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În general, selecţia şi organizarea conţinuturilor curriculare presupune o 

reflectare ,,în mic” a organizării cunoaşterii realităţii pe domenii distincte, dar şi pe 

grupe de norme integrate, corelate şi întrepătrunse la nivel de graniţă. În acest fel, 

conţinuturile sunt organizate sub forma disciplinelor şcolare pentru domenii de 

sinestătătoare, pluridisciplinare, interdisciplinare sau pe probleme integrate şi de 

sinteză pe teme generale. 

  

 

INTRADISCIPLINARITATEA 

 

MULTIDISCIPLINARITATEA 

 

 
 

PLURIDISCIPLINARITATEA 

 

TRANSDISCIPLINARITATEA 

 

INTERDISCIPLINARITATEA 



1. Intradisciplinaritatea 

 

  Forma tradiţională de organizare a conţinuturilor învăţării, pe discipline predate 

relativ independent unele de altele. Ea prezintă unele avantaje, dar şi limite. 

Principalul avantaj este acela că oferă elevului siguranţa avansării lineare, gradual 

ascendente pe un traseu cognitiv bine delimitat. Acest traseu poate conduce însă la 

,,paradoxul enciclopedismului specializat, care închide profesorul şi elevul într-o 

tranşee pe care şi-o sapă ei înşişi şi care îi izolează din ce în ce mai mult de 

realitate, pe măsură ce o adâncesc. În devotamentul lui pentru disciplină, 

profesorul tinde să treacă pe al doilea plan obiectul prioritar al educaţiei: elevul în 

cauză. 

Integrarea intradisciplinară este operația de conjugare a două sau mai multe 

conținuturi interdependente ale învățării, aparținând aceluiași domeniu de studiu, 

pentru a rezolva o problemă, a studia o temă sau a dezvolta deprinderi. 

Integrarea intradisciplinară se realizează prin: 

Inserția unui fragment în structura unei discipline pentru a clarifica o temă. 

Armonizarea unor fragmente în cadrul unei discipline, pentru rezolvarea unei 

probleme sau dezvoltarea unor capacitați și aptitudini. 

Intradisciplinaritatea are în vedere 

 Integrarea la nivelul conținuturilor 

 Integrarea la nivelul deprinderilor și competențelor. 

Intradisciplinaritatea e posibil a se realiza 

 Pe orizontală, între conținuturi și competențe ale disciplinei la același 

nivel de studiu 

 Pe verticală, între conținuturi și competențe de la niveluri diferite de 

studiu. 

Avantajele intradisciplinaritații: 

 Crește coerența internă a disciplinei  

 Cresc semnificațiile și relevanța predării prin realizări de legături între 

conținuturi. 



 Crește eficiența învățării, prin elemente “ externe" - inserție - și prin 

armonizări interne.  

 Se formează o percepție integratoare a disciplinei pentru realizarea 

competențelor, valorilor, atitudinilor. 

 

2. Multidisciplinaritatea  

 

 Apare ca cea mai mică ofertă de întrepătrundere a domeniilor cunoaşterii şi a 

metodelor de cercetare; ea constă în juxtapunerea unor elemente de conţinut a mai 

multor discipline, pentru a evidenţia unele aspecte comune ale acestora. 

Juxtapunerea elementelor de conţinut nu este urmată de o analiză-sinteză 

interdisciplinară a acestora; această perspectivă arată mai mult diversitatea 

posibilităţilor de abordare a realităţii din punct de vedere al ştiinţelor naturii şi se 

manifestă ca un surplus de informaţie transmisă faţă de strictul necesar. De 

asemenea, multidisciplinaritatea aduce cu sine o abundenţă inutilă de cuvinte sau 

expresii. 

 

3. Pluridisciplinaritatea  

 

O altă modalitate de structurare a conţinuturilor este cea pluridisciplinară sau 

tematică şi se caracterizează prin faptul că, mai întâi, se delimitează tema sau 

domeniul care urmează a fi studiate, iar după aceea se derivă în jurul acestor 

cunoştinţe furnizate de diferite discipline de învăţământ, care oferă perspective 

particulare, specifice asupra temei care face obiectul activităţii de instruire. 

Punctul de plecare în structurarea în manieră pluridisciplinară a conţinuturilor îl 

reprezintă o temă, o situaţie, o problemă abordată de mai multe discipline, cu 

metodologii specifice.  

Prezintă avantajul abordării unui fenomen din diferite perspective, reliefând 

multiplele sale relaţii cu alte fenomene din realitate. Pentru nivelurile de 



şcolarizare care presupun un grad de specializare mai înalt, această formă de 

organizare a conţinuturilor nu este recomandată . 

