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TERMENI ŞI SINTAGME CHEIE 

 

Procesul de predare şi învăţare; Organizarea monodisciplinarǎ; Organizarea integratǎ; 

Curriculum; Curriculum integrat; Proiect de curriculum; Activităţi integrate; Integrare 

curriculară; Niveluri ale integrării; Proiectare curriculară; Modele; Centrarea pe elev; Centrarea 

pe competenţe; Dezvoltare integrală; Unitatea tematică a activităţii integrate; Metoda 

proiectului. 

 

INTRODUCERE 

 

Schimbǎrile produse în cadrul societǎţii la trecerea în noul mileniu au generat modificări 

şi în domeniul educaţiei, care nu putea sǎ rǎmânǎ pasivǎ la provocǎrile lansate în toate sferele 

existenţiale.  

Având în vedere că problemele concrete de viaţă pe care trebuie sǎ le rezolvǎm în fiecare 

zi au un caracter integrat, soluţionarea lor, indiferent că acestea au un grad mai mic sau mai 

mare de complexitate, implică apelul la cunoştinţe, deprinderi, competenţe care nu pot fi 

încadrate în cadrul strict delimitat al unui obiect de studiu sau altul. 

Sistemele educaţionale contemporane fac posibilǎ definirea unor noi paradigme 

acordându-se o atenţie crescândǎ modelelor de abordare a instruirii. Astfel, se realizeazǎ o 

trecere de la modelul monodisciplinar ca generator al unei instruiri segmentate, pe 

compartimente distincte, disjuncte, în care transferul este favorizat de operarea cu structuri 

foarte clar delimitate situate în interiorul „teritoriilor” disciplinare, la modele de tip 

transdisciplinar/integrat a predǎrii-învǎţǎrii-evaluǎrii. 

Conform paradigmei tradiţionale, cunoaşterea este un proces care are loc în spaţii bine 

determinate (universităţi, laboratoare, institute de cercetare etc) şi în cadre teoretice clare, 

stabilite în linii mari de disciplinele formale clasice şi subdisciplinele acestora. 

Noul mod de producere a cunoaşterii se bazează pe transformările şi problemele majore 

cu care se confruntă societatea contemporană. Acest cadru permite producerea unui nou tip de 

cunoaştere: una pragmatică, centrată pe rezolvarea de probleme, puternic angajată social.  

În contextul dezvoltării unor noi paradigmei educaţionale, una dintre tendinţele de 

dezvoltare a didacticii din ultimele decenii se înscrie într-o nouă grilă de concepte şi abordări, 

care aduce cu sine schimbări majore în educaţia contemporană, în definirea modalitǎţilor de 

accedere la cunoaştere. Este vorba de interesul acordat integrării curriculare, a curriculumului 

integrat. 
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Tematica prezentului demers se încadrează în tendinţele contemporane de abordare 

holistică a cunoaşterii ştiinţifice şi îşi propune să ofere soluţii pedagogice pertinente, viabile, 

pentru o eficientizare a curriculumului naţional. 

Intenţia noastră este ca rezultatele obţinute să asigure interfaţa între teoria recentă a 

curriculumului integrat şi practica educaţională orientată spre dezvoltarea unor proiecte 

curriculare şcolare, practică încă modestă la noi în ţară. 

Fundamentul teoretic al cercetǎrii îl reprezintă paradigma transdisciplinarităţii, percepută 

de Basarab Nicolescu drept “ştiinţă şi artă a descoperirii punţilor dintre discipline” iar domeniile 

pe care ne propunem să le exploatăm se referă la integrarea curriculară ca soluţie pentru 

eficientizarea procesului educaţional în sensul integrării conţinuturilor disciplinelor de studiu, 

predarea în manieră integrată în vederea dezvoltării competenţelor disciplinare şi, mai ales, 

transversale ale celor care învaţă, utilizarea metodei proiectelor în organizarea şi desfăşurarea 

activităţii integrate.  

Lucrarea cu titlul „Proiect de curriculum pentru activităţi integrate la clasa I” reprezintă 

demersul ştiinţific realizat în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor. 

Din punct de vedere structural, aceasta cuprinde 374 pagini, conţinutul fiind organizat în 

cinci capitole, astfel: 

Am prezentat, în primul rând, repere teoretice fundamentale necesare pentru înţelegerea 

paradigmelor cu care am operat, a conceptelor utilizate, urmate de definirea proiectului de 

curriculum pentru activitǎţi integrate şi descrierea acestuia, prezentarea reperelor metodologice 

ale proiectului de curriculum, cu particularizare pentru clasa I. 

Ultimele două capitole ale lucrării prezintă strategia experimentării proiectului de 

curriculum pentru activităţi integrate, designul cercetării, prezentarea, analiza şi interpretarea 

datelor experimentului, concluziile desprinse şi perspectivele de dezvoltare, respectiv limitele 

cercetării intreprinse. 

Pe parcursul demersului nostru ştiinţific, în proiectarea şi desfăşurarea cercetării, am 

intervenit printr-o serie de sinteze şi propuneri care reprezintă contribuţii personale în abordarea 

problematicii propuse. 

Aceste contribuţii personale le-am grupat, în funcţie de caracterul acestora, în două 

categorii, după cum urmează: 

1. Contribuţii în sfera teoretică a problematicii integrării curriculare: 

- Având în vedere că procesul de învăţământ este un pilon educaţional principal, am 

propus o altfel de reprezentare a acestuia, pornind de la sistemul componentelor procesului de 

învăţământ, aşa cum sunt identificate de numeroşi pedagogi. 
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- - Pentru o înţelegere cât mai bunǎ a conceptelor am realizat o succintǎ analizǎ a 

termenilor de mono/ multi/ pluri/ inter/ transdisciplinaritate, încercând o sinteză a punctelor de 

vedere exprimate de diferiţi pedagogi, am realizat o prezentare comparatǎ a tipologiilor de 

integrare curriculară. 

- Pornind de la cele zece modalităţi de integrare curriculară (reprezentând diferite tipuri de 

integrare şi variante de configurare a designului educaţional în cazul unui curriculum integrat), 

ale căror baze au fost puse de Jacobs H.H. (1989), Fogarty R. (1991), contribuţia noastrǎ constǎ 

în propunerea de modalităţi concrete de proiectare a unor teme utilizând aceste modele teoretice. 

- Am realizat o clasificare a modelelor de proiectare curriculară dupǎ raportarea la modelul 

tylerian, pe de- o parte, şi dupǎ dimensiunile, şi aspectele pe care le implicǎ, pe de altǎ parte. 

- Viziunea unitarǎ asupra proiectului de curriculum prin activitǎţi integrate (PCAI), o oferă 

schemă generalǎ a acestuia, pe care am realizat-o prin analogie cu schema unui sistem 

cibernetic, iar pentru o mai bunǎ înţelegere a legǎturilor create între componente am realizat o 

schemǎ de funcţionare. 

2. Contribuţii în sfera practic- aplicativă a problematicii integrării curriculare: 

- PCAI constituie modalitatea de concretizare a propunerilor curriculare pe care le-am 

elaborat, reprezintǎ un instrument pedagogic, un ghid de orientare pentru cadrele didactice, o 

acţiune concretǎ, coordonatǎ, dinamicǎ şi progresivǎ care intenţioneazǎ sǎ faciliteze dezvoltarea 

personalǎ a elevilor, poate fi considerat ca un posibil demers flexibil de adaptare la situaţiile şi 

nevoile noi apǎrute în câmpul socio-economic şi cultural caracteristic contextului educaţional 

actual, fiind o propunere curricularǎ cu caracter deschis, flexibil, orientativ şi prescriptiv. 

- Am introdus unitatea tematicǎ a activităţii integrate ca instrument de proiectare, 

organizare conexională a conţinuturilor, excluzând lecţia ca unitate spaţio-temporalǎ şi utilizând 

experienţe de învǎţare desfǎşurate pe parcursul a una-două sǎptǎmani, folosind, ca metodologie 

preponderentǎ, metoda proiectului, iar ca model de instruire, cel centrat pe elev.  

- În cadrul proiectului nostru de curriculum am planificat douǎ unitǎţi tematice a activitǎţii 

integrate: 1) Natura şi 2) Real şi imaginar, concretizate în temele “Simfonia Primǎverii”, 

respectiv “Lumea poveştilor”. Pentru a ilustra relaţiile de supra/subordonare a conceptelor 

identificate am realizat hărţi conceptuale, respectiv hărţi operaţionale, corespunzǎtoare fiecărei 

teme. 

