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Rezumat 
Această programă își propune să contureze cadrul general al cunoașterii pedagogice, istorice, geografice şi  
comunicării, din perspectiva curriculumului integrat, oferind elevulului  din clasa a IX-a elemente transversale care 
explicitează fenomenele educaționale  şi comunicaţionale circumscrise diferitelor etape istorice, geografice Având în 
vedere orientările actuale în domeniul educației privind tratarea interdisciplinară,  premisa acestei abordări a 
conţinuturilor învăţării este aceea de a asigura unitatea cunoaşterii şi depăşirea graniţelor disciplinelor de 
învăţământ. În plus, conştientizarea transferului de rezultate ale învăţării în viaţa reală sporeşte motivaţia şi interesul 
pentru învăţare al elevilor. 
 Cuvinte cheie: competenţe transversale, modul iniţial, modul integrat, modul deschis 
Abstract 
This curriculum aims to outline the general pedagogical knowledge, historical, geographical and communication in 
terms of integrated curriculum, offering students from class IX transverse phenomena that explains the different 
stages of education and communication circumscribed historical geography. Given the current guidelines on the 
treatment of interdisciplinary education, the premise of this approach to learning content is to ensure the unity of 
knowledge and overcoming boundaries educational disciplines. In addition, awareness of transfer of learning 
outcomes in real life improves motivation and learning interest of the students. 
Key words: transversal competences,initial module,integrated module,open module 
  
