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Interdisciplinaritatea – concept modern în didactica actuală 

 

Prof. Bănică Veronica 

Liceul cu Program Sportiv – Brăila 

Interdisciplinaritatea este o cooperare între discipline diferite din aceeași arie curriculară, 

privind un anumit fenomen, proces a cărui complexitate poate fi demonstrată, explicată, 

rezolvată numai prin acţiunea a mai multor factori. Interdisciplinaritatea presupune abordarea 

conţinuturilor complexe având ca țel formarea unei imagini unitare asupra unei anumite teme. Ea 

vizează relaţiile, în esenţă de metodologie care se stabilesc între materii predate diferite diferite, 

transferul tehnicilor de predare dintr-o disciplină într-alta. De exemplu, îmbinarea dintre fizică 

nucleară, medicină, şi chimie a dus la apariţia unor tratamente aplicate persoanelor bolnave de 

tumori maligne cum sunt terapia prin radiologie si chimică 

            Deşi interdisciplinaritatea este o noțiune care derivă din cercetare, putem identifica unele 

modalităţi de iniţiere a acesteia şi la nivelul materiei predate. Acestea se pot realiza atât la nivelul 

elaborării curriculumului cât și nivelul proiectării: programe, planuri, manuale şcolare, cât şi la 

nivelul activităţilor instructiv educative. Un conţinut şcolar proiectat, elaborat şi utilizat în mod 

interdisciplinar corespunde  mai bine realităţii prezentate, conducând la o înţelegere cât mai 

amplă de către elevi. Ca şi pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea depăşeşte limitele unei 

discipline însă finalitatea sa rămâne cercetarea interdisciplinară. Interdisciplinaritatea 

este îmbinare  între discipline diferite în vederea soluţionării unei probleme ce se impune, la un 

moment dat; este un alianță între mai multe discipline; intervenţie critică de pe poziţiile unei 

discipline predate la poziţiile altei discipline în chestiuni de interes comun.  Interdisciplinaritatea 

este o formă de colaborare şi împletire între discipline ştiinţifice diferite, care se realizează în 

principal respectând logica disciplinelor respective, adaptate particularităţilor legii didactice şi-l 

ajută pe elev în formarea unei imagini unitare, îi dezvoltă o gândire mai amplă asupra noțiunilor. 

Interdisciplinaritatea se referă şi la transferul metodelor de predare dintr-o disciplină într-alta, 

transfer cu grade diferite de implicare sau finalizare. Interdisciplinaritatea este o modalitate de 

organizare a conţinuturilor predate, cu implicaţii asupra întregii strategii de proiectare a 

curriculumului, ea care oferă o imagine unitară asupra fenomenelor şi proceselor studiate în 

cadrul diferitelor discipline de învăţământ şi care favorizează contextualizarea şi aplicarea 
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cunoştinţelor dobândite. Predarea și învăţarea prin corelarea obiectelor de studiu reprezintă noul 

în lecţii, care stimulează pe elevi, le dezvoltă gândirea  creativă şi contribuie la unitatea 

procesului instructiv – educativ. Legătura dintre disciplinele predate se poate realiza la nivelul 

conţinuturilor și obiectivelor acestora, dar se creează şi un mediu prielnic pentru ca fiecare elev 

să se exprime liber, să lucreze în echipă sau individual. Interdisciplinaritatea presupune stabilirea 

şi folosirea unor conexiuni între limbaje specifice unui domeniu, cu scopul diminuării 

diferenţelor care apar între disciplinele de învăţământ, clasice. 

     Pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea sunt   componente  ale 

cunoaşterii școlare. Intervenţia profesorului determină corelaţii prevăzute de programele şcolare 

şi impuse de logica noilor cunoştinţe, fapt ce ne duce la interdisciplinaritate. Se pot elabora, 

proiecte de lecţii, planificări școlare comune a  două sau mai multe discipline din aria curriculară 

ştiinţe ale naturii. La nivel de elaborare a materiei predate, profesorii de discipline diferite trebuie 

să  realizeze planificări şi proiecte didactice în comun, în raport cu unele criterii şi principii 

pedagogice asumate de către toţi. Mai există și dificultăţi în lipsa competenţelor de colaborare, 

de cooperare şi de lucru în echipă, din păcate. De pildă, curriculumul de ştiinţe oferă un punct de 

start în predarea integrată a disciplinelor din aria curriculară “Matematică şi știinţe ale naturii”. 

Acest curriculum a fost conceput crosscurricular, pornind de la domeniile fizică, biologie, chimie 

şi de la subiectele comune acestora Astfel obiectivele curriculumului de ştiinţe vizează: 

    - încurajarea elevilor pentru asumare de responsabilităţi şi pentru cooperare. 

    -observarea, studierea şi interpretarea proceselor naturale care au loc în mediu înconjurător; 

   -înţelegerea impactului proceselor din natură asupra activităţilor umane şi al activităţilor umane 

asupra mediului; 

   - investigare unor interdependenţe între şi în sisteme fizice, chimice şi biologice; 

            Competenţele ce au fost propuse prin curriculumul de ştiinţe reale se referă la înţelegerea, 

comunicare, studiul individual şi valorificarea informaţiilor, relaţionarea la mediul natural 

înconjurător şi social; la acestea se adaugă formarea unor aptitudini precum: 

 - interesul pentru explicarea raţională a fenomenelor din mediu; 

 - grija faţă de mediul natural; 

 - stimularea inventivităţii şi a curiozităţii în investigarea mediului înconjurător apropiat. 

     Promovarea interdisciplinarităţii constituie un element definitoriu al progresului 

cunoaşterii. În lucrarea „Programe de învăţământ şi educaţie permanentă” autorul L.D. Hainault 



6 ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ-BUNE PRACTICI, NR. 3      ISSN 2668-4543 ISSN-L 2668-4543 

 

aprecia că: „Se acordă mai multă importanţă omului care merge decât drumului pe care îl 

urmează. Astăzi disciplinele sunt invadate de un gigantism care le înăbuşă, le abate de la rolul lor 

simplificator şi le închide în impasul hiperspecializării. Inconvenienţele tot mai evidente ale 

compartimentării, necesitatea din ce în ce mai manifestă a unor perspective globale şi contestarea 

unui devotament faţă de obiect care face ca omul sa fie uitat, au dus treptat la conceperea şi la 

promovarea a ceea ce s-a numit interdisciplinaritate”. 

       Interdisciplinaritatea este o formă de cooperare între discipline ştiinţifice diferite, care se 

realizează în principal respectând logica ştiinţelor respective, adaptate particularităţilor legii 

didactice şi-l ajută pe elev în formarea unei imagini unitare a realităţii, îi dezvoltă o gândire 

integratoare.         

Intervenţia profesorului determină corelaţii obligatorii prevăzute de programele şcolare şi 

impuse de logica noilor cunoştinţe, fapt ce duce la interdisciplinaritate. 

        Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării 

copilului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. Interdisciplinaritatea asigură 

formarea sistematică şi progresivă a unei culturi comunicative necesare elevului în învăţare, 

pentru interrelaţionarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare în 

învăţare, pentru învăţarea permanentă. 

        Atunci când avem o problemă de orientare în teren, cum se întâmplă în viaţă dar şi în 

cunoaştere, este bine să apelăm la o reprezentare care ne poate ajuta. Această reprezentare 

grafică se numeşte în psihopedagogie hartă conceptuală şi sintetizează relaţiile dintre grupuri de 

concepte. Profesorii numesc uneori astfel de hărţi conceptuale: fişe de observaţie, fişe de lucru, 

fişe de recapitulare, tabel de date etc. Atunci când proiectează şi implementează în lecţie astfel 

de instrumente de lucru sau de evaluare profesorii nu gândesc în termeni generali teoretici, ci au 

abordări practice răspunzând unei situaţii instructiv – educative. Este important de a fundamenta 

demersurile de proiectare şi operaţionalizare a unei hărţi conceptuale pentru că astfel se pot 

clarifica relaţiile ierarhice dintre concepte şi stabili conceptele cheie (nod de reţea de concepte) 

şi, ce este cel mai important, rafina reprezentările pe care profesorii sau elevii le au despre 

anumite concepte. O hartă conceptuală atent realizată facilitează atingerea obiectivelor, 

sintetizează ideile, organizează conţinuturile, facilitează comunicarea didactică, orientează 

procesul de învăţare, răspunde mai multor stiluri de învăţare şi predare, încurajează dezbaterea şi 

gândirea critică etc. 
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Abordări interdisciplinare ale materiei predate. Exemple de bune practici 

Figuri geometrice valoroase 

 

Prof. Botez Mihaela 

Liceul cu Program Sportiv, Brăila 

Dacă în cadrul activităților de matematică se vor folosi metode, tehnici si procedee 

diverse, alternând metodele clasice/tradiționale cu cele moderne, atunci randamentul învățării va 

crește. Din perspectivă personală, aş aborda fiecare conținut  prin intermediul unor exemple 

practice pentru a ilustra mai bine modul în care e urmărită fiecare competență. 

În viziune modernă, în activitatea de proiectare didactică, accentul este deplasat de la 

simpla planificare / eșalonare a timpului, la prefigurarea activității de învățare a elevilor, la 

crearea unor situații de învățare efectivă. Acțiunea de proiectare didactică nu se suprapune peste 

întocmirea planurilor de activitate; ea constă în gândirea și prefigurarea procesului didactic, a 

strategiilor de predare, învățare și evaluare, a modului orientativ în care se va desfășura 

activitatea.  

Unul dintre scopurile matematicii este acela de a formula și de a răspunde la 

întrebări.Viața însăși se desfășoară între întrebări si răspunsuri. 

În munca mea cu elevii încerc să le dăruiesc toată înțelegerea și experienta mea ,chiar 

dacă uneori timpul și conținuturile mult prea încărcate îngreunează acest demers. 

Am să prezint un exemplu de demers didactic centrat pe competențe cheie. 

Disciplina: Matematică 

Clasa: a V-a 

Subiect:  Figuri geometrice valoroase 

 Desenați, folosind instrumente geometrice un triunghi sau un patrulater(fiecare elev 

realizează un singur desen). 

 Notați-l utilizând convențiile învățate, astfel încât literele folosite să formeze un cuvânt în 

limba română(ex.triunghiul ARC, patrulaterul MARE). 

 Gândiți-vă la două țări din Europa despre care doriți să aflați mai multe informații. 
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 Folosind internetul traduceți cuvântul utilizat de voi pentru a nota figura geometrică, în 

limbile naționale ale țărilor la care v-ați gândit. 

 Numărați câte triunghiuri și câte patrulatere aveți în total, la nivelul colectivului clasei.  