- Am extins sfera de referinţă prin prezentarea unui set de propuneri vizând unitǎţile 

tematice posibil de inclus în proiectarea activitǎţii, la fiecare dintre cele patru niveluri de clase 

de la ciclul primar, cu menţiunea cǎ unitǎţile tematice corespunzǎtoare claselor I şi a II-a le-am 

implementat la clasa pe care o conduc, în anii şcolari 2008-2009, respectiv 2009-2010, acestea 

reprezentând baza practic-aplicativă a demersului nostru acţional. 
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Capitolul I 

PROCESUL DE PREDARE ŞI ÎNVĂŢARE. 

DE LA ORGANIZARE MONODISCIPLINARĂ LA ABORDARE INTEGRATĂ 

 

Pentru început ne-am propus sǎ prezentǎm unele clarificǎri de naturǎ conceptualǎ în ceea 

ce priveşte organizarea monodisciplinarǎ versus organizarea transdisciplinarǎ/integratǎ a predǎrii 

şi învǎţǎrii şi sǎ oferim o scurtǎ descriere a evoluţiei conceptului de curriculum. 

Având în vedere că procesul de învăţământ reprezintă mijlocul principal prin care 

societatea noastră educă şi instruieşte noile generaţii, am propus o altfel de reprezentare a 

acestuia, pornind de la sistemul componentelor procesului de învăţământ, aşa cum sunt 

identificate de numeroşi pedagogi (I. Cerghit, 1986; T. Rotaru, 1990; M. Ionescu, I. Radu, 1995, 

V. Chiş, 2001; M. Diaconu, I. Jinga, 2004). 

 

Figura 1. Diamantul educaţional 

Substantivul „diamant” prezent în sintagma propusă are valenţe adjectivale, datorate 

caracteristicilor pe care le are componenta materială. Asemeni unui diamant, componentele 

procesului de învăţământ necesită o permanentă ajustare, „şlefuire” în vederea obţinerii unei 

calităţi superioare a actului educaţional. 

 “Diamantul educaţional” pune în valoare efectul de difracţie pe care îl induc obiectivele 

educaţionale atunci când acţioneazǎ asupra curriculumului. Rezultatele fenomenului de 

“iluminare” depind în totalitate de pasii parcursi prin prisma ale cǎrei feţe sunt reprezentate de 

componentele procesului de învǎţǎmânt, într-o anumitǎ unitate temporalǎ. 

În reprezentarea noastrǎ, curriculumul poate fi imaginat ca ansamblu experienţial format 

din “sursa de luminǎ albǎ” – obiective, corpul “diamantului educaţional” şi ansamblul policrom 

de luminǎ - rezultatele expectate şi/sau obţinute. 

În corpul “diamantului educaţional”, componenta care ne-a atras atenţia în mod deosebit 

este cea a conţinutului învǎţǎmântului, respectiv modalitǎţi de organizare a acestuia.  



 
8 

În limitele oferite de acest cadru conceptual, formele de organizare a activitǎţii de 

predare- învǎţare- evaluare cunosc, în timp, o evoluţie neliniarǎ, pornind de la predarea 

monodisciplinarǎ pânǎ la predarea integratǎ. 

Pentru o înţelegere cât mai bunǎ a conceptelor, am prezentat, pentru început, conceptul 

de curriculum, respectiv de curriculum integrat, apoi am realizat o succintǎ analizǎ a termenilor 

de monodisciplinaritate, multidisciplinaritate, pluridisciplinaritate, interdisciplinaritate şi 

transdisciplinaritate. 

O parte importantă a acestui prim capitol abordează problematica integrǎrii curriculare 

descrisǎ în literatura pedagogicǎ actualǎ ca fiind drept o modalitate inovatoare de proiectare a 

curriculumului. Pentru realizarea acesteia avem la dispoziţie mai multe soluţii metodologice 

moderne: pluridisciplinaritatea (abordarea tematică), interdisciplinaritatea (abordarea integrată), 

transdiciplinaritatea (abordarea cross-curriculară).  

Pentru a realiza o pecepţie cât mai completǎ asupra transdisciplinaritǎţii, am prezentat 

descrierile oferite, pe de-o parte de colectivul condus de savantul român Basarab Nicolescu, 

fizician, preşedinte al Centrului Internaţional de Studii Transdiciplinare (CIRET), înfiinţat la 

Paris în 1987, pe de altǎ parte punctele de vedere ale psihologilor şi pedagogilor de la grupul de 

cercetare UNESCO, între care existǎ diferenţe notabile. 

În context educaţional, integrarea reprezintă acţiunea de a face să interrelaţioneze diverse 

elemente pentru a construi un tot armonios, de nivel superior; înseamnă organizarea, punerea în 

relaţie a disciplinelor şcolare, cu scopul de a evita izolarea lor tradiţională. 

În definirea nivelurilor integrării curriculare în învăţământul preuniversitar este tot mai 

des întâlnită tendinţa de organizare a conţinuturilor din perspectiva integrată. 

Încercând o sinteză a punctelor de vedere exprimate de diferiţi pedagogi, am realizat o 

prezentare comparatǎ a tipologiilor de integrare curriculară. 

În ultima secţiune a capitolului am prezentat cele zece modalităţi de integrare curriculară, 

ale căror baze au fost puse de Jacobs H.H. (1989), Fogarty R. (1991) şi Stoehr J. (1995). Acestea 

sunt cele mai frecvent utilizate modele, reprezentând diferite tipuri de integrare şi variante de 

configurare a designului educaţional în cazul unui curriculum integrat. 

Abordarea realizatǎ presupune enumerarea caracteristicilor, a avantajelor, respectiv a 

limitelor pentru toate cele zece modele, cu accent asupra celor mai des utilizate în practica 

educaţională actuală. Pornind de la detalierile şi adaptările acestora, apǎrute în literatura românǎ 

de specialitate (Creţu, C., 1996, Sarivan, L., 2000, Chiş, V., 2001, Glava A., C., 2002 şi Ciolan, 

L., 2008), contribuţia noastrǎ constǎ în propunerea câtorva modalităţi concrete de proiectare a 

unor teme utilizând unul sau altul dintre modele prezentate teoretic. 
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Capitolul II 

ELEMENTE CONCEPTUALE PRIVIND PROIECTAREA CURRICULUMULUI 

 

Cel de-al doilea capitol continuǎ fundamentarea teoreticǎ a lucrǎrii prin prezentarea şi 

analiza a trei aspecte: proiectarea curricularǎ şi modele curriculare de-a lungul timpului, 

dezvoltarea şi optimizarea curriculară. 

În demersul nostru ne-am raportat la accepţiunea modernǎ oferitǎ curriculumului prin 

definirea celor douǎ dimensiuni care au generat în practica educaţionalǎ dezvoltarea, mai ales în 

literatura anglo-saxonǎ, a douǎ componente care definesc reformele educaţionale: curriculum 

development şi curriculum improvement. 

Proiectarea curriculumului cunoaşte o varietate mare de analize şi abordări, cercetǎtorii 

propunând diferite modele de proiectare, variante ale acestor modele şi proiectări eclectice. 

Pornind de la modelele propuse de-a lungul timpului, am realizat o clasificare a acestora în douǎ 

mari categorii: prima clasifică modelele curriculare ale proiectǎrii curriculare, funcţie de anumite 

criteria, iar a doua raportează modelele de proiectare curricularǎ după fidelitatea construcţiei 

curriculumului faţă de modelul oferit de Raţionalul tylerian. 

Pentru realizarea unei vederi de ansamblu mai bune am conceput un tablou care sǎ ofere 

o clasificare a modelelor de proiectare curricularǎ dupǎ raportarea la modelul tylerian, pe de- o 

parte, şi dupǎ dimensiunile, respectiv aspectele pe care le implicǎ, pe de altǎ parte. 

Partea de fundamentare teoreticǎ stabileşte, aşadar, pe de-o parte, cadrul conceptual – 

definirea şi evoluţia conceptelor cu care operǎm, iar pe de altǎ parte, noile paradigmele ale 

educaţiei care oferǎ cadrul de manifestare a agenţilor educaţionali la nivelul societǎţii cunoaşterii 

în vederea eficientizǎrii acesteia. 

Capitolul III 

PROIECT DE CURRICULUM PENTRU ACTIVITǍŢI INTEGRATE LA CLASA I 

 

Al treilea capitol cuprinde o enumerare a caracteristicilor generale ale unui proiect 

(fǎcându-se distincţia între un proiect vǎzut ca intenţie de acţiune educativǎ cu caracter 

ameliorativ - proiectul curricular şi proiectul vǎzut ca metodǎ), definirea şi reprezentarea 

proiectului de curriculum pentru activitǎţi integrate, prezentarea reperelor metodologice ale 

proiectului de curriculum, cu particularizare pentru clasa I. 

