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Despre educaţia în aer liber

În ultima vreme, în SUA, Europa, Asia şi Australia a apărut şi a luat un mare avânt un nou fel de
şcoli: outdoor training (şcolarizare în aer liber), atât pentru tineri şi adulţi de cele mai diverse
categorii, dar şi pentru
cadrele de conducere din întreprinderi
(manageri, directori etc.). Cursurile sunt organizate de mici societăţi specializate conduse de
experţi (militari pensionaţi etc - dar şi profesori de educaţie fizică sau ghizi montani).

Educaţia în aer liber este o formă organizată de învăţământ (şcolarizare) care se desfăşoară
în aer liber, tratează despre şi pregăteşte pentru - viaţa în aer liber.

Scopurile uzuale ale educaţiei în aer liber sunt:

- învăţarea modului de învingere a greutăţilor;

- dezvoltarea personală şi îmbunătăţirea relaţiilor sociale;

- dezvoltarea unei relaţii mai strânse cu mediul înconjurător.

Ea se bazează pe filozofia, teoria şi practica educaţiei experienţiale şi a educaţiei ecologice,
dezvoltând la elevi înţelegerea şi aprecierea de sine, a celor din jur şi a lumii naturale. Un
program de educaţie în aer liber poate aplica aceste scopuri de exemplu la:

- predarea competenţelor de supravieţuire în sălbăticie;
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- îmbunătătirea capacităţii de rezolvarea problemelor;

- scăderea recidivei la delicvenţi;

- îmbunătăţirea muncii în echipă;

- dezvoltarea competenţelor de conducere (liderşip);

- înţelegerea şi compasiunea pentru mediul înconjurător;

- promovarea spiritualităţii.

Concepţia acestui nou tip de educaţie este că orice om pus în condiţii grele, chiar extreme de
viaţă şi supravieţuire, îşi mobilizează exemplar resursele corporale şi mintale, la un nivel
incomparabil mai înalt decât o face în mod normal, în viaţa obişnuită (la birou). Oamenii sunt
mult mai sensibili când se află în mijlocul naturii. Aici, neîncorsetaţi de relaţii şi obligaţii sociale,
nesprijiniţi de multitudinea de proteze artificiale care le susţin viaţa în oraş, ei îşi aduc aminte că
fac parte dintr-un sistem natural mai mare, îşi dezvăluie firea şi sunt mai receptivi, nu se mai
conformează stereotipurilor discriminatorii bazate pe criterii de rasă, clasă socială, religie etc.
Viaţa în aer liber arată omului ce slab este în mijlocul naturii şi îl obligă să colaboreze cu şi să
se bazeze pe ceilalţi. Experienţele programate îi zgândăresc frica (de moarte) şi-l silesc să-şi
pună întrebări şi probleme privind viaţa lui– şi să le răspundă, pe care altfel, în siguranţa
(iluzorie – dar asta e alta discuţie) oraşului, nu şi le-ar fi pus niciodată.

Educaţia în aer liber se realizează cu ajutorul experienţelor programate, care se desfăşoară
într-un singur loc (rezidenţial), sau în cursul unor călătorii. Elevii iau parte la diverse „întâmplări”
(de fapt evenimente mai mult su mai puţin aventuroase pregătite de educatori), care pun în
general probleme a căror rezolvare stimulează creativitatea participanţilor şi îi obligă la
colaborare între ei. Pentru astfel de experienţe educative se folosesc: drumeţii cu cortul,
alpinism, deplasări cu bărci, activităţi în parcuri de aventură, jocuri de grup.
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Educaţia în aer liber este adeseori confundată cu o serie de activităţi înrudite, care se bazează
toate pe folosirea aventuriilor (programate): educaţie, terapie, turism. Totuşi, educaţia în aer
liber are în centrul preocupărilor sale desfăşurarea în aer liber; educaţia cu ajutorul aventurii se
preocupă mai mult de latura aventuroasă a experienţelor educative; iar educaţia ecologică se
concentrează mai mult pe protecţia mediului.

Educaţia în aer liber îşi are originea în multe iniţiative apărute în ultimii 150 de ani: taberele de
corturi; cercetăşia (întemeiată în 1907 de englezul Robert Baden Powell) – care urmăreşte tot
un fel de educaţie informală, bazată pe activităţi practice în aer liber; şcolile în pădure din
Danemarca; şcolile şi mişcarea Outward Bound infiintate de Kurt Hahn .

