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 Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de învăţământ a devenit o cerinţă socială 

stringentă şi o condiţie indispensabilă , un proces constituit dintr-o suită de acţiuni ce vizează  

realizarea unei concordanţe a învăţământului cu cerinţele societăţii în general, cu transformările 

fundamentale care au loc în viaţa socială, în economie, în ştiinţă şi tehnologie, în cultură etc. 

 Acţiunii de modernizare îi revine sarcina de a depista mijloacele pedagogice 

indispensabile perfecţionării educaţiei şi a transformării ei într-o forţă motrice a dezvoltării 

societăţii.      

 În contextul educativ actual, educaţia de tip outdoor a început să capteze din ce în ce 

mai mult interesul cadrelor didactice, această formă de educaţie bazându-se pe învăţarea în aer 

liber. Educaţia de tip outdor promovează o idee considerată extrem de valoroasă, în sensul că, 

oferă copiilor oportunitatea de a experimenta un nou mod de a înţelege lumea şi de a învăţa. 

Contactul direct cu mediul și valorificarea oportunităților de învățare pe care aceasta le 

oferă reprezintă un fundament al învățării și în cele din urmă al educației. 

 Aproape întregul proces educaţional din interior se poate desfăşura la fel de bine şi în 

exterior, în aer liber. Copiii pot socializa, pot învăţa să aprecieze natura, pot să-şi dezvolte 

aptitudini ştiinţifice şi matematice,  să-şi exerseze percepţia senzorială, gândirea şi capacitatea 

motrică, pot asculta o poveste, sau pot foarte bine să-şi dezvolte creativitatea realizând lucrări 

plastice inspiraţi de mediul  înconjurător. Anumite activităţi specifice ca grădinăritul, jocul cu 

nisipul sau cu zăpada, jocurile sportive, observările în aer liber pe diferite teme, plimbările, 

vizitele, excursiile etc. sunt experienţe de învăţare mult mai gustate de copii. 

               Orice zonă din exterior poate deveni interesantă pentru copii: starea vremii din ziua 

respectivă, schimbarea anotimpurilor, plecarea păsărilor, adierea vântului, mirosul aerului după o 

ploaie de vară sau al fânului proaspăt cosit, topirea zăpezii, parfumul florilor, zborul fluturaşilor, 

formele pietrelor sau al frunzelor, topirea zăpezii etc. Activităţile care se desfăşoară de obicei în 

interior, pot fi aduse afară şi experimentate într-o manieră diferită.  În aer liber, activităţile în 

desfăşurare primesc un plus de substanţă, culoare, miros şi sunet. 

  Totodată, activităţile de tip outdoor, încurajează curiozitatea despre lumea 

înconjurătoare prin crearea unor situaţii de învăţare ce oferă teme de reflecţie, timp pentru 

experimentare şi instrumente pentru interpretarea a ceea ce a observat. 

  Pornind de la ideea că activităţile de acest tip nu complică procesul instructiv-educativ, 

ci, dimpotrivă, duce la optimizarea acestuia, am desfăşurat cu preşcolarii numeroase activităţi în 

aer liber, într-un mediu relaxant, liber şi motivant,  în care, pe lângă activităţile recreative, de 

limbă şi comunicare, de însuşire a unor cunoştinţe matematice şi ştiinţifice sau de dezvoltare 

motrică, am inclus şi aspecte legate de impactul pe care acţiunile non-ecologice le au asupra 

mediului sau am desfăşurat cu succes activităţi ce aparţin domeniului estetic şi creativ şi nu în 

ultimul rând, aparţinând domeniului psihomotric. 

Astfel, activităţile de observare ( „Toamna pe strada mea”, „Copacul”, „Crizantema şi 

tufănica”, „Parcul în anotimpul toamna”, „Natura se trezeşte la viaţă”, „Grădinile primăverii”, 

“Iarnă de poveste”, “Misterele grădinii”  etc.)  desfăşurate în aer liber în diferite momente ale 

anului, au contribuit la dobândirea de noi cunoştinţe elementare despre unele fenomene din 

natură legată de succesiunea anotimpurilor (căderea frunzelor, ploaie, ceaţă, îngheţarea apei, 

topirea zăpezii, înmugurirea copacilor şi altele). Datorită acestor tipuri de activităţi, preşcolarii 

şi-au reactualizat şi amplificat cantitativ şi calitativ reprezentările şi cunoştinţele însuşite în 

activităţi anterioare, şi-au dezvoltat spiritul de observaţie şi capacitatea de a opera analize, 

sinteze, comparaţii, abstractizări şi generalizări. 