La nivelul sistemului educaţional, literatura de specialitate descrie trei tipuri de proiecte, 

proiectul educaţional (presupune o activitate de interes general, care urmǎreşte configurarea 

elementelor esenţiale ale educaţiei), proiectul curricular (reprezintǎ un demers cu caracter 

profund aplicativ, care urmǎreşte dezvoltarea de deprinderi, abilitǎţi şi competenţe prin 
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conceperea şi realizare de activitǎţi tematice) şi proiectul instituţional (reprezintǎ un instrument 

de coordonare a activitǎţilor, centrat pe schimbare, pe inovarea şi dezvoltarea şcolii).  

Pentru cǎ centrul nostru de interes îl reprezintǎ proiectul curricular, am prezentat 

aspectele care îl definesc. Pornind de la asumpţia cǎ însuşi curriculumul naţional este un proiect 

curricular, proiectul nostru de curriculum prin activitǎţi integrate (pe care l-am numit pe 

parcursul întregii lucrǎri PCAI) poate fi considerat ca un posibil demers flexibil de adaptare la 

situaţiile şi nevoile noi apǎrute în câmpul socio-economic şi cultural caracteristic contextului 

educaţional la început de mileniu. 

PCAI este o propunere curricularǎ cu caracter deschis,  flexibil, orientativ şi prescriptiv. 

În conceperea PCAI am plecat de la o reflecţie asupra activitǎţilor pe care le realizez cu 

elevii, simţind nevoia de revizuire ale acestora. Astfel, acesta constituie modalitatea de 

concretizare a propunerilor curriculare pe care le-am elaborat, reprezintǎ un instrument 

pedagogic, un ghid de orientare pentru cadrele didactice, reprezintǎ o acţiune concretǎ, 

coordonatǎ, dinamicǎ şi progresivǎ care intenţioneazǎ sǎ faciliteze dezvoltarea personalǎ a 

elevilor fǎcând referire directǎ la ce, cum, când, unde şi cu cine se învaţǎ şi se evalueazǎ. 

Pentru a avea o viziune unitarǎ, de ansamblu, asupra PCAI, am realizat o schemă 

generalǎ a proiectului de curriculum prin activităţi integrate, prin analogie cu schema unui 

sistem cibernetic (înzestrat cu dispozitive/unitǎţi de intrare/ieşire - I/O), după cum urmează: 

 

Fig. III.1 General scheme of PCAI 

Unitǎţile de intrare sunt reprezentate de resursele: ştiinţifice (modelele de integrate 

curricularǎ); umane (elevi, profesori; aparat administrativ, societatea civilǎ); materiale (baza 

materialǎ din şcoli, comunitǎţi locale); respectiv de timp (organizarea temporalǎ a activitǎţilor). 

În arhitectura blocului central se regǎsesc toate acţiunile intreprinse având la dispoziţie 

resurse ştiinţifice, umane, materiale şi de timp. În vederea desfǎşurǎrii activitǎţilor integrate în 

blocul central se definesc componentele care, prin interconectǎrile realizate, oferǎ funcţionalitate 

sistemului. 

În cazul PCAI, datele rezultate sunt analizate de unitatea de comandă-control (poate să 

fie la nive micro - profesorul sau Consiliul de Administraţie al şcolii, iar la nivel macro- alte 
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foruri de decizie din sistemul educaţional) care va decide, funcţie de performanţă, dacă sunt  

direcţionate spre compartimentul «Unităţi de intrare» sau «Unităţi de ieşire».  

Pentru o mai bunǎ înţelegere a legǎturilor care se creazǎ între componente am realizat 

urmǎtoarea schemǎ de funcţionare: 

 

Figura III.2 Operating scheme of PCAI 

Unitǎţile de ieşire (Output) sunt reprezentate de resursele: ştiinţifice (noi modele de 

integrate curricularǎ, publicaţii); umane (achiziţiile, competenţele elevilor, profesorilor); 

materiale (produsele elevilor – portofolii, reviste, alte materiale, produsele profesorilor, 

materiale didactice suport – auxiliare didactice, fişe etc.). 

Deoarece temele integrate se dezvoltǎ dupǎ regulile unui proiect, PCAI preia elemente 

din aceastǎ filosofie, oferind un model de realizare a activitǎţii integrate la clasa I. 

Studiul realizat prin intermediul chestionarului, privind modul de proiectare a CDŞ-ului 

la ciclul primar în judeţul Cluj şi maniera în care acesta reflectǎ paradigma integrării curriculare, 

a permis o analizǎ atentǎ asupra modalitǎţilor de proiectare a Curriculumului la decizia şcolii cu 

accent pe opţionalul integrat, concluziile formulate permiţându-ne sǎ realizăm evaluarea 

curriculumului existent şi să ne construim mai bine proiectul de curriculum. 

Pentru evaluarea programei şcolare am folosit metoda matricei de asociere (M. Neagu, 

2008), analiza relaţiilor stabilite prin asociere între obiectivele de referinţă şi conţinuturi, 

ajutându-ne la formularea unor aprecieri privind coerenţa curriculumului din perspectiva 

concordanţei obiectivelor cu conţinuturile şi oferindu-ne argumente pertinente pentru revizuirea 

sistemului de obiective şi/sau a listei de conţinuturi. 

Pentru o cât mai bunǎ proiectare a activitǎţii integrate am utilizat unitatea tematicǎ, care 

exclude lecţia ca unitate spaţio – temporalǎ şi utilizeazǎ experienţe de învǎţare desfǎşurate pe 

parcursul uneia sau mai multor sǎptǎmani, utilizând, ca metodologie preponderentǎ, învăţarea 

bazată pe metoda proiectului, iar ca model de instruire, cel centrat pe elev. 

Pentru o mai bună percepere a caracterului holistic al unităţii tematice a activităţii 

integrate am realizat următoarea reprezentare grafică: 
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Fig. III.3 The relationship between curricular unit and thematic unit of integrated activity 

O analiză comparativă între unitatea curriculară şi unitatea tematică a activităţii integrate 

pune în evidenţă următoarele aspecte: 

- Unitatea curriculară cuprinde conţinuturile, obiectivele, activitǎţile de predare–

învǎţare- evaluare specifice fiecărei discipline de învăţământ, de la o anumitǎ clasǎ; 

- Unitatea tematică a activităţii integrate cuprinde conţinuturile şi competenţele 

specifice corespunzǎtoare fiecǎruia dintre ele, experienţele de învǎţare, resursele şi formele de 

evaluare, prin transcenderea graniţelor a cel puţin două discipline de învăţământ. 

În concluzie, putem afirma că o unitate tematică a activităţii integrate reprezintă un 

instrument de organizare conexională a conţinuturilor disciplinelor de învăţământ. 

În cadrul proiectului nostru de curriculum am planificat douǎ unitǎţi tematice a activitǎţii 

integrate: 1) Natura şi 2) Real şi imaginar, concretizate în temele “Simfonia Primǎverii”, 

respectiv “Lumea poveştilor”. Pentru a ilustra relaţiile de supra/subordonare a conceptelor 

identificate am realizat hărţi conceptuale, respectiv hărţi operaţionale, corespunzǎtoare fiecarei 

teme. 

În continuare am prezentat un set de propuneri care fac referire la unitǎţile tematice 

posibil de inclus în proiectarea activitǎţii, la fiecare dintre cele patru niveluri de clase de la ciclul 

primar, cu menţiunea cǎ unitǎţile tematice corespunzǎtoare claselor I şi a II-a le-am implementat 

la clasa pe care o conduc, în anii şcolari 2008-2009, respectiv 2009-2010, acestea reprezentând 

baza practic-aplicativă a demersului nostru acţional. 

 

Capitolul IV 

EXPERIMENTAREA PROIECTULUI DE CURRICULUM  

                                         PENTRU ACTIVITǍŢI INTEGRATE LA CLASA I 

 

Capitolul al patrulea se constituie în prima secţiune în care prezentǎm în mod detaliat 

modul de concepere şi de desfǎşurare a cercetǎrii. 
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Cercetarea intreprinsă se încadreazǎ în tipologia cercetǎrilor experimentale, practic-

aplicative, de dezvoltare care acţioneazǎ longitudinal şi are o valoare prospectivǎ, în categoria 

cercetǎrilor-acţiune realizate pe grupuri mari. În acest caz, considerăm că utilizarea designului 

cu două faze, cercetarea cantitativă precedând-o pe cea calitativă, este cu o eficienţă crescută. 

Demersurile de cercetare pedagogică au la bază un sistem metodologic în componenţa 

căruia intră: experimentul pedagogic, metoda convorbirilor, ancheta pe bazǎ de chestionar, testul 

sociometric, studiul produselor activităţii de proiectare curriculară şi analiza de conţinut a 

produselor activităţii elevilor, observaţia directă, probele de evaluare, analiza statistică.  

Desfăşurarea experimentului a fost integrată organic în procesul de învăţământ, 

respectiv în procesul de predare-învăţare de la clasa I, respectându-se curriculumul oficial, dar 

reorganizându-se cadrul de realizare a conţinuturilor prevǎzute. 