 

4. Transdiciplinaritatea 

 

 Este descrisă ca o formă de întrepătrundere a mai multor discipline și de 

coordonare a cercetătorilor, astfel încât să poată conduce, în timp, prin specializare, 

la apariția unui nou areal de cunoaștere. 

Intr-o altă interpretare, conceptul de transdiciplinaritate desemnează o nouă 

abordare a învățării școlare , centrată nu pe materii, teme sau subiecte, ci 

“dincolo”(trans) de acestea. 

Transcenderea disciplinelor nu înseamnă ignorarea sau eludarea conținutului 

informațional.Se propune însă o transfocare inedită a structuranților conținuturilor 

educaționale de pe materiile de învățat pe nevoile și interesele cognitive ale 

elevilor. Disciplinele nu mai sunt valorificate ca scop în sine, ci ca furnizoare de 

situații și de experințe de învățare/formare. 

Transdisciplinaritatea fundamentează învățarea pe realitate, favorizează viziunea 

globală, transferul cunoștințelor în contexte diverse, dar, introdusă excesiv, 

prezintă pericolul acumulării de lacune, al lipsei de rigoare și de profunzime în 

cunoaștere. 

 

5. Interdisciplinaritatea 

 

Termenul “interdisciplinaritate” se regăsește pentru prima dată in “ Dicționarul de 

neologisme” de F. Marcusi C. Manea, ed. a III a Bucuresti, si in “ Le petite 

Larousse en couleurs” . ed. 1995, definit ca fiind stabilirea unor relații între mai 

multe știinte sau discipline. 

La noi în țară, inițierea pluridisciplinară și interdisciplinară este abordată în 

literatura prin Dimitrie Cantemir si Bogdan Petriceicu Hașdeu, care, în lucrările 

lor, au privit problemele din toate perspectivele disciplinare necesare. 



Disciplinele nu ne dau imaginea completă a lucrurilor, dacă le privim izolat. 

Articulându-se între ele, integrandu-se, ele își îndeplinesc rolul în mod eficace. 

Abordarea totalizatoare a complexității nu înseamnă numai o aventură plină de 

riscuri a spiritului, ci un program epistemiologic impus de: nevoia de unificare a 

datelor cognitive a cunoștințelor specializate și parțiale; tehnicizarea crescândă a 

practicii sociale; totalizarea și detotalizarea realităților umane. 

În tehnologiile de vârf nu este vorba însă de o simplă alăturare sau asamblare de 

cunoșitnțe provenite din domenii diferite, ci de o combinare a acestora în cadrul 

unei structuri ce se aseamănă cu un joc strategic în care fiecare “mutare” sau “pas” 

modifică situația și condiționează mutările următoare. 

Creșterea tehnicității practicii sociale nu poate să sporescă nevoia socială de a 

stăpâni demersuri intelectuale totalizatoare. 

Preocupările pentru promovarea unei viziuni interdisciplinare în investigarea 

realității nu sunt noi. Ele au fost impuse permanent de necesitatea firescă a 

cuprinderii integrale a fenomenelor, prin corelarea informațiilor dobândite din 

domenii diferite și prin metode de cercetare specifice. 

Ca modalitate de organizare a conținuturilor în planuri, programe și manuale de 

învățământ, interdisciplinaritatea a fost aplicată la începuturile istoriei școlii și a 

universității, dar ulterior a fost limitată pe măsură ce societatea a evoluat către 

specializările și supraspecializările pe domenii de cunoaștere și investigație. 

Astfel, în deceniile sase și șapte ale secolului nostru, se trăia în școlii paradoxul de 

a conferi interdisciplinarității statutul de descoperire în pedagogie. 

Mai mult, s-a manifestat, un timp, tendința de a o considera un panaceu universal 

pentru disfuncționalitățile actului didactic. Explicația acestei reprezentări constă în 

lipsa cercetării pedagogice a fenomenului și, în consecință în lipsa operaționalizării 

lui coerente și sistematice în practica școlară. 

Deși se pot identifica experințe interdisciplinare valoroase în trecut, teoretizarea 

organizării interdisciplinare a conținuturilor și revitalizarea acestei teme în 

contextul concepției curriculare asupra proiectării didactice reprezintă contribuții 

incontestabile ale pedagogiei contemporane. 



Interdisciplinaritatea reprezintă o modalitate de organizare a conținuturilor 

învățării, cu implicații asupra întregii strategii de proiectare a curriculum-ului, care 

oferă o imagine unitară asupra fenomenelor și proceselor studiate în cadrul 

diferitelor discipline de învățămînt și care facilitează contextualizarea și aplicarea 

cunoștințelor școlare în diferite situații de viață. 

 

Necesitatea interdisciplinarității 

 

Ea apare ca o consecință logică a integrării tuturor tipurilor de cunoștinte în 

perspectiva educației permanente, asigurând unitatea cunoașterii. 

