
E L E N A  B U J O R E A N
D E P A R T A M E N T U L D E  S P E C I A L I T A T E C U  

P R O F I L P S I H O P E D A G O G I C

Demersuri inovatoare în
organizarea conținuturilor școlare



Monodisciplinaritatea – abordări critice

 “Metafora oraşului” (Pedagogie–fundamentări teoretice şi demersuri
aplicative, volum coordonat de Emil Păun, Dan Potolea, Polirom, Iaşi, 2002)



Reacții la critica sistemului pe clase si lectii

 Activități practice și jocuri bazate pe interesele spontane ale
elevilor (J.Dewey-scoala experimentală pe lângă Universitatea din
Chicago)

 Planul Dalton

 Sistemul Winnetka

 Organizarea activității pe ”centre de interes”(O. Decroly)

 W.H.Kilpatrik (SUA)- organizarea instruirii pe bază de ”proiecte” (teme

complexe), pentru realizarea cărora erau necesare cunoștințe din mai multe
domenii și efectuarea lucrărilor practice

 Programul Step by Step (Europa Centrală și de Est)- înlocuirea clasei

tradiționale dominată de învățător, cu clasa axată pe dezvoltarea copilului;
organizarea instruirii pe centre de activitate (centrul de literatură, centrul
de știință, centrul dramatic, centrul tehnic, etc).



Geneza

 Predarea integrată a disciplinelor se fundamentează
teoretic pe unitatea primordială a cunoașterii umane.

 ”Noțiunea de integrare a predării științelor este axată
pe postulatele conexe că universul prezintă o
unitate intrinsecă și că știința – tentativă de
explicare a lumii naturale – oferă în
obiectivele, conținutul și demersurile sale o
unitate ce transcede divergențele de limbaj
sau de formă ale diverselor științe” (Baez,
1977).



PRINCIPIILE INTEGRARII  D´HAINAUT (1981)

 ”Abordarea nondisciplinară a conținuturilor, atât la
nivelul programelor, cât și la cel al aplicării lor”;

 Introducerea în curriculum a unor obiective de
transfer, cum ar fi ”a învăța să înveți”;

 Integrarea în achizițiile cognitive a unor obiective
afective destinate să creeze atitudinile care fac
cunoștințele operante;

 Repartizarea echilibrată a activităților de învățare, între
cea școlară și cea extrașcolară, astfel încât cel ce învață
să fie plasat în contextele cele mai variate și, pe
cât posibil, cele mai apropiate de realitatea în
care el va trebui să investească învățarea”.



Abordări tradiționale în organizarea cunoștințelor

 MONODISCIPLINARITATEA

 PLURIDISCIPLINARITATEA



MONODISCIPLINARITATEA

 Forma tradiţională de organizare a conţinuturilor, pe
discipline predate relativ independent unele de altele.

Avantaje

 Ofera elevului posibilitatea să progreseze pe un traseu
cognitiv bine delimitat între granițele știintei respective.

 Compartimentarea pe discipline este preferată pentru că
ea corespunde divizării practice a subiectelor de
cercetare.

 Ea s-a consolidat deoarece a găsit puncte de sprijin în
structura socială a societății.



MONODISCIPLINARITATEA

Dezavantaje

 Artificializarea, segmentarea realității, izolarea
elevului de realitatea văzută ca întreg;

 Lipsa motivației, rolul secundar pe care îl joacă cel
care învață;

 Incapacitatea de a asigura transferul cunoștințelor;

 ”Enciclopedismul specializat”



PLURIDISCIPLINARITATEA

Definire: Structurarea conţinuturilor pornind de la o
temă, o situaţie, o problemă abordată de mai multe
discipline, cu metodologii specifice.

 Avantajul abordarii unui fenomen din perspective 
multiple.



