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Summary 

This article argues the need for steps towards 

transdisciplinarity in initial teacher education from a psycho-

centered perspective (student centered) and a sociocentric 

perspective (focusing on the needs of society). There are concrete 

examples of intra-, inter-, pluri- and transdisciplinary approach at 

the levels of the study programs that initially train teachers for 

primary education at the State Pedagogical University from 

Chisinau. 

 

Cunoaşterea umană se caracterizează actualmente printr-o 

diferenţiere continuă. Noi discipline apar și se dezvoltă, completând 

lista celor afirmate de-a lungul istoriei și pledând pentru propria 

consacrare în plan ştiinţific. Așa cum învățământul nu poate rămâne 

de evoluția cunoaşterii, ar părea că noile discipline științifice aduc și 

noi discipline de studiu. Însă, o asemenea abordare va atinge 

neapărat un prag de saturare, determinat de limitele planurilor de 

învățământ, posibilitățile de receptare a informaţiei de către subiecți, 

dar și de iminența unor efecte nocive provenite din proliferarea 

activităţilor educaționale și redundanţa informaţională. Astfel, poate 

fi dedusă o contradicție dintre diferențierea crescândă a disciplinelor 

de cunoaștere științifică și imposibilitatea sporirii diferenţierii 

disciplinelor de învățământ. Soluția rezidă în ideea de integrare – 

opusă celei de diferențiere.  

În condiţii de creştere exponenţială a informaţiei, „volumul 

cunoştinţelor utile descreşte, crescând însă instrumentarul minimal 

cu care prelucrăm faptele de care avem nevoie‖ [1, p. 25]. Prin 

urmare, în loc de a pune semnul egălității între disciplina de 

învăţământ şi disciplina ştiinţifică, se reliefează necesitatea unor 
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opțiuni pentru „câmpuri cognitive integrate‖, care transced graniţele 

dintre discipline la niveluri ce relevă intra-, inter-, multi-, pluri- și 

transdisciplinaritatea [11, p. 111]. În literatura de specialitate, aceste 

niveluri sunt supranumite pași spre transdisciplinaritate și apreciate 

ca șansa educației de a răspunde provocărilor sau problemelor 

stringente ale lumii contemporane, care au caracter complex și 

integrat atât sub raportul cauzelor şi efectelor, cât şi în ceea ce 

priveşte impactul asupra oamenilor: globalizarea, migraţia, 

interculturalitatea, protecţia mediului, explozia informaţională, 

sărăcia, conflictele etc.  

Pentru a face față acestor provocări, sunt necesare competențe 

transdisciplinare edificate pe „pilonii învățării‖ [6, 7]:  

 a învăţa să ştii/ să cunoşti – a învăţa să înveţi; 

 a învăţa să faci – a te integra în societate; 

 a învăţa să munceşti împreună cu ceilalţi; 

 a învăţa să fii – a manifesta simţ etic; 

 a învăța să te transformi pe tine și să schimbi societatea – a 

dezvolta solidaritatea și coeziunea socială. 

În aceste condiții, pedagogia postmodernă, în care educația 

devine curriculum, are nevoie să construiască pe acești „piloni‖ o 

viziune nouă asupra instruirii, care să promoveze unitatea 

cunoașterii în contextul unității perspectivelor psihocentrică 

(centrarea pe subiectul formării) și sociocentrică (centrarea pe 

valorile societății), pe cursul unui „fluviu‖ unitar în care „se varsă‖ 

marile paradigme ale educației, afirmate de-a lungul istoriei, și din 

care se vor desprinde cele ulterioare. În această viziune, educația: 

 se concepe ca o activitate psihosocială, determinată de 

acţiunea practică (paradigma acțională); 

 se proiectează pe baza principiilor curriculumului 

(paradigma curriculară), cu amplificarea pașilor spre 

transdisciplinaritate (nivelurile de abordare integrată);  
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 se dezvoltă în sensul educaţiei permanente, concordând din 

perspectivă antreprenorială formele sale de bază: formală, 

nonformală, informală (paradigma antreprenorială, E. Soare, 2012).  