1.Necesitatea și utilitatea disciplinei 
 Conţinuturile sistemelor educative moderne se afla în faţa unor transformări majore, în încercările lor de a 
trece educaţia înaintea instrucţiei. Opţiunile pe care trebuie să le facă sistemele educative se situează între 
tradiţionalism şi orientare prospectivă, între sufocarea programelor şi sinteze. Alături de celelalte elemente 
componente ale procesului de învăţământ, conţinuturile educaţiei au un rol hotărâtor în împlinirea dezideratului şcolii 
de a-şi exercita funcţia sa de factor al împlinirii idealului educaţional. Prin urmare, şcolarilor pentru viaţa adultă va 
depinde într-o mare măsură de modul în care sistemele educative vor realiza selecţii în structurarea conţinuturilor în 
funcţie de o serie de criterii şi indicatori de pertinenţă. De asemenea, "pertinenţa sistemelor educative va fi probată 
de capacitatea acestora de a pune în funcţiune metodologii care să asigure conţinuturilor educaţiei acele 
caracteristici definite sintetic astfel: echilibru, coerenţă, supleţe şi caracter deschis" (D’Hainaut, 1981, p.163). 
 Reformele curriculare contemporane evidenţiază creşterea interesului pentru această zonă de cunoaştere şi 
preferinţa pentru îmbinarea, în mod echilibrat, a abordărilor disciplinare cu cele inter- şi transdisciplinare. 
 În Legea Educaţiei Naţionale se specific utilitatea dobandirii de competenţe precum şi deosebirea dintre 
competenţă profesională, abilităţi, competenţe în general.Programa şcolară este, potrivit Legii Educaţiei Naţionale nr. 
1/2011, una dintre componentele de bază ale Curriculumului Naţional, alături de planurile-cadru propuse pentru 
învăţământul preuniversitar. 
 Programa curriculară pentru disciplina "Omul în societatea  antică şi medievală" stabileşte locul şi rolul 
acestei discipline în cadrul  curriculumul la decizia şcolii, alături de celelalte discipline psihopedagogice specifice 
filierei vocaţionale, profilul pedagogic, specializarea invatator-educatoare. 
 Având în vedere orientările actuale în domeniul educației privind tratarea interdisciplinară,  premisa acestei 
abordări 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. 
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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. 
 Demersul de proiectare în cadrul disciplinei "Omul în societatea  antică şi medievala" este concordant cu 
recomandările Parlamentului European şi ale Consiliului Uniunii Europene privind competenţele cheie din 
perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi şi se realizează potrivit cu sugestiile Cadrului de Referinţă avansat, 
propunând valorificarea principiilor metodologice promovate de acesta, respectiv, principiile generale şi specifice de 
elaborare a programelor şcolare: 
1.principiul descrierii finalităţilor programelor şcolare în termeni de competenţe (exprimate în termeni de abilităţi, 
cunoştinţe şi atitudini-valori): competenţele generale – disciplinare şi transversale – şi competenţe specifice; 
2.principiul alinierii/coerenţei: 
 -coerenţa orizontală, între rezultatele specifice (abilităţi, cunoştinţe şi atitudini-valori) 
 -coerenţa verticală între rezultatele specifice obţinute succesiv, în cei doi ani de studiu; 
3.principiul corelării cu particularităţile de vârstă ale elevilor (conformarea la ansamblul caracteristicilor biologice, 
psihologice şi fizice ale elevilor ); 
4.principiul centrării pe elev, pe activitatea acestuia (centrarea pe strategii de tip active şi interactive, centrarea pe 
învăţarea prin descoperire, rezolvare de probleme), respectiv, dezvoltarea de contexte de instruire care să 
promoveze învăţarea activă, contextuală, socială şi responsabilă;  
5.principiul flexibilizării/individualizării curriculumului (prin cele 25 de procente din programă lăsate la dispoziţia 
cadrului didactic prin construcţia modulului deschis); 
6.principiul organizării modulare a programei şcolare (astfel încât să se obţină organizarea şi conducerea optimă a 
învăţării, ca şi o decelare mai eficientă a reuşitelor şi a dificultăţilor); 
7.principiul îmbinării abordărilor disciplinare cu cele de tip multi-, pluri-, inter- şi transdisciplinare (prin dezvoltarea 
unui set de criterii complementar celor tradiţionale,  care să permită o abordare de tip integrat a curriculumului); 
8.principiul centrării pe standardele de evaluare (respectiv, raportarea evaluării rezultatelor la performanţele de care 
va fi capabil elevul la finalizarea parcursului şcolar/intrarea în viaţa socială). 
 În acord cu prevederile Legii Educatiei Nationale şi ale Cadrului de Referinţă sugerat în CRCN-2012, în 
scopul realizării unei reforme coerente şi avansate la nivelul curriculumului, programa şcolară pentru disciplina "Omul 
în societatea antică şi medievala" propune o nouă organizare, modulara ( incluzând elemente de pedagogie, istorie, 
geografie, comunicare, logica şi argumentare), care să faciliteze deopotrivă centrarea programului de formare pe 
competenţe predefinite, o mai bună pregătire şi administrare a învăţării, o evidenţiere mai bună a reuşitelor şi a 
dificultăţilor de învăţare ale elevilor în relaţie cu un modul sau altul, o personalizare optimă şi mai eficace a traseelor 
de învăţare. 
 În contextul reformei educaţionale  tendinţei de diferenţiere încearcă să i se opună tendinţa de integrare. 
„Explozia informaţională” conduce nu numai la creşterea cantitativă a cunoştinţelor, ci şi la esenţializare, la integrare. 
Esenţializarea poate fi exprimată prin ceea ce Mircea Mâlita a numit „legea cunoştinţelor utile descrescânde”. Potrivit 
acestei legi, în condiţii de creştere exponenţială a informaţiei, „volumul cunoştinţelor utile descreşte, crescând însă 
instrumentarul minimal cu care prelucrăm faptele de care avem nevoie” (J.W. Botkin, M. Mâlita,1981,pag. 25). Prin 
urmare, în locul coincidenţelor dintre obiectul de învăţământ şi disciplina ştiinţifică, se optează pentru „câmpuri 
cognitive integrate” care transcend graniţele dintre discipline (L. Vlăsceanu,2002,pg 135,). 
 Rapoartele Comisiei Europene şi ale Biroului Internaţional pentru Educaţie (UNESCO) reliefează tendinţele 
majore ale reformelor curriculum-ului în plan european: educaţia pentru toţi, adecvarea instruirii la nevoile fiecărui 
individ, predarea şi învăţarea centrate pe elev, relevanţa curriculum-ului pentru individ şi pentru societate, 
dezvoltarea unor atitudini şi valori dezirabile, dezvoltarea gândirii critice,dezvoltarea gândirii creatoare,  evaluarea 
autentică a performanţelor şcolare.  
 Specificul disciplinei "Omul în societatea antică şi medievala" la dezvoltarea competenţelor-cheie europene 
şi a competenţelor generice româneşti este una complexă: 
1.oferă cadrul propice formării şi dezvoltării unei anumite categorii de competenţe-cheie (comunicarea în limba 
maternă, competente pentru a învăţa să înveţi, competente de relaţionare interpersonală şi competente civice, spirit 
de iniţiativa şi antreprenoriat, sensibilizare culturală şi exprimare artistică) şi de competenţe generice (competenţele 