Demers pluridisciplinar-Educatia pentru viata de familie

 COORDONATORI: Giliola Ghiduş, consilier (Colegiul
Naţional Mihai Eminescu)

Liliana Cureluşă, consilier (Centrul Judeţean de
Asistenţă

Psihopedagogică)
 PARTENERI: Colegiul Naţional Ştefan cel Mare, Colegiul

Naţional Petru Rareş, CJAPP, ISJ Suceava
 GRUP ŢINTĂ: elevi cu vârste între 14 - 20 ani
 SCOPUL PROGRAMULUI: Educarea şi consilierea

adolescenţilor în spiritul respectării valorilor moral - civice
privind responsabilitatea întemeierii propriilor familii

 RESURSELE PROGRAMULUI:
 - umane: 4 consilieri, profesori, grupul educatorilor - pereche

(elevi), preot, jurist, medic, sociolog, inginer de sistem;



Conținutul programului educational 

 1. Educaţia prin grup - pereche:
 Ce este educaţia prin grup - pereche?
 De ce educaţie prin grup - pereche?

2. Strategii de optimizare a relaţiei adolescenţi - adulţi :
 Autocunoaştere, intercunoaştere
 - Dobândirea propriei identităţi
 - Imaginea despre sine şi despre ceilalţi
 - Integrarea în grupul de vârstă, sistemul de valori
 Percepţie interpersonală
 - Conformism, nonconformism
 - Conflictul dintre generaţii
 3. Dragoste şi sexualitate :
 De la prietenie la dragoste
 - Iubire autentică sau iubire aparentă
 - Capcanele iubirii aparente
 Arta de a iubi la timpul prezent, trecut şi viitor
 - Iubirea în opere celebre, Bucăţica lipsă, Silverstein
 - Iubire şi iubiri (clasic, modern, platonic, mentalităţi)



Conținutul programului educational 

 Sex şi sexualitate. Patologie şi prevenţie
 - Anatomia organelor genitale feminine şi masculine
 - Adevăruri şi mituri despre sexualitate
 - Abuzul sexual
 - Contracepţia. Implicaţii psihofiziologice
 - Tulburări de comportament psihosocial
 4. Familia de la A la Z :
 Iniţiere privind legislaţia familiei şi copilului
 - Codul familiei
 - Drepturile copilului
 Sociologia familiei
 - Structura şi funcţiile familiei contemporane
 - Grupul familial - schimbare şi dezvoltare
 - Familia în tranziţie, Criza familiei



Conținutul programului educational 

5. Familia, mass - media şi biserica

 - Influenţe, mentalităţi, prejudecăţi

 Perceperea şi manifestarea status - rolurilor sociale

 - Căsătoria. Compatibilitate maritală

 - Disfuncţiile cuplului conjugal

 - Rigiditatea relaţională

6.Psihopatologia vieţii de familie

 - Familii introvertite, familii extravertite

 - Violenţa şi agresivitatea în familii

 - Stresul familial (divorţul, decesul)



Conținutul programului educational 

7. Doi sau trei? Apariţia copilului

 - Rol conjugal / parental

 - Copilul unic / copilul cu fraţi

 - Copilul dorit / copilul nedorit

 - Copilul cu nevoi speciale

8. Comunicare verbală şi nonverbală :

 Expresivitatea comunicării verbale

 - Blocaje ale comunicării

 Limbajul trupului



Educatia pentru pace si rezolvarea conflictelor

 Limbă şi comunicare
 Elevii notează zilnic în jurnalul lor despre conflictele cu care au

avut de-a face cu o zi înainte şi despre modul în care le-au
rezolvat;

 Elevii scriu compuneri sau eseuri despre ce înseamnă pacea
pentru ei;

 Elevii citesc şi discută cărţi în care este vorba de concepte
precum prietenia, compasiunea, toleranța şi strategii
nonviolente de rezolvare a problemelor;

 Elevii compun şi interpretează jocuri de rol care abordează
cauze ale conflictului şi soluţiile lor posibile;

 Elevii cercetează şi discută critic povestiri conţinând
stereotipuri şi imagini negative despre un anumit grup.



Demersuri pentru educarea elevilor în spirit pacifist

 Matematică
 Se cere elevilor să numere conflictele avute într-o săptămână, apoi să

înmulţească acest număr cu numărul de săptămâni ale unui an;
poate fi realizată o investigaţie statistică în şcoala sau comunitatea în
care trăiesc elevii.