Necesitatea abordărilor integrate în formarea inițială a cadrelor 

didactice pentru învățământul primar este determinată din mai multe 

aspecte. Conform Planului cadru pentru învățământul primar, 

învățătorii realizează instruirea elevilor pe 10 discipline școlare, iar 

din anul curent de învățământ, odată cu implementarea noului 

Curriculum pentru învățământul primar, desfășoară 7 zile de 

activități transdisciplinare. Acest fapt amplifică necesitatea abordării 

integrate a pregătirii universitare a cadrelor didactice pentru 

învățământul primar. Perioada restrânsă de studii (3 ani pentru 

monospecialitate și 4 ani pentru specialitate dublă), de asemenea, 

impune sporirea integării în cadrul formării inițiale. Dar există și alte 

argumente, mai profunde și sensibile.  

Analizând datele referitoare la angajarea absolvenților în 

câmpul muncii, constatăm cu îngrijorare reducerea ratei de încadrare 

în sistemul educational al Republicii Moldova, desi statul oferă 

facilități atractive pentru tinerii speciliști în educație. Motivele aduse 

de absolvenți, majoritatea absolută fiind doamne/domnișoare cu 

vârsta de 23-30 ani, sunt diferite: reîntregirea familiei (soțul/mirele 

fiind angajat peste hotare); plecarea la muncă necalificată peste 

hotare pentru „a face un ban‖; angajarea într-o altă sferă de activitate, 

unde se oferă un salariu mai atractiv/o muncă mai ușoară, se solicită 

mai puține responsabilități etc. Sunt decizii asumate în funcție de 

valorile și atitudinile fiecărei persoane. De aici conchid că, în 

condițiile actuale, o pregătire profesională „tehnocrată‖, în care 

„cartea‖ deține supremație asupra valorilor, nu mai este eficientă. Ce 

folos din investițiile noastre (de orice natură) în predarea 

disciplinelor universitare, dacă nu reușim să asigurăm discipolilor un 

sistem de valori care să-i determine să întoarcă societății aceste 

investiții, să le recupereze prin activitatea profesională, asigurând ca 

profit o nouă generație aptă de prosperare, un viitor durabil?  
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Prin urmare, există nevoia iminentă de a readuce valorile în 

prim-planul formării cadrelor didactice, de a le pune la loc de cinste 

alături de „carte‖, de a le dezvolta atât în cadrul disciplinelor, cât și 

pe diferite niveluri integrative de transcendere a programelor de 

studiu.  

În continuare, propunem câteva exemple privind realizarea 

pașilor spre transdisciplinaritate în formarea cadrelor didactice 

pentru învățământul primar la UPS „Ion Creangă‖ din Chișinău.  

A. Integrarea intradisciplinară se realizează la nivelul 

curricula disciplinare. Aducem exemple din curriculumul disciplinei 

„Design instructional‖ (3 CETS, sem. II), argumentând în contextul 

celor două moduri de integrare intradisciplinară, evidențiate de L. 

Ciolan [2, p. 121-122]. 

1) „Inserţie a unui fragment în structura unei discipline (în 

conţinutul unui obiect de studiu este inserat un fragment care are 

rolul de ajuta la clarificarea unei teme sau care aduce informaţii noi 

despre problema investigată)‖. 

Exemplul 1. Disciplina „Design instructional‖, unitatea de 

conținut 8. Designul abordării individualizate și diferențiate a 

procesului instructiv la discipline. Individualizarea și diferențierea în 

procesul instructiv: aspecte generale, exemple concrete. Planuri 

educaționale individualizate pentru copiii cu CES: aspecte generale, 

exemple concrete.  

2) „Armonizare a unor fragmente independente (aparent) din 

cadrul unui obiect de studiu pentru a permite mai buna rezolvare a 

unor probleme, pentru înţelegerea cât mai completă a unui subiect 

sau pentru dezvoltarea anumitor capacităţi şi atitudini‖.  