În cazul managerilor, se consideră că respectivii au deja cunoştinţele profesionale manageriale
necesare, dar nu le aplică suficient de energic şi de eficient - din cauză că sunt moleşiţi de viaţa
sedentară. Prin aceste “cursuri”, managerii sunt “biciuiţi” să-şi valorifice potenţialul (mental - cel
corporal fiind mai puţin necesar în munca de birou) - ca să le crească performanţele
profesionale.

Programa fiecărei şcoli de acest tip e axată pe câte un sport sau o solicitare extremă: rafting
(coborârea unui torent vijelios, periculos, pe o plută sau o barcă pneumatică);
bungee jumping
(aruncarea în gol, legat de o coardă elastică lungă); traversarea unor prăpăstii pe o coardă;
căţărarea pe Everest; mersul cu picioarele goale pe jeratec (tehnică yoghină de concentrare
mentală) etc.

Foarte adesea se urmăreşte şi un al doilea principiu: învăţarea lucrului în echipă (team-work).

Programul unui astfel de curs (de obicei cu durata de 2-3 zile, la sfârşit de săptămână, dar şi
mai lungă – 2 săptămâni) conţine, după aplicaţia în aer liber (una-două zile), o zi de discuţii în
sala de clasă (descifrarea experienţei trăite): evaluarea experienţei respective şi comportării
cursanţilor în timpul aplicaţiei, plus comentarii competente în legătură cu posibilităţile de
aplicare a celor trăite şi învăţate, în activitatea profesională. Evident că cel care conduce
discuţiile şi analiza trebuie să fie un excelent profesionist în formarea cadrelor.
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În continuare redăm programa unui curs de bază pentrueducaţie în aer liber, cu durata de 26
zile, oferit de una din numeroasele şcoli americane (
Outward Bound
din Greenwich, Connecticut, SUA) pentru tineri de 17-23 de ani.

Prima săptămână: Pregătire fizică generală: alergare, drumeţie, căţărare, înot etc.

A doua săptămână: Lecţii de: prim ajutor, căutarea si salvarea accidentaţilor, cunoaşterea şi
întrebuinţarea echipamentelor, planificarea şi pregătirea hranei, orientarea şi deplasarea în
diverse feluri de teren, pregătirea unei călătorii, protecţia mediului.

A treia săptămână: cursanţii sunt împărţiţi în grupe de 8-12 persoane care fac scurte călătorii în
teren dificil, cu dormit în aer liber etc. Urmează expediţia
solo: o şedere de
trei zile şi nopţi de unul singur în sălbăticie, cu minim de echipament (vezi mai sus).

A patra săptămână: alpinism (cu coardă) şi o călătorie dificilă de 4 zile, cu supraveghere minimă
din partea instructorilor.

În comparaţie cu metodele tradiţionale, această nouă metodă de şcolarizare, denumită şi “educ
aţie experienţială
”, produce efecte educative mai puternice şi mai durabile, privind dobândirea capacităţii de
stăpânire a unor situaţii complexe, de inovare, de conducere, de spirit de echipă şi de
comunicare, dar şi pentru multe alte aspecte ale vieţii moderne.
Rezultatele concepţiilor divergente de educaţie de la noi şi din vest sunt evidente: ia uitaţi-vă în
jur, câţi directori, politicieni sau ofiţeri superiori sunt obezi şi ineficienţi, apoi comparaţi-i cu
managerii vestici – slabi şi eficienţi. Preşedintele Rusiei face judo, primul ministru al Japoniei
face aikido. Câţi manageri români (din orice domeniu) sunt creativi, dedicaţi, interesaţi (de
meserie, nu numai de banii personali …) şi câţi fac sport – ca cei străini? Deoarece nu e nevoie
să alergi după bani ca un obsedat: ei vin dela sine – dacă faci ce trebuie (vezi Bill Gates).
Peştele de la cap se-mpute:
oamenii din fiecare ţară copiază şi ei de mai marii lor ceea ce li se pare a fi reţeta succesului: la
noi sedentarism, hoţie, trafic de influenţă etc.; la alţii munca cu cap, simţul datoriei,
corectitudine, responsabilitate etc. Performanţele fiecărei ţări sunt evidente.
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Învăţarea supravieţuirii în natură (survival) pentru civili, trebuie să se bazeze pe experienţa
practică a elevilor - nu (doar) pe audierea unor conferinţe. Cursul respectiv trebuie să prezinte
elevului probleme pe care acesta să le rezolve, nu informaţii, fapte pe care să le memoreze.
Omul reţine cam 10% din ce aude, 15% din ce vede, dar 80% din ceea ce exersează. Numai
când elevul are un rol activ se obţine înţelegerea mai bună şi memorarea mai îndelungată a
cunoştinţelor, a atitudinii şi îndemânării necesare.