Pornind de la ideea că ştiinţa nu trebuie privită ca fiind o disciplină izolată, activităţile 

de tip outdor au facilitat prin intermediul operaţiilor intelectuale, formarea unor noţiuni şi 

concepte matematice. O piatră, un buştean, o pană, o frunză, o pană pot fi grele sau uşoare. 

Utilizând materialele existente în natură, manipulând pietricele, frunze, castane, ghinde sau 

beţişoare, preşcolarii au aplicat conţinuturi specifice activităţilor matematice  cu referire la 

alcătuirea de grupe după criterii  date („Alegeţi şi grupaţi”, „Joacă-te cu noi”), perceperea unor 

relaţii şi poziţii spaţiale („Orientează-te”), de ordonare şi seriere „Ordonăm pietricele”), 

aprecierea globală a cantităţii („Apreciază corect”), sau  numeraţie („Ne jucăm şi numărăm”). 

Copiii sunt nerăbdători să aibă acces cognitiv la lumea fascinantă care-i înconjoară, iar 

limbajul constituie cheia care deschide poarta de acces spre această lume. Prin urmare, 

problemele de limbă pot fi aduse în faţa copiilor pornind de la interesul manifestat de aceştia 

pentru mediul înconjurător. Povestirile, convorbirile, jocurile didactice sau lecturile desfăşurate 

în aer liber, într-un loc liniştit, au un alt impact asupra copiilor. Pe lângă înlesnirea accesului la 

cunoaşterea unor aspecte legate de plante, fenomene, vieţuitoare prin intermediul cuvântului, ele 

facilitează dezvoltarea psihică a copilului dar mai cu seamă a celor  legate de limbă și 

comunicare. 

Lumea e colorată. Culoarea aduce bucurie sau întristează, dezvoltă inteligenţa şi 

imaginaţia, asigură un randament superior de muncă, înlătură oboseala şi creează o bună 

dispoziţie. Activităţile de tip outdoor pot oferi  un cadru generos de activare şi stimulare a 

poenţialului creativ; pot stimula posibilităţile de exprimare plastică liberă, spontană a impresiilor 

şi sentimentelor trăite în diferite experienţe de viaţă. Activităţile de desen sau de pictură ( 

„Copacul înflorit”, „Flori surori”, „Petale zburătoare”, „Poveste de toamnă”, „Natura e colorată”, 

„Culorile primăverii”, etc.) desfăşurate în această manieră reprezintă pentru copil, atât funcţie de 

comunicare cât şi mijloc de reprezentare a realităţii înconjurătoare şi-i permite să exprime ceea 

ce vede, simte şi doreşte, utilizând elemente de limbaj plastic.  

     Cunoaşterea unor aspecte concrete din natură cu privire la fenomenul poluării 

mediului ambiant le-am realizat numai prin intermediul activităţilor de tip outdoor, acestea 

constituind  suport pentru formarea unor atitudini şi comportamente pozitive faţă de mediu. 

Având un triplu rol, cognitiv, formativ şi educativ preşcolarii şi-au format un comportament 

ecologic prin interiorizarea unor interese, cunoştinţe, deprinderi, sentimente, atitudini etc. 

Activităţile cu tema „Detectivii curăţeniei”– activitate de igienizare, „Natura plânge”– observare, 

„Să plantăm un copăcel”- plantare, „Sănătatea mediului depinde de noi toţi”-distribuire de 

mesaje sau „Natura înseamnă viaţă”- poster, sunt doar câteva exemple concrete care au avut ca 

rezultantă o anumită manifestare în impactul cu mediul. 

 Pe lângă faptul că este sănătos să respire aer curat, copiii învaţă totul în mod practic, 

activ, prin experienţe personale şi se bucură de libertatea de mişcare a unui spaţiu deschis, 

activităţile de tip outdoor contribuind la conturarea unei zile preşcolare echilibrate. 
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