Exemplul 2. Disciplina „Design instructional‖, unitatea de 

conținut 9. Designul instrumentelor de monitorizare a 

performanțelor elevilor. Tipurile de instrumente de monitorizare a 

performanțelor elevilor și instrucțiuni aferente: catalogul clasei; 

dosarele personale ale elevilor; tabelele de performanță școlară; 

portofoliile elevilor; agendele elevilor; caietele de lucru ale elevilor 
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etc. Lucrare de laborator (învățare bazată pe sarcini de lucru, 

inclusiv în cadrul instituțiilor de aplicație): Aspecte specifice ale 

valorificării tipurilor de instrumente de monitorizare a 

performanțelor elevilor.  

B. Integrarea multidisciplinară „se referă la situaţia în care o 

temă aparţinând unui anumit domeniu este supusă analizei din 

perspectiva mai multor discipline înrudite, acestea din urmă 

menţinându-şi nealterată structura şi rămânând independente unele în 

raport cu celelalte. Obiectele de studiu contribuie, fiecare în funcţie 

de propriul specific, la clarificarea temei investigate. La acest nivel 

vorbim de o corelare a demersurilor mai multor discipline în vederea 

clarificării unei probleme din mai multe unghiuri de vedere‖ [2, p. 

123-124]. 

Exemplul 3. Fiecare disciplină de didactică particulară în 

învățământul primar (programe de licență, sem. II – VIII) vine cu 

finalități și conținuturi proprii, care dezvoltă, pe domeniul disciplinei 

școlare respective, problematicile: curriculumului pentru 

învățământul primar; proiectării didactice eșalonate; centrării pe 

elev; strategiilor didactice interactive; evaluării criteriale prin 

descriptori (ECD). 

C. Integrarea pluridisciplinară se deosebește de cea 

multidisciplinară prin faptul că legăturile între disciplinele ce 

interacționează nu sunt neapărat evidente [2, p. 123]. 

Exemplul 4. În cadrul programelor de licență, problematica 

paradigmelor educației este abordată în contextul interacțiunilor 

dintre disciplinele: Fundamente ale științelor educației (sem. I), 

Istoria pedagogiei (sem. VIII). 

Exemplul 5. În cadrul programelor de master, problematica 

educației parentale este abordată în contextul interacțiunii dintre 

disciplinele: Psihologia comunicării (sem. I), Consiliere 

educațională, Studierea copilului prin observare și documentare 

(sem. II), Metodologia ECD în învățământul primar (sem. III).  
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D. Integrarea interdisciplinară „vizează traducerea 

scopurilor educației în specificații didactice realizate prin 

colaborarea unor grupuri de specialități diverse‖ [3, p. 198].  

Evidențiem aspecte de interdisciplinaritate structurală [2, p. 

129]. 

1) La nivelul structurării programelor de studiu 

Exemplul 6. În conformitate cu Planul cadru pentru studii 

superioare (2015), după funcţia în formarea profesională iniţială prin 

competenţe generale şi competenţe specifice, disciplinele de studiu 

se grupează în următoarele componente: fundamentală; de formare a 

abilităţilor şi competenţelor generale; de orientare socio-umanistică; 

de specialitate. 

2) La nivelul organizării planurilor de învățământ vizate 

Exemplul 7. Componenta de specialitate a programelor de 

licență se focalizează pe grupul de didactici particulare în 

învățământul primar: Didactica Limbii și literaturii române/ruse, 

Didactica Matematicii, Didactica Științelor, Didactica Istoriei, 

Didactica Educației moral-spirituale, Didactica Educației muzicale, 

Didactica Educației plastice, Didactica Educației tehnologice, 

Didactica Educației fizice, Didactica Dezvoltării personale. 

Aceste discipline: 

- sunt precedate în Planul de învățământ de grupul de 

discipline praxiologice: Praxiologia limbii române/ruse, Praxiologia 

lecturii și scrierii, Praxiologia Matematicii, Praxiologia Științelor, 

Praxiologia Artelor și a Educației tehnologice; 

- sunt urmate de grupul de discipline opționale care dezvoltă 

pregătirea pe domeniile didacticilor particulare. 