Argumente: 

 în viața de zi cu zi nu folosim cunoștinte disparate acumulate doar la 

anumite discipline; 

 nici nu valorificăm capacitați specifice doar unei materii de studiu ; 

 viața noastră este una complexă, unitară. 

 

Funcțiile interdisciplinaritații 

 

Derivă din faptul că oferă educabilului « formarea unei imagini unitare asupra 

realitații și dezvoltarea unei gândiri integratoare » (C.Cucos – Pedagogie pg.77-79) 

 funcția de selecție – constă în selectarea din mediul natural și social a unui 

domeniu de cunoaștere și gruparea cunoștintelor derivate din diferite 

discipline științifice în funcție de relevanța lor pentru cunoașterea integrală 

si acțiunea umană asupra domeniului respectiv ; 

 funcția integratoare / integrare interdisciplinară implică deschiderea 

obiectului predat spre domenii vecine, prin conexiunile stabilite între ele, 

integrând cunoștinte din sfera formalului, informalului și nonformalului, 

oferind copiilor posibilitatea valorificării propriei experiențe . 



Corelațiile interdisciplinare sunt legături logice între discipline în sensul că 

explicarea unui fenomen solicită informații și metode studiate la diferite materii. 

Acestea pot fi spontane sau planificate și pot fi legate de - definirea unor noțiuni 

 utilizarea unor metode / instrumente  

 transferul unor valori 

 formarea unor atitudini 

 

Specificitatea interdisciplinarității 

 

Derivă din dezvoltarea unei gândiri integratoare formarea unei imagini unitare 

asupra realitații: 

 însușirea unei metodologii unitare de abordare a realitații 

 lucrul în echipă – învățarea prin cooperare 

 transferul de cunoștinte și metodologii 

 circulația informației 

 crearea unui limbaj interdisciplinar 

 aplicabilitatea cunoștintelor în noi contexte de viată 

 deplasează accentul de la « a învața despre, la a ști cum » 

 promovează învățarea prin contactul direct cu lucrurile (sc.activa) 

La nivelul proiectării curriculare vorbim de competențe transversale sau 

competențe cheie. 

Prin interdisciplinaritate se dezvoltă competențe integrate / transversale / cheie / 

crosscurriculare. La nivel interdisciplinar apar transferuri orizontale ale 

cunoștintelor dintr-o disciplină în alta la nivel metodologic și conceptual. 

 

Avantajele învățării la nivel interdisciplinar: 

 

 Incurajarea colaborării directe și a schimbului între specialiști care provin 

din discipline diferite, contribuind la constituirea unui caracter deschis al 

cercetării, al practicilor sociale și al curriculumului școlar 



 Centrarea procesului de instruire pe învățare, pe elev, dezvoltarea 

pedagogiilor active , participative de lucru la clasa, lucrul pe centre de 

interes, învățarea tematică sau conceptuală, învățarea pe bază de proiecte sau 

de probleme, învățarea prin cooperare. 

 Crearea unor structuri mentale și acționale - comportamentale flexibile și 

integrate, cu potențial de transfer și adaptare. 

 Invățare durabilă și cu sens, prin interacțiuni permanente între discipline, 

prin relevanța explicită a competențelor formate în raport cu nevoile 

personale, sociale și profesionale. 

Decentrarea teoriei și practicii pedagogice de pe ideea de disciplină și a 

decompartimentării achizițiilor învățării în favoarea interacțiunilor și corelațiilor. 

 

Condiții ale aplicării interdisciplinarității în învățământ 

Interdisciplinaritatea trebuie aplicată în combinație cu monodisciplinaritatea și cu 

pluridisciplinaritatea, pentru a fi accentuate avantajele și pentru a limita riscurile pe 

care fiecare le impune dintre formele respective. 

Interdisciplinaritatea trebuie asociată cu strategii inovatoare de organizare a 

conținuturilor, cum ar fi modularizarea sau informatizarea. 

Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice, pentru aplicarea demersurilor 

interdisciplinare sistematice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXEMPLU DE ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ 

VIOLENȚA ÎN RÂNDUL TINERILOR 

 

 1. Discipline integrate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cauze 

  

 

RELIGIE 

 

VIOLENȚA IN RÂNDUL 

TINERILOR 

 

PSIHOLOGIE 

 

ISTORIE 

 

SOGIOLOGIE 

 

VIOLENȚA ÎN RÂNDUL 

TINERILOR CAUZE 

 

- Nerespctarea drepturilor 

omului 

 

- Tulburări de comportament 

- Consum de substanțe 

- Tulburări psihice. 

 

- Nerespectarea poruncilor divine 

- Lipsa sau slaba legătură a tânărului 

cu biserica si cu preotul duhovnic 

 

- Influența sau respingerea grupului 

- Violența familiala(abuz asupra 

partenerului,copiilor,etc.) 
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