 Atribuiți  figurilor geometrice valoare monetară astfel:un triunghi valorează 50 euro, iar un 

patrulater valorează 100 euro. Calculați câți euro aveți împreună. Dacă un euro valorează  4,9 

lei, aflați câți lei aveți împreună.(calculați în două moduri). 

Competențe cheie vizate:                 

1. Competența de comunicare în limba maternă 

Elevii caută cuvinte în limba română de trei sau patru litere. 

2. Competența de comunicare în limbi străine 

Elevii caută pe internet traducerea în două limbi străine  a cuvântului ales de ei. 

3. Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii 

Elevii utilizează instrumentele geometrice pentru a desena figura aleasă de ei, apoi utilizează 

convențiile  învățate pentru a nota figura geometrică. 

Elevii se implică în aflarea numărului total de triunghiuri si patrulatere obținute la nivelul 

colectivului. 

Elevii calculează valoarea totală monetară a figurilor geometrice obținute  la nivelul colectivului. 

4. Competența digitală 

Elevii vor utiliza internetul pentru a traduce cuvântul ales de ei în cele două limbi străine. 

5.  A învăța să înveți 

Elevii utilizează informaţii din ziare, reviste, emisiuni TV, internet . 

Elevii desenează, notează, calculează, compară, justifică, argumentează. 

6.  Competențe sociale și civice 

În cadrul orei elevii interacționează, colaborează. Suma de bani pe care o au la final depinde nu 

numai de fiecare în parte, ci mai ales de lucrul în echipă. Nu se pune problema concurenței în 

acest exemplu ci a colaborării. 

7.  Spirit de inițiativă și antreprenoriat 

Elevii vor fi stimulați să afle despre valoarea muncii individuale si colective. 

 8. Sensibilizare și exprimare culturală 

Elevii vor identifica informații culturale  ale mai multor țări. Vor înțelege că oamenii  pot face 

alegeri diferite și  vor fi stimulați să caute informații despre mai multe țări europene. 
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Cuvânt și imagine 

 

Prof. Coman Mihaela-Ionela 

Liceul Teoretic ”Nicolae Iorga”, Brăila 

De multe ori am avut  impresia că trăim într-un univers în care nu mai primează cuvântul, 

ci imaginea. Din acest motiv, procesul de instruire trebuie restructurat, redimensionat, 

reconceptualizat, pentru a asigura o învățare (inter)activă, care urmărește dezvoltarea 

intelectuală, personală. În acest context, literatura este văzută ca un spațiu deschis și dinamic, în 

care lectura înseamnă construcție de sens și interpretări. Pluridimensionate, conținuturile la 

disciplina Limba și literatura română și-au extins aria, propunându-și valorizarea spiritului 

creator. Utilizarea în diferite momente ale actului didactic a unor imagini poate duce la formarea 

unor elevi conștienți de lume/ de texte/ de sensuri. 

Se știe faptul că literatura și artele vizuale se contaminează una pe cealaltă. Textul, fiind 

pus în relație cu imaginea, va produce schimbarea receptării în ”sala de proiecții a noii literaturi”, 

pentru a-și ”reformula întregul sistem de lectură către o vizionare totală și necondiționată”.1 În 

acest moment al receptării textelor, este optimă folosirea benzilor desenate care folosește 

cuvântul articulat și imaginea, având un efect persuasiv asupra lectorului. 

Benzile desenate din sfera literaturii  reprezintă o formă de reciclare a discursului narativ 

în contextul interesului permanent de  reînnoire a acestui domeniu, dar poate aduce cu 

siguranță și unele aspecte specifice și anume acordarea unei atenții deosebite legăturii 

necesare și, în același timp, inevitabile - între structura narativă și media. Bulele de text arată că 

povestirea se construiește pe baza dialogului și textul aparține vorbirii directe. Putem deci 

contura, în baza acestor imagini, personajele și oferi /construi informații. Lectura benzilor 

desenate presupune parcurgerea, în paralel, a secvențelor textuale și a celor imagistice. 

Alexandra Vrânceanu indică două tipuri de ilustrații: ilustrații analitice și sintetice. Cele analitice 

traduc în imagini personaje, scene sau momente din textul literar, în timp ce ilustrațiile sintetice 

evidențiază semnificația cărții, interpretând-o.2 

                                                             
1 Ion Manolescu, Benzile desenate și canonul postmodern, Editura Cartea românească, București, 2011, p. 37 
2 Alexandra Vrânceanu, Modele literare în narațiunea vizuală, Editura Cavaliotti, București, 2002,pp. 79-80 
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Romanul ”Enigma Otiliei” de G. Călinescu a fost transpus în benzi desenate de Mihai I. 

Grăjdeanu. În momentul înțelegerii operei, în realizarea succesiunii evenimentelor se pot utiliza 

diferite părți din benzile desenate. Se poate crea o progresie liniară prin ilustrarea celor mai 

importante momente cu fragmente din volumul de benzi desenate. De asemenea, se pot realiza 

asocieri de idei/evenimente/personaje, în funcție de un anumit moment ilustrat. Astfel, se 

creează, o descoperire inductivă, de la particularul benzii desenate spre un grad mai mare de 

generalitate, dar și analogică, prin stabilirea unor legături între diversele informații.  

În cazul ilustrației propuse, se poate extrage un fragment din primele pagini ale 

romanului, profesorul conducând dialogul cu textul și cu banda desenată. Pentru interpretarea 

imaginilor, profesorul adresează întrebări precum: Care este primul impact pe care-l are 

imaginea asupra ta? Ce emoții/trăiri/senzații/atitudini îți produce? Ce îți atrage atenția în 

imagine? Ce semnifică aceste simboluri? Cum sunt conturate personajele? În ce ordine sunt 

amplasate imaginile? 

În calitatea sa de utilizator textual elevul va citi fragmentul propus, încercând să identifice 

semnificația simbolurilor observate. Ulterior se trece la un alt nivel de interpretare, prin 

comparație, care va conduce la reconsiderarea sensurilor prin sincretismul artelor. Vor urma 

întrebări cu caracter deschis, precum: Care este trăirea pe care ți–o produc ambele imagini? Cum 

ți se conturează imaginea? Ce culori domină? Imaginea din text ți-a produs o cromatică aparte? 

Imaginea are  sens prin ea însăși sau prin raportare la referent? În felul acesta, elevul va înțelege 

că sub semnul interpretării se află orice obiect de artă, integrându-se atât emoționalul, cât și 

cogniția.  

Așadar, predarea pluri/interdisciplinară poate fi o șansă în atragerea cititorilor, cu 

mențiunea că ea trebuie să apară ca fapt natural, asumat, fiind utilizată în secvențe didactice de 

sine stătătoare. 
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Abordări interdisciplinnare ale predării Limbii engleze. Exemple de bune practici 

 

Prof. Condurache Mihaela 

Școala Gimnazială ”A. S. Pușkin”, Brăila 

Abordarea interdisciplinară este o metodă de instruire prin intermediul căreia un elev 

învață despre un singur subiect dintr-o varietate de puncte de vedere. Aceasta presupune 

selectarea unor mecanisme și informații din diferite discipline pentru  a redefini anumite subiecte 

sau probleme depășind barierele lor normale și a ajunge la soluții bazându-se pe o nouă abordare 

a unei situații complexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abordarea transdisciplinară sau interdisciplinară acoperă o unitate de studiu, o lecție sau 

doar o simplă activitate, dar care implică două sau mai multe discipline academice.  

Scopul acestei abordări pedagogice este de a încuraja elevii să facă conexiuni între diferite 

discipline. Printre beneficiile pe termen lung, acest tip de abordare dezvoltă: gândirea critică, 

ajută la rezolvarea unor probleme noi pe baza unor idei sau informații preexistente, precum și 

rezolvarea unor probleme din afara școlii folosind abordări și abilități dezvoltate în cadrul unei 

ore sau lecții interdisciplinare. 

 În cele ce urmează vom prezenta câteva exemple de activități interdisciplinare ce pot fi 

folosite în cadrul orelor de Limba engleză:  
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1. Analiza unei știri 

Ora de curs poate începe prin prezentarea unei știri sub forma unui scurt videoclip in care se 

discută o problemă locală, națională sau internațională, interdisciplinară, din lumea reală. Apoi li 

se dă elevilor o întrebare sau o problemă de rezolvat, fie individual sau în echipe. De exemplu 

clipul poate fi despre închiderea unui magazin. Folosind abilități și concepte din diferite domenii 

elevii pot găsi o nouă locație pentru acesta care să se dovedească a fi mai profitabilă. Fiind vorba 

de o oră de Limba engleză discuțiile în acest sens pot fi în engleză. În finalul activității se poate 

organiza un brainstorming pe acest subiect. Timpul alocat unei astfel de activități ar putea fi de 

aproximativ 30-45 de minute. Vârsta recomandată fiind de 11-12 ani sau chiar mai mult. 

 

2. Prieteni din istorie 

În cadrul acestei activități fiecare elev își asumă rolul unei figuri istorice scriindu-i unui prieten 

despre evenimentele prin care el/ea a trecut în timpul vieții sale. O astfel de activtate dezvoltă 

atât abilitățile de scriere în Limba engleză cât și cunoștințele din domeniul istoriei și chiar al altor 

domenii implicate în realizarea acestei sarcini. De exemplu, dacă un elev alege să joace rolul lui 

Galileo Galilei acesta este constrâns să folosească informații din geografie și matematică nu doar 

din istorie și Limba engleză. Timpul necesar unei astfel de activități ar fi de aproximativ 45 de 

minute, iar vârsta recomandată este de la 10 ani în sus. 

 

3. Gimnastica matematică 

În cadrul acestei activități pot fi combinate matematica, științele, educația fizică precum și 

vocabular în Limba engleză. De exemplu, dacă li se explică elevilor cum să realizeze sărituri în 

lungime atunci vor fi folosite noțiuni din domeniul educației fizice, mecanicii, precum și al 

matematicii pentru a calcula sau estima cât de departe aceștia au sărit. Toate aceste lucruri vor fi 

exprimate folosind vocabular în limba engleză. Timpul recomandat pentru o astfel de activitate 

este de 20-30 de minute, iar intervalul de vârstă  este de 10-15 ani. 

