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Şcoala trebuie să-i pregătească pe tineri pentru viață, importantă fiind stabilirea elementelor esențiale pentru 
care trebuie aceștia pregătiți. Proiectarea şi organizarea educaţiei în scopul formării de competenţe – pornind de la 
criteriile academice ale disciplinei, dar şi de la problemele, interesele, provocările şi realităţile actuale – ar putea 
aduce beneficii semnificative pentru toţi elevii, contribuind la o mai bună contextualizare a învăţării şi la optimi-
zarea demersului la clasă.

Practica educațională scoate în evidență faptul că, în procesul de formare a competențelor, pregătirea de tip 
academic este completată cu teme integrate (interdisciplinare). Realităţile de la orele de Biologie demonstrează că 
legătura cu experienţa cotidiană şi cu contextul în care trăiesc elevii sînt doar cîteva repere ce stimulează învăţarea, 

făcînd-o mai atractivă şi mai eficientă. În acest sens, în 
scopul formării competenţei de cunoaştere ştiinţifică, 
temele cross-curriculare proiectate şi realizate în cadrul 
disciplinelor naturii îşi propun depăşirea manierei clasi-
ce centrate pe primatul disciplinelor formale în favoarea 
unei învăţări constructiviste, care transcende limitele 
obiectului de studiu şi prezintă situaţii din cotidian.

Principalul argument al includerii temelor cross-
curriculare constă tocmai în capacitatea acestora de a 
oferi un model de instruire ce trece dincolo de rigiditatea 
şi orientarea excesiv academică a disciplinelor tradiţio-
nale, transformînd învăţarea într-o activitate relevantă 
şi plăcută, cu rezultate durabile şi valoroase în planul 
dezvoltării personale şi sociale a elevilor. Aceste teme 
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au un caracter transversal, trec dincolo de graniţele dis-
ciplinelor şcolare tradiţionale şi propun formarea unor 
competenţe şi/sau valori fundamentale pentru viaţa de 
zi cu zi. Pentru a fi introduse cu succes în şcoală, temele 
cross-curriculare solicită crearea de experienţe diverse 
de învăţare şi experimentarea achiziţiilor dobîndite în 
contexte concrete şi variate [3, p. 159].

Temele cross-curriculare reprezintă una dintre cele 
mai frecvent utilizate modalităţi de integrare a curricu-
lumului. În ultimii ani, acestea şi-au făcut loc, într-un 
fel sau altul, sub diverse denumiri (unităţi tematice, 
teme interdisciplinare, teme integrate, teme transversa-
le etc.), în curriculumul multor sisteme de învăţămînt. 
Astfel, pe plan internaţional, temele cross-curriculare 
cunosc o arie de abordare extinsă. Primatul orientărilor 
tematice vizează educaţia pentru mediu, educația pentru 
sănătate, deprinderi de viaţă şi dezvoltarea abilităţii 
de a gîndi critic. Republica Moldova se află la faza de 
experimentare a temelor cross-curriculare, abordare ce 
face parte din categoria inovaţiilor educaţionale.

Reieşind din specificul sistemului de învăţămînt 
naţional, putem încadra temele cross-curriculare în trei 
categorii:

I. teme ce promovează formarea competenţelor 
(comportamente, valori, atitudini), abordabile în 
cadrul unei singure discipline şcolare: dezvoltare 
personală (raportate la interesele elevului), inte-
grare socială, diversitate culturală etc.;

II. teme ce ţin de probleme complexe (care nu pot 
fi încadrate într-o disciplină şcolară și care au 
apărut ca urmare a provocărilor societăţii con-
temporane adresate educaţiei): Educaţia pentru 
mediul ambiant; Calitatea vieţii sociale; Stil 
sănătos de viaţă personală (cultura sănătăţii 
personale); Cunoaşterea Sinelui etc.;

III. teme vizînd dezvoltarea unor competenţe de 
bază: comunicarea (în limba maternă şi în limbi 
străine), rezolvarea unor probleme (din viaţa 
socială), a învăţa să înveţi; antreprenoriatul etc.

Aceste trei categorii de integralizare pot fi conside-
rate complementare învăţămîntului de tip disciplinar, 
fiind construcţii integrate, centrate pe nevoile de educaţie 
ale elevilor.