care vizează integrarea, participarea activă şi responsabilă la viaţa socială şi asimilarea şi interiorizarea unui sistem 
de valori care să orienteze atitudinile şi comportamentele); 
2.sensibilizează/pregăteşte în vederea formării de alte competenţe; 
3.dezvoltă competenţe transversale( comunicare, munca în echipă, rezolvare de probleme, gândire critică, gândire 
creatoare) valorificate pe parcursul ciclului următor de pregătire şcolară  
  Disciplina "Omul în societatea antică și medievală" poate  face parte din structura curriculumului 
obligatoriu sau poate fi inclusă în oferta privind curriculumul la decizia şcolii, ea prefaţând şi pregătind demersurile 
teoretice şi practice dezvoltate în cadrul ciclului gimnaziului prin disciplinele înrudite sau prin discipline din celelalte 
arii curriculare.  
 Demersul ei are ca particularităţi definitorii faptul că: 
� dezvoltă gândirea logică şi critică; 
� cultivă respectul de sine şi de celălalt, în paralel cu acceptarea pluralismului, sub multiplele lui aspecte; 
� creează abilităţi de management a informaţiei la standarde înalte şi abilităţi de comunicare; 
� creează oportunităţi de apropiere şi de colaborare (profesor-elev, elev-elev, elev-profesor) dezvoltând astfel 
competenţe sociale;  
� particularizează actul de învăţare oferind elevului posibilitatea de a percepe, de a-şi organiza şi reprezenta 
materialul informativ în funcţie de inteligenţa să dominantă (spaţială/vizuală, logică); 
� valorifică competentele dobândite  pentru amplificarea performanţelor în învăţare asigurând astfel formarea 
armonioasă a personalităţii elevului; 
� analizează procesele şi fenomenele sub aspect global şi secvenţial ajutând astfel la descoperirea legăturilor 
reciproce; 
� creează situaţii de învăţare necesare pentru dobândirea competenţelor cheie, a celor  transferabile, 
adaptate cerinţelor societăţii  
 Programa şcolară "Omul în societatea  antică şi medievala" respectă principiul modularităţii stipulat în 
Cadrul de Referinţă pentru Curriculumul Naţional-2012, propunând un set de module relativ autonome, fiecare cu 
funcţii specifice: 
� un modul iniţial:  modul preparatoriu (urmăreşte determinarea stării iniţiale de pregătire a elevilor, în vederea 
unei proiectări optime a demersului didactic, astfel încât să existe reale şanse de reuşită în formarea competenţelor 
prestabilite); 
� module integrate   (orientate pe formarea competenţelor generale transversale); 
� un modul deschis, aflat la decizia cadrului didactic şi având funcţii de remediere, consolidare, extindere, 
sinteză etc., căruia îi va fi alocat 25% din timpul de predare-învăţare al disciplinei. 



2.Modulul integrat 1 "Educaţia şi comunicarea în contextul antichităţii" 
Competente specifice vizate de modul 
1. Organizarea demersurilor de cunoaştere şi de explicare a educaţiei şi a comunicării umane  în corelaţie şi popoarele antice 
2. Folosirea comunicării şi a limbajului de specialitate în organizarea şi în prelucrarea datelor de tip calitativ, structural şi contextual 
3.Realizarea unor transferuri şi integrarea cunoştinţelor şi a metodelor de lucru specifice în scopul aplicării lor în proiecte de natură ştiinţifică şi/sau tehnologică 
4. Gestionarea propriei învăţări prin realizarea unor proiecte individuale şi de grup 
 
Competente specifice Conţinuturi ale învăţării Abilităţi Atitudini CUVINTE CHEIE 
1.Organizarea 
demersurilor de 
cunoaştere şi de 
explicare a educaţiei şi 
a comunicării umane  în 
corelaţie şi popoarele 
antice 
2.Folosirea  comunicării 
şi a limbajului de 
specialitate în 
organizarea şi în 
prelucrarea datelor de 
tip calitativ, structural şi 
contextual 
3.Realizarea unor 
transferuri şi integrarea 
cunoştinţelor şi a 
metodelor de lucru 
specifice în scopul 
aplicării lor în proiecte 
de natură ştiinţifică 
şi/sau tehnologică 
4.Gestionarea eficientă 
a propriei învăţări prin 
realizarea unor proiecte 
individuale şi de grup 

1."Educaţia/autoeducaţia" şi comunicarea umana-
evolutie istorică la sumerieni, evrei, egipteni, traci, 
greci, romani. 
2.Factori implicaţi în dezvoltarea 
acestora(sumerieni, evrei, egipteni, traci, greci, 
romani) 
3.Civilizaţiile antice în contextul  universului  şi 
sistemulului  solar.Evoluţia Universului şi a Terrei 
.Caracteristicile Pământului şi consecinţele 
geografice 
4.Studierea unor societăţi din antichitate  din 
perspectivă mai multor factori: "educaţionali", 
politici, geografici etc: 
5.Contextul geografic: caracteristicile Pământului şi 
consecinţele sale geografice asupra activităţii 
popoarelor antice 
6.Comunicarea: modalităţi primitive de comunicare, 
cine comunica; educaţia: dacă se făcea, cum se 
făcea, de către cine, cine erau educabilii 
 7.O zi în viaţa antică (imaginare/construcţii): 
situaţii de comunicare în funcţie de perioadele 
istorice şi caracteristici culturale, din perspectica 
aceloraşi factori 

-abilitati inter-relationale 
-formularea de mesaje asertive, 
acurate, adecvate 
-interpretare de date 
-valorificarea potenţialului metodologic 
în direcţia culegerii de date relevante 
-adaptarea metodelor de cercetare la 
caracteristicile problemei de cercetat 
-selectie şi rezumare spre direcţia de 
analiză a conţinuturilor 
*demonstrarea legăturii dintre educaţie 
şi comunicare în dezvoltarea  socială a 
românilor 
*interpretarea factorilor implicate în 
dezvoltarea socială a egiptenilor 
*explicarea legăturii existente între 
contextul geografic şi activitatea 
popoarelor antice 
*evaluarea societăţilor din antichitate 
din perspective factorilor sociali, 
geografici, politici, educaţionali 
*realizarea de sinteze tematice pe teme 
date 

