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Termenul de curriculum integrat sau de instruire integrată se referă la o anumită modalitate 

de        predare, de organizare si planificare a instruirii care produce o interrelationare a disciplinelor 
sau a obiectelor de studiu, astfel încât vine în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare ale elevilor, ajută 
la crearea de conexiuni între ceea ce învaţă elevii si experienţele lor prezente si trecute. 
              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. 

Curriculum-ul integrat presupune o anumită modalitate de predare si o anumitã modalitate de 
organizare si planificare a instruirii şi produce o interrelaţionare a disciplinelor sau obiectelor de 
studiu, astfel încât să se răspundă nevoilor de dezvoltare ale elevilor. 

Nivelurile integrării curriculare sunt : monodisciplinaritatea si pluridisciplinaritatea 
(multidisciplinaritatea), integrare transdisciplinară. 

 
 

MODALITĂŢI DE INTEGRARE A CONŢINUTURILOR 
-    avantaje şi dezavantaje – 

 
Modalităţi de integrare a 

conţinuturilor 
Avantaje Dezavantaje 

 
 
 
 
Integrarea 
intradisciplinară şi 
problema disciplinelor 
de învăţământ 

1.avantaje de natură organizatorică : 
- divizarea conoştinţelor în 
compartimente distincte-se potriveşte 
foarte bine cu învăţământul pe clase şi 
pe lecţii 
- permite organizarea zilnică , 
săptămânală şi anuală a programului 
şcolar , aplicarea unui sistem de 
notare şi promovare pe discipline 
relativ simplu de realizat 
- organizarea pe discipline este 
deosebit de rezistentă şi pentru faptul 
că găseşte sprijin în structura 
profesională a personalului didactic 

-compartimentarea pe discipline 
si invatarea cunostintelor strict 
in interiorul fiecarei discipline 
nu mai corespunde cu evolutia 
actuala din stiinţă,din 
epistemologie ; 
--invăţământul pe discipline a 
condus la paradoxul 
„enciclopedismului specializat”, 
care „închide elevul si 
profesorul intr-o tranşee pe care 
si-o sapă ei inşişi şi care ii 
izolează din ce in ce mai mult pe 
măsură ce o adâncesc”; 



2. avantaje de ordin pedagogic : 
- permite învăţarea de către elevi a 
unor cunoştinţe şi moduri de gândire 
specifice care, prin 
complementaritate, asigură o 
dezvoltare intelectuală complexă 
- respectă ierarhia cunoştinţelor 
anterioare dobândite de elevi 
 

-transferul principiilor şi 
conceptelor din disciplinele 
generale spre disciplinele cu un 
caracter mai particular nu s-a 
produs decât sporadic si doar in 
cazul elevilor dotaţi ; 
-compartimentarea pe discipline 
reduce mult motivaţia ,învăţării . 
Elevul nu resimte importanţa 
pentru el a fiecarei discipline 
,ceea ce invaţă este perceput de 
elev ca fiind rupt de viaţă , de 
preocupările sale.  

 
 
Integrarea pe orizontală 
şi interdisciplinaritatea 
 
 
Recomandare : 
Predarea 
interdisciplinară să 
alterneze , să coexiste cu 
cea pe discipline 

-favorizează transferul şi în 
consecinţă capacitatea de a aplica cele 
învăţate la situaţii noi de viaţă 
- acest transfer reduce efortul 
reînvăţării cunoştinţelor ce sunt 
comune mai multor discipline, 
sporeşte funcţionalitatea cunoştinţelor 
asimilate în cadrul fiecărei discipline 
-favorizează conceptele şi principiile 
generale, algoritmii şi strategiile cu o 
gamă largă de aplicare. Ea este deci o 
abordare economică , o abordare care 
optimizează raportul dintre volumul 
de cunoştinţe şi cantitatea de învăţare 

-risc de generalizare abuzivă şi 
învăţare nesistematică, 
superficială. „Enciclopedismul 
specializat”poate fi înlocuit cu 
un enciclopedism lipsit de orice 
bază,”cu de toate şi cu nimic” 
-riscul învăţării superficiale 
întrucât nu se sprijină pe 
cunoştinţele anterioare ale 
elevilor , aşa încât se poate 
întâmpla ca elevul să fie pus în 
situaţia de a învăţa noi 
cunoştinte sprijinindu-se tot pe 
cunoştinţe noi 

 
Integrarea tematică – 
pluridisciplinaritatea 
 
-pare să fie potrivită 
pentru temele mari, cu 
un pronunţat caracter 
educativ: temele 
ecologice, cele privind 
tehnologia , ed. civică, 
ed. estetică etc. 

-temele, problemele sunt tratate sub 
toate 
aspectele, fenomenul fiind restituit în 
globalitatea sa şi nu fragmentar, pe 
aspecte sau pe laturi ale sale 
-acestă abordare este  faforizantă 
pentru motivaţia învăţării, ea menţine 
viu interesul elevilor , cunoştinţele 
fiind învăţate în calitatea lor de 
condiţii, de instrumente ale 
acţiunii,ale cunoaşterii 

-riscul superficialităţii, al 
„enciclopedismului steril”, de 
minimalizarea necesităţii de a 
stăpâni cunoştinţele anterioare 
-motivaţia faţă de cunoştinţele 
noi se diminuează în mod 
evident atunci când studierea 
fenomenului este încheiată, fără 
certitudinea că elevii şi-au 
însuşit bine cunoştinţele 
vehiculate, 
observate : 

 
Abordarea 
transdisciplinară 

-orientare mai recentă privind reforma 
conţinuturilor care nu numai că 
asigură organizarea conţinuturilor ci 
aduce o schimbare de optică în ce 
priveşte raporturile dintre conţinutul 
învăţării şi elev 
-punctul de plecare îl constituie 
demersurile elevului 

 



-aduce în prim plan obiectivele 
predării şi învăţării 
-focalizarea asupra elevului deschide 
un câmp larg de aplicare a 
tehnologiilor moderne de instruire şi 
creează premisele unui învăţământ 
eficient 

 
Concluzii 

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. 
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