În ceea ce privește temele cross-curriculare ce ţin de 
formarea de competenţe comune disciplinelor naturii, 
ne vom referi la competenţa cultura sănătăţii personale, 
aceasta fiind specifică obiectelor de studiu Biologia, 
Fizica, Chimia şi o componentă a competenţei generale 
de cunoaştere ştiinţifică.

Competenţa cultura sănătăţii personale este o cerin-
ţă fundamentală a vieţii cotidiene, de care este preocupat 
fiecare dintre noi. Stilul de viaţă constă din combinaţii 
ale diferitelor practici şi deprinderi comportamentale ce 
influenţează starea de sănătate a organismului uman la 

nivel fizic, psihic şi energetic. Sănătatea este acea stare 
de plenitudine fizică, psihică şi socială ce generează 
excelenţă funcţională a organismului uman.

Proiectarea unei teme cross-curriculare necesită res-
pectarea unui algoritm. În acest sens, l.Ciolan propune 
șapte etape – „drept model posibil” [2, 3]. Analizîndu-le 
și ghidîndu-ne de practica educaţională, am stabilit patru 
paşi în proiectarea temelor cross-curriculare, acestea 
reprezintă o viziune în cadrul disciplinelor naturii.

I. Formularea temei cross-curriculare – identifica-
rea unei probleme ce poate fi tratată în manieră integrată, 
ca prim pas în cunoaşterea temei cross-curriculare. În 
determinarea acesteia este necesar să se ţină cont de 
următoarele trăsături definitorii:
	caracter generalizator – temele cross-curriculare 

sînt construcţii proiectate pentru un semestru sau 
pentru un an şcolar;

	promovarea formării de competenţe – tema cro-
ss-curriculară vizează dezvoltarea unei anumite 
competenţe vitaliste, necesară elevului pentru 
inserția sa socială;

	caracter transversal – tema cross-curriculară 
încearcă să răspundă unor nevoi sociale de o 
importanţă majoră ce nu pot fi abordate cores-
punzător în limitele unei discipline;

	caracter constructiv – în cadrul temei cross-
curriculare elevul participă activ la proiectarea şi 
desfăşurarea propriilor experienţe de învăţare;

	caracter integrator – tema cross-curriculară 
necesită a fi explorată din perspectiva diverselor 
cîmpuri disciplinare;

	caracter utilitar – tema cross-curriculară trebuie 
să fie relevantă şi pertinentă pentru viaţa de zi cu 
zi a elevului;

	caracter de sistem – tema cross-curriculară tre-
buie să facă apel la achiziţiile şi experienţele de 
învăţare anterioare a elevilor;

	viziune largă/de ansamblu/globală – formularea 
temei cross-curriculare trebuie să fie destul de 
largă, pentru a permite realizarea unor activităţi 
de învăţare diverse, şi să corespundă nivelului 
de înţelegere a elevului.

II. Stabilirea obiectivelor – preconizarea finalităților, 
a unor achiziții pe care elevii le vor căpăta la finele ac-
tivităţii, constituind premise ale succesului lor personal 
şi social.

III. Proiectarea activităţilor şi stabilirea etapelor de 
lucru – planificarea riguroasă a sistemului de activităţi 
ce necesită a fi desfăşurate, este o garanție a succeselor 
ulterioare.

Iv. Evaluarea – este etapa de final a temei cross-
curriculare şi permite rezumarea, sintetizarea rezul-
tatelor obţinute, stimularea motivaţiei elevilor pentru 
performanţe. Evaluarea elevilor în cadrul proiectelor 
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integrate/temelor cross-curriculare nu se face doar la final, ci și pe parcurs, avînd clare tangențe cu evaluarea clasică 
a rezultatelor învăţării (inițială, formativă, sumativă).

Temele cross-curriculare, ca unităţi integrate de studiu, sînt elaborate, de cele mai multe ori, după regulile unui proiect 
ce implică participarea activă a elevilor. Acestea conțin o multitudine de microteme ce au o semnificaţie deosebită în 
cotidianul social şi sînt extrem de relevante pentru formarea competenţelor, a valorilor şi atitudinilor.

