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Promovarea interdisciplinarităţii constituie un element definitoriu al progresului cunoaşterii.  
În opinia lui George 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”. 

Educaţia ca activitate sistematică conştientă şi organizată presupune  o anumită coerenţă, 
unitate. Elevul - ca fiinţă umană în devenire – este  o totalitate, un întreg şi activitatea instructiv - 
educativă nu trebuie să  piardă din vedere acest lucru. Un învăţământ interdisciplinar poate să-i 
ajute pe elevi să dobândească o privire de ansamblu asupra vieţii şi universului, să asimileze mai 
temeinic valorile fundamentale şi să distingă mai uşor scopurile de mijloace. 

Interdisciplinaritatea este o formă de cooperare între discipline ştiinţifice diferite, care se 
realizează în principal respectând logica ştiinţelor respective, adaptate particularităţilor legii 
didactice şi-l ajută pe elev în formarea unei imagini unitare a realităţii, îi dezvoltă o gândire 
integratoare. 

Interdisciplinaritatea se impune ca o exigenţă a lumii contemporane supusă schimbărilor, 
acumulărilor cognitive în diferite domenii ale cunoaşterii. 

În perioada actuală reforma conţinuturilor învăţământului românesc a creat cadrul unor 
transformări la nivelul curriculumului, între care se distinge perspectiva interdisciplinară. 

Interdisciplinaritatea se referă şi la transferul metodelor dintr-o disciplină într-alta, transfer cu 
grade diferite de implicare / finalizare.  

Interdisciplinaritatea reprezintă o modalitate de organizare a conţinuturilor învăţării, cu 
implicaţii asupra întregii strategii de proiectare a curriculumului, care oferă o imagine unitară 
asupra fenomenelor şi proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline de învăţământ şi care 
facilitează contextualizarea şi aplicarea cunoştinţelor dobândite.  

Conceptul de interdisciplinaritate a câştigat tot mai mult teren în modul de abordare a lecţiei 
moderne. Acest termen reprezintă o modalitate de organizare a conţinuturilor învăţării cu implicaţii 
asupra întregii strategii de proiectare a curriculumului, care oferă o imagine unitară asupra 
fenomenelor şi proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline de învăţământ şi care permite 
contextualizarea şi aplicarea cunoştinţelor dobândite. Este o componentă a procesului de instruire 
prin care se asigură aspectul activ şi formativ de dirijare efectivă a învăţării. 

În procesul de învăţământ se regăsesc demersuri interdisciplinare la nivelul corelaţiilor 
minimale obligatorii, sugerate chiar de planul de învăţămând sau de programele disciplinelor sau 
ariilor curriculare. În înfăptuirea unui învăţământ modern, formativ, 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 
flexibilităţii 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. 

Activităţile cu caracter interdisciplinar au pronunţate valenţe formative favorizând cultivarea 
aptitudinilor creative. Educatorul, dând dovadă de măiestrie şi pricepere asigură integrarea la nivel 
interdisciplinar, prin găsirea conţinuturilor comune diferitelor obiecte de studiu, în vederea realizării 
obiectivelor învăţării. 

Posibilităţile de corelare 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 profesorul, pentru a-şi atinge obiectivele propuse trebuie să se pregătească din timp şi 
să apeleze la capacitatea 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. 

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, individual. 

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 multiple ale dezvoltării 

elevului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. Interdisciplinaritatea asigură formarea 
sistematică şi progresivă a unei culturi comunicative necesară elevului în învăţare, pentru 
interrelaţionarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare în învăţare. Aşadar 
interdisciplinaritatea a devenit nu doar un mod de restructurare a conţinuturilor ci un mod de 
organizare a învăţării, asociindu-se din ce în ce mai strâns cu principiul educaţiei permanente, al 
pregătirii elevilor pentru învăţarea continuă şi pentru autoevaluarea realistă. 

La nivelul activităţii din clasă, aceste linii de politică educaţională exprimă necesitatea unei 
mai bune cunoaşteri a elevilor, pentru a identifica nevoile, interesele de cunoaştere şi ritmul 
dezvoltării fiecăruia, formării capacităţii cadrelor didactice de a adecva situaţiile de învăţare, 
conţinuturile şi materialele educaţionale la caracteristicile individuale ale elevului, implicării 
elevilor în învăţare prin crearea unor situaţii de învăţare apropiate de viaţa concretă. Abordarea 
interdisciplinară şi evaluarea autentică sunt alte două soluţii metodologice recomandate prioritar de 
politica reformei educaţiei din ţara noastră.  

În "Cadrul de referinţă al Curriculumului Naţional pentru Învăţământul Obligatoriu", 
principiile privind predarea şi învăţarea accentuează următoarele idei:  

• respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale - reper fundamental în construirea 
situaţiilor de predare-învăţare;  

• diversificarea şi flexibilizarea situaţiilor de predare - învăţare prin utilizarea de metode şi 
procedee variate, interactive care să motiveze, să stimuleze copilul, să antreneze iniţiativa, 
imaginaţia, creativitatea, dorinţa de a învăţa;  

• centrarea pe obiective care urmăresc formarea de capacităţi, competenţe, atitudini;  
• centrarea pe copil în proiectarea activităţilor de învăţare.  
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