 

4. Călător  în jurul lumii 

Prin această activitate elevii sunt rugați să-și planifice o vacanță, lucru ce implică o muncă de 

cercetare precum și dezvoltarea unor abilități ce presupun selectare de informații, orientare 

geografică, organizarea unui itinerariu, etc. Un astfel de proiect ar trebui să includă informații 
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precum: obiective turistice și importanța lor istorică, mâncăruri tradiționale, limbi și dialecte 

vorbite în zonele alese pentru vizitare, evenimente culturale care au loc în zonele alese. Pentru 

prezentarea  în clasă a proiectelor realizate elevii ar putea folosi inclusiv dispozitive tehnice cum 

ar fi de exemplu platforma Google Earth. O astfel de activitate s-ar putea desfășura pe cuprinsul 

a până la 3 ore de clasă, vârsta recomandată pentru acest tip de activitate fiind 10-14 ani. 

 

5. Totul despre vreme 

O astfel de activitate îmbină cunoștințe din geografie, biologie precum și vocabular în Limba 

engleză. Elevilor li se poate cere să realizeze un studiu în care să prezinte modul în care 

condițiile meteo dar și poluarea influențează agricultura, activitățile și stilul de viață al oamenilor 

dintr-o anumită regiune sau țară. Ca punct de pornire se pot folosi informațiile din cadrul unei 

unități prezentate în manual, iar elevii să aprofundeze cercetarea ca și studiu individual și să o 

prezinte la următoarea oră de curs, în Limba engleză. Timpul recomandat pentru o astfel de 

activitate este de 2 săptămâni,  iar categoria de vârtă este de la 14 la 18ani. 

În continuare vă voi prezenta 5 pași simpli pentru realizarea unei unități de învătare 

interdisciplinară. Primul și cel mai important, zic eu, constă în pregătirea elevilor și a 

materialelor necesare. În organizarea unei astfel de unități de învățare se vor avea în vedere 

aspecte precum: stilurile de învățare ale elevilor, pentru a le înțelege nevoile și a le menține treaz 

interesul pentru subiectul studiat; abilitatea de a lucra atât individual cât și în echipe; progresul 

realizat în cadrul unor proiecte similare. În ceea ce privește analiza materialelor se va lua în 

calcul inclusiv necesitatea de a lucra cu alți colegi de la alte catedre, realizarea de excursii sau 

ore în aer liber; la fel de importantă este și alocarea unui timp suficient realizării proiectului 

propus. 

Al doilea pas în organizarea unei astfel de unități de învățare este stabilirea unui plan de 

activități pe care să îl urmeze toți elevii implicați. Al treilea pas îl reprezintă pregătirea unui set 

de întrebări de la al căror răspuns elevii vor putea să pornească în eleborarea propriilor proiecte. 

Pasul următor îl reprezintă desfășurarea propriu-zisă a activităților ce vor conduce la concluziile 

finale ale elevilor. Fiecare exercițiu sau lecție din cadrul acestui pas ar trebui să introducă   sau  

să dezvolte idei și abilități dobândite la diferite materii de studiu pentru a se scoate în evidență 

astfel importanța combinării disciplinelor. Ultimul pas al unei astfel de unități de învățare ar 
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trebui să se concentreze pe prezentarea produselor realizate de elevi și pe oferirea unui feedback 

atât de către profesor cât și de către colegi. 

În evaluarea elevilor ar fi bine să se țină cont de următoarele aspecte: calitatea produsului 

elevului/elevilor, munca de echipă depusă de aceștia, folosirea de informații din domenii cât mai 

variate și abordarea subiectului pornind de la o gândire critică. 

În ceea ce privește evaluarea unității interdisciplinare în sine profesorul care a organizat-o 

ar trebui să reflecteze asupra următoarelor aspecte: gradul de implicare al elevilor, conexiunile cu 

alte discipline, eficacitatea unității de învățare și aplicabilitatea informațiilor în viața de zi cu zi a 

elevilor. 

În urma implementării unor astfel de activități elevii ar putea ajunge să aibă o serie de 

beneficii pe care nu le-ar realiza în alt mod. De exemplu ar putea lega prietenii cu alti colegi cu 

care în mod obișnuit nu interacționează prea mult, ar putea ajunge să placă materii care în mod 

obișnuit nu îi interesau, și-ar putea dezvolta anumite abilități pe care nu și le-au explorat până 

atunci sau chiar și-ar putea descoperi noi hobby-uri. De asemeni astfel de activități cresc 

încrederea în sine a elevilor și chiar pot pune în lumină elevi care la orele de curs clasice nu 

ieseau în evidență. 
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Abordarea interdisciplinară (fizică, biologie) 

Mecanisme simple 

Pârghiile în corpul uman 

Clasa a VII-a 

 

                                 Prof. Drăgulin Luiza-Nicoleta 

Școala Gimnazială ,,I.L.Caragiale”, Brăila 

 NOȚIUNI TEORETICE 

Mecanismele simple sunt dispozitive create de om pentru a-si usura munca. Dintre 

acestea, enumerăm: roata, pana (icul), pârghia, scripeții, planul înclinat. 

 

PÂRGHIA 

https://youtu.be/dv8qOY44FmQ 

Pârghia este o bară rigidă ce se poate roti în jurul unui punct de sprijin (O), asupra căreia 

acționează două forțe: 

 forța activă (F), forța cu care omul acționează asupra pârghiei 

 forța rezistentă (R), forța ce trebuie învinsă cu ajutorul pârghiei. 

Legea pârghiei: 

“Raportul celor două forțe ce acționează asupra unei pârghii este egal cu raportul invers al 

brațelor celor două forțe. “ 

 

Bara este în echilibru de rotație atunci când momentul forței active este egal cu momentul forței 

rezistente: MF = MR. 

F • bF = R • bR. 

 

 

https://youtu.be/dv8qOY44FmQ
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 OBSERVAȚIE 

În funcție de poziția punctului de sprijin și a punctelor de aplicație ale celor două forțe, activă 

și rezistentă, se definesc trei tipuri de pârghii: 

Pârghia de ordinul I are punctul de sprijin (O) între punctul de aplicație al forței active 

(A) și punctul de aplicație al forței rezistente ( B ), iar la fiecare capăt al ei acționează forța activă 

(F), respectiv forța rezistentă (R), având același sens. În aplicațiile practice, modulul forței active 

este mai mic (sau egal) cu modulul forței rezistente: F ≤ R, deoarece brațul forței active este mai 

mare sau egal cu brațul forței rezistente, bF ≥ bR. 

Exemple: foarfecele, patentul, cleștele de cuie, cazmaua, ranga (levierul), balanța, 

balansoarul etc. 

https://youtu.be/mhZeYIJbdz4 

Pârghia de ordinul II are punctul de sprijin la un capăt, iar la celălalt capăt este punctul de 

aplicație al forței active. Forța activă acționează la un capăt, iar forța rezistentă in interiorul 

pârghiei, având sensuri opuse. 

Exemple: Roaba, pedala de frână de picior de la mașină, desfăcător de bere, cleștele de 

spart nuci, cleștele de pisat usturoi, perforatorul etc. 

https://youtu.be/UN1b1hur1F0 

Pârghia de ordinul III are punctul de sprijin la un capăt, iar la celălalt capăt este punctul 

de aplicație al forței rezistente. Forța rezistentă acționează la un capăt, iar forța activă in 

interiorul pârghiei, având sensuri opuse. 

Exemple: penseta, capsatorul, dispozitivul pentru scos sâmburi de cireșe/vișine, lopata, 

mătura cu coadă.  

https://youtu.be/I364_ckKJEk 

 

A) PÂRGHIILE ÎN CORPUL UMAN 

Corpul omenesc execută diferite mișcări, în urma acestora formându-se și anumite pârghii . 

Clasificarea pârghiilor din organismul uman după ordinul lor :  

 

1) Pârghii de ordinul I: 

 -Capul în echilibru pe coloana vertebrală. Punctul de sprijin (O) este vertebra atlas (prima 

vertebră cervicală), greutatea capului este forța rezistentă (R), iar forța activă (F) este 

https://youtu.be/mhZeYIJbdz4
https://youtu.be/UN1b1hur1F0
https://youtu.be/I364_ckKJEk
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dezvoltată de mușchii cefei. 

-Trunchiul când se află în echilibru pe picioare. 

-Antebrațul în extensie. 

-Piciorul când este fixat pe sol (la mers, alergare, în cădere).  

 

2) Pârghii de ordinul II : 

-Piciorul sprijinit pe degete (când stăm pe vârfuri), ca balerinele. Forța rezistentă este 

greutatea corpului transmisă prin tibie. Forța activă este cea a mușchilor inserați prin 

tendonul lui Ahile pe calcaneu. 

-Segmentul membrului superior în timpul executării flotărilor.  

-Incisivii și caninii. 

 

3) Pârghii de ordinul III : 

-Ridicarea antebrațului în flexiune. Bicepsul se contractă și produce o forță activă pe 

antebraț. Forța rezistentă este greutatea mâinii ridicate.  

-Coastele, în timpul respirației (inspirație și expirație).  

-Gamba la fotbal, în timpul unui voleu. 

-Mâna atunci când prinde un corp/ un obiect, ca o pensetă. 
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Lectura-activitate interdisciplinară SUNTEM CEEA CE CITIM 

 

Prof. Gr I Durbacă Gabriela Valentina 

Şcoala Gimnazială “Mihu Dragomir”, Brăila 

 MOTTO 

Dacă lectură nu e, nimic nu e ! Tot ce citeşti poate fi folosit în favoarea ta. Lectură bună, 

cititorule, oriunde te-ai afla ! 

Desfăşurarea lecţiei: 

Lecţia propusă pentru clasa a VI-a este structurată în trei etape care favorizează activizarea 

elevilor, cooperarea şi stimularea într-un proces fluent prin folosirea inteligenţelor multiple. 

I. Evocarea 7 min. 

Ce ştiu despre subiect şi ce aş dori să aflu?  

Moment organizatoric: se asigură condiţii optime pentru desfăşurarea lecţiei. 

Verificarea calitativă şi cantitativă a sarcinilor ce le-au efectuat acasă-Compuneri Împărăţia 

matematicii.  

II. Desfăşurarea lecţiei: 

Lecţia este structurată în trei etape care favorizeaza activizarea elevilor, cooperarea şi stimularea 

într-un proces fluent. Lecţia îşi propune să consolideze Metodologii de studiu individual şi de 

redactare 

Moment organizatoric: se asigură condiții optime pentru desfăşurarea lecţiei 

            Astăzi la ora de limba şi literatura română vom ilustra trăsăturile operei epice şi mesajul 

unui text-suport folosind o abordare interdisciplinară. Elevii sunt obişnuiţi cu abordări 

interdisciplinare din clasa a V-a. 

