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ABSTRACT: The society in which we live and how they live children
they prepare needs people who think interdisciplinary, to pass easily
from one domain to another an interdisciplinary education can help
children to acquire an overview on life and the universe, assimilate
thoroughly fundamental values and distinguish easier goals means.
The interdisciplinary approach assumes that no disciplinary education
is not an area closed, but you can establish links between disciplines.
Interdisciplinarity refers to the transfer of methods from one discipline
to another, transfer with varying degrees of involvement or completion.
She appears as a necessity to overcome the limits of creative knowl‑
edge, which put artificial boundaries between different areas of her.
The argument advocating for interdisciplinarity is that it provides an
integrated picture of what is considered separately. Teaching interdisci‑
plinary focus simultaneously on multiple aspects of child development:
intellectual, emotional, social, physical and aesthetic. Interdisciplinarity
provide systematic training and progressive a communicative culture
necessary for the student in learning, networking with peers, for the
successful completion of.
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Societatea în care trăim şi în care vor trăi copiii pe care îi pregătim
are nevoie de oameni care să gândească interdisciplinar, care să treacă cu
uşurinţă de la un domeniu la altul. Un învăţământ interdisciplinar poate
să-i ajute pe copii să dobândească o privire de ansamblu asupra vieţii şi
universului, să asimileze mai temeinic valorile fundamentale şi să distingă
mai uşor scopurile de mijloace. Abordarea interdisciplinară porneşte de la
ideea că nici o disciplină de învăţământ nu constituie un domeniu închis,
ci se pot stabili legături intre discipline.
Interdisciplinaritatea se referă şi la transferul metodelor dintr-o dis‑
ciplină într-alta, transfer cu grade diferite de implicare sau finalizare. Ea
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apare ca necesitate a depăşirii limitelor creatoare de cunoaştere, care a pus
graniţe artificiale între diferite domenii ale ei. Argumentul care pledează
pentru interdisciplinaritate constă în aceea că oferă o imagine integrată
a lucrurilor care sunt analizate separat. Predarea interdisciplinară pune
accent simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării copilului: intelec‑
tuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. Interdisciplinaritatea asigură
formarea sistematică şi pogresivă a unei culturi comunicative necesare ele‑
vului în învăţare, pentru interrelaţionarea cu semenii, pentru parcurgerea
cu succes a treptelor următoare în învăţare, pentru învăţarea permanentă.
În opinia lui G. Văideanu, interdisciplinaritatea „implică un anumit
grad de integrare între diferitele domenii ale cunoaşterii şi între diferite
abordări, ca şi utilizarea unui limbaj comun permiţând schimburi de ordin
conceptual şi metodologic”. În înfăptuirea unui învăţământ modern, for‑
mativ, predarea – învăţarea interdisciplinară este o condiţie importantă.
Corelarea cunoştinţelor de la diferitele obiecte de învăţământ contribuie
substanţial la realizarea educaţiei elevilor, la formarea şi dezvoltarea fle‑
xibilităţii gândirii, a capacitaţii lor de a aplica cunoştinţele în practică.
Corelarea cunoştinţelor fixează şi sistematizează mai bine cunoştinţele, o
disciplină o ajută pe cealaltă să fie mai bine însuşită. Posibilităţile de core‑
lare a cunoştinţelor dintre diferitele obiecte de învăţământ sunt nelimitate.
Important este ca predarea–învăţarea să fie văzută ca o modalitate
modernă de realizare a eficienţei lecţiilor, iar învăţătorul, pentru a-şi atinge
obiectivele propuse trebuie să se pregătească din timp şi să apeleze la capa‑
citatea sa creatoare. Predarea–învăţarea prin corelarea obiectelor de studiu
reprezintă noul în lecţii, care activează pe elevi, le stimulează creativitatea
şi contribuie la unitatea procesului instructiv–educativ, la formarea unui
om cu o cultură vastă.
Trebuie, așadar făcut pasul de la conţinuturi la personalitatea celui cu
care se lucrează. Astăzi, acest aspect se numeşte învăţare centrată pe elev.
Astfel, importante devin metodele cu care se prelucrează conţinuturile şi
prin intermediul cărora este implicat educatul în procesul de dezvoltare
a sa. Soluţia este aceea de a regândi atât conţinutul cât şi metoda, ple‑
când de la studiul educatului. Metafora lui John Dewey sugerează direct că
elevul devine „oarele în jurul căruia gravitează” dispozitivele pedagogiei.
Educatul, cu toate resursele sale psihologice, este centrul în jurul căruia
gravitează conţinutul, metodele, mijloacele de învăţământ, profesorul, spa‑
ţiul clasei, organizarea clasei, organizarea instruirii.
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Învăţământul modern îşi pierde treptat caracterul reproductiv, orien‑
tat spre însuşirea de cunoştinţe, devenind din ce în ce mai creativ şi activ,
centrându-se pe dezvoltarea competenţelor. Teoriile actuale ale personali‑
tăţii arată că nu există om fără calităţi.
Pedagogia modernă a demonstrat eficienţa utilizării metodelor interac‑
tive la lecţie (conversaţia euristică, problematizarea, demonstraţia, jocul
de rol, dezbaterea, metode şi tehnici de lucru individual sau pe echipe).
