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Summary 

Interdisciplinary approach to organize content in teaching, learning and assessment is one of the 

innovations in decades. It has emerged as a result of the disintegration of modern intellectual space.  

In theory, interdisciplinary approach defines a type of education that guides the learning activity 

the pupil / student in the direction of simultaneous acquisition of knowledge, skills, attitudes common and 

/ or various materials complement school / university. 

  

În ultimul timp, în ştiinţele educaţiei tot mai des se pune accentul pe procesul de integrare, 

se optează pentru „câmpuri cognitive integrate” care intersectează ariile tematice din două sau 

mai multe disciplinelor studiate. [4]. 

Planurile de studii orientate spre formarea specialiș tilor în domeniul predării limbii 

române în ș colile alolingve iau în calcul această cerinț ă dictată de timp. Deș i nu există o 

soluț ie ideală, putem vorbi despre un număr mare de discipline în care obiectivul de integrare a 

cunoș tinț elor din diferite domenii este realizat plenar. 

Abordarea interdisciplinară apare atât din imposibilitatea uneia dintre discipline să rezolve 

problemele complexe ale conț inutului unitar al vieț ii ș i al lumii în care trăim, cât ș i din 

necesitatea abordării complexe a fenomenelor lingvistice. E cazul să reamintim că fenomenele 

lingvistice, în special, cele lexicale, dar ș i cele gramaticale, sunt direct legate de evoluț ia 

limbilor, de istoria popoarelor, de cultura ș i mentalitatea vorbitorilor. 

La nivel teoretic, interdisciplinaritatea este orientată spre activităț i de învăț are a 

studentului pentru dobândirea simultană a unor cunostinț e-capacităț i-atitudini comune sau/ș i 

complementare mai multor discipline universitare. Aceasta presupune trecerea de la proiectarea 

tradiț ională care este axată pe învăț area paralelă sau succesivă a unor fenomene/materii în 

cadrul diferitor discipline universitare la predarea axată pe învăț area integrată. În aș a fel, 

cunoș tinț ele dobândite pot fi raportate mai uș or la experienț a de viaț ă a studentului. 

Reuș ita implementării interdisciplinarităț ii ca a unei forme de cooperare între discipline 

ș tiinț ifice diferite este posibilă doar în cazul respectării logicii ș tiinț elor respective, adaptate 

principiilor didactice care sunt orientate spre formarea la studenț i a unei imagini unitare a 

realităț ii ș i dezvoltarea unei gândiri interogatoare. 

În opinia lui G. Văideanu [3], pentru realizarea principiului interdisciplinar este nevoie nu 

doar de diverse abordări din domenii diferite, ci ș i de utilizarea unui limbaj comun care ar 

permite schimburi de ordin conceptual ș i metodologic.  

O cerinț ă esenț ială a principiului interdisciplinar în cazul rezolvării unei probleme 

complexe din unghiul de vedere al diferitor discipline este convergenț a cât mai prudentă a mai 

multor puncte de vedere expuse în procesul comunicării. 

După părerea lui I. Bontaş, interdisciplinaritatea este o coordonare la un nivel superior a 

două discipline, în cadrul cărora semnificaţiile interacţionează şi se completează reciproc, 

putând, într-un anumit context, să ajungă la un conţinut comun integrat sub forma disciplinelor 

de graniţă, cum ar fi chimia – fizica, biochimia, sociopedagogia, psihopedagogia etc. [1, p.93].  

La nivel practic, competenț a interdisciplinară presupune un aș a fel de abordare a 

conț inutului instruirii, care îl ajută pe student să antreneze într-un mod special situaț iile 

didactice cu scopul de a corela materia din diferite discipline studiate. 



Abordarea interdisciplinară conturează un ș ir de avantaje. Elementele care favorizează 

procesul de predare-învăț are a unor teme complexe sunt numeroase. Le vom numi doar pe cele 

esenț iale. Interdisciplinaritatea:  

 favorizează transferul de probleme, idei, concepte, lărgind aria de cercetare a problemei; 

 permite o viziune generală a problemei;  

 permite rezolvarea problemei din diverse perspective ș i, totodată, generează probleme 

noi;  

 formează abilităț i de recompartimentare a subiectului studiat etc. 

