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Interdisciplinaritatea presupune o intersectare a diferitelor arii disciplinare, prin găsirea unor 

teme comune pentru diferite obiecte de studiu. Se urmăreşte depăşirea barierelor, a limitelor stricte 

ale disciplinelor, se poate spune că se depăşesc graniţele dintre diferitele domenii, se fac conexiuni 

logice şi se aplică mai usor cunoştinţele teoretice. Realizând permanent interacţiuni între 

cunoştinţele dobândite la diverse discipline de studiu, se obţine o îinvăţare durabilă şi cu sens. 

Interdisciplinaritatea implică stabilirea şi folosirea unor conexiuni între limbaje 

explicative sau operaţii, cu scopul diminuării diferenţelor care apar între disciplinele de 

invăţământ, clasice. Predarea şi învăţarea unei discipline au dezavantajul că folosesc perceperea 

secvenţială şi insulară a realităţii unice făcând-o artificială. Din acest motiv este necesară realizarea 

unor conexiuni, între anumite discipline şcolare pentru o percepere unitară şi coerentă a 

fenomenologiei existenţiale. 

Formarea viziunii interdisciplinare asupra lumii şi în acelaşi timp formarea elevilor pentru a fi 

apţi să realizeze abordări de acest fel, necesită apelul la modalităţi de lucru care prilejuiesc exersarea 

principalelor procese ale gândirii, fără de care nu este posibilă cunoaşterea multiplelor şi variatelor 

interdependenţe dintre fenomenele lumii reale. Activităţile interdisciplinare au pronunţate valenţe 

formative, concurând la promovarea unei noi calităţi a atitudinii faţă de muncă. 

Un învăţământ interdisciplinar vizează să stabilească un curriculum integrat, adică o 

organizare a acţiunii educative, în care elevul să efectueze activităţi care cer competenţe dobândite 

nu numai la o disciplină şcolară. Este necesară o integrare efectivă, participativă a învăţării, astfel 

încât să se poată transfera sistematic demersurile gândirii sau acţiunii într-un larg evantai de situaţii. 

Prin concretizare la disciplina de studiu Educatie tehnologică, interdisciplinaritatea 

vizează aplicarea cunoştinţelor de matematică, fizică, chimie, biologie, geografie, educaţie 

plastică şi muzicală prin noţiuni ca: reguli de calcul, regula proportiilor, procente, formule de 

calcul matematic, simboluri chimice, proiecţii, note muzicale etc. 
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Educaţie tehnologică 

Matematică 

Fizică 

Chimie 

Educaţie muzicală 

Educaţie plastică

Biologie 

Geografie

Produse din  lemn, 
textile, piele 

Produse din 
lut şi ceramică 

Mijloace de 
transport, de 
comunicaţie 

Informatică

Calculator 

Istorie 

Surse de 
poluare, surse 

de energie 

Limbaj grafic 

Planul, scheme Surse de 
energie, 
conversii 
de energie 

Noţiuni de 
electrotehnică, 

scheme  electrice Organizarea 
administrativ 

teritorială 

Metale, 
proprietatile 

metalelor 

Cauciuc, 
vulcanizare 

Mijloace de 
comunicare 

Limbaj grafic Algoritmi de 
calcul

Locuinţa - 
obiceiuri şi 

di ii


