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Rezumat. Articolul de față scoate în evidență abordarea integrată a curriculumului, punând accent 

pe transdisciplinaritate, din perspectiva profesorului de biologie și geografie.Formarea viziunii 

transdisciplinare asupra lumii și în același timp formarea elevilor pentru a fi apți să realizeze 

abordări de acest fel, necesită apelul la modalități de lucru ce prilejuiesc exersarea principalelor 

procese ale gândirii, fără de care nu este posibilă cunoașterea multiplelor și variatelor 

interdependențe dintre fenomenele lumii reale.  

Cuvinte–cheie: transdisciplinaritate, competențe, atitudine, abilități.  

Motto:  

„Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul 

că viața nu este împărțită pe discipline”. (J.MOFFET) 

Astăzi competențele, valorile și atitudinile de care au nevoie elevii, specialiștii 

în diferite domenii și cetățenii de mâine pentru reușita personală și socială pot fi 

formate în întregime prin intermediul transdisciplinarității. Noua educație are 

obligația de a apropia procesul educațional de viața cotidiană a beneficiarilor și de 

nevoile comunității în care aceștia trăiesc, ajutându-i să se cunoască pe sine și să 

abordeze o concepție democratică, manifestându-se ca ființă liberă, creatoare. 

Actualul curriculum a fost elaborat din perspectiva trecerii de la modelul de 

proiectare curriculară centrat pe obiective la modelul centrat pe competențe. 

Competențele - cheie sunt definite ca fiind ansambluri de cunoștințe, deprinderi și 

atitudini care trebuie dobândite, respectiv dezvoltarea și formarea acestora elevilor în 

cadrul acestui proces de care fiecare elev are nevoie pentru împlinirea și dezvoltarea 

personală, pentru cetățenia activă, pentru incluziune socială și pentru angajare pe 

piața muncii. Structurarea acestor competențe - cheie vizează atât unele domenii 

științifice, precum și aspecte transdisciplinare și interdisciplinare, realizabile prin 

efortul mai multor arii curriculare. Astfel, transdisciplinaritatea, în condițiile actuale 

ale desfășurării procesului de învățământ, se impune ca o direcție principală a 

"renovării" activității profesorilor, atât în ceea ce privește conținutul lecțiilor, cât și 

metodele și strategiile de lucru. 

Promovarea transdisciplinarității constituie un element definitoriu al 

progresului cunoașterii. Transdisciplinaritatea este privită ca o formă superioară a 

interdisciplinarității și presupune concepte, metodologie și limbaj care tind să devină 

universale (teoria sistemelor, teoria informației, cibernetica, modelarea, robotizarea 

etc.). Abordarea de tip transdisciplinar tinde către o fuziune a cunoștințelor specifice 
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diferitelor discipline, la descoperirea unor noi câmpuri de investigație, la conceperea 

unor noi programe de cercetare. Abordarea transdisciplinară este centrată pe „viața 

reală” cu probleme importante, așa cum afectează viața oamenilor în context cotidian. 

Considerându-se că deschide calea către atingerea unui nivel al cunoașterii superior. 

Transdisciplinaritatea a fost ridicată la rangul de „noua viziune asupra lumii”, fiind 

capabilă să conducă la integrarea, soluționarea multiplelor probleme complexe și 

provocări ale lumii actuale. Învățarea nu mai este rezultatul exclusiv al demersurilor 

profesorului, este un proces cognitiv complex și o activitate socială intra și 

interpersonală. Momentul prielnic achiziționării anumitor cunoștințe nu mai poate fi 

prezis și/sau impus, cel mult, activitatea (lecția), poate fi localizată în spațiu și timp în 

sala de clasă. Transdisciplinaritatea permite “învățarea în societatea cunoașterii” și 

asigură formarea la elevi a competențelor transferabile, dezvoltarea competențelor de 

comunicare, intercunoaștere, autocunoaștere, asumarea rolurilor în echipă, formarea 

comportamentului prosocial, evaluarea formativă [1]. 

Demersul didactic centrat pe competențe oferă posibilități de integrare a 

cunoștințelor, abilităților și atitudinilor acumulate de elevi în diverse discipline 

școlare și dezvoltarea lor prin complementare. 

