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 Locația: Scoția, Kindrogan, un centru de învățare în aer liber
 Learning outside the classroom in the natural world
 Cum: prin activități practice despre cum să înveți istorie,
geografie, științe, orice, în natura, vizite la școli eco, ore
deschise afară
 Discuții teoretice despre curriculum outdoor de excelență din
Anglia, activități practice desfășurate în pădure, activități
practice de cercetare a omului asupra mediului
 Scopul princicipal: contactul cu metode de învățare în mediul
natural promovate și aplicate în Marea Britanie

Prima zi, 26 Martie
Peter Higging, Robbie Nicol
Learning outdoor: principles, priorities
and politics, 2 profesori universitari

Știați că... (exemple de exerciții prin care se abordează tematica
învățării în aer liber)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raspunsul e 4 minute. Care e intrebarea: Cât poți trăi fără respiratie?
Raspunsul e 4 zile. Apa
Raspunsul 4 saptamani. Mancare
Raspunsul 4 ani. Albine
Educatorul sa lase cea mai buna impresie, atingere, educație. Touch matters.
In unele scoli din Anglia si din Europa se renunta la orar ptr. O saptamana si fac
orele cum vrem
Franghia cu evolutia
Teatrul cu lantul evolutiei soare-iarba-iepure-vulpe
Outdoor education: un mijloc de a atinge obiectivele educationale prin experienta
directa in mediul natural, folosind resursele mediului ca materiale de invatare
Resurse pentru educatia outdoor
In Anglia au Curriculum de excelenta prin activitatile outdoor

A doua zi, 27 Martie
• Scoala Kirkmichael Primary Scool-32 de elevi plus gradinita
• Turul scolii eco gradina, albine, plante salbatice, casute
construite de copii.
• Lectie afara cu 13 elevi si apoi la rau ”sa gasim insecte” de la o
poveste a continuat cu instrumente stiintifice, observatii,
discutii de biologie, botanica, ecologie
• dupa masa- John Muir Award, cu Alan, ofiter la un parc
national, care a organizat activități practice în natură (ex: să
găsim un loc, să-l simțim, să-l explicăm celorlalți, să aducem
ceva de acolo)
• Activitatea in padure Discover. Explore. Preserve. Share

A 3 a zi
•
•
•
•

Kate Campell Federatia Scolilor Eco
Concursuri ptr scoli eco
Eve Keepex Ofiter ptr mediu si mancare
School Global Footprint- poti calcula ce impact are o
anumita activitate sau ce mananci asupra mediuluiex. Pui un kg de cascaval si vezi ce impact are in nr.
de emisii de carbon. Sau scrii cat curent consumi si
vezi ce impact are asupra mediului
• Un exemplu de proiect: One planet picnic- ptr scoli

A 4 zi
• Statiune de munte, de ski- impactul statiunii asupra
mediului. Ph sol, vegetatie, estetica lucului. Studii cu
instrumente, viteza vantului, etc.
• Studiul râului cu diferite instrumente
• Cum se lucreaz la Kindrogan, ce fac ei cu copiii
• Exemple practice de cum se aplica excursiile ca sa
invete geografie, istorie, stiinte, etc.
• Bonnie Maggio- Educatia in padure- focul în pădure
ca mijloc didactic
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