
Figură 2 Clasificarea echipelor după modul de coordonare 
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Comportamentul echipei / grupului 

Educația în aer liber oferă un impact pozitiv asupra motivației și agitației verbale a copiilor, 

fluctuații mari ale emoțiilor, comunicări mai pozitive și mai multă activitate fizică iar inactivitatea 

fizică poate fi considerată un risc pentru mulți copii (Bjorklund, et al., 2000). La școală, aceștia 

stau în cea mai mare parte după masa din clasă, iar după încheierea programului școlar, mulți 

copii sunt tentați să stea în fața computerului, a tabletei, telefonului, sau să se uite la televizor. 

Chiar dacă mulți copii par să se adapteze fără urmări negative la un grad ridicat de inactivitate 

fizică, totuși, acest obicei poate avea efecte negative temporare și pe termen lung, să se adapteze 

la medii care sunt diferite de nevoile biologice ale copiilor, iar strategiile de învățare devin din ce 

în ce mai abstracte (Bjorklund, et al., 2000).  

Scoaterea elevilor în afara clădirii școlii poate oferi beneficii diferite, cum ar fi posibilitatea de a 

învăța mai direct, mai puțin abstract și de a fi mai activi fizic. Acest lucru poate duce la beneficii 

comportamentale, schimbări de stare în bine și urmărirea mai facilă a programei școlare (Fox, et 

al., 2003). Dar copiii sunt diferiți în multe feluri și au nevoi foarte diverse. Temperamentul este 

un parametru relevant pentru studierea diferențelor între indivizi. Riscul este adesea asociat cu 

stilul temperamental. Majoritatea copiilor au un temperament ușor, care este asociat cu un risc 

scăzut pentru dezvoltarea psihopatologiei și a problemelor de comportament (Mendez, și alții, 

2002). Copiii mai timizi sau cu temperament ușor prezintă riscuri reduse, în timp ce copiii cu 

temperament dificil prezintă riscuri mai mari. Aproximativ 30% dintre copii nu se încadrează în 

aceste trei categorii și despre aceștia se poate spune că prezintă un temperament mixt. Copiii cu 

temperament mixt tind să aibă un risc ușor mai mare decât copiii cu stil temperamental timid. 

Acest grup temperamental are o combinație de dimensiuni temperamentale:  

• Activitate, 

• Ritmicitate, 

• Abordare sau retragere, 

• Adaptabilitate, 

• Praguri senzoriale, 

• Intensitatea emoțiilor, 

• Calitatea dispoziției, 

• Distractibilitate 

• Persistență.  

Acești parametri se bazează pe datele colectate de Thomas și Chess într-un studiu amplu asupra 

copiilor mici din New York în anii 1950. Fiecare copil are o combinație unică dintre aceste nouă 

caracteristici (Thomas , și alții, 1977). 

Majoritatea parametrilor temperamentali intervin în viața și comportamentul copilului în timpul 

zilei la școală: un copil cu hiperactiv poate fi frecvent corectat și considerat o problemă 

disciplinară, deoarece este prea activ fizic și nu îndeplinește cerințele de a fi liniștit și de a sta 
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așezat. Un copil cu o dispoziție în general bună tinde să se simtă confortabil împreună cu alți copii 

și să nu se certe inutil, atunci când se joacă cu alți copii.  

Un copil cu o persistență ridicată încearcă să revină la aceeași activitate dacă este întrerupt, iar 

acest copil poate lucra cu o activitate în mai mult de o oră, precum și activități de finețe. Un copil 

cu distragere ridicată poate fi ușor îndepărtat de activitatea în care este implicat. Acest copil are 

probleme să se concentreze și poate fi ușor distras și deranjat în activitățile sale școlare.  

Un copil cu o abordare înaltă va încerca să nu evite sau doar să urmărească activități / jocuri noi, 

la care este implicat. Acest copil nu este nici timid când întâlnește copii noi.  

Copilul cu adaptabilitate ridicată se va integra cu ușurință într-un mediu sau context nou, chiar 

dacă noile activități de la început pot speria.  

Un copil cu un prag ridicat nu este foarte sensibil la temperatura din clasă și, de obicei, nu se 

plânge de temperatura din clasă. Acest copil nu este nici foarte sensibil la strălucirea și 

luminozitatea luminii.  

Un copil cu intensitate ridicată a emoțiilor prezintă reacții disproporționate, dacă alți copii îi iau 

lucrurile, iar acest copil deseori reacționează excesiv și se poate supăra tare, în situații de stres 

(Thomas , și alții, 1977). 
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