 Se prezintă statistici şi se analizează . De exemplu, câteva date despre
războaiele de după 1945:
 Din 1945, lumea a cunoscut doar 26 de zile fără război;
 Incidenţa războaielor a crescut constant : 1945 : 15 războaie, 1975: 21 războaie,

1985: 33 războaie, 1992: 43 războaie;
 Durata războaielor a crescut : 41 de războaie au durat mai mult de 10 ani, 26

de războaie, mai mult de 5 ani;
 Între 1945 şi 1992 s-au sfârşit 124 de războaie, dintre care 28 prin victoria şi

36 prin înfrângerea atacatorului, 7 prin întreruperea luptelor, 16 prin
împăcarea părţilor implicate fără ajutorul unui mediator, 37 cu ajutorul
medierii unui terţe părţi.



Demersuri pentru educarea elevilor în spirit pacifist

 Ştiinţe
 Se discută despre pericolele violenţei (reacţii corporale, emoţionale),

cum încearcă comunitatea mondială să controleze armele nucleare, etc.

 Istorie

 Elevii discută despre evenimentele istorice în cadrul cărora au fost
folosite metode nonviolente pentru producerea unor schimbări.
Nonviolenţa a fost şi continuă să fie o forţă de schimbare ( greva,
boicotarea unor produse, activitatea ONU);

 Discută despre personalităţile istorice şi despre personalităţile
contemporane care au militat pentru pace (la nivel local, naţional sau
internaţional).



Demersuri pentru educarea elevilor în spirit pacifist

 Educaţie fizică- elevii sunt implicaţi în jocuri care
încurajează colaborarea, nu competiţia. Jocurile de
cooperare sunt cele care pun accentul pe prietenie, în
care nimeni nu pierde.

 ”Fotbal de stradă pentru pace”



Fotbal de stradă pentru toleranță-reguli de joc: 

 - fotbal pe teren mic:4-6 copii per echipă
 - echipe mixte minim 2 fete -2 băieți
 - primul gol trebuie dat de o fată pentru a da valoare golurilor

ulterioare date de baieți
 - se joacă fără portar: în cazul în care un jucător comite henț, în mod

deliberat,echipa adversă primește un penalti-mingea va fi șutată de
la nivelul propriei porți,în cea a echipei adverse fără ca cineva să
apere poarta

 - nu se poate fotbal fără fair-play: învingătorul (goluri marcate)
primește 3 puncte,învinsul primește 1 punct. În caz de meci egal
ambele echipe primesc 2 puncte

 - nu există arbitru propriu zis : rolul acestuia fiind jucat de un
coechipier:echipele convin asupra regulilor înaintea meciului,care
va fi condus direct de către echipe,tot acestea fiind și cele care vor
atribui și punctele de sfârșit.



 Educaţie civică/ Dirigenție

 Elevii creează împreună cu dirigintele clasei o
„constituţie”, respectiv un set de reguli pe care toată
lumea este de acord să le respecte;

 Se subliniază avantajele comunicării asertive, prin
comparație cu stilul pasiv și agresiv;

 Elevii devin mediatori în conflictele dintre colegi.

”Nicio pace nu este atât de nedreaptă încât să nu fie preferată unui război ce pare drept” – Erasmus von Rotterdam

Demersuri pentru educarea elevilor în spirit pacifist



Arte plastice



Dezavantajele abordării multidisciplinare

 Nu este recomandată pentru nivelurile de şcolarizare
care presupun un grad de specializare ridicat (liceu
vocaţional, şcoli de arte si meserii, diferite
specializări şi profiluri).

 Multidisciplinaritatea reprezintă o formă mai puțin
dezvoltată a transferurilor disciplinare, care se
realizează de cele mai multe ori prin juxtapunerea
anumitor cunoștințe din mai multe domenii.

 Reprezintă forma frecventă de supraîncărcare a
programelor școlare și a manualelor școlare și de
pătrundere a redundanțelor (Carmen Crețu, 2008).