Obiectivul fundamental al cercetării-acţiune a fost evidenţierea comparativă a efectelor 

activităţilor instructiv-educative propuse de PCAI (modele inter/ transdisciplinare materializate 

prin utilizarea metodei proiectelor) cu efectele activităţilor instructiv-educative tradiţionale. 

În formularea ipotezei cercetării am pornit de la observaţia că la intrarea în clasa I, elevii 

posedă anumite cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi strict disciplinare pe care nu reuşesc să le 

utilizeze în rezolvarea problemelor practic-aplicative, în contexte concrete ale vieţii sociale. 

Coroborând aspectele de ordin teoretic şi observaţiile personale s-a conturat următoarea 

ipoteză generală (IG): 

IG: Există o corelaţie pozitivă între proiectarea şi aplicarea unui model de curriculum 

prin activităţi integrate, organizarea şi integrarea învăţării din perspectivă inter/ 

transdisciplinară în procesul curricular la clasa I şi adaptarea elevilor la specificul 

activitǎţii şcolare, ameliorarea rezultatelor şcolare şi a atitudinii faţă de şcoală 

(învăţare, colegi, clasă – ca şi comunitate şcolară). 

În contextul aplicării PCAI la clasa I, vom observa modul în care introducerea unor teme 

integrate, restructurarea conţinuturilor, utilizarea metodei proiectului vor contribui la 

achiziţionarea de tehnici de învăţare eficientă, la creşterea sintalităţii colectivului de elevi, la 

realizarea de achiziţii comportamentale specifice competenţelor interpersonale. 

Astfel, s-au conturat următoarele ipoteze specifice (IS): 

IS1: Organizarea învăţării din perspectivă inter/ transdisciplinară prin intermediul 

activităţilor integrate şi reorganizarea spaţio-temporalǎ a activităţilor didactice 

determină obţinerea de rezultate şcolare mai bune decât în cazul organizării învăţării 

din perspectivă monodisciplinară. 

Prin administrarea testelor (pretest, posttest şi test de revenire), primul aspect pe care ne 

propunem să-l demonstrăm este acela că organizarea învăţării prin activităţi integrate are o 
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eficienţă crescută asupra rezultatelor şcolare, generează acumularea de achiziţii semnificative 

corespunzătoare competenţelor instrumentale şi sistemice. 

IS2: Utilizarea metodei proiectelor ca strategie didactică de bază în organizarea 

acitvităţii integrate contribuie la dezvoltarea relaţiilor interpersonale (elev-elev), la 

dezvoltarea indicilor de socializare în clasa I. 

Prin efectuarea unei analize a schimbării relaţiilor între elevi oferite de matricile 

sociometrice, un al doilea aspect pe care l-am urmărit a fost modul în care elevii dovedesc 

formarea abilităţilor de relaţionare şi comunicare prin utilizarea metodei proiectelor, strategie 

activ- participativă care contribuie la integrarea acestora în grupul social al clasei. 

IS3: Aplicarea modelului de curriculum prin activităţi integrate contribuie la 

dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de şcoală (învăţare, colegi, clasă – ca şi comunitate 

şcolară). 

Cel de-al treilea aspect urmărit prin aplicarea unui chestionar elevilor participanţi la 

experiment a presupus obţinerea unui feed-back în legǎturǎ cu efectele pe planul relaţiilor 

interumane stabilite între membrii comunitǎţilor şcolare implicate în experiment, raportarea 

subiecţilor la formele de organizare a activitǎţii şi, nu în ultimul rând, gradul de dezvoltare a 

stimei de sine şi a capacitǎţii de asumare de responsabilitǎţi la nivelul grupului. 

Pornind de la formularea ipotezei generale, în cazul experimentului nostru stabilim 

următoarele variabile: 

v.i.: proiectarea şi aplicarea modelului de curriculum prin activităţi integrate; 

v.d.1: nivelul rezultatelor şcolare; 

v.d.2: calitatea relaţiilor interpersonale (elev-elev), nivelul indicilor de socializare în clasa I; 

v.d.3: atitudinea faţă de şcoală (învăţare, colegi, clasă). 

Ipotezele vor fi confirmate dacă la sfârşitul perioadei de derulare a experimentului: 

- elevii dovedesc în situaţii evaluative achiziţii comportamentale specifice competenţelor 

vizate; 

- elevii rezolvă mai multe probleme referitoare la aspecte ale vieţii lor cotidiene şi a 

problematicii cu care se confruntă la nivelul microsocial din care fac parte, iar motivarea lor va 

căpăta un caracter intrinsec mult mai accentuat. 

Pentru a avea o vedere de ansamblu cât mai exactǎ a cercetǎrii desfǎşurate am realizat 

urmǎtoarea sintezǎ: 
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Componente Detalieri 

O
B

IE
C

T
IV

E
 

 

1: Analiza curriculumului naţional 

2: Identificarea zonelor posibile pentru intervenţia prin integrare curriculară 
3: Conceperea unui proiect de curriculum pentru activitǎţi integrate la clasa I (PCAI). 

4: Experimentarea PCAI 

5: Analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute în urma experimentării PCAI 
6: Crearea unui set de materiale adiţionale pentru susţinerea demersului de integrare 

curriculară şi testarea eficienţei acestora 

7: Realizarea de inovaţii procedurale aplicabile pe scara largă 

IP
O

T
E

Z
A

 

F
U

N
D

A
M

E
N

-

T
A

L
Ă

 

 

Proiectarea şi aplicarea unui model de curriculum prin activităţi integrate, organizarea 
învăţării din perspectivă inter/ transdisciplinară şi integrarea ei în procesul curricular la 

clasa I, contribuie la adaptarea elevilor la specificul activitǎţii şcolare, la ameliorarea 

rezultatelor şcolare şi a atitudinii faţă de şcoală (învăţare, colegi, clasă – ca şi comunitate 
şcolară). 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
IE

 

Ş
I 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
A

R
 

 

 

Experimentul pedagogic 

Convorbirea  
Chestionarul 

Testul sociometric 

Probele de evaluare orale şi scrise 

E
Ş

A
N

T
IO

N
A

R
E

 

 

A) Eşantionul de elevi 
 258 elevi, din care 127 fete, (49,22%) iar 131 bǎieţi (50,78%); 

 elevii provin din 10 clase de la 6 şcoli (5 şcoli din mediul urban şi o şcoalǎ din 

mediul rural) din judeţul Cluj; 

 vârsta elevilor este cuprinsǎ între 6 ani şi 8 luni şi 7 ani 11 luni. 

B) Eşantionul de conţinut 

 Ariile de conţinuturi abordate acoperǎ domeniul ştiinţific oferit de limba şi literatura 

românǎ, matematicǎ, cunoaşterea mediului, abilităţi practice, educaţie plastică, 
educaţie muzicală; 

N
IV

E
L

 D
E

 

IN
T

E
G

R
A

R
E

 

 Abordarea integratǎ dupǎ modelul curriculumului ramificat şi cel al curriculumului în 

reţea 

 Nivelul de integrare: interdisciplinaritatea funcţionalǎ şi transdisciplinaritatea 
tematicǎ. 

E
T

A
P

E
 D

E
 

C
E

R
C

E
T

A
R

E
 

Etapa I: decembrie 2008 – februarie 2009 

– formarea echipei de lucru 
Etapa a II-a: martie – iunie 2009 

 – evaluarea iniţialǎ, implementarea proiectului curricular; evaluarea finalǎ; 

Etapa a III-a, de revenire: septembrie 2009 

– testări post-experimentale. 
Etapa a IV-a: începând cu octombrie 2009 

 – analize, interpretǎrii, concuzii 

Activităţile de experimentare au fost defăşurate pe parcursul semestrului al II-lea al 

anului şcolar 2008-2009 şi începutul primului semestru al anului şcolar 2009- 2010. Ele au fost 

precedate de o etapǎ constatativǎ, preliminarǎ, pe parcursul cǎreia am aplicat douǎ tipuri de 

chestionare: unul responsabililor de Comisii metodice ale învǎţǎtorilor (ori Consiliilor de 

Administraţie) din judeţul Cluj, altul învăţătorilor din judeţul Cluj (mai- octombrie 2008). 

Cercetarea a avut loc respectând următorul calendar: 
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- decembrie 2008 – februarie 2009– formarea echipei de lucru, întâlniri cu învăţători care 

predau la clasa I, evaluarea iniţialǎ a elevilor, analiza curriculumului oficial, planificarea 

activităţilor integrate, stabilirea strategiilor didactice şi a curriculumului suport utilizate; 

- martie – iunie 2009 – evaluarea iniţialǎ, implementarea proiectului curricular la cele 10 

clase; evaluarea finalǎ; 

- septembrie 2009– testări post-experimentale. 