Pe lângă avantajele enumerate, la fel de importante, din punct de vedere didactic, sunt 

activităţile interdisciplinare care duc la dezvoltarea unor capacităţi, cum ar fi: lucrul în perechi, 

lucrul în echipă, dezvoltarea gândirii critice, rezolvarea de probleme, luarea de decizii etc.  

În formarea ș i dezvoltarea acestor capacităț i un rol important îl are profesorul, deoarece 

în rezolvarea unor probleme complexe, lucrul în perechi este atent dirijat de profesor, iar 

echipele sunt formate din elevi ș i cadre didactice. Dezvoltarea gândiri critice prin abordarea 

unor subiecte interdisciplinare presupune atât formularea ș i analiza diferitor direcț ii de 

abordare a acestora, cât ș i stabilirea criteriilor de evaluare a activităț ii.  

Posibil, una dintre cele mai dificile competenț e care se formează în cadrul acestor 

activităț i ț ine de luarea de decizii. Complexitatea ei se explică prin necesitatea de evaluare a 

fiecărei din etapele parcurse, prin alegerea atentă a temelor abordate, prin formarea corectă a 

echipelor de lucru, prin distribuirea sarcinilor, a modului de realizare ș i finalitatea activităț ilor. 

În acelaș i timp, însă, nu trebuie să trecem cu vederea ș i unele dezavantaje ale 

interdisciplinarităț ii care pot duce, ori la unele generalizări nefondate, care apar în cazul 

cercetării insuficiente a problemei sau a unor cunoș tinț e superficiale din domeniile adiacente, 

ori la însuș irea unor cunoș tinț e ș i deprinderi dezmembrate, asistemice. 

Programele de formare profesională la limba ș i literatura română pentru alolingvi 

valorifică conceptul de interdisciplinaritate prin formularea unor obiective pe care le urmăreș te 

profesorul în formarea competenț ei de interpretare interdisciplinară a unor teme studiate în 

cadrul orelor de curs. Programele vizează demersul complex de predare – învăţare – evaluare, iar 

interdisciplinaritatea face posibilă crearea unui sistem pertinent de competenţe orientate spre 

asigurarea intereselor şi nevoilor educaţionale ale studenț ilor, în scopul dezvoltării personalităţii 

lor. 

În cazul, în care limba şi literatura română este studiată de către studenț ii alolingvi (ruș i, 

bulgari, găgăuzi etc.), predarea/învăț area se centrează, în mod inevitabil, pe limba maternă, pe 

cunoaşterea faptică a ţării în care se vorbeşte limba studiată (româna), pe imaginea despre lume 

etc. Accentul se pune pe cunoştinţele generale pe care studenț ii le-au acumulat din lectura, 

interpretarea, analiza textelor literare consacrate, care propagă valori etice şi cultivă valori. Atât 

cunoştinţele de cultură generală, cât ș i cunoș tinț ele ș i competenț elor formate în procesul de 

studiere a limbii materne (a limbii române ș i a limbilor străine) în treapta preuniversitară sunt 

luate drept punct de reper pentru o abordare interdisciplinară a limbii române în aceste grupe de 

studenț i. 

Aplicarea principiului interdisciplinar dezvoltă o gândire integrativă, capabilă să 

înlocuiască gândirea sumativă, specifică învăţământului tradiţional. 

Familiarizând studenț ii cu utilizarea conceptelor specifice mai multor discipline, 

contribuim la dezvoltarea capacităţii de comunicare, ceea ce reprezintă un obiectiv-cadru foarte 

important în instruirea unui viitor filolog.    



Corelaţiile interdisciplinare se pot realiza la nivelul tuturor disciplinelor de învăţământ. În 

cazul disciplinelor incluse în planurile de studii, la limba română, pentru studenț ii alolingvi 

interdisciplinaritatea nu se limitează la cele două componente de bază: limba ș i literatura 

română. Sunt necesare, în mod justificat, implicaț iile din domeniul istoriei, geografiei, picturii, 

muzicii ș i ale altor discipline nonfilologice, nu doar în cadrul orelor de literatură, dar ș i la 

cursurile Limbă ș i comunicare, Lucrul cu textul, Fonetica practică, Lexicologia ș .a. Punctele de 

plecare pot fi diferite: o interpretare a sensului unor cuvinte omonimia, topica frazei, o problemă 

sau o teză etc. 