Așadar, educația contemporană centrată pe formarea de competențe prevede 

parcurgerea unui curriculum integrat, fiind mai aproape de nevoile omului 

contemporan. Abordarea integrată a curriculumului presupune crearea de conexiuni 

între teme sau competențe vizând formarea de valori și atitudini. În procesul de 

învățământ se regăsesc demersuri trans- și interdisciplinare la nivelul corelațiilor 

minimale obligatorii, sugerate chiar de planul de învățământ sau de programele 

disciplinelor sau ariilor curriculare. Profesorii care predau transdisciplinar necesită o 

pregătire psihopedagogică excelentă, un nivel ridicat de inteligență și spontaneitate, 

disponibilitatea de a concepe programe care să includă teme cu caracter 

transdisciplinar.  

Transdisciplinaritatea reprezintă gradul cel mai relevant de integrare a 

curriculum-ului. În perioada contemporană reforma conținuturilor învățământului 

modern a creat cadrul unor transformări la nivelul curriculumului, în care se distinge 

perspectiva transdisciplinară. Corelarea cunoștințelor de la diferitele discipline de 

învățământ contribuie substanțial la realizarea educației elevilor, la formarea și 

dezvoltarea flexibilității gândirii, a capacitații lor de a aplica cunoștințele în practică; 

corelarea cunoștințelor fixează și sistematizează mai bine cunoștințele, o disciplină o 

ajută pe cealaltă să fie mai bine însușită. Posibilitățile de corelare a cunoștințe-lor 

dintre diferitele obiecte de învățământ sunt nelimitate. Important este ca predarea – 

învățarea să fie văzută ca o modalitate modernă de realizare a eficienței lecțiilor, iar 
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profesorul, pentru a-și atinge obiectivele propuse trebuie să se pregătească din timp și 

să apeleze la capacitatea sa creatoare. Conținuturile organizate transdisciplinar se vor 

axa în procesul educațional nu pe disciplină, ci pe demersurile intelectuale, afective și 

psihomotorii ale elevului. Organizarea conținuturilor în manieră transdisciplinară se 

bazează în procesul de predare – învățare – evaluare pe conduitele mentale ale 

elevului din perspectiva unei integrări efective, realizată de-a lungul tuturor etapelor 

procesului educațional (proiectare, desfășurare, evaluare). Temele transdisciplinare 

ajută elevul să învețe în ritm propriu și să fie evaluat în funcție de ceea ce știe, 

stimulează cooperarea între elevi, minimalizându-se astfel competiția, oferă elevilor 

posibilitatea de a-și crea strategii proprii de abordare a diverselor situații, asigurând o 

învățare activă. Elevul participă activ, imaginația, investigația, creativitatea sa fiind 

cele care se evidențiază. Legătura dintre discipline se poate realiza la nivelul 

conținuturilor, obiectivelor, dar se creează și un mediu propice pentru ca fiecare elev 

să se exprime liber, să-și dea frâu liber sentimentelor, să lucreze în echipă, individual.  

Predarea trans- și interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele multiple 

ale dezvoltării copilului: intelectuală, emoțională, socială, fizică și estetică. Integrarea 

transdisciplinaritatea asigură formarea sistematică și progresivă a unei culturi 

comunicative necesară elevului în învățare, pentru interrelaționarea cu semenii, 

pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare în învățare, pentru învățarea 

permanentă. „Elevul viitorului va fi un explorator” – spune T.Callo [2]. Pentru 

aceasta el trebuie să fie conștientizat de importanța învățării prin cercetare, prin 

descoperire, de importanța realizării conexiunilor între diferitele discipline.  

Conexiunea – este o legătură între două sau mai multe obiecte sau fenomene. 

Această sintagmă exprimă, dialectica ansamblului de relații cognitive, ce s-au 

stabilit, se stabilesc sau se pot stabili între diferite elemente ce compun:  

- Cadrul teoretic (relativ autonom) al procesului cunoașterii, al organizării 

noetice(care se referă la gândire) și al conținuturilor auxiliare; 

- Cadrul instituțional de desfășurare al acestor activități, în vederea dezvoltării 

potențialului social cognitiv. 

Transdisciplinaritatea ca fază a integralizării stă la baza dezvoltării reformei 

curriculare. Această realitate științifică nu mai poate fi lăsată pe seama unor 

discipline separate, care nu mai corespund nici realității epistemologice 

contemporane, dar nici exigenței unei integrări socio-profesionale aptă de rezolvarea 

problemelor pe care le înaintează noile realități ale vieții. 