Relaţia de colaborare cu învăţătorii şi clasele experimentale s-a realizat prin: prezentarea 

proiectului şi primirea acceptului cu privire la desfăşurarea programului experimental; alegerea 

conţinuturilor transversale şi stabilirea temelor. 

În cadrul temelor alese împreunǎ cu elevii, integrarea interdisciplinară a fost abordată pe 

baza unor corelaţii între concepte şi conţinuturile specifice disciplinelor implicate, ilustrate în 

tabele de sinteză. 

Demersurile de cercetarea pedagogică vor avea la bază un sistem metodologic în 

componenţa căruia vor intra: experimentul pedagogic, metoda convorbirilor, ancheta pe bazǎ de 

chestionar, testul sociometric, studiul produselor activităţii de proiectare curriculară şi analiza de 

conţinut a produselor activităţii elevilor, observaţia directă, probele de evaluare, analiza 

statistică. Cercetarea va antrena un număr reprezentativ de subiecţi: cadre didactice şi elevi. 

În cazul eşantionǎrii, s-a utilizat tehnica grupelor paralele/echivalente, operându-se cu 

eşantioane independente (clase întregi de elevi, aşa cum sunt constituite în şcoală). 

Primele două chestionare au fost utilizate în etapa constatativă, iar ultimul în finalul 

cercetării, dupǎ cum urmeazǎ: 

Primul chestionar aplicat, în perioada aprilie- mai 2008, unui numǎr de 179 şcoli care au 

ciclu primar (dintr-un total de 348 şcoli) din judeţul Cluj şi a avut ca scop analiza modului de 

proiectare a CDŞ-ului şi maniera în care acesta reflectă paradigma integrării curriculare. 

Al doilea chestionar aplicat, în perioada mai- octombrie 2008, unui numǎr de 114 cadre 

didactice din judeţul Cluj, atât din mediul urban cât şi din mediul rural, a avut ca scop studierea 

prospectivǎ a unor aspecte legate de practica integrǎrii curriculare. 

Al treilea chestionar aplicat, în perioada septembrie- octombrie 2009, unui numǎr de 128 

elevi din judeţul Cluj, din mediul urban şi rural, dintre cei participanţi la proiect, a avut ca scop 

obţinerea unui feed-back în legǎturǎ cu efectele pe planul relaţiilor interumane stabilite între 

membrii comunitǎţilor şcolare implicate în experiment, raportarea subiecţilor la formele de 

organizare a activitǎţii şi, nu în ultimul rând, gradul de dezvoltare a stimei de sine şi a capacitǎţii 

de asumare de responsabilitǎţi la nivelul grupului (verificarea ipotezei IS3). 

Testul sociometric aplicat elevilor-subiect înainte de a demara proiectul, realizarea 

sociomatricei şi a sociogramelor alegerilor/respingerilor ne-a oferit o imagine clară a relaţiilor 
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dintre elevi putând să organizăm grupele de lucru în cadrul proiectului astfel încât să inducem 

cât mai multe relaţii de cooperare, de acceptare, să scoatem din izolare anumiţi elevi etc. 

Aplicându-l apoi, şi la începutul clasei a II-a, am observat dacă activitǎţile integrate au avut 

efectul scontat (verificarea ipotezei IS2). 

Probele de evaluare au avut rolul de a înregistra cât mai obiectiv evoluţia fiecărui elev. 

Prin intermediul probei de evaluare iniţiale s-a identificat nivelul general al claselor 

cuprinse în cercetare, s-au obţinut informaţii în legătură cu competenţele, abilităţile pe care le au 

elevii. 

S-au administrat de asemenea probe de evaluare sumative (Test final1- proba posttest şi 

Test final2- proba test de revenire), rezultatele acestora comparându-se cu rezultatele obţinute la 

pretest. 

Scopul testelor a fost de a urmări evoluţia elevilor în ceea ce priveşte 

formarea/dezvoltarea de abilităţi/competenţe, realizarea unei apropieri mai accentuate a elevilor 

de viaţa reală, în urma conceperii şi realizării experienţelor de învăţare în manieră integrată, 

utilizând metoda proiectelor ca bază pentru o predare transcurriculară (verificarea ipotezei IS1). 

Aceste probe de evaluare administrate au permis configurarea măsurii în care rezultatele 

obţinute de elevi se datorează variabilei experimentale introduce (v.i.), respectiv validarea 

acestei variabile experimentale. 

Întregul nostru demers teoretic, completat de intervenţia experimentală la nivelul claselor 

implicate în cercetare, încearcă să dovedească necesitatea şi eficienţa proiectării integrate a 

curriculumului şi a organizării planificate a activităţii integrate la ciclul primar, ca o continuare a 

acestui tip de abordare existent la nivelul ciclului preşcolar. 

 

Capitolul V 

REZULTATE. INTERPRETĂRI. COMENTARII 

 

Ultimul capitol cuprinde prezentarea datelor cantitative şi calitative, interpretarea 

acestora utilizând aparatul statistic. Ca urmare a desfăşurării experimentului, a interpretării 

datelor obţinute în etapa de pretest, posttest şi de revenire, şi a obiectivelor stabilite, la finalul 

acestui demers complex, am făcut câteva afirmaţii cu valoare de concluzii. 

Chestionarul adresat cadrelor didactice în etapa constatativă face referire directǎ la 

problematica integrǎrii curriculare. Analiza răspunsurilor a scos în relief faptul că aproximativ 

jumǎtate dintre cadrele didactice chestionate au cunoştinţe de ordin teoretic corecte în legǎturǎ 

cu problematica integrǎrii curriculare. Un numǎr foarte mic de învǎţǎtori identificǎ corect doar 

unul dintre cele trei modele curriculare. În schimb, destul de mulţi învǎţǎtori realizeazǎ greşit 
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toate asocierile. Aceasta poate sǎ reprezinte o realitate nu foarte fericitǎ, şi anume aceea cǎ 

învǎţǎmântul românesc încǎ nu are pregǎtirea necesarǎ pentru a realiza o reformǎ în profunzime. 

În consecinţǎ se impune o mai largǎ informare şi formare a cadrelor didactice. 

În ceea ce priveşte părerea subiecţilor asupra utilităţii abordǎrii în manierǎ integratǎ a 

curriculumului, s-a remarcat că 88,60% dintre aceştia răspund afirmativ, o parte dintre ei oferind 

şi motivaţia rǎspunsului lor pozitiv. 

Analiza datelor colectate prin aplicarea pretestului, prin distribuţia mediei aritmetice 

a scorurilor obţinute, reflectǎ o diversificare mare a caracteristicilor colectivelor de elevi.  

În ceea ce priveşte impactul acestei situaţii asupra experimentului, considerǎm cǎ nu 

reprezintǎ un factor negativ sau perurbator. Pentru verificarea ipotezei considerǎm cǎ cele mai 

importante date sunt cele furnizate de chestionarele pentru elevi şi testele sociometrice, 

coroborate cu datele înregistrate la cele trei teste. 

Realizând o clasificare a itemilor dupǎ tipurile de achiziţii ale învǎţǎrii (competenţe 

instrumentale, inter-personale şi sistemice) (Chiş, V., 2005, pp. 153 - 154) am observat că 

majoritatea itemilor solicitǎ cu preponderenţǎ competenţele instrumentale şi sistemice ale 

elevilor. Competenţele inter-personale nu se pot evalua printr-un asemenea test. Chestionarul 

aplicat elevilor (în luna septembrie) şi testul sociometric sunt instrumentele cu ajutorul cǎrora 

am analizat existenţa şi calitatea acestui tip de competenţe. 

Analiza testelor sociometrice ne-a permis realizarea unei cercetǎri transversale pentru a 

surprinde evoluţia relaţiilor colectivului prin realizarea unor tabele sociometrice şi a 

socigramelor colective a alegerilor, respectiv a respingerilor. 

Prin testul sociometric am putut determina statutul elevilor în câmpul relaţiilor 

interpersonale (lider, popular, izolat, ignorat, respins, etc.), structura psihologicǎ globalǎ a 

grupului, percepţia grupului faţǎ de un anumit membru, coeziunea de grup. 

Datele brute rezultate din testul sociometric şi trecute în matrice ne permit sǎ afirmǎm cǎ: 

- Realizarea activitǎţilor de tip integrat în care forma de organizare a colectivului de 

elevi a fost cu preponderenţǎ cea pe grupe, iar strategia didactică a fost metoda proiectelor este 

beneficǎ în dezvoltarea unor relaţii pozitive în grup, implicit contribuind la dezvoltarea 

competenţelor inter-personale; 

- Învǎţarea prin colaborare desfǎşuratǎ pe parcursul experimentului favorizeazǎ 

formarea de noi legǎturi între membrii grupului care nu au manifestat interes unul pentru celǎlalt 

pânǎ acum. Lucrând împreunǎ, rezolvând probleme noi în contexte noi şi cu alţi colegi decât cei 

cu care erau obişnuiţi sǎ relaţioneze, majoritatea elevilor au avut prilejul sǎ dezvolte noi legǎturi 

bazate pe colaborare şi ajutor reciproc. Rolurile primite în cadrul grupurilor din care au fǎcut 
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parte au contribuit la creşterea simţului de rǎspundere, la dezvoltarea capacitǎţii de a lucra 

împreunǎ cu alţii, la creşterea abilitǎţii de a conduce grupuri de persoane. 

