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Curriculum la Decizia Școlii prin prisma interdisciplinarității  

Motto 

” Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul că viața nu este împărțită 

pe discipline” J. Moffet. 

Abordarea interdisciplinară pornește de la ideea că nici o disciplină de învățământ nu 

constituie un domeniu închis, ci se pot stabili legături între discipline. De fapt interdisciplinaritatea 

crează o imagine integrată a lucrurilor, o imagine mai fină, dacât atunci când acestea sunt analizate 

separat. 

Premisa abordării interdisciplinare a conţinuturilor învăţării este aceea de a asigura unitatea 

cunoaşterii şi depăşirea graniţelor disciplinelor de învăţământ. Este unanim acceptat că, în viaţa de zi 

cu zi, nu folosim cunoştinţe disparate acumulate la anumite discipline şi nu valorificăm capacităţi 

specifice unei materii de studiu. Abordarea integrată a cunoaşterii nu este un element de noutate, 

pedagogii subliniind, încă de la vechii greci, importanţa transmiterii cunoaşterii ca un tot unitar. Viaţa 

noastră este una complexă, unitară, prin urmare ar trebui să studiem fenomenele din perspectiva 

diferitelor discipline, intercorelate şi, mai mult, din perspectiva valorificării învăţării nonformale şi 

informale în context formal.  

Literatura pedagogică oferă mai multe soluţii metodologice moderne: pluridisciplinaritatea 

sau abordarea tematică, interdisciplinaritatea sau abordarea integrată, transdiciplinaritatea sau 

abordarea cross-curriculară.  

Perspectiva interdisciplinară facilitează elevului "formarea unei imagini unitare asupra 

realităţii" şi dezvoltarea unei "gândiri integratoare" (Stanciu, M., Reforma conţinuturilor 

învăţământului. Cadru metodologic, 1999, Iaşi, Polirom, p.165). Corelaţiile interdisciplinare sunt 

legături logice între discipline, în sensul că explicarea unui fenomen solicită informaţii şi metode 

studiate la diferite materii. Acestea pot fi spontane sau planificate şi pot fi legate de definirea unor 

concepte / noţiuni, de utilizarea unor metode sau instrumente în contexte noi, de transferul unor 

valori şi formarea unor atitudini prin diferite discipline.  

Abordarea interdisciplinară nu elimină organizarea curriculum-ului pe discipline, ci este un 

demers complementar.  

Rezolvarea de probleme poate fi considerata cea mai importatanta forta motrice a integrarii 

datorita finalitatii sale practice. Problemele cu care ne confruntăm în viaţa profesională, socială sau 

personală impun judecăţi şi decizii care nu sunt, de regulă, limitate în jaloanele disciplinare. Aceste 

probleme au un caracter integrat, iar rezolvarea lor impune corelaţii rapide  si semnificative. 

 Interdisciplinaritatea între istorie, geografie, religie și arte se realizează în special în planul 

conținuturilor, având istoria drept instrument de lucru, fiecare demers   ( observare, descoperirea, 

descrierea) fiind realizat în spirit istoric. Interdisciplinaritatea între aceste discipline se realizează şi 

în planul strategiilor didactice, atât ca forme de organizare a lecţiei, ca metode folosite în 

transmiterea cunoştiinţelor, cât şi ca metode de verificare şi evaluare.  
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Din perspectiva proiectării interdisciplinare a învăţării şi a evaluării, proiectul şi portofoliul 

prezintă următoarele avantaje:  

 promovează dezvoltarea globală a personalităţii, prin valorificarea achiziţiilor de la diferite 

discipline de studiu, prin integrarea cunoştinţelor, a capacităţilor, deprinderilor şi atitudinilor/ 

valorilor;  

 stimulează responsabilitatea elevului, prin libertatea de selectare a temelor şi a mijloacelor de 

realizare;  

 evaluează elevii în acţiune / în procesul de învăţare;  

 pun accent pe identificarea/ formularea problemelor şi apoi pe rezolvarea lor;  

 angajează elevii în situaţii reale de viaţă; au semnificaţii practice, sociale, economice şi 

implicaţii în educaţia morală;  

 deplasează accentul de la "a învăţa despre", la "a şti cum"; ü promovează învăţarea prin 

contactul direct cu lucrurile (şcoala activă);  

 încurajează autoevaluarea, gândirea, mai degrabă decât memorarea sau recunoaşterea unei 

informaţii;  

 sunt interactive, angajează elevii în înţelegerea evaluării.  

Abordarea integrată a învăţării şi utilizarea metodelor alternative de evaluare stimulează crearea 

unei relaţii de colaborare, de încredere şi respect reciproc între învăţător şi elevi şi între elevi. Elevul 

nu se simte "controlat", ci sprijinit. Profesorul trebuie să fie mai mult un organizator al situaţiilor de 

învăţare şi un element de legătură între elev şi societate, care mediază şi facilitează accesul la 

informaţie. Implicarea elevilor în procesului didactic trebuie realizată în toate laturile acestuia: 

predare-învăţare-evaluare.  

Pentru realizarea unei bune interdisciplinarități se impun câteva condiții esențiale: 

1. Profesorul să aibă o temeinică cultură generală; 

2. Profesorul să cunoască bine metodologia obiectului său de specialitate, dar și a celorlalte 

obiecte din aria curriculara; 

3. Realizarea unor programe care să includă teme cu caracter interdisciplinar;  

4. Elevii să fie constientizati de existența interdiscipliarității obiectelor de învățământ. 

 

Formarea viziunii interdisciplinare asupra lumii necesită în primul rând profesori ,,multilaterali 

dezvoltați”, bine motivați, dar în același timp și formarea elevilor pentru a fi apți să realizeze abordări 

de acest gen. Deasemenea e necesară și exersarea principalelor procese ale gândirii fără de care nu 

este posibilă cunoașterea interdependențelor dintre fenomenele lumii reale. 

 Totuși se impune să urmărim și problema interdisciplinarității ca: 

1. nou obiect de cercetare pentru o nouă disciplină; 

2. alianța conjuncturală între discipline diferite în vederea soluționării unei probleme ce se 

impune conjunctural; 

3. dialog interdisciplinar; 
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4. intervenție critică de pe pozițiile unei discipline la pozițiile altei discipline în chestiuni de 

interes comun este și reală și actuală.  

Pe scurt deci, existența interdisciplinarității, atât a unor domenii «interdisciplinare» autonome cât 

și a cercetărilor interdisciplinare ce se concentrează conjunctural asupra unei probleme comune, este 

o realitate ce nu poate fi contestată. Ceea ce însă poate fi pus în discuție și chiar trebuie supus unei 

analize critice se refera la riscurile pe care, inevitabil, o colaborare interdisciplinară le are. 
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