Educatorul trebuie să îşi adapteze conţinuturile la specificul educatului şi
să găsească cele mai bune metode de valorificare a acestuia. Este un proces
dificil dar merită a fi realizat pentru că cel mai important lucru în procesul
instructiv-educativ este să contribui la dezvoltarea educatului şi să obţii tot
ce este mai bun la el. (Goodson, 1994)
Avantajele interdisciplinarităţii sunt:
– permite elevului să acumuleze informaţii despre obiecte procese,
fenomene care vor fi aprofundate în anii următori ai şcolarităţii;
– clarifică mai bine o temă făcând apel la mai multe discipline;
– creează ocazii de a corela limbajele disciplinelor şcolare;
– permite aplicarea cunoştinţelor în diferite domenii;
– constituie o abordare economică din punct de vedere al raportului
dintre cantitatea de cunoştinţe şi volumul de învăţare.
Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele mul‑
tiple ale dezvoltării copilului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi
estetică. Interdisciplinaritatea asigură formarea sistematică şi progresivă a
unei culturi comunicative necesară elevului în învăţare, pentru interrela‑
ţionarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare
în învăţare, pentru învăţarea permanentă.
„Elevul viitorului va fi un explorator” – spune Marshall McLuhan.
Pentru aceasta el trebuie să fie conştientizat de importanţa învăţării prin
cercetare, prin descoperire, de importanţa realizării conexiunilor între
diferitele discipline.
Un curriculum centrat pe nevoile, posibilităţile, pe ritmul, rolurile şi
demersurile celui care învaţă ar putea reprezenta cadrul integrator care
va înlocui curriculumul centrat pe disciplinele de învăţământ. Formarea
experienţei şi dezvoltarea competenţelor nu trebuie să fie doar obiective
scrise pe hârtie. Nouă dascălilor ne revine misiunea de a forma aceste
competențe, de a şti cum să le implementăm în activitatea zilnică de pre‑
dare, învăţare şi evaluare, de a descoperi valorile ce se ascund în fiecare
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din elevii noștri. Reușita va depinde mult de calitatea actului didactic și a
parteneriatului educator-educat.
Transferul cunoştinţelor presupune circulaţia informaţiilor, fixarea
lor dintr-un domeniu sau altul, extinderea câmpului de aplicare a celor
învăţate iniţial spre alte domenii adecvate. De exemplu la citire, nume‑
roase cunoştinţe rezultate din analiza unor texte cu conţinut istoric pot
fi utilizate în procesul formulării unor reprezentări, noţiuni şi teze isto‑
rice fundamentale. De asemenea, cunoştinţele de gramatică îşi pot găsi
transfer,deci câmp de aplicare, în practica exprimării corecte.
În învăţământ, interdisciplinaritatea implică stabilirea şi exploatarea
unor conexiuni între limbaje explicative sau operaţii, în scopul diminuării
diferenţelor care apar între disciplinele de învăţământ clasice.
Sub raportul modului elaborării, interdisciplinaritatea poate fi:
– centrată pe cultura logică şi pluridisciplinară a unui profesor: cazu‑
rile sunt mai rare şi presupune unele riscuri;
– realizată în echipe de profesori vizând fie un grup de discipline pre‑
date la aceeaşi clasă, fie aceleaşi discipline urmărite atât în dimensiunea
orizontală, cât şi cea verticală.
Prin abordarea interdisciplinară se urmăreşte ca o idee, o informaţie,
un detaliu cunoscut din lecturi literare să poată fi transferate sau asoci‑
ate spontan cu elemente de conţinut specifice altor discipline sau sfere
de inspiraţie: geografie, istorie, ştiinţe, arte plastice, film, teatru, educaţie
muzicală, abilităţi practice.
Atitudinea interdisciplinară, pluridisciplinară, intradisciplinară în
învăţare trebuie să devină o mentalitate, pentru că promovează o viziune
integrată asupra fenomenelor realităţii în care activează viitorul cetăţean.
Toate acţiunile umane în urma cărora rezultă un produs cât de cât mai
complicat este consecinţa unei atitudini de activitate în echipă inter‑
disciplinară. Este nevoie să învăţăm elevii încă din şcoală cu asemenea
deprinderi.
Predarea–învăţarea prin corelarea obiectelor de studiu reprezintă noul
în lecţii, care activează pe elevi, le stimulează creativitatea şi contribuie la
unitatea procesului instructiv – educativ, la formarea unui om cu o cultură
vastă. Legătura dintre discipline se poate realiza la nivelul conţinuturilor,
obiectivelor, dar se creează şi un mediu propice pentru ca fiecare elev să
se exprime liber, să-şi dea frâu liber sentimentelor, să lucreze în echipă sau
individual.
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Interdisciplinaritatea este „o formă de cooperare între discipline dife‑
rite cu privire la o problematică, a cărei complexitate nu poate fi surprinsă
decât printr-o convergenţă şi o combinare prudentă a mai multor puncte
de vedere.” (Cucoş Constantin „Pedagogie”). Interdisciplinaritatea implică
stabilirea şi folosirea unor conexiuni între limbaje explicative sau operaţii,
cu scopul diminuării diferenţelor care apar între disciplinele de invăţă‑
mânt, clasice.
Interdisciplinaritatea se mai poate baza şi pe:
– cultura bogată, interdisciplinară a profesorului;
– pe echipe de profesori cu specialităţi diferite, care să predea „în
echipă”, (fie numai un grup de discipline, predate la aceeaşi clasă, fie ace‑
leaşi discipline urmărite pe orizontală şi pe verticală).
Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele mul‑
tiple ale dezvoltării copilului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi
estetică. Interdisciplinaritatea asigură formarea sistematică şi progresivă a
unei culturi comunicative necesare elevului în învăţare, pentru interrela‑
ţionarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare
în învăţare, pentru învăţarea permanentă.
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