În funcție de ce anume se integrează - cunoștințe, deprinderi, competențe, valori, 

atitudini, metodologii de lucru și cât de mult integrăm, putem distinge câteva niveluri 

de abordare integratăa a curriculumului [3]: 
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a) Monodisciplinaritatea – deși promovează supremația disciplinelor, elemente de 

integrare pot apărea chiar și la acest nivel: inserția unui fragment în structura 

unei discipline, armonizarea unor conținuturi din interiorul disciplinei pentru a 

permite o mai bună rezolvarea de probleme. 

b) Pluridisciplinaritatea (multidisciplinaritatea) se referă la situația în care o tema 

este supusa analizei din perspectiva mai multor discipline, procesul de integrare 

referindu-se în special la nivelul conținutului învățării, cu focalizare pe 

realizarea conexiunilor între cunoștințe, prin utilizarea unor strategii didactice 

de predare – învățare tematică. 

Exemplu: Tema „Poluarea- consecințe ale activității umane asupra mediului 

înconjurător" – abordată în lectii de: Biologie, Chimie, Geografie, Fizică, 

Matematică, Limba și literatura română, Educația civică. 

c) Interdisciplinaritatea – presupune transferul metodelor dintr-o disciplină în alta, 

căutându-se teme comune a mai multor discipline, care pot conduce la 

realizarea obiectivelor de învățare de nivel înalt, a competențelor transversale – 

luarea de decizii, rezolvarea de probleme, însușirea tehnicilor și metodelor de 

învățare eficientă, care indiferent de disciplină implică aceleași principii, prin 

utilizarea unor strategii de predare – învățare bazate pe probleme. 

Exemplu: focalizarea procesului pe dezvoltare a gândirii critice, formarea capacității 

de lucru în echipă, a capacității de rezolvare de probleme, a capacității de luare a 

deciziilor în cadrul lecțiilor de: Geografie, Biologie, Chimie, Fizică, Matematică, 

Informatică, Istorie, Limba si literatura romana.  

d) Transdisciplinaritatea – presupune abordarea integrată a curriculumului prin 

centrarea pe probleme ale vieții reale, pe problemele importante, așa cum apar 

ele în context cotidian, cu focalizare pe identificare de soluții, rezolvare de 

probleme ale lumii reale, în scopul dezvoltării competențelor pentru viață. 

Intrebarea care orienteaza demersul transdisciplinar este: Cum îi putem învăța pe 

elevi să devină cetățeni mai buni? 

Exemplu: O temă de mare actualitate este cea referitoare la energie și poate fi 

abordată la toate ciclurile de învățământ (evident, cu selectarea conținuturilor și 

adaptarea strategiilor didactice la vârsta elevilor). Energia se poate aborda dintr-o 

perspectivă globală: nevoile energetice tot mai mari ale omenirii și distribuția inegală 

pe glob a rezervelor naturale de combustibili fosili (petrol, cărbune, gaze naturale), 

sursă majoră de conflicte globale și regionale. Elevii au în curriculumul național teme 

(obligatorii sau extinderi) despre forme de energie (mecanică, termică, chimică, 

nucleară etc) transformarea ei. Această temă vine în sprijinul ideii de 
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transdisciplinaritate, energia fiind o temă extrem de amplă și complexă, ce nu poate fi 

subsumata unei singure discipline. 

Strategiile didactice utilizate în demersul transdisciplinar sunt de predare – 

învatare bazate pe proiect. În realizarea acestei aplicații pot colabora toate cadrele 

didactice din școală, profesorii de biologie, geografie, chimie, fizică și tehnologii ar 

putea asigura coordonarea, dar tema poate fi abordată de către toți. 

Există discipline reale care nu pot fi studiate temeinic decât transdisciplinar, de 

exemplu astronomia, care utilizează cunoștințe temeinice de matematică, fizică, 

chimie și geografie. Matematica, ca disciplina de bază din aria curriculară 

„Matematică și Științe”, devansează teoretic toate disciplinele. Mihai Eminescu, mare 

poet, filozof, gânditor, afirma că „matematica este limbajul universal, limbaj de 

formule, adică de fracțiuni ale celor trei: spațiu, timp și mișcare“. 