III. Captarea atenţiei şi verificarea cunoştintelor: 

POVESTEA FLUTURELUI ALBASTRU3 

Grupa gramaticienilor 

1. Precizează grupurile de sunete din cuvintele: 

                                                             
3 romaniadiaspora.blogspot.ro 
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Curioase 

Puneau 

Ştia  

Dorea 

Educaţie 

Întotdeauna 

2. Litere şi sunete: 

Cele 

Ceva 

Ceea 

3. Construiţi enunţuri cu alte valori morfologice ale cuvintelor: viu, calm 

4. Precizează conjugarea, modul şi timpul verbelor: 

A fost 

Locuia 

Să răspundă 

Vei face 

Suntem 

Nu merge 

5. Indică modurile de expunere şi trăsăturile lor 

6. Precizează felul naratorului şi argumentează 

7. Precizează câte o modalitate de caracterizare pentru fiecare personaj 

8. Transcrie două idei principale 

9. Menţionează două trăsături ale genului epic. 
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Grupa Naturaliştilor 

 

 

 

„Fluturele parcurge o metamorfoză completă, în patru stadii, de la ou la adult. Fluturii au 

metamorfoza completă, compusă de 4 etape: ou, larva, crisalidă și fluture matur. 

1.  Primăvara, femela caută plante pe care să-şi depună ouăle. Le depune unul câte unul pe frunzele 

plantei. 

2. Cel de-al doilea stadiu de dezvoltare a fluturelui este larva. Numim larva 

fluturelui omidă. Omida se dezvoltă în ou în aproximativ o săptămână. Apoi începe să-şi facă 

loc de ieşire mestecând o parte din ou. După ce eclozează, omizii îi este foame, şi deseori primul 

lucru pe care îl mănâncă este chiar coaja oului. Apoi caută frunze verzi şi gustoase. În timp ce 

omida mănâncă şi creşte, pielea ei tare se întinde atât de mult, încât la un moment dat crapă. 

Acum omida iese din vechea piele purtând o piele nou-nouţă. 

3. Următorul stadiu în care intră omida este stadiul de crisalidă (sau: pupă, nimfă). Omida caută o 

ramură potrivită şi se prinde de ea cu un fel de centură de siguranţă din fire de mătase. După 

aceea începe să năpârlească pentru ultima oară. Când pielea veche cade, apare crisalida. La 

început, crisalida este moale la exterior, dar curând se transformă într-o carapace tare. În 

interiorul crisalidei are loc o activitate intensă, pe parcurs ce corpul omizii se transformă în 

fluture. Acest proces durează aproximativ trei săptămâni. 

4.  Apoi carapacea crisalidei se crapă şi fluturele îşi întinde picioarele şi antenele afară din 

carapace. De îndată ce picioarele sunt suficient de puternice, fluturele se târăşte afară din 

carapace. Deocamdată corpul lui este moale şi zbârcit, dar toate organele sunt complet 

dezvoltate. Soarele îi usucă aripile, şi fluturele le întinde pentru prima dată.” 
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Fișă de evaluare 

1. Numerotaţi imaginile de mai jos marcând ciclul de dezvoltare la fluturi: 

 

         

 

2.  Scrie câte o idee principală pentru fiecare stadiu de la ou la adult. 

 

Grupa scriitorilor 

Comentează în 30-50 de cuvinte structura: 

1. Așa este și viața noastră, prezentul și viitorul nostru. Nu trebuie să învinovățim pe nimeni 

când ceva nu merge: noi suntem responsabili pentru ceea ce dobândim sau nu. 

2. Viața noastră e în mâinile noastre, ca și fluturele albastru. De noi depinde să alegem ce vom 

face cu ea! 

3. Compară evoluţia bebeluş-copil-adolescent-adult cu cele patru etape din evoluţia fluturelui. 

Feed back 

Tehnica 3-2-1 pentru toate grupele 

o Scrie: 

 noţiuni pe care le-ai învăţat în lecţia de astăzi 

 idei, impresii în privinţa a ceea ce veţi învăţa în continuare 

 o capacitate, abilitate pe care ai deprins-o în urma activităţii interdisciplinare 

o Alege  un emoticon care reprezintă cum te-ai simţit în timpul acestei ore. 

 

     

                                                

Temă scrieţi un eseu cu titlul Sunt un fluture...   
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”Poveste inversată”– Joc didactic 

 

Profesor itinerant și de sprijin Iconaru Verginica-Violeta 

                     C.S.E.I., Brăila 

        Jocul  didactic  crează  condiții  favorabile de aplicare a cunoștințelor și de exersare a 

priceperilor și deprinderilor  sub  forma  unor  activități  plăcute  și atractive. 

        Prin  joc  copilul  își  antrenează  capacitatea  de a acționa  creativ  pentru că strategiile  

jocului  sunt  strategii  euristice  în  care  se  manifestă  spontaneitatea , inițiativa, istețimea 

copiilor. Fiecare  joc  didactic  trebuie  să-i  instruiască  pe   copii, să  le  consolideze cunoștințele 

despre lumea  înconjurătoare. 

      Jocurile didactice  cu  conținut  matematic și cele pentru  dezvoltarea gândirii sau pentru 

însușirea unor noțiuni gramaticale se bazează mai mult ca celelalte pe dezvoltarea operațiilor de 

bază ale gândirii. 

       Subliniind importanţa activităţii instructive-educative , Jean Chateau spunea că”şcolarul 

trebuie să fie mai mult decât un copil şi mai puţin decât un adult, iar munca şcolară trebuie să fie 

mai mult decât joc şi mai puţin decât munca’’-ea este o punte între joc şi muncă. 

        În continuare voi reda proiectul de activitate pe care l-am susţinut în cadrul unei inspecţii, 

având la bază jocul didactic. Elevii sunt cu dificultăți de învățare, intelect de limită, activitatea 

este integrată având ca scop dezvoltarea vocabularului prin stimularea interesului pentru lectură 

și pentru calcule din viața cotidiană. 

         Activitatea începe cu o ghicitoare cu ajutorul căreia elevii sunt antrenați în jocul terapeutic 

și prin răspunsul corect se pornește în lumea poveștilor, alături de un ceai cald și fursecuri dulci. 

       ” Doi s-au zbenguit și au construit           Casă bună și-a clădit. 

          Case fără var, case vai și-amar!             Și a lui a rezistat       

           Numai unul a muncit,                            Lupul nu l-a înfășcat                

            

                                              (Cei trei purceluși) 
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         În continuare se propune un joc numit „Poveşti inversate”. Obiectivele acestui joc sunt 

dezvoltarea vocabularului, stimularea interesului pentru lectură și pentru calcule din viața 

cotidiană. Intervin cu explicații suplimentare pentru fiecare acțiune solicitată.       

        Solicit copiilor să povestească pe scurt povestea ghicită și apoi propun  varianta poveştii 

spusă de lup. Pe parcursul poveștii elevii trebuie să rezolve câteva probleme de matematică. Se 

îndrumă permanent elevii să găsească răspunsurile potrivite și să rezolve exercțiile propuse.. 

POVESTEA   LUPULUI… 

  Trăiau odată, într-o pădure îndepărtată, trei purceluşi. Trei fraţi. Semănau atât de tare 

unul cu celălalt, încât foarte greu îi puteai deosebi. Chiar şi numele le erau asemănătoare: pe 

mezin îl chema Nif-Nif, pe mijlociu Nuf-Nuf, iar pe fratele mai mare Naf-Naf. 

    Cât a fost vara de lungă, purceluşii s-au zbenguit, jucându-se prin iarba verde şi bucurându-se 

de căldura soarelui. De o vreme încoace însă soarele începu să nu mai încălzească cu aceeaşi 

putere, iar la poalele copacilor se aşternu un covor de frunze îngălbenite. Venise toamna! 

– E vremea să ne construim o căsuţă, spuse într-o zi Naf-Naf, când se trezi în zori. 

      Nif-Nif era un mare leneş. Aşa că se gândi că ar fi mult mai simplu dacă şi-ar ridica o căsuţă 

din paie. Fără să aibă vreun plan ori să ceară sfatul cuiva, se apucă de treabă. Spre seară coliba 

lui era gata! 

     Nu prea departe, fratele lui, Nuf-Nuf îşi construia şi el o căsuţă asemănătoare. Numai că a lui 

era din nuiele. Nuf-Nuf se străduia din răsputeri să isprăvească cât mai repede cu această treabă 

plicticoasă. Bătu pari în pământ, în jurul lor împleti nuiele, pe acoperiş aşternu ramuri şi gata. 

Hocus-pocus! Căsuţa lui fu gata cât ai bate din palme! 

    Naf-Naf îşi construia o casă din piatră şi cărămidă, cu ferestre, obloane şi uşi din lemn gros de 

stejar.Și casa lui ca o adevărată cetate fu gata! 

      Nu prea  departe de casele locuia vecinul lor, domnul Lup. 

1. Privește cu atenție casa Domnului Lup, vezi din ce figuri geometrice este formată, numără-

le și scrie numărul lor în figurile corespunzătoare din dreapta. 

     Datorită vremii foarte friguroase și ploiase acesta răci. El hotărî să-și facă un ceai, dar ce să 

vezi nu mai avea nici miere și nici zahăr. Ei ce să facă, să încerce la vecinii lui purcelușii…zis și 

făcut. 
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2. Priviți cu atenție și desenați druml din pădure pe care lupul trebuie să-l urmeze, drum ce 

trebuie să fie o linie curbă deschisă. 

      Ajuns lupul la căsuța din paie a lui Nif- Nif, ciocăni pentru că așa este frumos, dar ce să vezi 

datorită răcelii îi veni să strănute. O dată, de două ori și a treia oară casa lui Nif- Nif zbură în 

toate direcţiile, spulberată parcă de un uragan. Lupul  nu mai apucă să  spună ce dorește căci 

purcelușul speriat o rupse la sănătoasa către casa fratelui său mijlociu. Domnul Lup necăjit că nu 

și-a putut spune necazul hotărî să meargă la următorul vecin. 

3. În drumul lui, Domnul lup a  ajuns la un râu fără pod. Construiește-l tu din nou. 

4.  Calculând exercițiul de mai jos vei afla câți metri mai are de mers Lupul până la căsuța lui 

Nuf-Nuf:               24 x 2 – 10 : 2 =      

 

    Răcit și vai de el, lupul  ajunse și la căsuța din nuiele a lui Nuf- Nuf. Nu mai putea, răceala nu 

îi dădea pace și-i trebuia grabnic zahăr pentru un ceai fiebinte. Cioc, cioc și de această dată. 

Nimic…. 

