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“Când mergi pe-afară, natura nu te pune faţă în faţă pentru trei sferturi de oră numai cu flori 
şi în  următoarele trei sferturi numai cu animale”. (Jacobs H.H., 1989) 
 
            În pofida unor experienţe întreprinse şi a numeroase reuniuni, colocvii şi conferinţe 
internaţionale ce i-au fost consacrate, predarea integrată a cunoştinţelor nu poate fi definită uşor şi 
nici suficient de riguros în acelaşi timp. Aceasta datorită faptului că este o noţiune dinamică care 
suferă mereu modificări. 
 Termenul utilizat cel mai frecvent este cel de predare integrată a ştiinţelor: această denumire 
vrea să sugereze faptul că este o strategie ce presupune reconsiderări radicale nu numai în planul 
organizării conţinuturilor, ci şi în „ambianţa” predării şi învăţării. 
            Predarea integrată a ştiinţelor se fundamentează pe două sisteme de referinţă: 

- unitatea ştiinţei; 
- procesul de învăţare la copil. 

La nivelul curriculum-ului, integrarea înseamnă stabilirea de relaţii clare de convergentă între  
cunoştintele, deprinderile, competenţele, atitudinile si valorile care îşi au bazele in interiorul unor 
discipline şcolare distincte. Integrarea este un proces divers si complex, care merge progresiv de la 
modelul clasic disciplinar până la disoluţia totală a barierelor disciplinare – transdisciplinaritatea. 
            Problemele concrete de viată, ce trebuie rezolvate zi de zi, au un caracter integrat si nu pot fi 
solutionate decât apelându-se la cunoştinţe, deprinderi, competenţe ce nu sunt încadrate în contextul 
strict al unui obiect de studiu. Pentru ca elevii zilelor noastre să facă faţă solicitărilor lumii 
contemporane, trebuie să le formăm capacitatea de a realiza transferuri rapide si eficiente între 
discipline, de a colecta, sintetiza si de a pune la lucru împreună cunoştintele dobândite prin studierea 
disciplinelor scolare. Dacă succesul şcolar este dat de performanţa elevului în cadrul contextelor 
disciplinare, succesul în viaţa personală , profesională si socială este dat tocmai de capacitatea de a 
ieşi din tiparul unei discipline şi de a realiza conexiuni si transferuri rapide între discipline  pentru 
soluţionarea problemelor ivite. 



 Această manieră de organizare a conţinuturilor învăţământului este oarecum similară cu 
interdisciplinaritatea, în sensul că obiectul de învăţământ are ca referinţă nu numai o disciplină 
ştiinţifică, ci o tematică unitară, comună mai multor discipline. 

 În învăţământul modern este tot mai evidentă necesitatea instruirii integrate. Ca o dovadă că 
acest demers educativ a stârnit curiozitate în rândul cadrelor didactice, se desfăşoară activităţi de 
acest fel cu copiii în şcoală. 
            Metoda predării integrate nu poate fi abordată fără referire la predarea tematică care are la 
bază transmiterea cunoştinţelor grupate pe subiecte sau unităţi tematice. Predarea tematică se 
concretizează printr-o planificare pe termen lung sau scurt care reflectă relaţiile dintre tema propusă, 
domeniile de cunoaştere şi ariile de stimulare. 
 Orarul zilnic trebuie să ilustreze echilibrul dintre perioadele active şi momentele de odihnă. 
Copiii trebuie să înveţe să crească într-o manieră integrată. Fiecare etapă de dezvoltare este strâns 
legată de celelalte. Atunci când copiii îşi satisfac interesele, ei învaţă să acumuleze informaţii şi să 
tragă propriile concluzii în legătură cu acestea. Capacitatea lor de asimilare nu se va separa de 
conţinutul materiilor, ele au loc simultan. Învăţarea se bazează astfel pe interrelaţionare şi integrare. 
 Tematica este astfel realizată încât, prin metoda predării integrate, copiii să participe, să se 
implice cât mai mult, atât efectiv cât şi afectiv, prin antrenarea unor surse cât mai variate, prin 
prezentarea conţinutului cu ajutorul experienţelor diverse, exersării tuturor analizatorilor, al învăţării 
prin descoperire. 
 Cultivarea la copii a trăsăturilor cum ar fi curiozitatea, admiraţia, imaginaţia, gândirea critică, 
spontaneitatea şi plăcerea în experienţe estetice se realizează pe calea predării grupate pe subiecte 
sau unităţi tematice, aşa-numita predare tematică. 

      Integrarea conţinuturilor şcolare este o necesitate şi un deziderat. Strategiile de predare / 
învăţare integrată, precum şi nivelurile la care aceasta se realizează  sunt condiţionate de o 
multitudine de factori, de natură obiectivă dar şi subiectivă. Ele au avantaje, dar şi dezavantaje. În 
dorinţa noastră de a fi moderni însă, de a inova practica şcolară, trebuie prudenţă, întrucât echilibrul 
între extreme (diferenţiere pe discipline sau integrare totală) se pare că este soluţia cea mai eficientă. 
Se impune, însă, ca şi în plan teoretic să stăpânim conceptele, pentru a nu pretinde că predăm 
interdisciplinar, când de fapt realizam altceva. 

     Prin aceste activităţi se pune accent pe dezvoltarea gândirii critice, pe formarea de competenţe 
practice, pe feed-back-ul pozitiv, pe măsurarea şi aprecierea competenţelor.  
Se cultivă independenţa, deschiderea spre inovaţie, emoţiile pozitive, autocontrolul. „Explozia 
informaţională” conduce nu numai la creşterea cantitativă a cunoştinţelor, ci şi la esenţializare, la 
integrare,( M. Maliţa, Orizontul fără limite al învăţării, Bucureşti, 1981, Editura Politică, pag. 25).  
          Din perspectiva învăţământului modern în educaţie accentul trebuie pus pe stăpânirea de către 
elevi a proceselor, înţelegerea conceptelor şi pe capacitatea de a le folosi în diverse situaţii.  
          Activitatea integrată se dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a activităţilor de 
invăţare cu viaţa societăţii, cultura si tehnologia didactică. 
În urma celor studiate şi pe baza propriei  experienţe, pot fi aşadar de acord cu specialiştii care 
consideră că datorită particularităţilor de vârstă din învăţământul şcolar, structura demersurilor de 
predare şi învăţare se bazează pe integrarea completă a cunoştinţelor. 
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