Cel mai bun învăţător e să faci singur.

Un astfel de curs (de scurtă durată) se poate adresa tinerilor, adulţilor sănătoşi care nu au
pregătire, preocupări în domeniu. El constă din lecţii teoretice şi practice, urmate de un stagiu
de trai nemijlocit în sălbăticie, singurătate.

In plus (re)descoperirea calităţilor, defectelor şi posibilităţilor proprii şi ale mediului înconjurător
va stârni respectul elevului pentru el însuşi şi natură, îl va face conştient de lumea în care
trăieşte.

Scopul cursului de supravieţuire:

- Verificarea practică şi însuşirea în condiţii reale a principiilor pe care se bazează
supravieţuirea;

- Dezvoltă şi consolidează atitudinea de a se descurca (“uite că pot să fac”), a încrederii în
forţele proprii (aceasta se poate transfera şi asupra interacţiunilor umane din viaţa obişnuită);

- Dă elevului ocazia să rezolve probleme reale prin acţiuni personale de planificare, pregătire şi
gândire logică, bazată atât pe cunoştinţe ştiinţifice cât şi pe inspiraţie sau improvizaţie;
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- Conştientizează problema ecologică: elevul devine un participant activ într-un sistem ecologic
dat.

Cu ajutorul cunoştinţelor, îndemânării şi atitudinii sale, elevul va lua din mediul înconjurător:
spaţiu vital, adăpost, hrană, apă. Pe baza experienţei sale practice, elevul va trage concluzii în
legătură cu atitudinea corectă şi metodele de utilizare a resurselor disponibile (ale zonei de
practică; ale întregii planete).

Programa lecţiilor pregătitoare (teoretice şi practice): pregătirea şi planificarea unei călătorii
sau a unei expediţii; prevederea şi analiza greutăţilor şi problemelor ce pot apare; meteorologie;
flora şi fauna; găsirea hranei şi apei; amenajarea unui adăpost; aprinderea focului; primul ajutor;
improvizare; orientare; semnalizare; pericole; reguli de bună purtare.

Insuşirea cunoştinţelor predate se verifică printr-un examen a cărui absolvire permite
participarea la partea a a doua - practică.

Programa stagiului practic de supravieţuire în natură:

- Locul: într-o regiune nelocuită (indiferent de altitudine); fiecare elev este condus şi lăsat în
zona sa (dinainte stabilită de instructor), unde va trebui să supravieţuiască singur 3-4 zile, până
va fi “salvat”;

- Când: în orice anotimp;

- Sarcini: amenajarea unui adăpost; adunarea lemnelor pentru foc; aprinderea focului fără
chibrituri; amenajarea unui alambic solar; culegerea sau obţinerea hranei; scrierea unui caiet cu
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însemnări;

- Supraveghere: elevul ţine legătura de două ori pe zi cu instructorul, prin telefon mobil;

- Dotare şi echipament: numai trusa minimă de supravieţuire confecţionată şi pregătită de elev
(vezi # 2.4) şi hainele cu care e îmbrăcat. Nu se admite nici o provizie adusă de hrană, apă,
sau sac de dormit, haine ş.a.m.d.

Finalizarea cursului: discuţie amănunţită în grup, cu analiza şi critica comportării individuale în
cursul stagiului practic.

Programa stagiului practic de supravieţuire în natură:

- Locul: într-o regiune nelocuită (indiferent de altitudine); fiecare elev este condus şi lăsat în
zona sa (dinainte stabilită de instructor), unde va trebui să supravieţuiască singur 3-4 zile, până
va fi “salvat”;
- Când: în orice anotimp;
- Sarcini: amenajarea unui adăpost; adunarea lemnelor pentru foc; aprinderea focului fără
chibrituri; amenajarea unui alambic solar; culegerea sau obţinerea hranei; scrierea unui caiet cu
însemnări;

- Supraveghere: elevul ţine legătura de două ori pe zi cu instructorul, prin telefon mobil;

- Dotare şi echipament: numai trusa minimă de supravieţuire confecţionată şi pregătită de elev
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(vezi # 2.4) şi hainele cu care e îmbrăcat. Nu se admite nici un adaus de hrană, apă, sac de
dormit, haine ş.a.m.d.
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