- răbdare 
- atenţie 
-responsabilitate 
- 
confidenţialitate 
- corectitudine 
-organizare în 
spaţiu şi timp 
-atentie la detalii 
-orientare spre 
produs 
-adaptabilitate 
-creativitate 
-obiectivitate  
-subiectivism 
-flexibilitate 
-empatie 
-autonomie 

-educatia antică 
-autoeducatia 
antică  
-comunicarea 
umană la 
sumerieni, evrei, 
egipteni, traci, 
greci, romani 
-context geografic 
şi politic 
-societate antică 

 
 



Sugestii metodologice: 
-se pot realiza activităţi de învăţare diverse, comparaţii pe tema apariţiei educaţiei şi comunicării umane: perioade de înflorire, teorii ale comunicării aplicate în 
educaţie, structura educaţiei şi structura comunicării: asemănări, deosebiri, funcţii, eseuri pe tema conlucrării  celor doi termeni: educaţie, comunicare, studii de 
caz, minicercetari, eseuri etc prin care elevii să îşi formeze competenţele specifice vizate de modul INTEGRAT  1 într-o manieră deschisă, modernă, cu profund 
caracter practic-aplicativ; 
-se recomandă utilizarea de metode active (învăţare prin cooperare şi prin comunicare reciprocă, învăţarea creativă, studiu de caz, simulare, joc de roluri, învăţare 
prin descoperire, învăţare problematizată, dezbatere), metode prin care elevii să devină coparticipanţi la propria formare; 
-mediul de instruire trebuie să fie unul adecvat ( mobilier mobil pt a putea organiza clasa de elevi în funcţie de metodele utilizate) pentru a reuşi un demers 
didactic eficient; 
-se pot accesa informaţii suplimentare din Bibiloteci Virtuale 
     Aspecte evaluative 
Se recomandă ca formele, metodele și instrumentele de evaluare să fie variate. Evaluarea se va realiza obligatoriu atât oral, scris cât și prin lucrări de cercetare, 
prin aplicarea atât a metodelor tradiționale (evaluarea orală, evaluarea prin probe scrise), cât și a celor alternative și complementare (observarea sistematică a 
comportamentului elevului față de activitatea școlară, fișă de lucru, portofoliul, proiectul), încurajându-se și autoevaluarea. Instrumentele de evaluare pot face din 
parte din fiecare din următoarele categorii: instrumente administrate elevilor (fișe de muncă individuale, răspunsuri ale elevilor la întrebările orale, lucrări de 
control, proiecte individuale etc.), instrumente pentru evaluarea producțiilor complexe ale elevilor (grila de evaluare a unui proiect de grup, grila de evaluare a 
portofoliului etc.), instrumente de observare a diverselor variabile ale comportamentului elevilor în procesul de învățare (lista de control/de verificare, grila de 
evaluare a comportamentului etc 
 Indicatori de performanţă corelaţi competenţelor specifice pe două niveluri de performanţă: bazal şi superior. 
 
Competente specifice Indicatori de performanţă 

Bazal Superior 
1.Organizarea demersurilor de cunoaştere şi 
de explicare a educaţiei şi a comunicării 
umane  în corelaţie şi popoarele antice 

Organizarea  parţială a demersurilor de 
cunoaştere şi de explicare a educaţiei şi a 
comunicării umane  în corelaţie şi 
popoarele antice 

Organizarea detaliată, cu elemente din experienţa personală a  
demersurilor de cunoaştere şi de explicare a educaţiei şi a 
comunicării umane  în corelaţie şi popoarele antice 

2.Folosirea  comunicării şi a limbajului de 
specialitate în organizarea şi în prelucrarea 
datelor de tip calitativ, structural şi contextual 

Folosirea, într-o mică măsură,  a 
comunicării şi a limbajului de specialitate în 
organizarea şi în prelucrarea datelor de tip 
calitativ, structural şi contextual 

Folosirea  comunicării şi a limbajului de specialitatate, în moduri 
variate,  în organizarea şi în prelucrarea datelor de tip calitativ, 
structural şi contextual 

3.Realizarea unor transferuri şi integrarea 
cunoştinţelor şi a metodelor de lucru specifice 
în scopul aplicării lor în proiecte de natură 
ştiinţifică şi/sau tehnologică 

Realizarea de transferuri parţiale şi 
integrarea acestora şi a  unora dintre 
metodele de lucru specifice în proiecte de 
natură ştiinţifică/tehnologică 

Realizarea de  transferuri inedite, originale şi integrarea 
cunoştinţelor şi a metodelor de lucru specifice în scopul aplicării lor 
în proiecte de natură ştiinţifică şi/sau tehnologică 

4.Gestionarea a propriei învăţări prin 
realizarea unor proiecte individuale şi de grup 

Gestionarea parţială a propriei învăţări prin 
realizarea unor proiecte de grup/individuale 

Gestionarea a propriei învăţări prin realizarea unor proiecte 
individuale şi de grup, prin diferenţierea exactă a paşilor  urmăriţi 



Evaluarea continuă/formativă se realizează pe tot parcursul modulului, fie prin probe orale, fie prin probe scrise, fiind, 
astfel, parte a procesului de învăţare. 
Evaluarea finală, realizată prin probe scrise sau orale, folosind activităţi precum eseul, proiectul individual sau de 
grup, exerciţiul de reflecţie, dezbaterea, testul sumativ etc., indică nivelul de formare a competenţelor urmărit şi, 
implicit, orientează acţiunea viitoare (spre trecerea la modulul următor sau spre revenirea asupra aspectelor 
deficitare, prin alocarea unui timp suplimentar din cadrul modulului deschis). 
 