După cum se știe, un proiect, în sens general, este o problemă planificată pentru soluţionare, rezolvarea acesteia 
reprezentînd schimbarea situaţiei date. Proiectul educațional este o metodă interactivă de predare-învăţare-evaluare 
și implică, de regulă, o microcercetare sau investigarea sistematică a unui subiect de interes pentru elevi. Tipologia 
acestor activităţi este practic nelimitată, depinzînd de imaginaţia participanților, de forma pe care o ia produsul final, 
de audienţa căreia i se adresează şi de scopurile pentru care se realizează: dramatizări, expoziţii (desene, fotografii, 
produse ale elevilor etc.), prezentări (audio-video, postere, portofolii), redactarea unor documente sau dezbateri.

Conform abordărilor lui l. Ciolan, introducerea temelor cross-curriculare în curriculumul disciplinar existent 
se poate înfăptui prin cel puţin trei modalități: temă în cadrul unei discipline, context în interiorul disciplinei și 
activităţi opţionale ale elevilor [2, p.182]. În cadrul disciplinei biologia, am inițiat o temă cross-curriculară cu statut 
de activitate opţională. un exemplu de temă cross-curriculară poate fi considerat proiectul Sănătatea personală 
– valoare incontestabilă, realizat pe parcursul unui semestru cu elevii clasei a XI-a, profil umanist. Această temă 
are la bază dezvoltarea competenţei cultura sănătăţii personale, ce penetrează infuzional curricula disciplinelor 
naturii: Biologia, Fizica și Chimia. Proiectarea conţinuturilor s-a bazat pe: respectarea unităţilor de învăţare din 
curriculumul disciplinar la Biologie, clasa a XI-a, profil umanist; realizarea legăturilor interdisciplinare Biologie-
Fizică-Chimie; identificarea activităţilor orientate spre menţinerea propriei sănătăţi; restructurarea conţinuturilor 
ce oferă un context mai larg pentru fenomenele abordate integrat.

Prezentăm succint proiectul unei teme.
1. Tema: Sănătatea personală – valoare incontestabilă
2. Durata: I semestru
3. Echipa de proiect: elevii clasei a XI-a
4. Obiective:
– Formarea la elevi a unei viziuni clare asupra realității, prin evidențierea rolului sistemului nervos, al recepției 

senzoriale și locomoției asupra stării de sănătate a organismului uman;
– Evidențierea necesității de a respecta regulile de bază ale igienei personale;
– Stimularea cooperării între elevi și membrii comunității, prin participarea la activități de menținere și forti-

ficare a sănătății;
– Realizarea unor activități de cercetare și redactare a concluziilor, în vederea elucidării unor aspecte importante 

ale sănătății personale.
5. Activităţile planificate

Tabelul 1. Activităţile planificate 
Gr. I Gr. II Gr. III

I. Influența stresului şi a agitaţiei 
vieţii moderne asupra organismu-
lui uman
1. Stresul la locul de muncă. Igiena 
muncii intelectuale. Oboseala 
intelectuală:
a. Influența stresului şi a agitaţiei 

vieţii moderne asupra exercitării 
anumitor profesii;

b. Elaborarea unui program zilnic 
al muncii intelectuale şi al mun-
cii fizice în scopul obţinerii unui 
randament înalt de către elevi;

c. Rolul odihnei active după pro-
gramul de muncă intelectuală şi 
în zilele de odihnă.

II. Analizatorii – sisteme de co-
municare între organism şi mediul 
înconjurător
1. Mecanisme de funcţionare a 
organelor senzoriale ce asigură 
acomodarea organismului uman 
la exersarea diverselor activităţi 
cotidiene:
a. Mecanismul funcţionării sistemu-

lui optic uman şi instrumentele/
aparatele optice de larg consum;

b. Mecanisme de funcţionare a anali-
zatorului auditiv şi aplicarea lor;

c. Rolul receptorilor tactili, termici şi 
kinestezici în activitatea cotidiană 
a omului.