În ceea ce priveşte sociogramele colective (realizate de fiecare cadru didactic), acestea ne 

oferǎ posibilitatea cunoaşterii structurii preferenţiale ce se stabileşte în interiorul fiecǎrui 

colectiv, graficul fiind un instrument care ne indicǎ cine cu cine relaţioneazǎ din punctul de 

vedere al afinitǎţilor. Ele au stat la baza formării grupelor de lucru. 

Analiza datelor colectate prin aplicarea Testelor Finale (1- Posttest şi 2- Test de 

revenire) reliefeazǎ creşterile unanime care s-au înregistrat. Din aceastǎ perspectivǎ, toate 

clasele au înregistrat scoruri mai mari la posttest în comparaţie cu pretest, cu menţiunea cǎ la 

clasa de control creşterea este aproape nulǎ. 

Analiza rezultatelor claselor experimentale atât la nivel de pretest, cât şi posttest 

reliefează o distribuţie asimetrică. Acest fapt solicită utilizarea unor proceduri statistice 

neparamaterice, denumite şi tehnici statistice independente de distribuţia datelor. 

Avantajele acestui tip de tehnici constând în diversitatea datelor care pot fi prelucrate atât 

calitativ cât şi cantitativ. În demersul nostru analitic, dintre metodele nonparametrice am utilizat: 

 tehnica lui c 2 -Chi-Square ; 

 testul Wilcoxon al rangurilor pereche -echivalent ANOVA măsuratori repetate ori t 

dependent (în cazul în care există studii comparative între două grupe dependente care nu 

îndeplinesc condiţiile parametrice); prin testul Wilcoxon se determină mărimea diferenţelor 

dintre rezultate (spre exemplu înainte şi după o acţiune), ordonate după rang; 

 Testul Friedman similar cu ANOVA măsuratori repetate. 

În urma analizei statistice cu ajutorul testului Wilcoxon se constată, la fiecare clasă, 

diferenţe semnificative între rezultatele pretest-posttest, în sensul că în urma aplicării 

programului performanţele din posttest sunt superioare celor din pretest. Este o creştere 

constantă a rezultatelor din posttest la nivelul fiecărui cvartil (25, 50 şi 75), fapt care exprimă 

eficienţa programului pentru toate cele trei categorii de performanţe: slabe, medii şi mari.  

Prin urmare, în urma aplicării programului toţi elevii claselor experimentale înregistrează 

progrese la posttest, fapt atestat de valoarea lui z. 

În vederea studierii mărimii efectului, la nivelul fiecărei clase experimentale am apelat la 

o analiză comparativă a rezultatelor obţinute în trei perioade distincte: pretest, posttest şi test de 

revenire. Procedura statistică aplicată a fost testul Friedmann pentru mai mult de două 

eşantioane perechi. S-au constatat următoarele rezultate: 

În urma aplicării testului Friedmann se constată diferenţe semnificative ale rezultatelor 
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pretest-posttest-test de revenire, rezultatele din posttest fiind în mod semnificativ superioare 

celor din pretest şi deşi scad la nivelul testului de revenire comprativ cu posttestul acestea rămân 

semnificativ superioare raportate la pretest. Acest fapt este atestat de valoarea lui Chi-Square. 

Calculând diferenţa mediilor (Media Posttest – Media Pretest) obţinem o valoare medie a 

diferenţelor de medii de 4,51 puncte. Comparând aceastǎ valoare cu diferenţa obţinutǎ de clasa 

de control (0,16) putem spune cǎ în urma implementǎrii PCAI, la clasele experimentale s-au 

înregistrat rezultate mult mai bune. Dintre cele 10 clase experimentale doar una înregistreazǎ 

diferenţe mai mici decât unitatea, similar cu cele ale clasei de control (această clasă 

experimentală având încǎ de la pretest o medie foarte mare- 97,20). 

Este interesant de observat cǎ cele mai mari creşteri s-au înregistrat la clasele care au 

pornit cu scorurile cele mai mici (sub 74,55 puncte). Coroborând aceste date cu rezultatele 

obţinute la chestionarul aplicat elevilor (vezi pp. 310- 317 din teză), putem spune cǎ proiectarea, 

organizarea şi realizarea experienţelor de învǎţare în mod integrat are o eficienţǎ mult mai mare 

decât dacǎ acestea respectǎ parcelarea impusǎ de discipline. 

În ceea ce priveşte chestionarul pentru elevi, acesta a avut ca scop fost obţinerea unui 

feed-back în legǎturǎ cu efectele pe planul relaţiilor interumane stabilite între membri 

comunitǎţilor şcolare implicate în experiment, raportarea subiecţilor la formele de organizare a 

activitǎţii şi, nu în ultimul rând, gradul de dezvoltare a stimei de sine şi a capacitǎţii de asumare 

de responsabilitǎţi la nivelul grupului ca urmare a activitǎţilor integrate desfǎşurate. 

La chestionar au rǎspuns 256 elevi, din cei 258 care au participat la experiment. 

Datǎ fiind natura întrebǎrilor, am considerat cǎ o interpretare a frecvenţelor reprezintǎ o 

modalitate eficientǎ de analizǎ a gradului de dezvoltare a competenţelor de comunicare şi 

relaţionare, a nivelului de asumare a unor sarcini în grup, a capacitǎţii şi disponibilitǎţii de 

colaborare şi întrajutorare. Analiza răspunsurilor a făcut posibilă formularea următoarelor 

observaţii, regăsite în concluziile lucrării. 

În urma înregistrǎrii, analizei şi interpretǎrii rezultatelor înregistrate în cadrul 

experimentǎrii PCAI putem sǎ afirmǎm cǎ abordarea curriculară integratǎ,( prin intermediul 

cǎreia se comutǎ în mod esenţial atenţia de la învăţarea centrată pe acumularea de informaţie la 

cea definită prin construirea graduală de capacităţi şi competenţe, de la conţinuturi directive, la 

conţinuturi integrate )este nu numai o tendinţǎ de reînnoire a curriculumului, menitǎ să asigure o 

calitate superioară în pregătirea elevilor, ci şi o necesitate pe care o resimt elevii, care trebuie să 

vină la şcoală bucuroşi şi să plece fericiţi. Este îmbucurător faptul că majoritatea elevilor incluşi 

în experiment au fost stimulaţi de activitatea desfăşurată la şcoală şi în afara acesteia şi, astfel, 

au fost observate schimbări pozitive în activitatea lor zilnică. 



 
21 

Ca urmare a desfăşurării experimentului, a interpretării datelor obţinute în etapa de 

pretest, posttest şi de revenire, şi a obiectivelor stabilite, la finalul acestui demers complex, 

putem face câteva afirmaţii cu valoare de concluzii. Acestea le vom prezenta grupându-le după 

gradul lor de generalitate, respectiv ţinând cont de categoria socială implicată în sistemul de 

învăţământ, urmărind configuraţia generată de formularea obiectivelor. 

a) Concluzii generale 

1. Analiza curriculumului naţional în sensul identificării situaţiei de fapt şi a 

iniţiativelor de proiectare şi dezvoltare curriculară existente 

1. Curriculumul naţional actual oferă o paletă relativ restrânsă de abordări integrate, structura 

lui actuală permiţând realizarea unei proiectări integrate la nivel micropedagogic. 

 Nu există discipline la care ponderea opţionalelor de sine stătătoare şi transdisciplinare să 

depăşească 50%. 

 Modul în care sunt proiectate opţionalele relevă necesitatea reorientării spre integrarea 

cunoştinţelor şi aplicaţiilor, a eliminării învăţării pe discipline sau obiecte de învăţământ. 

 În şcoala românească se practică cu predilecţie o structură monodisciplinară. 

Observaţiile referitoare la coerenţa conţinuturilor ce decurg din analiza matricelor de 

asociere se pot sintetiza astfel: 

 Obiectivele de referinţă formează un sistem coerent, sunt esenţiale şi acoperitoare în 

relaţie cu obiectivele cadru. 

 Volumul obiectivelor este echilibrat şi adecvat vârstei elevilor, iar raportul dintre 

obiectivele formative şi informative este cu dominantă formativă. 

 Obiectivele acoperă o arie variată de achiziţii de ordin procedural, ceea ce asigură un 

demers rezolutiv coerent. 