Scopul cercetării este acela de a surprinde în ce măsură  organizarea disciplinelor şcolare în maniera integrată ar 
conduce la formarea competentelor transversale (realizarea de transferuri, managementul timpului, analiză critică şi 
autocritică, adaptare la situaţii noi, coordonare de echipe, prelucrare de date). 
Obiective urmarite: 
1.Elaborarea unei discipline şcolare, de factură integrată,cu o construcţie modulara "Omul în societatea antică şi 
medievala" 
2. Selectarea şi aplicarea unui modul- "Comunicarea în societatea antică şi medievala" precum şi testarea relevantei 
ei pentru formarea competentelor transversale (realizarea de transferuri, managementul timpului, analiză critică şi 
autocritică, adaptare la situaţii noi, coordonare de echipe, prelucrare de date). 
3.Evaluarea nivelului de motivaţie/satisfacţie al  beneficiarilor care studiază după programa trandisciplinara (modulul 
testat). 
Ipoteza de la care am pornit este definite astfel: dacă se organizează o programă şcolară cu o structură de factură 
integrata-"Omul în societatea antică şi medievală" (rezultată din disciplinele studiate în cadrul ariei curriculare Om şi 
societate -istorie, geografie, logica, argumentare şi comunicare, tehnici de comunicare, introducere în pedagogie şi 
metodologia curriculumului, tehnici de comunicare) atunci există un grad mare  de probabilitate să se dezvolte 
următoarele tipuri de competente transversale: realizarea de transferuri, managementul timpului, analiză critică şi 
autocritică, adaptare la situaţii noi, coordonare de echipe, prelucrare de date. 
 
3.Metode de colectare, analiza şi interpretare a datelor 
 Majoritatea datelor obţinute au fost colectate cu ajutorul observaţiei,   interviurilor, chestionarelor. 
 Observarea comportamentului elevilor poate fi o metodă extrem de utilă în determinarea unor aspecte  ce 
ţin de comportamente nemijlocite în situaţii de risc, comunicarea între elevi, managementul timpului, nivelul 
cunoştinţelor şi gradul lor de aplicare/ transversabilitate în alte domenii. Observaţia s-a realizat pe parcursul 
participării active în cadrul predării anumitor secvenţe de module, lecţii tradiţionale, la diferite discuţii din pauze ale 
elevilor.Observaţia a fost centrată pe surprinderea trăsăturilor  de grup şi individuale ale grupului de cercetare, 
urmărindu-se: 
-cooperarea în cadrul grupurilor, criterii de constituire a grupurilor, modalitatea de comunicarea între elevi şi profesor, 
intre elevi-elevi, probleme interne şi propuneri de soluţionare ale acestora 
-masura deţinerii anumitor competente transversale ca: realizarea de transferuri, managementul timpului, analiză 
critică şi autocritică, adaptare la situaţii noi, coordonare de echipe, prelucrare de date 
-disponibilitatea de acceptare a noului în învăţare 
-modul de exprimare a opiniei spontane  de către elevi în diverse situaţii 
 Interviul reprezintă o altă metodă pe care am utilizat-o în vederea identificării fenomenelor urmărite.Astfel, 
prin discuţii  cu elevii şi cadrul didactic diriginte am obţinut explicaţii legate de unele manifestări identificate şi 
cunoaşterea substratului acestora.Interviurile au fost individuale şi colective, ambele categorii oferind informaţii care 
m-au ajutat să îmi structurez activităţile din cadrul modului integrat..Acestea nu au durat mai mult de 30 de minute şi 
au cuprins întrebări concise, care să nu inhibe interlocutorul şi care să îi ofere posibilitatea de a formula răspunsuri 
obiective. 
 Două   categorii de chestionare au fost utilizate în vederea surprinderii beneficiilor utlizarii programei 
modulare din perspectiva competentelor transversale, a nivelului de satisfacţie manifestată de elevii investigaţi. 
 Am ales să elaborăm  instrumente  proprii  întrucât considerăm că nici unul din cele existente nu reflectă 
suficient tema studiului de faţă, realitatea vieţii şcolare şi specificul  practicii educaţionale din România.Astfel am 
aplicat chestionare atât la momentul iniţial al construirii programei cât şi la momentul final, după testarea unui modul 
integrat timp de 4 săptămâni. 