D' Hainaut- viziunea asupra pluridisciplinaritatii

- Recomandă această abordare pentru studierea a trei
mari teme care se suprapun parțial: probleme
contemporane, mediul înconjurător și
tehnologia;

- Cu toate acestea, aceste teme pot fi mai bine înțelese
”dintr-o perspectivă ce consideră într-un mod mai
profund profilul omului pe care vrem să-l formăm:
abordarea transdisciplinară

- El și-a imaginat această perspectivă ca pe o abordare
”după care punctul de intrare să nu mai fie materia,
ci demersurile elevului”



INTERDISCIPLINARITATEA

 Integrarea unor domenii diferite ale cunoașterii, a
unor abordări diferite, permițând schimburi de ordin
conceptual și metodologic.

 Cooperare între discipline înrudite (psihologia și
pedagogia, biologia și chimia, istoria și geografia).

 Intersectarea unor arii curriculare prin transfer de
metode și concepte (de ex. metoda analizei sistemice,
metoda analizei istorice).

 Valorificarea conotațiilor și valențelor unui concept
în domenii diferite de cunoaștere (ex. preluarea
conceptului de reziliență din fizică în psihoterapie)



Avantaje

 Favorizează transferul și rezolvarea de noi probleme 
in contexte variate.



Condiții ale aplicării interdisciplinarității în învământ

 Trebuie aplicată în combinație cu
monodisciplinaritatea și cu pluridisciplinaritatea
pentru a fi accentuate avantajele și pentru a limita
riscurile pe care le presupun fiecare dintre formele
respective;

 În vederea aplicării demersurilor interdisciplinare, 
trebuie modificate actualele planuri și programe de 
învățământ, concepute pe strategii intradisciplinare.



Transdisciplinaritatea

 Forma de întrepătrundere a mai multor discipline și
de coordonare a cercetărilor în vederea apariției unui
nou areal de cunoaștere.

 O nouă abordare a învățării școlare, centrată nu pe
materii, ci “dincolo de acestea” (trans).

 Forma de organizare a conținuturilor este axată pe
demersurile elevului: a comunica, a reacționa la
mediul înconjurator, a decide, a alege, a crea, etc.

 “Pași peste granițe”



Carta Transdisciplinarității

 Primul Congres Mondial al Transdisciplinarității
(1994, Portugalia), prezintă acest concept ca
desemnând un apel la un mod de viață.

 Transdisciplinaritatea solicită o nouă abordare a
întregului proces de învățământ, având drept scop
dezvoltarea unui nou tip de personalitate, cu tot ce
înseamnă aceasta.



Transdisciplinaritatea

 Capitolul Transdisciplinaritatea : un principiu
organizator al cunoștințelor -Tardif Nicole- enunță
trei tendințe menționate de UNESCO:

 Accent pe abilități de informare, de acces la 
informații

 Accent pe spiritul critic

 Accent pe creativitate.

*** Focalizarea pe ceea ce se întâmplă la nivelul 

educabilului.



ABORDAREA TRANSDISCIPLINARĂ

Construcția situațiilor de învățare, într-o
manieră în care prioritar este ceea ce rezultă din
trăirea acestora, ca experiențe de învățare
exprimate prin competențe.

Ideea de bază : indiferent de ce tip de conținut este
implicat în situația de învățare, din ce domeniu al
cunoașterii vine el și cum este structurat, prin
abordările metodologice aferente predării și evaluării
se asigură, dincolo de toate acestea, dezvoltarea
competențelor celui care învață.



Ce va şti să facă elevul în urma 
învăţării monodisciplinare?

Ce va şti să facă elevul în
urma învăţării
transdisciplinare?

 Elevul va fi capabil să:

 să memoreze;
 să reproducă mecanic

cunoştinţe;
 să scrie după dictare;
 să facă rezumate;
 să evidenţieze idei principale;
 să facă studii de specialitate

pe o temă dintr-un anumit
domeniu.

 Elevul va fi capabil să:

 să interpreteze;
 să analizeze;
 să formuleze;
 să exprime opinii personale;
 să utilizeze informaţia în

scopul rezolvării unei
probleme date;

 să identifice şi soluţioneze
probleme

Monodisciplinaritate-Trandisciplinaritate



Tipuri de competențe trandisciplinare

 Competenţe generale – metodologice: observarea,
experimentarea, reprezentarea grafică, interpretarea datelor
sau a unui text etc.