 Majoritatea obiectivelor de referinţă pot fi asociate explicit cu conţinuturi/teme.  

 Majoritatea temelor au legături explicite cu obiective de referinţă corespunzătoare 

obiectivelor cadru ceea ce asigură formarea de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini. 

 Procesul de proiectare curricularǎ, ca proces dinamic, este deschis analizei şi intervenţiei 

cu scop de optimizare, ceea ce permite cadrului didactic sǎ adapteze şi sǎ regrupeze conţinuturile 

propuse de programa şcolarǎ în vederea realizǎrii de activitǎţi cu caracter inter/transdisciplinar.  

 Analiza curriculumului la clasa I ne-a arǎtat cǎ existǎ conţinuturi care pot fi abordate 

transversal, acestea încadrându-se în tipologia marilor probleme care acoperǎ domenii ca: 

educaţia pentru mediu, educaţia antreprenorialǎ, educaţia pentru cetǎţenie, educaţia 

interculturalǎ, educaţia pentru sǎnǎtate, educaţia pentru pace. 
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 Cunoaşterea punctelor slabe pe care le are programa şcolarǎ favorizeazǎ realizarea de 

intervenţii pertinente, în sensul modificǎrii instrumentarului pedagogic de intervenţie şi realizǎrii 

unui act educaţional cu caracter interdisciplinar. 

2. Identificarea zonelor posibile pentru intervenţia prin integrare curriculară 

În urma acestui studiu comparat al celor zece modalităţi de integrare curriculară s-au 

desprins următoarele concluzii: 

 Reuşita predării integrate a conţinuturilor în ciclul primar, ţine în mare măsură de gradul 

de structurare a conţinutului proiectat, într-o viziune unitară ţintind anumite finalităţi. 

 Există mai multe modalităţi de introducere a noilor tipuri de conţinuturi în planurile şi 

programele de învăţământ, fiecare modalitate având avantaje şi dezavantaje: demersul infuzional 

(noile tipuri de conţinuturi specifice uneia sau alteia dintre educaţii sunt dispersate, pe bază de 

logică şi de afinităţi în aria unor discipline diferite), metodele integrate (organizarea modulară a 

conţinuturilor), sintezele interdisciplinare (team-teaching). 

 Elaborarea conţinutului interdisciplinar al învăţământului presupune o abordare sub 

aspect structural-informaţional (conţinutul disciplinelor şcolare reflectă nivelurile de dezvoltare 

a ştiinţelor particulare din care derivă) şi sub aspect operaţional-funcţional (interdisciplinaritatea 

vizează formarea şi dezvoltarea operaţiilor fundamentale ale gândirii, prin utilizarea metodelor 

activizante, având ca punct de plecare un conţinut informaţional operant; strategiile didactice 

utilizate vor urmări dezvoltarea capacităţilor elevilor de a analiza informaţiile structurate 

sistemic, de a compara sistemele de informaţii integrate, ajungând în final la adevăruri).  

 Pentru învăţământul preuniversitar se pot identifica trei puncte de intrare a 

interdisciplinarităţii: niveluri rezervate conceptorilor, învăţătorilor şi profesorilor, prin 

intermediul activităţilor nonformale sau extraşcolare. 

 Analiza propunerilor efectuate de cadrele didactice chestionate ne-a condus la conturarea 

unor modele de grupare a disciplinelor, numǎrul cel mai mare de opţiuni avându-l modelul 

format din Limba şi literatura românǎ, Cunoaşterea mediului, Educaţie plasticǎ şi Educaţie 

muzicalǎ, urmat de modelul alcǎtuit din Limba şi literatura românǎ, Istorie/ Geografie şi 

Educaţie muzicalǎ. 

3. Conceperea unui proiect de curriculum pentru activitǎţi integrate la clasa I 

Demersul de proiectare a modelului de proiect pentru curriculum prin activitǎţi integrate 

a favorizat conturarea unor reflexii, şi anume: 

 Predarea tematică presupune integrarea diferitelor discipline prin explorarea unei idei 

interesante care se leagă de mai multe domenii. 

 Predarea tematică se face în aşa fel încât elevii să vadă legăturile dintre diferitele 

discipline şi legăturile acestora cu viaţa. 
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4. Experimentarea PCAI prin implementarea acestuia în cadrul activităţilor instructiv-

educative desfǎşurate la clasa I 

 Modelul conceput a fost implementat în contextul experimental oferit de PCAI pentru 

explorarea aplicabilităţii şi relevanţei lui practice. 

5. Analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute în urma experimentării PCAI 

Aspectul constatativ al cercetării a fost orientat înspre culegerea sistematică de 

informaţii, apoi prelucrarea acestora pentru a se ajunge la desprinderea semnificaţiei lor. 

 Primul aspect pe care ne-am propus să-l demonstrăm, acela al eficienţei organizării 

învăţării din perspectivă inter/transdisciplinară prin intermediul activităţilor integrate şi 

reorganizarea spaţio-temporalǎ a activităţilor didactice (IS1), a fost realizat prin înregistrarea şi 

analiza rezultatelor obţinute prin administrarea unor teste (pretest, posttest şi test de revenire). 

 Al doilea aspect urmărit, acela al eficienţei utilizării metodei proiectelor ca strategie 

didactică de bază în organizarea activităţii integrate la dezvoltarea relaţiilor interpersonale, la 

integrarea elevilor cu probleme de adaptare la specificul activitǎţii şcolare, a condus la concluzia 

că organizarea colectivelor de elevi, în cazul activităţii pe grupe, ţinând cont de relaţiile de 

acceptare, respingere sau izolare puse în evidenţă de testul sociometric, este de o importanţă 

definitorie în vederea formării unor abilităţi de relaţionare şi comunicare care contribuie la 

integrarea elevilor cu probleme de adaptare în grupul social al clasei. 

 Cel de-al treilea aspect urmărit, demonstrarea faptului că aplicarea modelului de 

curriculum prin activităţi integrate contribuie la dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de şcoală 

(învăţare, colegi, clasă), ne-a permis obţinerea unui feed-back în legǎturǎ cu efectele pe planul 

relaţiilor interumane stabilite între membrii comunitǎţilor şcolare implicate în experiment, 

raportarea subiecţilor la formele de organizare a activitǎţii şi, nu în ultimul rând, gradul de 

dezvoltare a stimei de sine şi a capacitǎţii de asumare de responsabilitǎţi la nivelul grupului. 

6. Crearea unui set de materiale adiţionale pentru susţinerea demersului de integrare 

curriculară şi testarea eficienţei acestora 

Pentru a creşte aplicabilitatea modelului PCAI am realizat un set de materiale suport 

pentru practica integrării curriculare.  

 Dintre materialele suport realizate amintim: proiectul educaţional; fişe de proiectare 

curiculară; instrumente de evaluare a eficienţei integrării curriculare; fişe de urmărire a 

progresului în învăţare; organizatori grafici; etc. 

Considerăm că acest obiectiv n-a fost realizat la parametrii pe care i-am proiectat în 

momentul iniţializării demersului nostru practic- aplicativ. Pe parcursul desfăşurării 

experimentului au apărut situaţii care au necesitat reconsiderarea unor materiale adiţionale. 
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7. Realizarea de inovaţii procedurale aplicabile pe scara largă, la nivelul 

învăţământului primar din judeţ 

Pentru ca produsele obţinute în urma derulării cercetării ştiinţifice şi validate în urma 

realizării analizei statistice să aibă un impact puternic, cel puţin la nivel judeţean, este nevoie ca: 

 întâlnirile organizate cu învăţătorii din Cluj-Napoca (în cadrul Cercului pedagogic pe 

oraş şi a Comisie metodice a învăţătorilor) au oferit posibilitatea prezentării intenţiilor noastre 

conceptuale şi experimentale, demonstrării, prin activităţi concrete, a importanţei şi eficienţei 

implementării unui model de curriculum conform paradigmei integrării curriculare; 

 publicarea de articole pe tematica abordată în lucrare, în publicaţii de referinţă pentru 

literatura pedagogică clujeană, a sensibilizat cadrele didactice asupra problematicii studiate şi au 

oferit modele (teoretice şi practice) de integrare curriculară; 

 diseminarea informaţiei teoretice şi a rezultatelor cercetării constatative, respectiv 

experimentale în cadrul grupului Yahoo, în cadrul unor manifestări susţinute la sediul ISJ Cluj, 

respectiv al CCD Cluj a avut ecou în rândul învăţătorilor, unii dintre aceştia dorind să facă parte 

dintr-un colectiv care să continuie preocupările în acest domeniu. 

b) Concluzii referitoare la agenţii invăţării (cadre didactice şi elevi) 

 Există opţionale care nu ţin cont de particularitãţile de vârstã ale elevilor (TIC – clasa I; 

redactare de text în sem.I, clasa I; Lb.modernă la cl. I-II: exprimare în scris). 

