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Teoria învățării experiențiale, așa cum a fost gândită de John Dewey și David Kolb, 

arată că achiziția și transformarea experienței sunt centrale în procesul învățării: “Experiența 

este stimul pentru formare, temei și rezultat al ei”. Această teorie se evidențiază prin ideea că 

învățarea este concepută mai mult ca un proces în care conceptele sunt derivate și modificate 

tot timpul prin experiență. Scopul principal nu este dat de asimilarea informațiilor verbale 

sau scrise, ci este necesar ca elevii să dea un sens experienței trăite și să construiască 

cunoștințe utile. 

Elementele esențiale ale abordării experiențiale sunt: 

- implicarea activă: afectivă, intelectuală și fizică a celor care învață; 

- reflecția care urmează experienței; 

- utilizarea unui mare număr de sensuri de către cel care învață; 

- contactul direct cu realitatea studiată. 

Integrarea acestor elemente de educație experiențială se poate realiza prin 

intermediul activităților de tip outdoor. 

Educația care începe dincolo de ușa clasei, educația outdoor, este o educație bazată pe 

legătura conținuturilor școlare cu experiența lumii reale (și se realizează în timpul drumețiilor, 

excursiilor, vizitelor).  

Beneficiile imense ale acestei educații constau în faptul că elevii sunt astfel pregătiți 

pentru intrarea într-o lume reală în permanentă transformare, în care șansele de succes țin și de 

dezvoltarea gândirii analitice, a gândirii critice, de dezvoltarea personală și socială a elevilor, 

precum și de exersarea potențialului lor senzorial și volițional. 

Mediul înconjurător este cel care, fie devine un spațiu real de aplicare a cunoștințelor 

dobândite în sala de clasă, fie un loc de cercetare, de adunare a datelor necesare studierii lor în 

clasă, sau un loc de cercetare și de rezolvare a unor probleme. Conform Constantin Cucoș în 

Puncte de vedere, “prin acest tip de educație sunt puse în valoare activismul metodic, spiritul de 

inițiativă al elevilor, atitudinea antreprenorială, trandisciplinaritatea și integrativitatea dintre 

teorie și practică”. 

Acest tip de educație este benefic elevului prin aceea că influențează pozitiv starea de 

sănătate a copiilor, interesul față de ce îi înconjoară, spiritul de aventură al acestora, 

adaptabilitatea la diferite situații și agilitatea. Și nu numai - elevii socializează, se cunosc mai 

bine, comunică mai bine, colaborează în obținerea de date sau rezultate, sunt mai responsabili. 

Sunt implicați toți elevii din clasă, indiferent de cât de sociabili sunt, deci activitățile de dincolo 

de ușa clasei duc și la creșterea stimei de sine, a siguranței, la integrarea fiecăruia în grupul 

clasei. 



 

Iar profesorii, identificând noile resurse de învățare, selectând prilejurile de viață ce 

valorizează conținuturile programei, își dezvoltă creativitatea, spiritul managerial, atenția la 

detalii. Educația outdoor conduce și la o mai bună cunoaștere a propriilor elevi. 

Lecțiile devin interactive, plăcute, dorite cu nerăbdare de elevi. Educația în sala de clasă 

va avea de câștigat de pe urma incursiunilor în lumea reală, ca urmare a experienței directe, a 

bogăției informațiilor dobândite, a socializării și  colaborării dintre elevi. 

Într-adevăr, există dezavantaje - supravegherea elevilor se realizează mult mai greu, 

mediul real poate pune probleme de siguranță – dar, acolo unde se dorește să se schimbe ceva în 

bine în educația copiilor, se vor găsi și soluții. Colaborări între profesori, implicarea unor 

voluntari din rândul elevilor mai mari, implicarea părinților sunt doar câteva idei de reușită. 

Un profesor căruia îi pasă va găsi timpul necesar, va gândi, va lua în considerare o 

multitudine de factori previzibili, strategii, va proiecta, va ține activitatea cu elevii săi, urmând a 

face bilanțul rezultatelor (ce obiective au fost atinse, în ce procente, care sunt cauzele neatingerii 

unor obiective, ce factori imprevizibili au influențat desfășurarea activității), astfel încât o nouă 

activitate să se desfășoare în siguranță și cu un grad ridicat de eficiență. 

Iar dacă la nivel de școală se vor promova activitățile de tip outdoor prin diferite 

parteneriate sociale/educaționale cu organisme și instituții din comunitatea locală și dacă se va 

sprijini formarea continuă adecvată a cadrelor didactice în ce privește aceste activități, în mod 

cert elevii vor avea de câștigat, profesorii vor avea de câștigat, școala va avea de câștigat. 

O școală inovativă va integra aceste activități cu maxim de eficiență. 
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