 Competenţe metacognitive- estimarea gradului de
dificultate a sarcinii de lucru, planificare strategică, evaluarea
rezultatelor, monitorizare comportamentală, tehnici
personale de învăţare.

 Atitudine pozitivă, motivantă- realism, interes pentru
învăţare, toleranţă pentru informaţii contradictorii, atitudine
pozitivă faţă de performanţele personale.

 Abilităţi pragmatice- iniţiativă personală, capacitate de
concentrare, orientarea acţiunilor spre rezolvarea sarcinii,
deprinderi de muncă.



Caracteristici ale curriculumului transdisciplinar
(Rodica Mariana Niculescu, 2010)

 Caracter contextual, mai degrabă decât o
focalizare pe discipline;

 Caracter dinamic, interactiv, oarecum
dezorganizat, mai degrabă decât a fi un curriculum
foarte bine planificat;

 Acest tip de curriculum cere educabililor să acționeze
pentru a descoperi singuri semnificații noi, mai
degrabă decât îl pune în situația de a aplica
proceduri;



Caracteristici ale curriculumului transdisciplinar

 Încurajează modalități diferite de gândire cum ar fi
gândirea spontană, intuitivă, asociativă și pe cea
creativă; nu este neglijată însă nici raționalitatea și
gândirea sistematică.

 Rigoarea, deschiderea și toleranța sunt
caracteristici fundamentale ale atitudinii și viziunii
transdisciplinare (Art. 14 Carta Transdisciplinarității).

 Etica transdisciplinară respinge orice atitudine ce refuză
dialogul și dezbaterea, indiferent de originea acestei
atitudini. (Art.13)

 Nu există nicio cultură privilegiată în raport cu celelalte.
Demersul transdisciplinar este în sine transcultural.



Ambiguitatea conceptuală-> John P.Miller (2001) 

 Termenii trans-inter-, multi-disciplinaritate în corelație
cu cele trei niveluri de abordare a predării prin
transmitere, prin translatare și prin transformare:

 Multidisciplinaritatea este o structurare pe mai
multe discipline separate, corelată cu ideea de
transmitere de informații;

 Interdisciplinaritatea – ca integrare a două sau mai
multe discipline în jurul unei probleme, corelând-o cu
translarea de informație;

 Transdisciplinaritatea – integrarea a aproape tuturor
disciplinelor în jurul unor structuri tematice largi, ceea
ce implică transformarea.



APA – ÎN LECTURĂ TRANSDISCIPLINARĂ
(Mirela Muresan)

 Obiectivele proiectului (Scoala Altfel) :

 experimentarea unei metodologii transdisciplinare
de predare-învăţare

 formarea unei viziuni holistice, integratoare a
cunoaşterii asupra apei

 formarea unor atitudini pozitive, dezirabile, care să
contribuie la educaţia pentru calitatea vieţii umane şi
planetare



APA – ÎN LECTURĂ TRANSDISCIPLINARĂ
Module tematice

 Filozofia apei ( dimensiunea sacră):

 apa în scenariile cosmogonice,

 apa în ritualurile folclorice,

 în ritualurile religioase,

 simbolurile apei: apă vie/apă moartă; apă sfinţită;
apa vindecătoare, apa botezului şi apa potopului,
înţelepciunea apei: sintagme, zicători, proverbe,
mesajele apei: experienţele de cristalizare.



APA – ÎN LECTURĂ TRANSDISCIPLINARĂ
Module tematice

 Viaţa apei ( dimensiunea profană): 

 apa ca substanţă chimică; proprietăţi,

 apa planetară: roluri, funcţii, pericole, ameninţări,
apa în evoluţia civilizaţiei umane,

 apa şi corpul uman

 Imaginarul acvatic ( dimensiunea artistică): 
ipostaze/ imagini ale apei în literatură, muzică, 
pictură etc.