Ca să vezi iar îi venea să strănute dar încercă să se abțină ca să nu mai facă iarăși o boacănă. Dar 

nu reuși …și hapciu! O dată, de două ori, până la a cincea oară nu se potoli. Și ce să vezi… reuși 

și de astă dată să dărâme căsuța de nuiele a lui Nuf-Nuf. Doar uşa se mai ţinea printre 

dărâmături. 

Purceluşii o rupseră din nou la fugă înspăimântaţi. Alergau în goană nebună spre casa fratelui lor 

mai mare, Naf-Naf care le dădu drumul înăuntru şi trase zăvorul după ei. 

   Lupul supărat încercă în zadar să le explice scopul vizitei lui, dar nimeni nu-l asculta. Mai 

abătut porni spre celălalt vecin, dar ce să vezi… 

5.  A ajuns în pădure la o răscruce de drumuri, unde este desenat câte o figură geometrică. 

Figura geometrică care are în interiorul ei produsul cel mai mare indică drumul corect. 
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  6.  Lupul a ajuns într-o poieniță care arată ca în desenul de mai jos. Măsoară laturile 

figurii cu ajutorul riglei, scrie câți centimetri are fiecare, notează fiecare latură cu litere 

mari de tipar și apoi adună măsurile obținute. Care este perimetrul poieniței? 

 

                                                                                                 BC =       cm 

                                                                                                 AB =       cm 

                                                                                                 CD =       cm          

                                                                                                 DA =       cm        

             

                                                                                                             P =        cm 

 

 

     În cele din urmă ajunse la casa vecinului său Naf-Naf. Trase adânc aer în piept şi începu să 

ciocăne politicos gândindu-se că totuși va reuși să-și înduplece vecinii să-i înprumute puțin zahăr 

pentru a putea să-și facă ceaiul mult dorit….Și  cioc-cioc! O dată, de două- de nouă ori nimic. 

Supărat, lupul era cât pe ce să plece. Dar, ridicându-şi capul, zări hornul de pe acoperiş.  

    Hotărî să intre pe acolo, Nu trecu mult timp şi lupul, negru ca un hornar, căzu direct în cazanul 

cu apă clocotită ce fierbea pe foc. 

    Niciodată în viaţa lui nu mai simţise o durere mai mare! Cu un urlet sălbatic, lupul opărit 

zbură prin horn, se rostogoli pe acoperiş, căzu pe pământ şi se pierdu în pădure. 

Purceluşii răsuflară liniştiţi! Dar ei nu știură că de fapt bietul lup nu dorea decât puțin 

zahăr pentru un ceai împotriva răcelii sale. 

     Cei trei fraţi – Nif-Nif, Nuf-Nuf şi Naf-Naf – au trăit împreună, în bună înţelegere, sub acelaşi 

acoperiş, cel al căsuţei trainice, de cărămidă  iar  lupul … nu mai știm! Dar mai bine : 

       7. Desenează un pătrat, un triunghi, un dreptunghi și un cerc astfel încât să 

construiești căsuța purcelușilor. 

 

             Evaluarea se face oral dar şi prin fişe de lucru, cu ghicitori, cu imagini sugestive, cu 

diferite exerciţii-joc, iar aprecierile  sunt verbale şi în final vor primi un creion magic drept 

apreciere pentru prestaţia lor. 



27 ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ-BUNE PRACTICI, NR. 3      ISSN 2668-4543 ISSN-L 2668-4543 

 

Menţionez că această lecţie am folosi-o pentru elevi cu CES- intelect de limită, care pe 

tot parcursul orei au fost foarte încântaţi, atenţi, receptivi şi captaţi de povestea lupului, iar 

obiectivele pe care mi le-am propus au fost atinse-chiar şi mai mult - o stimă de sine mai ridicată, 

încredere în capacitățile lor cognitive – ”și eu pot, și eu știu”. 

         Câteva concluzii pot fi formulate la finalul activităţii: elevii s-au implicat cu mult 

entuziasm în realizarea activităţii; sarcinile de învăţare au oferit elevilor posibilitatea de a corela 

informaţii din diferite domenii; metodele activ-participative au plasat elevul în centrul activităţii 

de învăţare; modalităţile de organizare a colectivului de elevi pe echipe şi individual au facilitat 

interrelaţionarea, intercunoaşterea şi autocunoaşterea. Abordarea integrată a conţinuturilor iese 

din monotonia aceluiaşi algoritm de predare a unor lecţii, elevii sunt stimulaţi şi atraşi prin 

diversitatea activităţilor de învăţare dintr-o singură oră şi prin apariţia elementului-surpriză. Se 

imprimă lecţiei respective un caracter aparte. Dacă succesul şcolar este dat de performanţa 

elevului în cadrul contextelor disciplinare, succesul în viaţa personală, profesională şi socială 

este dat tocmai de capacitatea de a ieşi din tiparul unei discipline şi de a realiza conexiuni şi 

transferuri rapide între discipline, pentru soluţionarea problemelor ivite. 

 

        O activitate didactică cu adevărat motivantă trebuie însă să-i implice pe elevi în mod activ şi 

să le capteze interesul. Cadrul didactic trebuie să fie capabil să stârnească curiozitatea elevilor 

prin elemente de noutate, prin crearea unor conflicte cognitive, prin utilizarea studiului de caz ori 

prin antrenarea elevilor în realizarea unor proiecte de echipă. 
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JOCUL -  din perspectiva abordării  interdisciplinare 

                                                                                           

 Prof. Iliescu Mihaela 

                                                                               Școala Gimnazială „Mihu Dragomir”, Brăila 

        „Jocul este o acţiune sau o activitate efectuată de bunăvoie înlăuntrul anumitor limite 

stabilite, de timp şi de spaţiu, şi după reguli acceptate de bunăvoie, dar absolut obligatorii, având 

scopul în sine însăși și fiind însoţită de un sentiment de încordare şi de bucurie, 

şi de ideea că "este altfel" decât "viaţa obişnuită ”  -  Johan Huizinga în „Homo ludens ” 

        Prin caracterul său ludic, jocul a atras și atrage în continuare  copiii din toate timpurile, de 

toate vârstele , oferind mereu bună dispoziție și plăcere, chiar și atunci cand ele se desfășoară sub 

formă de întrecere.  Sunt folosite cu precădere în orele de educație fizică  și sport, dar și în 

diferite secvențe ale lecției , indiferent de disciplina predată ( momente de dezgheț  din orele de 

dezvoltare personală, etc ) . Folosirea  jocului în sine are rolul de a capta atenția tuturor 

participanților.  Așa a venit și ideea abordării interdisciplinare  , deoarece el poate fi un mijloc 

des întalnit și folosit în cadrul lecțiilor, atingând cu ușurință competențele specifice ale 

disciplinelor  implicate . 

       Abordarea interdisciplinară va fi realizată  între două discipline, Educație fizică și sport și 

limba engleză, discipline  atractive și interesante pentru copii.  Jocurile pot fi  lucrate în cadrul 

lectiilor de educație fizică folosind  limba engleză, astfel transferul de cunoștințe făcăndu -se  

gradual, treptat, încurajand elevii să poată rezolva cu ușurință sarcinile de lucru primite.  

       Prin folosirea acestui mijloc atractiv ( jocul ) se urmărește educarea atenției, a memoriei, 

capacitatea elevului de a răspunde prompt prin acțiuni individuale sau de grup la cerințele 

jocului, formarea unor atitudini corporale corecte și de conduită , abilități de comunicare în limbi 

sttrăine și poate cel mai important sentiment pe care îl educă la copii este  Fair – Playul ,care 

însoțește elevii  pe tot parcursul întrecerilor. Existând fair-play  participanții vor accepta cu 

ușurință faptul că o echipă sau un elev este mai bun și a câștigat cinstit întrecerile la care a luat 

parte. 

       Deprinderile motrice de bază ( mers, alergare, sărituri ) și deprinderea de a comunica într-o 

limbă străină exersate si folosite  în timpul jocului ,fac ca prin derularea acestei activități să se 
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atingă  și să se întrepătrundă două  dintre cele 8  componente cheie ( comunicare în limba 

maternă și comunicare într-o limbă străină ) care stau la baza  noului curriculum național. 

În activitatea sportivă de masă ( orele de educatie fizică ) cât și în cea de performanță ( ramuri 

sportive ), sunt adesea utilizați  termeni proveniți  din limba engleză ( fair – play, out, offside,     

penalty,  rebound, slam-dunk, break, time- out, etc ) astfel ,transferul între cele două domenii de 

activitate vizate , a fost  făcut cu mult timp înainte de apariția ideii de interdisciplinaritate.  

Jocuri de mișcare care pot fi  aplicate și folosite în cadrul orelor de educație  fizică și descrierea 

lor. 

 Numbers -  numărătoarea  

Elevii vor fi dispuși în cerc iar  numărătoarea se va face în limba engleză 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Un pahar cu apă rece 

Si-o cafea amara 

Iesi pe ușă a-fa-ră!” 

Hopscotch - șotronul  

Se poate lucra pe două coloane, fiecare șir având desenat în fața sa un șotron. Fiecare elev, va 

parcurge șotronul numărând în lb. engleză. 

 

 

 

 

 

 

Touched on animals – leapșa   

Se alege un elev care va fi desemnat urmăritor. Cel atins va fi și el  urmăritor la rândul lui. 

Fiecare elev care va fi vizat și urmărit, ca să nu fie atins, se va așeza în ghemuit și va numi un 

animal în limba engleză. Același joc poate fi lucrat și prin enumerarea unor  culori. Regula 

jocului este aceeași :  denumirea acestora în limba engleză. Leapșa este un joc simplu și 

binecunoscut de copii , el putând fi lucrat pe perechi și printre obstacole. 
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The ball - mingea 

Elevii vor așezați pe două rânduri cu distanță între ei. Mingea va fi transmisă prin oferire 

colegului dar nu înainte de a enumera una din zilele săptămânii în limba engleză      

(Monday,Tuesday,Wednesday.Thursday, Friday, Saturday,Sunday ).Mingea ajunge pe la fiecare 

elev , până la ultimul și înapoi până la primul. Poate fi lucrat sub formă de întrecere dacă elevii 

stăpânesc limba engleză. 

 What time is it, Mr. Wolf? -  cât este ceasul, domnule lup? 

Participanții se aseaza în cerc, cu distanta corespunzatoare, pentru a li se explica regulile.Elevii  

se vor așeza unul lângă celălalt la linia de start  . Un participant va fi ales jucătorul special, “Mr. 