Corelarea interdisciplinară între limba română ș i celelalte discipline se realizează prin: 

 elemente de vocabular 

Însuș irea vocabularului activ ș i ale unor elemente din vocabularul pasiv este un proces 

continuu pentru studenț ii alolingvi, deoarece limba studiată este pentru ei o limbă-ț intă (sau 

limba a doua). Din această perspectivă, explicarea sensului unor unităț i lexicale din limba 

română este un exerciț iu caracteristic tuturor disciplinelor studiate. Totodată, în cadrul orelor de 

Limbă ș i comunicare, Fonetică practică ș i Lexicologie, realizarea conceptului interdisciplinar 

prin elemente de vocabular este prioritar. Pentru studenț ii din grupele cu studiere în limba rusă 

cursul de Limbă ș i comunicare este de cele mai dese ori unicul curs care îi familiarizează cu 

termenii specifici din domeniul profesional în limba română (istorie, geografie, psihologie, 

design, educaț ie plastică etc.); 

 expresii 

Expresiile stabile de cuvinte (atât locuț iunile, cât ș i frazeologismele), proverbele ș i 

zicătorile creează studenț ilor alolingvi probleme de înț elegere a limbii române. Semantizarea 

acestor unităț i lexicale, de cele mai dese ori, poate fi realizată prin încadrarea lor într-un areal 

istoric, cultural sau valoric. De exemplu, expresiile a da ș fară în ț ară, a-ș i aprinde paie în 

cap pot fi explicate doar printr-un context istoric, iar a da ortul popii, a o face de mămăligă – 

apelând la unele tradiț ii ș i realii naț ionale. 

 structuri gramaticale 

Unele structuri gramaticale din limba română sunt diferite decât în limba maternă (timp 

frumos – хорошая погода). Fenomenul dat stă la baza unor greș eli de exprimare scrisă ș i 

orală. În aceste cazuri este binevenită apelarea la cunoș tinț ele din limba maternă sau limba 

străină. Pe lângă înț elegerea fenomenului gramatical, sunt necesare ș i exerciț ii de repetare ș i 

automatizare în limbajul studenț ilor a acestor structuri. Prin exerciț ii, frământări de limbă, 

cântece, poezii se formează o dicț ie clară, o vorbire nuanț ată ș i frazată corect. 

 texte 

Textul este elementul de bază prin care, ș i, cu ajutorul căruia, studenț ii alolingvi studiază 

limba română. În cadrul unor discipline, ca Limbă ș i comunicare, Fonetica practică, Retorica, 

Lucrul cu textul, fenomenul interdisciplinarităț ii este valorificat în baza unor texte nonliterare 

ș i literare în care sunt explicate noț iuni, rezolvate probleme ș i realizate conexiuni cu diferite 

discipline ca istoria, geografia, educaț ia artistică, educaț ia civică etc. Textele descriptive ale 

unor scriitori români sunt recomandate studenț ilor pentru lectura suplimentară.  

Textele cu conț inut ș tiinț ific stabilesc conexiuni între limba română ș i domeniul de 

specialitate urmat de studenț i (pedagogie, psihologie, informatică ș .a.). 

În aș a fel, abordarea interdisciplinară reprezintă o cale eficientă pentru modernizarea 

conţinuturilor şi a finalităţilor unei educaţii moderne. Aplicarea ei este un imperativ al timpului 



ș i din considerentul că, la ora actuală, sunt solicitate metode alternative de evaluare, care impun 

proiectarea interdisciplinară a conţinuturilor ca premisă pentru o evaluare autentică. 

Realizarea principiului interdisciplinar solicită instruire integrată şi caută căi de a rezolva 

problemele prin implicarea mai multor discipline. În acest tip de activităţi se pune accent nu atât 

pe conţinut, cât pe dezvoltarea unor competenţe. 

Legătura dintre discipline se poate realiza la nivelul conţinuturilor, obiectivelor, dar se 

creează şi un mediu propice pentru ca fiecare student să se exprime liber, să-şi expună punctul de 

vedere, să lucreze în echipă sau individual. 

Nu doar profesorul, ci ș i studentul trebuie să fie conştient de importanţa învăţării prin 

valorificarea principiului interdisciplinar, care presupune mai multă cercetare, descoperire, 

formularea ș i exprimarea punctului propriu de vedere.  
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