III. Mişcarea este viaţă
1. Oboseala musculară în diverse 
tipuri de activităţi:
a. Efectul suprasolicitării muşchilor 

prin sport şi muncă asupra organis-
mului uman;

b. Exerciţii de încălzire progresivă a 
muşchilor înaintea efectuării unui 
efort fizic mai intens;

c. Suprasolicitarea fizică la copii de 
vîrstă fragedă.

2. Relaţiile de funcţionalitate dintre 
muşchi şi motorul unei maşini:
a. Activitatea musculară şi funcţiona-

litatea unei maşini;
b. Aplicarea acestor relaţii în activita-

tea cotidiană;
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2. Regimul de viaţă şi de muncă:
a. Necesitatea respectării unui re-

gim de viaţă şi muncă echilibrat, 
corespunzător vîrstei;

b. Elaborarea unui plan pentru ur-
mătorii 5 ani privind regimul de 
odihnă și muncă corespunzător 
vîrstei;

c. Consecinţe ale suprasolicitării 
fizice şi psihice asupra organis-
mului uman.

3. Alimentaţia şi sănătatea psihică 
a organismului:
a. Importanţa unei alimentaţii să-

nătoase pentru buna funcţionare 
a organismului uman. Carenţa 
elementelor chimice;

b. Alimentaţia la diferite vîrste. Supli-
mentele de vitamine şi minerale;

c. Alimente sănătoase bogate în sub-
stanţe nutritive. Rolul substanţelor 
chimice în alimentaţie. Riscurile 
unui mod alimentar nesănătos 
asupra organismului uman.

2. Argumentați afirmaţia ,,Senzaţii-
le sînt produsele creierului nostru”:
a. Rolul senzaţiilor în supravieţuirea 

organismelor;
b. Mecanisme de formare a senzaţi-

ilor;
c. Argumentaţi afirmația „Gusturile 

nu se discută”.
3. Rolul recepţiei senzoriale pentru 
exercitarea anumitor profesii:
a. Oamenii de artă; degustătorii de 

vinuri, parfumerii;
b. Activităţi exersate în condiţii de 

risc pentru sănătate;
c. Activităţi practicate de oamenii 

cu disfuncţii ale recepţiei senzo-
riale.

c. Surse energetice pentru funcţiona-
rea normală a muşchilor şi motoru-
lui unei maşini.

3. Proiectează un program de acti-
vităţi fizice pentru o zi, săptămînă, 
lună pentru o mai bună funcţionare a 
sistemului nervos, senzorial, loco-
motor şi prezintă utilitatea acestor 
acţiuni pentru sănătatea personală:
a. Argumentează importanța pregătirii 

fizice pentru funcţionarea normală 
a organismului uman. Rolul exerci-
ţiilor fizice;

b. Alimente sănătoase pentru un sis-
tem locomotor sănătos;

c. Îmbinarea raţională a activităţii 
fizice cu cea intelectuală în vederea 
funcţionării normale a organismului 
uman.

6. Etapele de lucru
Succesiunea etapelor de lucru a fost stabilită de către profesor împreună cu elevii. Grupurile au avut de rezolvat 

situații concrete, indicîndu-se sarcinile fiecărui elev în parte. Este important a se fixa timpul rezervat fiecărei etape, 
pentru a realiza sarcinile în termen. Determinarea etapelor de lucru este semnificativă, deoarece profesorul poate 
monitoriza activitatea elevilor şi realiza obiectiv evaluarea acestora. Astfel, pentru fiecare activitate au fost stabilite 
etapele de lucru, responsabilii, rezultatele aşteptate şi procesul de evaluare (vezi Tabelul 2). Din lipsă de spaţiu, 
prezentăm doar etapele de lucru pentru prima activitate (I 1. a, b, c) din Tabelul 1.

Tabelul 2. Etapele de lucru stabilite conform activităţilor planificate
1. Stresul la locul de muncă. Igiena muncii intelectuale. Oboseala intelectuală 

Activitatea Lucrul şi durata Responsabili Rezultate aşteptate Evaluarea
a. Influența stresului 
și a agitației vieții 
moderne asupra 
exercitării anumitor 
profesii

–	 Microcercetări;
–	 studierea surselor 

informaționale;
–	 realizarea de sondaje, 

chestionare cu diverşi 
specialişti: lucrători 
bancari, profesori de la 
diferite discipline; me-
dici.