Wolf” (“Domnul Lup”) și va sta pe cealalta linie din a terenului, cu spatele la jucători. Jucătorii 

vor întreba “What time is it, Mr. Wolf?” ( „Cât este ceasul domnule lup ?). Lupul va răspunde o 

oră oarecare, de exemplu “Five” (“Cinci”) iar jucătorii vor face un număr de pași echivalent cu 

ora pe care a spus-o lupul, numărând în  limba engleză cu voce tare “one, two, three, four, five”. 

Lupul nu are voie să se uite în urmă , el se poate intoarce doar  atunci când spune “Dinner time” ( 

„Este ora cinei”). Se stabilește  cu jucătorii care este mărimea unui pas. Când lupul va spune 

“Dinner time “ („Ora cinei”), toți jucătorii vor alerga înapoi la linia de start fără a fi prinși de lup. 

Dacă lupul va prinde pe cineva, respectivul elev va deveni si el lup. Ultimul elev care reușește să 

nu fie prins, va câștiga întrecerea. 

În condițiile unor solicitări exigente ale vieții școlare ,aceste tipuri de jocuri, activități 

interdisciplinare , pe care le știm și putem să le  folosim în cadrul orei de educație fizică nu fac 

decât să contribuie cu succes la dezvoltarea fizică și emoțională a copiilor noștri. Viitoarele 

talente pot fi descoperite în cadrul orelor,  doar prin joc și din joacă .  
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Interdisciplinaritate prin jocurile didactice în învăţământul primar 

 

Prof. înv. primar Lupu Constantina 

                                                                       Școala Gimnazială „Mihu Dragomir ”, Brăila 

Principala modalitate de introducere a interdisciplinarităţii în învăţământ o reprezintă 

regândirea conţinuturilor şi elaborarea planurilor, a programelor şi manualelor şcolare în 

perspectiva conexiunilor posibile şi necesare sub raport epistemologic şi pedagogic. Acţiunea de 

promovare a interdisciplinarităţii trebuie să se integreze în contextul sistemului educativ dat. De 

asemenea, pentru a fi eficientă, trebuie să se asocieze cu alte principii sau inovaţii specifice unui 

învăţământ modern.  

Interdisciplinaritatea este definită ca “interacţiune existentă între două sau mai multe 

discipline, care să poată să meargă de la simpla comunicare de idei, până la integrarea 

conceptelor fundamentale privind epistemologia, terminologia, metodologia, procedeele, datele 

şi orientarea cercetării”. Specific vârstelor copilăriei, jocul, în general, are importanţă hotărâtoare 

pentru dezvoltarea psihică a copilului, fiind modalitatea cea mai bună de a transmite noi 

cunoştinţe vizând toate domeniile de activitate, o activitate fizică sau mentală cu sau fără 

finalitate practică şi căreia i te dedici de bună plăcere. Jocul rezolvă multe dintre problemele 

interdisciplinarităţii: creează situaţii de învăţare noi şi neobişnuite, înlesneşte transferul de valori 

între discipline, favorizează lucrul în echipă şi cooperarea, dispoziţia la dialog, creativitatea.  

În activitatea de învăţare intervin, de multe ori, constrângerea şi teama. Teoria instrucţiei 

şi a educaţiei inspirată de psihanaliză a dovedit, din punctul de vedere al eficienţei instrucţiei şi 

al efectelor secundare educative ale acesteia, că mult mai importantă şi mai eficientă este o 

activitate lipsită de sancţiuni. Ori, jocul este o activitate lipsită de umbrele inhibitoare ale 

pedepselor. În timpul jocului, elevul se poate regăsi cu plăcere în ceea ce priveşte dorinţele şi 

plăcerile lui, nevoia de mişcare şi de elaborare. Regăsindu-se în joc, el va participa activ la 

acesta. În legătură cu valenţele multiple ale jocului, Erich E. Geissler afirma: „Dacă reuşim să 

îmbrăcăm procesele instructive, în special pe cale cu caracter de exerciţii,  în forme de joc, 

plăcerea funcţională ce acţionează în timpul jocului va crea o nouă formă de interes şi de 

participare care nu poate ajunge la nivelul cantitativ al unor interese obiective nemijlocite, dar 
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care va fi însă, în orice caz, mult superioară atenţiei realizate prin constrângere, înainte de toate, 

din cauză că elevul, solicitat de joc, va avea o comportare activă. 

 Ocupaţia respectivă devine pentru el o acţiune ludică, aducătoare de plăcere, 

determinată, de tendinţa spre repetare ce acţionează în joc.” Jocul didactic interdisciplinar este o 

activitate care îmbină utilul şi plăcutul şi în care se îmbină sarcini didactice din domenii de 

cunoaştere diverse – trei-patru discipline într-o structură unitară, axată pe învăţare, în condiţii 

bune. El reprezintă cea mai accesibilă cale de abordare interdisciplinară, deoarece prin joc se 

realizează importante sarcini formative care presupun antrenarea operaţiilor gândirii, dezvoltarea 

spiritului de observaţie, a spiritului de ordine, formarea deprinderilor de lucru corect şi rapid. Cu 

toate că jocurile presupun disciplină, impusă prin reguli, este de remarcat faptul că participanţii 

la joc o consideră naturală, creându-se astfel un echilibru între cerinţele impuse prin reguli şi 

subordonarea acceptată a jucătorilor.  

Jocul, ca prim pas spre cunoaștere, este mijloc de investigaţie, iar şcoala reprezintă pentru 

copil lumea fabuloasă a activităţii ludice, plină de învăţăminte, o lume a basmelor şi povestirilor 

minunate. Tocmai jocul, prin farmecul şi puterea sa nebănuită, permite crearea unei punţi între 

şcoală şi viaţă. Odată integrat în diferite situaţii de învăţare, jocul didactic face ca elevul să fie 

solicitat la un efort mintal similar celui depus într-o activitate didactică obişnuită, să observe, să 

interpreteze, să localizeze, să denumească, să explice, să clasifice, să transforme, să compună, să 

interpreteze; în timpul jocului, elevul efectuează aceste operaţii într-o formă plăcută, 

mobilizându-şi toate resursele pentru îndeplinirea sarcinii jocului. Condiţia realizării 

demersurilor didactice o prezintă realizarea conexiunilor dintre diferite discipline, utilizarea lor şi 

în procesul cunoaşterii, în abstractizări şi generalizări. Prin jocurile interdisciplinare, se oferă 

elevilor o mai bună motivaţie, li se trezeşte dorinţa şi bucuria de participare de fapt la propria lor 

formare, realizându-se cea mai autentică învăţare, având impresia că se joacă. Astfel, elevul 

depăşeşte mai uşor sarcinile didactice datorită  elementelor de joc care creează motivaţia 

învăţării, se preîntâmpină monotonia, plictiseala şi creşte capacitatea de aplicare practică a 

cunoştinţelor. 

 Îmbinarea armonioasă a acestor jocuri în cadrul unei lecții asigură participarea afectivă a 

şcolarilor şi le dezvoltă spiritul de echipă şi de competiţie. Recunoaşterea schimbărilor pe care le 

reclamă promovarea interdisciplinarităţii, în toate aspectele activităţii şcolare, este de natură să 

sublinieze însemnătatea pe care o prezintă pentru eficacitatea măsurilor de renovare aplicate, 
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coerenţa cestora destinată să asigure funcţionalitatea optimală a diferitelor laturi ale activităţii şi 

a componentelor procesului didactic – un principiu de aplicat, o modalitate de gândire şi de 

acţiune. “Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista 

când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se 

adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”).  

Pentru a deveni joc, o activitate didactică trebuie să conțină elemente ludice (explorarea, 

surpriza, aşteptarea, ghicirea, întrecerea), să provoace, să mențină atenția și interesul, să fie o 

activitate relaxantă. Copilul își afirmă personalitatea, voința, inteligența, gândirea. La debutul 

școlarității activitatea de învățare ocupă rolul esențial, dar o bună parte a activității se redirijează 

prin joc, care rămâne o preocupare majoră a întregii copilării. J. Fr. Herbart spunea că 

„plictiseala este păcatul de moarte al predării”. Jocul didactic poate fi folosit la toate disciplinele, 

fie în reactualizarea cunoștințelor predate, asigurându-se și captarea atenției elevilor, fie în 

însușirea noilor cunoștințe, fie în fixarea și consolidarea acestora sau în verificarea și aprecierea 

rezultatelor, având ca scop înlăturarea plictiselii și oboselii.  

Cadrul didactic însuși poate alege și integra jocul potrivit pentru a permite acumularea 

cunoștințelor într-o atmosferă plăcută. Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui 

copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, 

orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă 

materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai 

multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”.  În ierarhia metodelor 

active din învăţământul primar, jocul didactic îşi găseşte locul cu maximă eficienţă, acesta fiind o 

punte de legătură între joc – ca tip de activitate dominantă în care este integrat copilul în 

grădiniţă – şi activitatea specifică şcolii – învăţătura. 

 Prin joc, copilul învaţă cu plăcere, devine mai interesat faţă de activitatea ce se 

desfăşoară, cei timizi devin cu timpul mai volubili, mai activi, mai curajoşi şi capătă cu timpul 

mai multă încredere în capacităţile lor, mai multă siguranţă şi rapiditate în răspunsuri. Îmbinarea 

elementului distractiv cu cel instructiv în jocul didactic duce la apariţia unor stări emoţionale 

complexe. Jocul didactic este atractiv şi eficient numai dacă conţine elemente de surpriză, de 

comunicare reciprocă între copii, recompense, etc. Jocul didactic este o activitate impusă/ 

sugerată. Un psiholog francez aprecia ca element definitoriu pentru jocurile celor mici valoarea – 

din perspectiva lor de activitate integrală: „Ceea ce caracterizează efectiv jocul celor mici este 
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faptul că, reprezentând întreaga lor activitate, e lipsit de conştiinţa de a fi joc.”(Wallon, 49) 

Elementele de joc: descoperirea, ghicirea, simularea, întrecerea, surpriza, aşteptarea vor asigura 

mobilizarea efortului propriu în descoperirea unor soluţii, în rezolvarea unor probleme, 

stimulând puterea de investigaţii şi cointeresarea continuă.  

Jocurile didactice sunt realizate pentru a deservi procesul instrustiv-educativ, au un 

conţinut bine diferenţiat pe obiectele de studiu, au ca punct de plecare noţiunile dobândite de 

elevi la momentul respectiv, iar prin sarcina dată, aceştia sunt puşi în situaţia să elaboreze 

diverse soluţii de rezolvare, diferite de cele cunoscute, potrivit capacităţilor lor 

individuale,accentul căzând astfel nu pe rezultatul final cât pe modul de obţinere al lui, pe 

posibilităţile de stimulare a capacităţilor intelectuale şi afectiv-motivaţionale implicate în 

desfăşurarea acestora. Există multe metode prin care copiii pot învăţa ori exersa concepte sau 

deprinderi. În acest sens, este foarte important demersul pe care cadrul didactic îl poate iniţia în 

direcţia stimulării interesului copilului pentru cunoaştere, al interesului pentru a căuta informaţia 

necesară şi pentru a utiliza în cocepte variate, al interesului pentru rezolvarea de probleme prin 

care planifică şi organizează unele activităţi, jocuri cu acest scop.  