Indiferent de tipul de integrare abordat în procesul de învățare, proiectarea 

integrată și organizarea învățării se centrează pe învățarea prin descoperire, pe 

învățarea prin cercetare, pe baza viziunii constructiviste și globale asupra lumii 

înconjurătoare. Cel mai puternic argument pentru integrarea disciplinelor este însuși 

faptul că viața nu este împărțita pe discipline.( J. Moffett). 

Legătura geografiei cu disciplinele școlare chimia, biologia și fizica este una de 

rutină și funcționează aproape la fiecare lecție de geografie fizică generală, geografia 

mediului înconjurător și geografia economică. Conținutul disciplinelor respective 

facilitează însușirea proprietăților și modificărilor mediului.  

Probleme și situații de problemă cu caracter interdisciplinar a geografiei cu 

alte discipline școlare: 

1. Știind că fluturele Monarh (Danaus plexippus) zboară 3.920 de km în timpul 

unei migrații, iar viteza de deplasare este de 70 km/zi. Calculați în câte 

săptămâni ajung acești fluturi la destinație? 

2. Apa se utilizează în calitate de răcitor la stațiile electrice. Apa are temperatură 

înaltă, după circulație, se întoarce în râu. Acest, efect se numește “poluarea 

termică”. a) De ce mor peștii, dacă râul este “poluat termic”? b) Propune căi de 

prevenire a poluării râurilor.  

3. Pentru producerea a 1 l de benzină se consumă circa 25 l de apă. Determină câtă 

apă se consumă pentru obținerea benzinei suficiente pentru a călători din 

Chișinău la: a) Cimișlia (72km); b) Odessa (250 km); c) Bălți (129 km); dacă 

automobilul tău consumă 5,5 l benzină la o 100 km. 

4. Poluarea mediului ambiant are consecințe grave asupra organismelor vii. 

Explicați prin 6 motive de ce substanțele radioactive emanate în mediul ambiant 

prezintă pericol pentru tot ce este viu? 

92



5. Dacă robinetul de la baie curge când vă spălați pe dinți – se risipesc 4 litri de 

apă. Calculați câtă apă risipește o familie cu 3 persoane, în timp de o lună și în 

timp de 1an. Dacă fiecare membru al ei se spală de două ori pe zi pe dinți? 

Calculați câtă apă utilizează aceeași familie, în aceeași perioadă de timp, dar 

prin utilizarea unui pahar de apă de 250 ml la fiecare spălat de dinți. Propuneți 

alte trei măsuri de economisire a apei potabile. 

6. Calculați cât costă energia electrică consumată de un bec de 100 W, care 

funcționează continuu o zi, o săptămână, un an, dacă 1 kW costă 1leu 79 bani. 

7. Calculați în cât timp ar dispărea pădurile, dacă în fiecare an se defrișează 1% din 

suprafața lor și nu se plantează nici un arbore. 

Multi-, inter- și pluridisciplinaritatea ca elemente de studiere, alcătuiesc trei 

sugestii ale unuia și același arc – cel al cunoașterii și dezvoltă spiritul de cercetare 

științifică. Promovarea lor pe larg în activitatea didactică poate oferi soluții pe termen 

lung la multiplele probleme ale educației, la detensionarea contextului actual și 

asigurarea unui viitor mai bun. 

Concluzie. Abordarea inter- și transdisciplinară a conținuturilor științifice din 

programele școlare oferă elevilor imaginea aceluiași conținut (fenomen) privit din 

perspectiva diferitelor discipline și relaționările acestora. Elevul este pus în situația să 

gândească să-și pună întrebări să facă legături între aspectele studiate la fiecare 

disciplină în parte și astfel nu va mai percepe fenomenul studiat izolat ci cumulând 

ceea ce știe despre el din punctul de vedere al diferitelor discipline, acestea 

completându-se și influențându-se reciproc. Pornind de la aceste realități în 

învățământul general s-a declanșat o reformă a conținuturilor, o reformă la nivel 

curricular, apărând abordarea conținutului învățării din perspectiva inter- și 

transdisciplinară. Astăzi, abordările didactice inter- și transdisciplinare îi aduc pe 

elevi mult mai aproape de realitate, dezvoltându-le o gândire flexibilă și creatoare, în 

măsură să ofere soluții și să-i îndrume spre o carieră școlară și profesională la 

standarde europene, să-și asume roluri și responsabilități, să ia decizii pentru cei din 

jur, să răspundă rapid și bine la diversele provocări ale vieții.  
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