APA – ÎN LECTURĂ TRANSDISCIPLINARĂ

 Activităţile s-au desfăşurat atât la şcoală, cât şi
la Turnul de apă a

 Echipa de profesori a fost formată din profesori
de folclor/ literatură populară, chimie, biologie,
desen, religie, literatură şi muzică.



APA – ÎN LECTURĂ TRANSDISCIPLINARĂ

 Vizita la Turnul de apă a facilitat cunoaşterea concretă a
obiectelor şi instrumentelor folosite in timp, atat de
civilizaţia rurală şi urbană ;

 Atelierele de creaţie au facilitat întâlniri neaşteptate între
poezie, muzică şi pictură în imaginarul artistic al apei;

 Prezentările tematice au relevat puterile magice ale apei
în mitologia populară, uimitoarele semnificaţii biblice ale
apei şi ale utilizării ei în ritualurile religioase;

 Perspectiva ştiinţifică asupra apei a pus în discuţie
proprietăţile ei fizico-chimice, rolul apei în metabolismul
uman şi al tuturor fiinţelor vii



Avantaje

 Transdisciplinaritatea este centrată pe lumea reală,
pe aspectele relevante ale vieții cotidiene.

 Favorizează viziunea globală, permite transferul
cunoștințelor în contexte diverse și formarea
competențelor transdisciplinare.

 Finalitatea ei este întelegerea lumii prezente,
unitatea cunoașterii.



Dezavantaje

 Folosită excesiv, prezintă pericolul acumulării de
lacune, al lipsei de rigoare și de profunzime în
cunoaștere.

 D’Hainaut-concluzii

 În ciuda teoriilor novatoare și a nevoilor stringente
de modernizare, disciplinele constituie încă axele
învățământului tradițional și rămân și astăzi
principiile organizatoare cele mai pregnante în
învățământ



Aplicații

 Activitate pe echipe: Analiza unor proiecte 
transdisciplinare și identificarea competențelor 
transdisciplinare:

 Grupul 1: ”Lumea filmului”

 Grupul 2: ”Micul jurnalist”

 Grupul3 : ”Matematica frumuseții” 

Sursa: Paloma Petrescu, Viorica Pop (2007)- Trandisciplinaritatea – o nouă 
abordare a situațiilor de învățare)



Sugestii pentru organizarea activităţilor în viziune transdisciplinară:

 Stabiliţi competenţele pe care vi le propuneţi să le dezvoltaţi la
elevi, în concordanţă cu documente de planificare curriculară,
într-o anumită etapă a educaţiei (nivel de studiu, moment ales
în structura anului şcolar etc).

 Propuneţi elevilor o listă de teme deschise de teme de inters
general care ar putea fi abordate pentru formarea
competenţelor enunţate.

 Negociaţi cu elevii şi luaţi decizia referitoare la tema ce va fi
abordată.

 Stabiliţi , împreună cu elevii, metodologia ce va fi urmată :
numărul de secvenţe ce vor fi parcurse, timpul alocat
fiecăreia, spaţiul de desfăşurare, tipul de produs ce va fi
prezentat, modalitatea de finalizare, modalitatea de
valorificare formativă a activităţii, regulile de bază.



Sugestii pentru organizarea activităţilor în viziune transdisciplinară:

 Decideţi, împreună cu elevii, asupra organizării grupurilor de lucru
(dacă este cazul), dar, nu uitaţi, oraganizarea în interiorul grupului
de lucru (asumarea rolurilor, calendar, resurse etc) aparţine
elevilor.

 Profesorul monitorizează progresul grupurilor de lucru, stimulează
creativitatea elevilor, precum şi interesul acestora pentru inovare.

 Desfaşurarea activităţii.
 Realizaţi evaluarea : gradul de atingere a obiectivelor, valorizarea

potenţialului creator al elevilor, formularea de aprecieri cu scop
formativ, sublinierea relevanţei pentru viaţă a activităţii/
produselor/ efectelor activităţii.

 Valorificaţi rezultatele activităţii/ succesiunii de activităţi :
motivarea elevilor, conştientizarea comunităţii locale, a familiilor
elevilor, dezvoltarea competenţelor transferabile.


