
LECȚII  

OUTDOOR



Educația  outdoor  se bazează  

pe învățarea  în aer liber 

Metoda poate include educația pentru 
mediu, activități recreative, programe 
de dezvoltare personală și socială, 
drumeții, aventură etc.

OBIECTIVE GENERALE:

Dezvoltă:

- abilitați socio-personale 
(îmbunătățesc munca în echipă, 
relațiile sociale)

- abilitățile de management 
(organizare, coordonare, evaluare)

Oferă:

- un cadru stimulativ de învățare

- posibilitatea creării unui mediu 
relaxant și motivant în funcție de 
problema identificată.



Caracteristicile cheie ale  educației outdoor

- oferă șansa contactului direct cu natura 

desprinzându-se ca o modalitate benefică 

pentru schimbarea atitudinilor și 

comportamentelor elevilor față de mediu;

- reprezintă o nesecată sursă de experiențe 

de învățare într-un mediu relaxant, liber, 

fără constrângeri, oferind participanților 

numeroase provocări;

- ușurează procesul de învățare al elevilor 

care întâmpină dificultăți în acest sens,

ajutându-i să devină mai capabili, mai 

motivați;

- contribuie la dezvoltarea personală;

- facilitează dezvoltarea spiritului de 

echipă;  

- legătura dintre elevi și elevi-profesori duce 

la creșterea gradului de participare activă;

- conferă nenumărate beneficii fizice, 

emoționale și mentale.



Aspecte practic-aplicative
de realizare a educaŢiei

outdoor

Programul educaţiei outdoor are 

efect preventiv-educativ-terapeutic şi

include plimbări în aer liber, discuţii 

într-un cadru relaxant şi motivant, 

exerciţii fizice, permiţând un grad ridicat

de creativitate, activităţilor desfăşurate.

În mod deosebit, la elevii cu CES, 

jocurile şi activităţile în aer liber fac

parte din procesul corectiv-recuperator

care contribuie la 
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Valorificarea educaŢiei outdoor În dezvoltarea
emoŢionalĂ Şi socialĂ a copiilor
– premisĂ a dezvoltĂrii cognitive -

Nevoia de a se simŢi

respectat

Activităţile în aer liber
încurajează copiii să se simtă în
largul lor, astfel încat ei vor fi
mult mai deschişi, vor comunica,
îşi vor exprima propriile opinii,
se vor simţi băgati în seamă şi
vor simţi că deciziile lor contează
pentru ceilalţi;

Elevii se simt bine când sunt
consultaţi cu privire la diferite
jocuri sau activităţi.



Nevoia de a fi responsabil
Lectiile outdoor oferă copiilor posibilitatea de a primi diferite sarcini ce vizează

implicarea tuturor, în activităţile propuse.

În cadrul activităţilor de ecologizare, prin rotaţie, elevii au primit sarcina de a 

vărui trunchiurile copacilor, de a smulge buruienile, de a aduna mizeriile în saci

menajeri, de a uda plantele etc.

Este important ca dascălul să le insufle acestora, convingerea că prin acţiunile lor, 

mediul va fi mai curat, astfel ca ei să conştientizeze că au o responsabilitate faţă de 

protejarea mediului.



Dascăli, realizaţi procesul de 

predare – învăţare – evaluare şi

formare, în afara şcolii,  în natură

şi în spaţii culturale !



Nevoia de a fi inclus social
Depăşirea unor dificultăţi (psihice, fizice, sociale sau emoţionale) prin

intermediul activităţilor outdoor, este o realizare de succes, copilul simţindu-se 

astfel inclus social şi aparţinând unei comunităţi.

Se consideră că mediul din interiorul clasei este unul competitiv, în timp ce

cel din afara clasei este unul suportiv, care permite elevilor să se exprime, să

relaţioneze cu ceilalţi, să colaboreze.



Nevoia de a se simŢi În siguranŢĂ
Mediul exterior implică diferite situaţii neprevăzute care trebuie identificate din

timp, astfel încât copiii să se simtă în siguranţă în timpul desfăşurării acţiunilor

planificate.

Animalele şi plantele le dezvoltă copiilor sentimente pozitive, dintre care cele mai

importante sunt încrederea şi stima de sine. O bună relaţie cu un animal ajută la

dezvoltarea comunicării nonverbale, a compasiunii, a empatiei.

Animalele pot fi confidenţi şi sfătuitori ai copiilor. Prin intermediul animalelor /

plantelor, copiii învaţă lecţii de viaţă - despre reproducere, naştere, boli, accidente, curaj,

apărare sau moarte.

Copiii care au grijă de un animal devin mai repede responsabili şi vor învăţa să-i

respecte pe ceilalţi.