4.Analiza şi interpretarea rezultatelor 
 Referindu-ne la informaţiile obţinute din  chestionarele aplicate, acestea au fost diverse la unii itemi pe când 
la alţii a fost nevoie de clarificări de răspunsuri, motiv pentru care s-a utilizat şi interviul,  necesar pentru o 
surprindere la obiect a explicaţiei. 
Referindu-ne la itemii iniţiali, rezultatele obţinute au fost următoarele: 
 Primul item a verificat percepţia elevilor privind legăturile dintre disciplinele studiate la şcoală.Din 
organizarea datelor reiese că aceştia nu sunt convinşi în totalitate de legăturile existente, proporţia este variabilă: 
50%  afirma că există unele legături între discipline,  43% dintre elevi considera că disciplinele sunt puternic legate 
între ele în timp ce 7% nu cred că există legături între cele studiate. Aceste răspunsuri ne arată ca învăţarea de 
multe ori se produce nearticulat, de aceea şi numărul mare de elevi care susţin că unele discipline sunt de sine 
stătătoare, fără a le înrola în legături care să le susţine necesitatea încadrării în orar. 

 
Fig.1.Legăturile percepute intre disciplinele studiate și calitatea predării din perspectiva interdisciplinarității 
 
Aceste prime concluzii vin în  sprijinul înţelegerii următoarelor răspunsuri oferite. Predarea la clasa se realizează  
ocazional (43% dintre elevi) cu legături din alte discipline, 32% dintre respondenţi considera că interdisciplinaritatea 
se realizează frecvent,  18 % susţin că acest lucru se întâmplă rar în timp ce doar 7 % cred că predarea 
interdisciplinară nu se realizează deloc. Aceasta înseamnă că marea majoritatea a celor din clasa percep învăţarea 
cu sens, adică integrata într-un  context divers, ca fiind ocazională, lucru îngrijorător pentru dezvoltarea unei învăţări 
de durată. 
 Utilitatea disciplinelor studiate la şcoala din perspectiva angajabilitatii  este văzută de către respondenţi în 
mare măsură benefică (54 %), 29% susţin că s-ar descurca pe piaţa muncii şi fără unele discipline, 12 % 
(îngrijorător) învaţa doar pentru obţinerea de note mari, fără însă a înţelege utilitatea introducerii în orar în timp ce 
5% dintre elevi declara că parcurgerea disciplinelor studiate este utilă în maniera mică, lucru care ar explica şi 
motivaţia unora de învăţare. Exista un număr important de elevi (29%) care susţin că s-ar descurca mai departe şi 
fără cele învăţate la şcoală, ceea ce justifică poate motivaţia scăzută a învăţării, durată scurtă a acesteia, ceea ce 
mai departe poate duce la multe neconcordante în viaţă individuală. 

 
 Fig.2. Percepţia utilităţii disciplinelor studiate din perspectiva angajabilitatii/ Utilitatea predării integrate în înţelegerea 

conceptelor studiate/ Interesul acordat competentelor transversale 
   

 În proporţie mare, 58% dintre respondenţi, cred că predarea integrată a disciplinelor, fără diferenţieri, ci un 
tot unitar, exact cum se găsesc şi în viaţa reală, i-ar ajuta să intelegeaga mai bine conţinuturile învăţării, conceptele, 
utilitatea lor în viaţa reală. 23% considera însă ca acst lucru este util uneori, la unele discipline, în timp ce altele ar 
trebui să rămână de sine stătătoare, 10% sunt convinşi că nu aceasta este "reţeta" succesului pentru problemele 
utilităţii disciplinelor în timp ce 9%  nu s-au pronunţat în legătură cu acest lucru. Rezultatele ne arată un lucru bizar, 
un număr semnificativ de elevi  (33%, adică 23%, cei care consideră uneori util +10% considera că nu aşa vor 



