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innowacyjna koncepcja kształcenia przyszłych nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji przyrodniczych ucznia
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Początki idei outdoor education sięgają Arystotelesa. 
Outdoor education odnosi się do szerokiego spektrum 
edukacyjnych działań na świeżym powietrzu. 

Outdoor education jest podejściem z grupy tzw. teorii 
inspirowanych naturą, rozszerzających miejsca uczenia się 
o przestrzenie przyrodnicze.

Outdoor education różni się od tradycyjnej edukacji 
większym naciskiem na:

1. Naturalność doświadczeń.
2. Realne zdobywanie wiedzy.
3. Spontaniczność zachowania.
4. Samodzielną aktywność.
5. Kształtowanie postaw krytycznych.
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Badania pokazują, że outdoor education zwiększa 
aktywność fizyczną uczniów, poprawia ich zdrowie oraz 
interakcje społeczne, a także zwiększa poznawcze 
możliwości.

Outdoor education pozwala uczniom ponadto na 
wchodzenie w bezpośrednie interakcje ze środowiskiem.

Outdoor education to więc nie tylko aktywność poza 
budynkiem szkoły, ale to edukacja o przyrodzie i na rzecz 
środowiska, o tym, jak o nie dbać, a także edukacja 
kształtująca miłość do natury.
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Koncepcja outdoor education wykorzystywana jest głównie 
w edukacji nieformalnej, jednak zainteresowanie nią 
przejawiają coraz częściej także oświatowi decydenci, a 
również nauczyciele edukacji instytucjonalnej.

Mówi się więc coraz częściej o konieczności formalnego 
zaadaptowania outdoor education.

Badania pokazują jednak, że uniwersytety wciąż nie uczą 
przyszłych nauczycieli (pre-service teachers) jak 
wykorzystywać ideę outdoor education.

Wydział Studiów Edukacyjnych stworzył innowacyjną 
koncepcję kształcenia przyszłych nauczycieli w zakresie 
rozwijania kompetencji przyrodniczych ucznia poprzez 
outdoor education o nazwie PRE-SERVICE OUTDOOR 
EDUCATION.
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