Perioada:
octombrie-noiembrie

Elevul 1
Elevul 2

–	 Studiu ştiinţific;
–	 prezentarea 

grafică a datelor 
obţinute;

–	 formularea con-
cluziilor.

Dirijarea activității 
de analiză a infor-
maţiei ştiinţifice;
consultări cu 
privire la realizarea 
sondajelor, prelu-
crarea datelor.

Evaluare forma-
tivă: observare 
sistemică

b. Elaborarea unui 
program zilnic reali-
zabil al muncii inte-
lectuale şi muncii fizi-
ce în scopul obținerii 
unui randament înalt 
de către elevi

–	 vizită la Centrul Neovi-
ta;

–	 realizarea sondajului cu 
elevii din liceul Teo-
retic G. Călinescu din 
Chișinău.

Elevul 3
Elevul 4

–	 Interviu cu 
psihologul de la 
Centrul Neovita.

–	 elaborarea unui 
program zilnic 
de menținere a 
tonusului;

Indicații periodice 
pentru elucida-
rea momentelor 
neclare; concreti-
zarea algoritmului 
interviului.
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Perioada:
octombrie-noiembrie

–	 concluzii ale 
sondajului.

Evaluare forma-
tivă: observare 
sistemică

c. Rolul odihnei acti-
ve după programul de 
muncă intelectuală și 
în zilele de odihnă

–	 Studiu informaţional;
–	 vizite la Academia de 
Ştiinţe a Moldovei;
–	 discuții cu membrii fami-

liei, colegii;
–	 formularea concluziilor.

Perioada:
octombrie-noiembrie

Elevul 5
Elevul 6

–	 Redactarea son-
dajelor;

–	 realizarea unor 
acțiuni de infor-
mare a populației 
despre efectul 
benefic al odihnei 
active (pliante, 
desene) şi înre-
gistrarea atitudi-
nilor acestora.

verificarea etape-
lor de realizare a 
lucrărilor.

Evaluare forma-
tivă:
observare sistemică

7. Finalitatea: Proiect de cercetare
Fiecare etapă este monitorizată de către profesor, 

elevii fiind ghidaţi în realizarea sarcinilor, primind indi-
caţiile corespunzătoare. Iniţial, ei selectează informaţii 
la temă, utilizînd variate surse şi posibilităţile oferite de 
biblioteci, mijloacele mass-media, Internet etc., fiind 
încurajaţi să folosească şi alte surse: interviuri, fotografii 
sau chiar filmări.

Proiectele realizate au fost complexe, cu o largă 
participare a elevilor. Fiecare dintre ei şi-a asumat 
sarcini concrete de lucru în cadrul echipei: unii au fost 
responsabili de colectarea informaţiilor din diverse 
surse; alţii s-au deplasat la faţa locului, au luat inter-
viuri, au filmat, au făcut fotografii; alţii s-au ocupat de 
realizarea prezentărilor, folosind materialele adunate 
de colegi.

Proiectul, ca structură, a inclus următoarele elemen-
te: Pagina de titlu, Cuprinsul, Introducerea, Dezvoltarea 
şi detalierea elementelor de conţinut, Concluziile de 
natură calitativă şi cantitativă, Bibliografie şi Anexe.

Tema cross-curriculară a finalizat prin organizarea 
unei activităţi culminante, care le-a oferit elevilor 
oportunitatea de a sintetiza rezultatele învăţării, de a 
inventaria etapele pe care le-au parcurs şi produsele 
obținute, dar şi șansa de a le prezenta unei anumite au-
dienţe. Analizînd rezultatele elevilor, putem remarca că 

aceștia au putut să-şi demonstreze creativitatea, spiritul 
inovativ şi competitiv.

În concluzie: Abordarea integrată a curriculumului, 
prin teme cross-curriculare, reprezintă căi moderne de 
apropiere a şcolii de nevoile de formare ale elevilor. În 
cadrul disciplinelor naturii, temele cross-curriculare 
reprezintă un vector strategic de dezvoltare a curricu-
lumului şcolar, ce va eficientiza procesul de formare 
a competenţelor şi va stimula interesul şi motivaţia 
intrinsecă a elevilor.
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