înţelege utilitatea disciplinelor) învaţa fără un sens, ceea ce implică faptul că mai târziu nu vor putea realize 
transferuri, nu vor aplica ceea ce au învăţat, nu au o motivaţie a învăţării. 
 Elevii ştiu ce presupun competentele transversale (întrebaţi fiind la itemul anterior), însă nu majoritatea par 
interesaţi de dezvoltarea acestora.57% dintre răspunsuri s-au îndreptat spre acest interes, urmate de 29% de către 
cei ce au un interes potrivit fata de aceste competente, 7 %  susţin că nu au niciun interes faţă de dezvoltarea 
transferabilităţii competentelor în timp ce 7 % au interes mic privind subiectul abordat. Datele colectate ne arată o 
slabă motivaţie a învăţării, din moment ce doar puţin peste jumătate din clasa sunt interesaţi, restul de sunt îndreptaţi 
spre alte dimensiuni ale învăţării, nu considera aceste competente importante. 
 Întrebaţi dacă sunt dispuşi să parcurgă discipline care să le ofere posibilitatea de a exersa competentele 
transversale (managementul timpului, coordonarea de echipă, capacitatea de analiză critică şi autocritică, adaptare 
la situaţii noi, prelucrarea datelor, realizarea de transferuri) 53% spun că în măsura potrivită, 36% în mare măsură şi 
11 % ar atinge acest obiectiv în mică măsură, adică interesul acestora este  mic. Având în vedere faptul că doar 35% 
dintre elevi sunt interesaţi în mare măsură să îşi dezvolte aceste competente am putea concluziona că elevii sunt 
debusolaţi în ceea ce priveşte utilitatea celor învăţate şi nu sunt dispuşi să se mai introducă alte noutăţi menite să" 
ne zăpăcească şi mai rău ceea ce ştim deja, ajunge cu atâta schimbare, nu mai vrem generaţii de cobai" (I.I., clasa a 
9-a). 
 Privind nivelul la care elevii au dezvoltate competentele transversale (realizare de transferuri, prelucrarea 
datelor, adaptare la situaţii noi, analiză critică şi autocritică, coordonare de echipe, managementul timpului), 
ierarhizarea acestora s-ar putea face: în măsura potrivită elevii au dezvoltată analiză critică şi autocritica precum şi 
realizarea de transferuri, într-o mică măsură au dezvoltate managementul timpului, coordonarea echipelor, adaptarea 
la situaţii noi, într-o foarte mică măsură le sunt dezvoltate competente legate de prelucrarea datelor. 
 

 
Fig.3.Nivelul competentelor transversale înainte de aplicarea modului integrat respective după aplicarea modulului 

 
 După parcurgerea modulului integrat"Comunicarea în perioada antică şi medievala" elevii  susţin că şi-au 
dezvoltat  competentele transversale amintite astfel: 
-gandirea analitica: în  măsura mare dezvoltată (majoritatea); 
-abilitatea de negociere: în măsura potrivită dezvoltată; 
-managementul timpului: în foarte mare măsură dezvoltată; 
-coordonarea echipei: în foarte mare măsură dezvoltată 
-creativitate şi capacitate de inovare: în măsura mare dezvoltată 
-analiza critica şi autocritica: în măsura mare dezvoltată 
-adaptare la situaţii noi: în foarte mare măsură  dezvoltată 
-prelucrarea datelor: în foarte mare măsură dezvoltată 
-realizarea de transferuri: în foarte mare măsură dezvoltată 
 Rezultă că, în urma participării la activităţile modulului, într-o foarte mare măsură şi-au îmbunătăţit 
competente ca realizarea de transferuri,prelucrarea datelor, coordonarea echipelor,managementul timpului, într-o 
măsură mare şi-au dezvoltat competentele de adaptare la situaţii noi şi analiză critică şi autocritica.  
 Utilitatea dobândirii acestor competente în viaţa reală este dovedită prin următoarele rezultate în percepţia 
elevilor: 



 
Fig.4.Utilitatea competentelor transversale în viaţa reală/ Satisfacţia elevilor după parcurgerea modulului integrat 

  
 Tot în relaţie cu această întrebare,elevii nu doresc continuarea studiilor în această manieră de abordare 
(tradiţional) ci vor " profesori dedicaţi, care să nu vină doar pentru a-şi lua salariul", "să se vadă implicarea şi 
entuziasmul în predare", "avem nevoie de prezentări, filmuleţe, argumente-de ce să învăţ eu astea", "proiecte de 
grup, prezentări personale, implicare din partea noastră, nu doar spectator", "profesorii să fie bine pregătiţi şi să pună 
suflet în predare", "eliminarea informaţiilor care nu ne trebuie-supraincarcarea orarului degeaba", "interesul 
profesorilor pentru noi să fie mult mai mare", " să nu se mai facă diferenţieri între elevi după notele obţinute la alte 
materii". 
Privind satisfacţia elevilor după parcurgerea modului integrat , aceştia sunt  mulţumiţi în mare parte, dovada stând 
dorinţa de a mai participa la astfel de activităţi pentru a înţelege mai bine legăturile dintre discipline. 
 