3) La nivelul concepției pedagogice a celor implicați în 

dezvoltarea curricula disciplinare 

Exemplul 8. În structura organizatorică a UPS „Ion Creangă‖ 

există și funcționează catedra „Pedagogia învățământului primar‖, 

membrii căreia sunt titulari ai diverselor discipline fundamentale și 

de specialitate, dar pregătesc specialistul în concepția unitară a 
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programelor de studiu. Temele unice de cercetare a catedrei (de 

exemplu, pentru a. 2019: „Optimizarea pregătirii inițiale a cadrelor 

didactice pentru învățământul primar, din perspectiva implementării 

politicilor educaționale‖) încurajează fertilizarea reciprocă și 

caracterul deschis al programelor de studiu. 

Interdisciplinaritatea centripetă pune „accent pe utilizarea în 

interacțiune a diferitor discipline pentru explorarea unor teme sau 

pentru formarea unei competențe integrate‖ [2, p. 127] 

Exemplul 9. Disciplinele Praxiologia Științelor, Didactica 

Științelor, Didactica Dezvoltării personale, Metodologia activităților 

extracurriculare, Educația ecologică, Strategii interactive în 

învățământul primar (programe de licență) vin în interacțiune pentru 

a forma competența profesională de educație ecologică a elevilor din 

clasele primare [10]. 

Exemplul 10. Disciplina opțională „Strategii interactive în 

învățământul primar‖ (programe de licență, sem. VI – VIII, 2 CETS) 

integrează și dezvoltă, în cheia centrării pe elev, achizițiile respective 

acumulate anterior, în mod disparat, la didacticile disciplinelor 

școlare.  

Interdisciplinaritatea centrifugă „mută accentul de pe 

disciplină pe cel ce învață, punând în prim-plan tipurile de achiziții 

integrate/transdisciplinare pe care acesta le va dobândi prin învățare‖ 

[idem]. 

Exemplul 11. Disciplina „Evaluarea criterială prin descriptori 

în învățământul primar (ECD)‖ (programe de licență, sem. II, 3 

CETS) abordează în aspectele generale problematica proiectării 

curriculare și cea privind ECD și fundamentează pregătirea ulterioară 

pe dimensiunea ECD la nivelul disciplinelor din Planul cadru pentru 

învățământul primar (programe de licență, sem. II-VIII). 

Gradul aplicativ al interdisciplinarității presupune generarea 

unor aplicații practice concrete în baza transferului de metode [2, p. 

126]. 
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Exemplul 12. Disciplina „Design instructional‖ (programe de 

licență, sem. II, 3 CETS) include o unitate de conținut în care 

transferul de metode specifice TIC generează aplicații practice 

digitale: „Unitatea de conținut 10. Valorificarea TIC în designul 

instructional la nivelul învățământului primar. Instrumente digitale 

în activitatea: de proiectare curriculară; de predare-învățare; de 

evaluare/autoevaluare a rezultatelor școlare; de monitorizare a 

performanțelor elevilor; de ghidare a activității elevilor în cadrul 

temelor pentru acasă/extinderilor etc. Lucrare de laborator 

(extindere în pregătirea de specialitate): Elaborarea de produse 

digitale în baza suporturilor oferite: prezentări digitale; fișe de 

lucru/de evaluare; fișe de autoevaluare/evaluare reciprocă; forme-tip 

pentru activități în bază de proiect‖. 

Intedisciplinaritatea hibridă se realizează în cazurile în care 

transferul de metode între două sau mai multe discipline generează o 

disciplină autonomă [ibidem]. 

Exemplul 13. Pachetul de discipline opționale „Depășirea 

dificultăților de citire și scriere/ Corectarea tulburărilor de limbaj‖ 

(programe de licență, sem. VI – VIII, 2 CETS) se proiectează la 

intersecția disciplinelor: Praxiologia lecturii și scrierii, Didactica 

limbii române, Educația incluzivă. 

