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PENDIDIKAN YANG MENCERAHKAN
Memberikan anak didik hak-hak belajar mereka
dan bukan semata transfer ilmu pengetahuan

 menggali potensi-potensi hebat siswa

 Bukan pemiskinan berpikir (CBSA)







Esensi..
 Persepsi manusia berbeda
 Berbeda hal yang biasa
 Belajar dari sebuah perbedaan

HARGAI SEBUAH PERBEDAAN…



Apa Beda Penjas Vs Olahraga ?



•Mengajar penjas berbeda dengan melatih

Penjas merupakan pendidikan melalui aktivitas
jasmani dan merupakan bagian integral dari
pendidikan secara umum.



kelemahan dan hambatan Penjas

Diantaranya:
• implementasi kurikulum
• menerjemahkan kurikulum ke dalam bentuk
operasional pembelajaran

• Sarpras
• Mengajar hanya Rutinitas



 Pendidikan yang dilakukan di luar kelas atau di
luar gedung sekolah, sehingga diperoleh
pengetahuan dan nilai-nilai yang berkaitan
dengan aktivitas alam bebas.

 Salah satu dimensi dalam pendidikan jasmani
untuk membentuk konsep diri siswa.



 Pendidikan selama ini tidak menempatkan
anak sebagai subjek

 Setiap anak berkebutuhan khusus dan unik

 Dunia anak adalah dunia bermain, tetapi
pelajaran banyak disampaikan tidak lewat
permainan



 Usia anak merupakan usia yang paling kreatif
dalam hidup manusia

 dunia pendidikan kurang memberikan
kesempatan bagi pengembangan kreativitas



 Alam terbuka sebagai sarana kelas
 Unsur bermain sebagai dasar

pendekatan
 Perlunya adaptasi dengan lingkungan

dan alam sekitar



 Pembentukan sikap
 Mengembangkan kesadaran dan

pemahaman terhadap lingkungan
 Proses pengenalan kehidupan sosial
 Pembelajaran lebih kreatif



PEMBELAJARAN

MENYENANGKAN

 Masukilah  dunia  mereka
 Bawalah dunia mereka ke  dunia

kita dan antarkan dunia kita ke dunia
mereka.

 Semakin jauh anda memasuki dunia
mereka, semakin jauh pengaruh yg.
dapat anda berikan kepada mereka.





Tujuan outdoor EDUCATION :

1. olah pikir
2. olah raga
3. olah rasa



H-2O

- Hati
- Otak
- Otot



Tahapan
out. EDu:

1. Experience
2.Processing
3.Generalizing
4.evaluating



Aspek yang di evaluasi
 mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri

 lebih empati dan sensitif dengan perasaan orang lain

 memberikan pemahaman terhadap sesuatu tentang
pentingnya karakter yang baik



 mampu berkomunikasi dengan baik

 membangkitkan semangat dan motivasi

 mengetahui dan memahami perasaan,
pendapat orang lain dan menghargai
perbedaan



 salah satu materi kegiatan pelatihan di luar
ruangan atau di alam terbuka yang
menyenangkan dan penuh tantangan, berupa
simulasi kehidupan melalui permainan-
permainan yang kreatif, rekreatif, dan
edukatif, baik secara individual maupun
kelompok, dengan tujuan untuk
pengembangan diri (personal development)
maupun kelompok (team development).



 pendidikan jasmani adalah proses ajar
melalui aktivitas jasmani dan sekaligus pula
sebagai proses ajar untuk mengetahui
keterampilan jasmani.



SEKIAN