5.Concluzii  
 Dacă privim în ansamblul datelor obţinute identificăm cauze şi soluţii la problemele propuse.Astfel 
disciplinele studiate la şcoala au  unele  legături între ele, dovada acestor declaraţii putând fi şi faptul că predarea la 
clasa se realizează ocazional cu legături din alte discipline.  
 Majoritatea elevilor chestionaţi susţin utilitatea predării integrate în înţelegerea conceptelor, fie prin 
pregătirea temeinică a elevilor,  fie prin interesul crescut privind calitatea învăţării la elevi, implicarea şi entuziasmul 
de la clasă, metodele utilizate, argumentarea necesităţii anumitor informaţii (din rezultatele analizei răspunsurilor 
oferite la întrebarea modalităţilor de schimbare a desfăşurării temelor curriculare). 
  Cu referire la competentele transversale 57% dintre elevi susţin interesul foarte mare  privind dezvoltarea 
acestor competente însă dacă vorbim de exersarea acestora la clasa prin includerea în disciplinele şcolare  
disponibilitatea elevilor este potrivită (53%), la interviu obţinându-se explicaţii utile: elevii ar dori ca aceste 
competente  transversale să se vehicule utilizând conceptele importante, idei cheie, restructurate şi nu informaţii 
multe, utile mai târziu lor. 
 Privind percepţia utilităţii disciplinelor studiate  din perspectiva angajabilitatii 54% dintre elevi susţin că în 
mare măsură îi ajută, 29% cred că s-ar descurca şi fără acestea şi restul învaţa pentru note, fără a înţelege sensul, 
lucru care îşi găseşte răspunsul in chestionarul final unde se concluzionează ca pentru că disciplinele să îi ajute total 
profesorii ar trebui să îşi schimbe maniera de abordare. 
 De altfel, tot în acest item 5% dintre elevi susţin că învaţă fără sens, lucru demonstrat şi de cei 43% dintre 
elevi care au răspuns că predarea se realizează ocazional cu legături din alte discipline şi ca între discipline exista 
unele legături  
 Disponibilitatea de a exersa competentele transversale la clasă este în măsura potrivită exprimată ,deşi 
toate competentele enumerate (managementul timpului, coordonarea echipei, adaptare la situaţii noi, prelucrarea 
datelor, realizarea de transferuri) sunt percepute  ca fiind utile în măsura mare  în viaţa profesională). 
 Privind rezultatele obţinute privind testarea modulului integrat "Comunicarea în perioada antică și 
medievală" liceeni de clasa a IX-a susţin că în măsura mare şi-au dezvoltat competentele transversale , în măsura 
mare competentele transversale selectate  au fost utile din perspectiva integrării pe piaţa muncii .  
 Un accent foarte important este pus în răspunsurile respondenţilor privind  calitatea  predării şi a pregătirii 
cadrelor didactice, la itemii deschişi răspunsurile au cuprins o serie de elemente care ar trebui 
schimbate/transformate astfel încât aceştia să simtă ca profesorilor le pasă de soarta elevilor. 



 Rezultatele cercetării realizate pot fi o alarmă la necesitatea analizării practicilor educaţionale romaneşti 
privind modalităţi eficiente de abordarea a elevilor la clasa din perspectiva motivaţiei învăţării. Dintr-o clasă de 28 de 
elevi doar puţin peste jumătate sunt convinşi că ceea ce învaţa are relevanţă pentru ei sau ca  disciplinele studiate  
sunt importante pentru integrarea pe piaţa muncii; legăturile conceptelor învăţate sunt ocazional discutate la 
clasă(43% dintre elevi susţin), elevii ajung până la percepţia că doar unele au legături cu altele (50% aşa cred), deşi 
lumea înconjurătoare ni se prezintă un întreg, fără delimitări de cunoştinţe iar  utilitatea transferurilor/interconexiunilor 
în viaţa reală este obligatorie pentru înţelegerea societăţii şi integrarea eficienta în ea. Este un lucru îngrijorător 
pentru generaţiile următoare care  vor deveni doar nişte "capete umplute de informaţii dissipate, fără să ştie la ce să 
le utilizeze".  
 Un alt lucru la fel de îngrijorător este percepţia elevilor privind cadrele didactice: acestea sunt slab pregătite, 
nu utilizează mijloace şi metode interactive de predare, elevii simţind nevoia diversificării modalităţilor de abordare a 
conceptelor ("avem nevoi de prezentări, filmuleţe, argumente-de ce să învăţ eu astea?"-elev clasa a 9-a), nu prezintă 
interes şi nu predau cu entuziasm, uneori apărând şi discriminări pe diferite criterii între elevi ("interesul profesorilor 
pentru noi să fie mult mai mare", " să nu se mai facă diferenţieri între elevi după notele obţinute la alte materii"-eleve 
clasa a IX-a). Dovada  la aceste presupoziţii sumbre stau şi rezultatele cercetării  realizată de către Centrul 
municipiului București de resurse și asistență educațională (CMBRAE) ȋn 2011 din care reies motivele pentru care 
elevul ȋnvaţă: aici profesorii nu au nicio relevanţă. 

 
 
Același studiu obţine ȋnsă și răspunsuri la aceste diferenţe: ce ar crește motivaţia ȋnvăţării? Răspunsul este: 

lucru demonstrat şi în răspunsurile 
obţinute prin cercetarea efectuată: "avem nevoi de prezentări, filmuleţe, argumente-de ce să învăţ eu astea", 
"proiecte de grup, prezentări personale, implicare din partea noastră, nu doar spectator". 
 Prin urmare studierea după programe integrate ar aduce beneficii diverse elevilor, nu numai în plan cognitiv 
(cum se realizează în maniera tradiţională) dar şi atitudinal sau aptitudinal. De asemenea şi interesul pentru învăţare 
ar creşte precum şi implicarea în propria dezvoltare. Însă lucrul acesta ar fi posibil numai prin aportul total al 
profesorilor privind maniera de abordarea a lecţiilor şi elevilor în general. 
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