 În concluzie, activităţile pentru copii trebuie să aibă un caracter spontan, să contribuie la 

dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune. Jocul este înţelepciune, este o formă de 

manifestare a personalităţii copilului: exprimă bună dispoziţie şi bucurie, previne apariţia 

monotoniei şi a plictiselii, facilitând interdisciplinaritatea. 
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Jocul substantivelor 

 

 Prof. înv. primar Lărgeanu Florica 

    Şcoala Gimnazială ,,Mihu Dragomir’’, Brăila 

Jocul copiilor constituie un teren important de descifrare a capacităţilor psihologice, inclusiv a  

celor intelectuale şi a trăsăturilor de personalitate. După modul cum se joacă, observăm dacă un 

copil este mai creativ, mai activ in joc, dacă poate sau nu surprinde soluţii noi, ingenioase, dacă 

dispune  de claritate de idei, coerenţă în rolul ce si l-a asumat. 

     Jocul este privit drept activitatea care formează, modelează inteligenţa dar, pe de altă parte, 

permite să se constate caracteristicile ei. Activitatea ludică furnizează informaţii privind  psiho- 

diagnoza inteligenţei. Jocul oferă posibilitatea cunoaşterii nivelului dezvoltării intelectuale a 

copiilor la un moment dat, fapt ce va permite aplicarea unor metode pedagogice  optime fiecărui 

caz în parte. 

    Prin activitatea de joc copiii dobândesc cunoştinţe, li se formează variate acţiuni mintale care 

influenţează dezvoltarea proceselor psihice, se face trecerea, în etape, de la acţiunile practice, 

materiale de joc spre acțiuni mintale, în planul reprezentărilor. Jocul are un rol formativ şi, prin 

intermediul lui, copilul are posibilitatea de a reconstitui, de a reproduce într-o formă intuitiv-

activă o arie cuprinzătoare din realitatea obiectivă. Astfel, prin joc, copiii acţionând cu diferite 

materiale, prin jocurile de creaţie şi de construcţie, reproduce în mod activ activitatea oamenilor.   

Jocul favorizează dezvoltarea aptitudinii imaginative la copii, a capacităţii de a crea sisteme de 

imagini generalizate despre obiecte şi fenomene, precum și de a efectua diverse combinări 

mentale cu imaginile respective.  

      Prin joc, copilul dobândește numeroase şi variate cunoştințe despre mediul înconjurător prin 

care i se dezvoltă procesele psihice de reflectare directă şi nemijlocită a realităţii: percepţiile, 

reprezentările, memoria, imaginaţia, gândirea, limbajul. 

        Jocul substantivelor nu e chiar un joc, ci, mai degrabă, modalitatea pe care am ales-o să 

recapitulăm substantivul.  După mai multe lecţii în care ne-am familiarizat cu această parte de 

vorbire în care am învăţat definiţia, felul, genul şi numărul substantivului, în acest moment 

adunăm la un loc  toate cunoştinţele în cadrul unui joc didactic. Vom îmbina toate exerciţiile 

propuse pentru recapitularea substantivului cu deprinderile şi abilităţile practice de a confecţiona 
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globuleţe şi de a împodobi braduţii de Crăciun. Aceştia sunt confecţionaţi din postituri lipite pe  

coali A3. 

Copiii au văzut cum se confecţionează globuleţele la  Fabrica de globuleţe de la Pucioasa 

judeţul Dâmboviţa, pe care am vizitat-o cu câteva zile înainte a recapitula substantivul. 

Globuleţele noastre sunt de hârtie, iar pe ele sunt scrise substantive. Fiecare copil primeşte trei 

fişe pe care sunt imprimate globuleţe, fiecare având scris un cuvânt, cele mai multe fiind 

substantive. În scopul recunoaşterii substantivelor, nu toate cuvintele scrise pe globuleţe sunt 

substantive. Copiii primesc şi benzi pe care trebuie să completeze definiţia substantivului.  Unul 

dintre  globuleţe îl lipesc pe caiet, iar sub el analizează substantivul precizând felul, genul şi 

numărul acestuia. 

Pe lângă activitatea individuală vom desfăşura şi o activitate frontală, aceea de a 

împodobi brăduţii de pe tablă. Fiecare copil vine la tablă, citeşte cuvântul scris pe al doilea 

globuleţ, precizează ce parte de vorbire este, felul, genul şi numărul acestuia, după care îl lipeşte 

pe brăduţul corespunzător. Pe primul brăduţ vom lipi globuleţele pe care sunt scrise substantivele 

la genul masculin, al doilea brăduţ va fi împodobit cu globuleţe la genul feminin, iar pe al treilea 

îl împodobim cu globuleţe la genul neutru. 

Jocul a continuat prin atribuirea de însuşiri sustantivelor descoperite, schimbarea 

numărului (ex.  ,, Eu spun una tu spui multe’’ sau  ,,Eu spun multe, tu spui una’’). Am avut în 

vedere pronunţarea şi scrierea corectă a cuvintelor. 
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Abordări interdisciplinare ale muzicii. Exemple de bune practici 

 

                                                                                                 Prof. Mirică Oana-Viorela 

Liceul cu Program Sportiv,  Brăila 

 Deşi relativ nouă, interdisciplinaritatea  are rădăcini adânci încă din antichitate. În Grecia, 

pregătirea specifică tinerilor din acea vreme îmbina mai multe discipline: gramatică (studiul 

limbii bazat pe comentarii de texte date), muzică, dans, gimnastică, matematică. Cel a cărui 

teoremă geometrică este şi astăzi de referinţă – matematicianul şi filozoful Pitagora, pornind de 

la teoria armoniei numerice determină matematic intervalele prin stabilirea de raporturi numerice 

între sunetele muzicale (octava perfectă – 2/1, cvinta perfectă – 3/2, cvarta perfectă – 4/3, terţa 

mare – 5/4 etc.) şi demonstrează că succesiunea naturală a sunetelor este din cvintă perfectă în 

cvintă perfectă (ordine stabilită tot de raporturi numerice: 1/1, 3/2, 9/8, 27/16, 81/64 etc.).  

 De asemenea, mișcarea sferelor cerești (exprimată tot prin raporturi numerice) generează 

sunete armonice în funcție de viteza și mărimea acestora. 

 În domeniul gândirii spirituale, Platon – cel care a pus bazele filozofiei universale (dar şi 

ale Academiei din Atena, prima instituţie de învăţământ superior din lumea occidentală) – a creat 

specia literară a dialogului (mai mulţi interlocutori abordau şi discutau probleme filozofice), iar 

continuatorul lui Platon care a extras concluziile necesare ale filozofiei acestuia, Aristotel 

(întemeietorul ştiinţei politice ca ştiinţă de sine stătătoare) a sistematizat domenii ca metafizica, 

logica formală, retorica, etica. 

 În arta antichităţii interdisciplinaritatea se regăseşte sub o altă denumire – sincretismul – 

contopirea de elemente eterogene din ramuri diverse ale artei (literatură, muzică, dans etc.). 

Tragedia antică elină este prima întruchipare a sincretismului. De altfel datina cerea ca poetul 

dramaturg să joace în propria piesă, finalitatea actului artistic să se concretizeze într-un summum 

ce îmbină poezia, muzica, actoria, regia. 

 În acelaşi timp când vorbim despre sincretism facem referire şi la anumite obiceiuri 

folclorice (ca de pildă, cele legate de sărbătorile de iarnă: irozii, pluguşorul, capra etc.), genuri 

sau sub-genuri ale muzicii populare româneşti (căluşarii, paparudele etc.), la operă care preia o 
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dată cu modelul tragediei antice şi specificul sincretic al acesteia (îmbinarea muzicii vocale şi 

instrumentale, a jocului de scenă, a scenografiei, a baletului – după caz – cu acţiunea dramatică). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întrucât muzica are caracter sincretic (muzică, vers, mişcare, expresie plastică), activităţile 

didactice se pot face asociindu-le pe cele strict muzicale cu matematica (tot ce ține de ritm, valori 

de note și pauze gândire matematică), chimia (paralelă între măsurile compuse omogene și 

eterogene cu amestecurile de substanțe omogene și eterogene), istoria (cântece patriotice 

interpretate cu ocazia sărbătorii anumitor momente istorice), limba română (analiza versurilor 

unui cântec – ritmu), dansul (tempoul anumitor cântece dau stiluri de dans), artele plastice 

(ilustrarea sentimentelor transmise de o piesă muzicală prin intermediul desenului). 

„Disciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea sunt 

cele patru săgeţi ale unuia şi aceluiaşi arc: cel al cunoaşterii.” , dar şi pe cea a lui Platon: 

„Muzica este o lege morală. Ea dă suflet universului, aripi gândirii, avânt închipuirii, farmec 

tinereţii, viaţă şi veselie tuturor lucrurilor. Ea este esenţa ordinii, înălţând sufletul către tot ce este 

bun, drept şi frumos”. 
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Valorificarea  interdisciplinarității la disciplina istorie  

prin intermediul proiectelor educative 

 

Prof. Mușat Anca 

Școala Gimnazială ,,Sfântul Andrei ”, Brăila 

Lecțiile și activitățile derulate la disciplina istorie au un mare potențial educativ .  

Conexiunile dintre informațiile oferite de disciplina istorie și alte discipline dobândesc funcții 

educative ce stimulează învățarea și plasează elevul în centrul procesului educativ.  

Interdisciplinaritatea - ca formă de cooperare între diferite discipline - reprezintă o provocare  

datorată contribuțiilor educative și informaționale pe care le aduc discipline ca : geografia, 

literatura română sau universală, desen, muzică, biologie, religie. În asociere cu aceste discipline 

, istoria oferă elevilor un conținut divers cu potențial formativ. 

În cele ce urmează vom prezenta ca exemple de bună practică două proiecte de activitate 

ce pot fi desfășurate la nivelul unităților școlare. Acestea pot fi implementate pentru anul școlar 

în curs, cu ocazia comemorării sau celebrării unor evenimente istorice. Proiectele aduc în atenție 

abordări interdisciplinare ce permit explorarea exhaustivă a evenimentelor din trecut. 