E. Integrarea transdisciplinară tinde progresiv către 

fuziunea obiectelor de studiu implicate, aceasta fiind faza cea mai 

complexă și mai radicală a integrării. „O asemenea abordare nu se 

mai centrează pe discipline, ci le transcende, subordonându-le 

subiectului formării‖ [4, p. 207]. Abordarea transdisciplinară oferă 

situaţii de învăţare noi, care fertilizează dezvoltarea competenţelor 

generale şi a celor cheie prin conexarea finalităților de studiu pe 

discipline, proiectând rezultatele învăţării în viaţa reală în care 

studenții îşi vor desfăşura activitatea profesională de cadru didactic 

în învățământul primar. 

Este de menționat că transdisciplinaritatea se diferențiază în:  
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 comportamentală – care intenţionează să ajute elevul „să-şi 

organizeze fiecare dintre demersurile sale în situaţii diverse‖, se 

focalizează pe activitatea subiectului într-o legătură strânsă cu 

situaţiile de viaţă semnificative pentru el;  

 instrumentală – care „urmăreşte să-i furnizeze elevului 

metode de muncă intelectuală transferabile la situaţii noi cu care 

acesta se confruntă; ea este orientată mai mult către rezolvarea 

anumitor probleme, decât pe achiziţia de cunoaştere „de dragul 

cunoaşterii‖ [5, p. 52].  

Conlucrarea transdisciplinarității instrumentale și a celei 

comportamentale în procesul educațional solicită cadrelor didactice 

aplicarea unor metodologii transdisciplinare care să ofere 

formabililor trăiri transdisciplinare semnificative pentru generarea 

de atitudini transdisciplinare în contextul antrenării abilităților 

pragmatic în bază de competențe transdisciplinare generale 

(metodologice) și metacognitive, dar și de competențe disciplinare 

dobândite disparat în cadrul diverselor discipline, având ca 

background educația în familie, educația informală și cea nonformală 

[9, p. 7]. 

Exemplul 14. Stagiile de practică pedagogică (în total 30 

CETS) constuie exemple elocvente de integrare transdisciplinară în 

formarea cadrelor didactice pentru învățământul primar la UPS „Ion 

Creangă‖. Argumentele specifice se reliefează în contextul 

comparării celor două forme de cunoaștere, disciplinară și 

transdisciplinară [9, p. 6]: 
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CUNOAȘTEREA 

DISCIPLINARĂ:  TRANSDISCIPLINARĂ: 

cunoaștere in vitro  înțelegere in vivo 

a lumii externe 

a corespondenței dintre  

lumea externă și lumea 

internă  

în logica  

binară a relației  

obiect – subiect 

în logica  

terțului inclus 

 

care o situează în afara 

valorilor 

care implică valorile 

si solicită  

inteligența  

de tip  

analitic 

și solicită  

un nou tip de inteligență  

ce echilibrează mentalul, 

afectivul şi fizicul (corpul) 

 

spre putere și posesie spre fascinație și partajare 
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STRATEGII DE GESTIONARE A CONFLICTELOR ÎN 

CLASELE PRIMARE 

Nina GARȘTEA, dr., conf. univ. 

 

Summary 

The article elucidates various approaches to the concept of 

conflict in correlation with the person's performance, communication 

and behavior. Various models and strategies for conflict 

management are described in the primary classes. 

 

Progresul societăţii este condiţionat în mare măsură de 

„produsele‖ educaţiei, de competenţele şi atitudinile umane şi 

profesionale ale tinerei generaţii. Iată de ce societatea contemporană 

impune stringent şcolii obiectivul de a forma tânărul capabil să 

interrelaționeze cu cei din jur, să se realizeze, să comunice 

constructiv, să poată gestiona emoțiile şi să răspundă expectanțelor 

acesteia.  

Una din priorităţile educaţionale este aplicarea noilor strategii, 

orientate spre formarea, dezvoltarea competenţelor. În pedagogia 

contemporană, competenţa se constituie în elementul de finalitate şi 

este un produs complex, structural, realizat pe termen lung la 