 

Exemplu de bună-practică 1: Proiect educativ  dedicat comemorării Zilei Holocaustului 

 

1. Titlu proiect : ,,Să nu uitam!” 

2. Argument: Evenimentele din timpul Holocaustului afectează foarte multe aspecte ale 

comportamentului uman. Deși o înțelegere bună a istoriei este punctul de plecare pentru 

studiul fenomenului Holocaust, istoria nu deține monopolul asupra acestui subiect. 

Efectuarea de corelații cu alte domenii poate susține abordarea Holocaustului din 

perspective multiple și desfășurarea unor activități ce implică cunoștințe și deprinderi 

dobândite cu ajutorul altor discipline. Proiectul ,,Să nu uităm!” evocă momente dramatice 

din istoria contemporană ce pot fi înțelese și cu ajutorul literaturii, artei, religiei, 

geografiei, educației civice. 

3. Perioada: 5-9 octombrie 
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4. Colaboratori: Biblioteca școlii, Biblioteca Județeană ,,Panait Istrati”, membrii ai 

comunității evreiești din Brăila. 

5. Grup ţintă / beneficiari: elevii claselor a VII-a și a VIII-a 

6.  Obiectivele proiectului : 

-cunoașterea semnificației zilei de 9 Octombrie 

-investigarea surselor istorice 

- identificarea cauzelor şi consecinţelor faptelor istorice 

-stimularea creativității și imaginației elevilor 

- prezentarea unor puncte de vedere personale, impresii 

7. Exemple de activităţi în cadrul proiectului: 

 prezentarea hărții lagărelor naziste din Europa 

 vizionarea unui material PowerPoint ce conține informații despre fenomenul 

Holocaust (definiție, cauze, mărturii ale supraviețuitorilor, imagini document) 

 prezentarea recenziei cărții ,,Ecouri din Holocaust în literatura universală” de Oliver 

Lustig 

 dramatizare / joc de rol având la bază cartea ,,Jurnalul Annei Frank” –autoarea Anna 

Frank , martor al fenomenului Holocaust  

 Concurs de postere /colaje cu mesajul ,,Să nu uităm!”  

 vizionarea unor fragmente din filme cunoscute pe tema Holocaustului 

 dezbatere: „Holocaustul - o lecție morală a trecutului pentru present” 

8. Evaluare: fișe de impresii, produsele realizate de elevi, fotografii 

9. Diseminarea proiectului: la nivelul comisiilor metodice și al cercurilor pedagogice 

 

Exemplu de bună-practică 2: Proiect educativ  dedicat sărbătoririi Zilei Naționale a României  

 

1. Titlu proiect : ,,1 Decembrie ne unește!” 

2. Argument: 1 Decembrie este ziua în care sărbătorim, an de an, Ziua Națională a 

României. Cunoaşterea istoriei naţionale se identifică cu  apartenenţa noastră, ca români, 

la neamul localizat  în spaţiul carpato danubiano-pontic și cu  mândria de a fi urmaşi ai 

unor personalități ce au făcut cinste ţării.  Proiectul dedicat zilei de 1 Decembrie aduce în 

atenția elevilor valori ce au făcut parte dintotdeauna din viața și idealurile românilor.  
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Prin poezie, prin cântec, prin meștesug ridicat la rang de artă, prin desen sau pictură elevii 

sărbătoresc de 1 Decembrie tot ce are mai de preț neamul românesc . 

3. Perioada:  28-31 noiembrie 

4. Colaboratori: Biblioteca școlii, Muzeul Brăilei-secția Etnografie.  

5. Grup ţintă / beneficiari: elevi din toate clasele (ciclul gimnazial) 

6. Obiectivele proiectului: 

-cunoașterea semnificației zilei de 1 Decembrie 

-identificarea personalităților din diverse domenii ce și-au legat numele de Unirea de la 

1918 (oameni politici, scriitori, oameni de artă, oameni de știință) 

- identificarea cauzelor şi consecinţelor faptelor istorice; 

- prezentarea unor puncte de vedere personale, impresii 

7. Exemple de activităţi în cadrul proiectului: 

 prezentarea semnificației zilei de 1 Decembrie 

 recitarea poeziilor ,,Odă” și ,,Rugă de veacuri”  

 intonarea de cântece patriotice reprezentative ,,Treceți batalioane ” și ,,Doamne 

ocrotește-i pe români” de către corul școlii 

 confecționarea  unor materiale ce sunt specifice regiunilor din România sau care 

conțin simbolurile naționale  

 realizarea unor colaje / desene pentru expoziția dedicată Zilei Naționale ,,Eroi ai 

Marii Uniri”, cu documentare anterioară din surse istorice sau literare 

8.  Evaluare: fișe de impresii, produsele realizate de elevi, fotografii 

9. Diseminarea proiectului : la nivelul comisiilor metodice și al cercurilor pedagogice, în 

presa locală. 

În concluzie abordarea interdisciplinară din cadrul proiectelor exemplificate mai sus 

permite stimularea creativității și imaginației elevilor, aplicarea cunoștințelor din diferite 

domenii, lucrul în echipă și promovarea predării și învățării cu caracter activ și aplicativ. 

 

BIBLIOGRAFIE:  

Cum să predăm despre Holocaust în școli (unitate pedagogică) - Școala Internațională de 

Predare a Holocaustului 
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Interdisciplinaritatea în predarea Limbii și literaturii române 

 

Prof. Turcu Mihaela 

  Școala Gimnazială „Mihu Dragomir”, Brăila 

       Prof. Turcu Lucian 

      Școala Gimnazială „Ion Băncilă”, Brăila 

Delimitări conceptuale 

 Interdisciplinaritatea este un transfer de concepte și metodologii dintr-o disciplină în 

alta, altfel spus  implică combinarea a două sau mai multe discipline academice într-o singură 

activitate (de exemplu, un proiect de cercetare), culegerea informațiilor din mai multe domenii 

noi prin gândirea peste granițele disciplinare. 

Istoric 

Încă din secolul al  XVIII – lea s-a pus problema depășirii studiului monodisciplinar cu 

discipline separate, independente, considerate izolate, care nu oferea toate soluțiile pentru 

îndeplinirea idealului educațional și anume pregătirea individului pentru provocările, 

experiențele de viață ulterioare. S-a propus deplasarea accentului pe nevoile și interesele 

individului, pornind de la experiențele vieții cotidiene. La început, teoreticienii au propus studiul 

pe anumite „domenii de interes” desprinse din realitate, din viața cotidiană care urmau să fie 

parcurse din perspectiva mai multor discipline, punându-se bazele transdisciplinarității. Mai 

târziu,  a fost propus studiul interdisciplinar care se baza pe metoda proiectelor pe care elevii 

trebuie să le realizeze. În prezent, la baza cercetărilor se propun câteva tipuri de învăţare, 

specifice unei abordări interdisciplinare: învăţare în baza inteligenţelor multiple, învăţarea bazată 

pe proiect, învăţarea bazată pe probleme, învăţarea – aventură, care ar fi o învăţare în afara 

sălilor de clasă. 

 Disciplinele care ar putea contribui la învățare, la formarea competențelor de Limba și 

literatura română în cadrul unui demers interdisciplinar sunt: educația plastică, muzica, istoria, 

matematica, dar și celelalte, în funcție de conținutul propus. 

 

Bune practici 
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 Prin apelul la educația plastică se poate prezenta specia lirică pastel, cu scopul ca elevii 

să-și însușească imaginarul poetic specific unui asemenea text, imagini artistice, figuri de stil, dar 

și pentru a identifica trăsăturile speciei în perspectiva unei analize sau argumentări. Punând 

alături cele două definiții, cea a speciei lirice  ( o creație lirică descriptivă, aparținând literaturii 

culte care, prin intermediul unui peisaj, un anotimp, un colț de naturǎ, un moment al zilei, un 

aspect din viața micilor viețuitoare transmite sentimentele eului liric contemplator) și cea din 

domeniul artelor plastice (acest termen desemna un creion colorat, moale, pentru desen, făcut din 

pigmenți pulverizați, amestecați cu talc și cu gumă arabică  termen ce s-a extins, desemnând atât 

o tehnică artistică de pictură, cât și orice tablou sau desen executat cu acest fel de creioane), 

elevul înțelege mai ușor cele două cuvinte cheie descriere tip tablou și atitudinea 

contemplatoare a eului liric. Demersul poate fi continuat printr-o cerință de a reprezenta printr-

un desen, un pastel.  

Muzica poate juca un rol important în studierea  unor specii literare populare precum 

doina sau balada. Interpretarea muzicală oferă argumente clare pentru identificarea diverselor 

ipostaze ale eului liric, de îndrăgostit, haiduc, iubitor de libertate precum și gama de sentimente 

exprimate, de jale, tristețe sau revoltă.  

Legătura cu domeniul Științe este util și chiar necesar în abordarea unor texte nonliterare 

precum cel despre istoria selfie-ului cu scopul înțelegerii și analizei textului, dar și pentru 

îmbunătățirea vocabularului. De asemenea, pentru înțelegerea paralelei dintre personajele-plante 

metaforice, din textul „Platanos”,  de Doina Ruști și ființele umane este nevoie de cunoștințele 

despre plante din biologie, faptul că anumite plante se dezvoltă mai bine într-un anumit mediu 

sau că nu pot fi mutate. Istoria vine în ajutor când vine vorba de „Iapa lui Vodă”, M. Sadoveanu 

pentru a înțelege contextul istoric, relațiile dintre oameni sau dintre oameni și autorități în acea 

epocă cu scopul redactării unui rezumat sau a unei caracterizări a unui personaj. 

Dar toate aceste legături interdisciplinare trebuie evidențiate în cadrul unor activități de 

învățare integrate prin care elevii să transfere concepte, metode dintr-o disciplină în alta. De 

exemplu, structura unei compuneri descriptive poate fi surprinsă prin realizarea unui desen, sau 

caracterizarea unui personaj istoric prin prezentarea unor momente din istorie în care a fost 

implicat. 

 În încheiere prezint o activitate dintr-o lecție „O stradă cu sentimente”, Ana Blandiana, în 

cadrul unității Textul descriptiv literar. Elevii au realizat sau au personalizat un desen sugestiv 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pastel_(pictur%C4%83)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pictur%C4%83
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pentru text pentru a înțelege structura unei descrieri, în acest caz a caselor. Apoi au realizat un 

haiku care are o structură fixă, elevii trebuind să exprime sentimente, dar într-o rigoare 

matematică. 

 

 

Munți, văi și copaci 

își trag sufletul bând din 

cascadele reci 
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