 În continuare este nevoie de o schimbare de mentalitate, în primul rând a dascălilor ca 

agenţi principali ai reformei învăţământului, deoarece se remarcă o reticenţă în ceea ce priveşte 

proiectarea şi realizarea activităţilor integrate. 

 Abordarea de tip integrat are o eficienţă crescută în creşterea motivaţiei elevilor şi în 

stimularea operaţiilor superioare ale gândirii, deoarece învăţarea bazată pe proiect este acţiune 

de cercetare şi acţiune practică în acelaşi timp. 

 În funcţie de modul cum intervine profesorul, interdisciplinaritatea se face prin: corelaţii 

obligatorii şi minimale, prevăzute de programele şcolare sau impuse de logica predării noilor 

cunoştinţe sau conexiuni disciplinare sistematice şi elaborate, care constituie expresia unei 

viziuni bi- sau pluridisciplinare. 

 Este necesară o pregătire a profesorilor pentru organizarea interdisciplinară a 

conţinuturilor, în sensul că modalitatea cea mai viabilă de lucru va fi lucrul în echipe de 

profesori care vor colabora la elaborarea şi desfăşurarea curriculumului unei clase, precum şi la 

dimensionarea unor conţinuturi (prin planuri, programe, manuale), deschizând perspective reale 

viziunii interdisciplinare. 

 Răspunsurile primite la chestionarele aplicate învăţătorilor ne permit să afirmăm că 

abordarea integratǎ a curriculumului este utilǎ cel puţin din urmǎtoarele considerente: 
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- Are un caracterul practic, aplicativ şi util al cunoştinţelor/ abilitǎţilor pe care şi le 

formeazǎ elevii, necesare în mod cotidian; 

- Se poate realiza o organizare tematicǎ a conţinuturilor, acestea fiind mai atractive; 

- Elevii devin mai motivaţi, manifestǎ interes mai mare pentru învǎţare; 

- Este foarte importantă utilizarea muncii în echipǎ ca şi formǎ preponderentǎ de 

organizare a experienţelor de învǎţare; 

- Se poate realiza o antrenare mai eficientǎ a colectivului de elevi; 

- Se dezvoltă relaţiile de colaborare şi capacitatea de socializare; 

- Abordarea integratǎ reprezintă un facilitator în realizarea transferului şi dezvoltarea 

abilitǎţii de a rezolva probleme, în contexte noi, pe baza experienţei acumulate; 

Analiza comentariilor dascălilor intevievaţi ne-a oferit posibilitatea de a contura 

urmǎtoarele observaţii: 

 Abordarea integratǎ a curriculumului este un demers dificil de realizat, presupune o 

pregǎtire anterioarǎ a cadrelor didactice şi o disponibilitate mai mare din partea acestora în ceea 

ce priveşte volumul şi durata activitǎţilor desfǎşurate în etapa de proiectare a curriculumului.  

 Pentru a înţelege specificul acestui mod de abordare a curriculumului, cadrele didactice 

doresc sǎ vadǎ mai multe activitǎţi model şi sǎ participe la cursuri de formare pe aceastǎ temǎ. 

 Produse realizate de cǎtre elevi sunt deosebite, fac posibilǎ apropierea învǎţǎrii de viaţa 

de zi cu zi. 

 Evaluarea cunoaşte forme mult mai variate şi este axatǎ pe formarea de abilitǎţi şi 

competenţe nu pe acumularea de cunoştinţe. 

 Evidenţierea rezultatelor activitǎţii este posibilǎ prin realizarea de portofolii, postere, 

machete, serbǎri, târguri etc. 

 Pentru o mai bunǎ organizare a activitǎţilor de tip integrat se resimte ca necesarǎ apariţia 

unor materiale suport pentru învǎţǎtori. 

 Sunt şi cadre didactice care privesc cu rezervǎ şi suspiciune acest mod nou de abordare a 

activitǎţii instructiv- educative. Acestea menţioneazǎ cǎ nu orice fel de cunoştinţe se pot 

acumula astfel, cǎ trebuie sǎ se pǎstreze un echilibru între activitǎţile clasice, tradiţionale şi cele 

integrate. 

 Alte cadre didactice au fost interesate de realizarea de experienţe de învǎţare prin 

intermediul metodei proiectului. 

 Predarea tematică, privind mai multe discipline, solicită o planificare şi o cooperare 

didactică. Aceasta permite cadrului didactic să-şi organizeze programa în jurul unor teme, a unor 

probleme pe care elevul le găseşte interesante, antrenante, oferă posibilitatea de a organiza 
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activitatea altfel decât pe baza unei singure discipline, prin gruparea conţinuturilor pe unităţi 

tematice. 

Experimentarea a constituit, pe de o parte, o modalitate de testare a efectelor pe care 

metoda proiectelor o are în formarea competenţelor transversale, iar pe de altǎ parte, o 

modalitate de măsurare a interesului şi disponibilităţii instituţiilor educaţionale, ale elevilor şi ale 

cadrelor didactice pentru asumarea practicii integrării curriculare. 

Învăţătorii participanţi la experiment au apreciat că: 

 Manualul aplicantului (cu referiri la modalitatea de aplicare şi evaluare a testului) a fost 

un material de lucru foarte eficient. 

 Utilizarea informaţiilor oferite de Testul sociometric (respectiv matricea sociometrică şi 

sociograma) s-a constituit într-un element definitoriu pentru organizarea concretă a colectivelor 

de elvi în cadrul activităţilor cu caracter integrat. 

 Lista de specificaţii transmisă învǎţǎtorilor a favorizat o cât mai bunǎ coordonare a 

activitǎţilor şi a asigurat realizarea unei similitudini în ceea ce priveşte metodologia utilizatǎ 

(strategiile didactice, materiale suport etc.) de toţi participanţii la experiment. 

 Utilizarea grupului Yahoo ca mijloc de comunicare şi-a dovedit eficienţa în realizarea 

unui schimb rapid şi prompt de interogări, informaţii şi sugestii, în ilustrarea unor momente de 

referinţă din desfăşurarea proiectului. 

 Activităţile proiectului au drept rezultat produsele elevilor şi performanţe legate de 

sarcini realizate de aceştia. 

 Strategiile didactice crează un mediu de învăţare mai bogat şi promovează capacităţile de 

gândire de ordin superior. 

În ceea ce priveşte grupul elevilor care au participat la experiment în calitate de subiecţi, 

putem afirma că: 

 Elevilor li se creeazǎ ocazia de a folosi cunoştinţe şi tehnici de lucru dobândite la mai 

multe discipline. 

 Fiind o activitate centratǎ pe elev, îi dǎ acestuia posibilitatea de a asambla într-o viziune 

personalǎ cunoştinţele pe care le are. 

 Elevii se află în centrul procesului de învăţare, fiind implicaţi în sarcini de lucru 

autentice, cu final deschis. 

 Sarcinile proiectului au dat elevilor posibilitatea de a lua decizii şi de a folosi propriile 

subiecte de interes şi lucrurile care le plac pentru a obţine produse şi a realiza performanţe.  

 Elevii colaborează în grupuri, asumându-şi roluri care valorifică abilităţile şi calităţile lor 

personale, sunt provocaţi să cerceteze mai în profunzime subiectul cu ajutorul întrebărilor de 

conţinut. 
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 Proiectele au relevanţă pentru viaţa elevilor şi pot implica reprezentanţi ai comunităţii 

sau experţi din exterior, care asigură un context pentru învăţare. 

 Elevii pot prezenta ceea ce au învăţat unui public real, pot face legătura cu resursele 

comunităţii, îşi demonstrează cunoştinţele şi competenţele prin produsele şi performanţele 

realizate. 

 Elevii au acces la diferite tipuri de tehnologie, pot depăşi limitele sălii de clasă, 

colaborând cu alţi elevi aflaţi la distanţă, prezentându-şi rezultatele învăţării cu ajutorul 

instrumentelor multimedia. 

 Introducerea unor teme integrate, restructurarea conţinuturilor, utilizarea metodei 

proiectului la clasa I contribuie la achiziţionarea de tehnici de învăţare eficientă, la creşterea 

sintalităţii colectivului de elevi, la realizarea de achiziţii comportamentale specifice 

competenţelor sociale, de cooperare prin adaptarea elevilor la specificul activitǎţii şcolare, 

ameliorarea rezultatelor şcolare şi formarea unei atitudini pozitive faţă de şcoală. 

 Utilizarea unor indici statistici de corelaţie ne permite să afirmăm că variabila 

independentă implementată (proiectarea şi aplicarea modelului de curriculum prin activităţi 

integrate), respectiv variabila dependent v.d.1 identificată (obţinerea de rezultate şcolare mai 

bune) confirmă aşteptările iniţiale, demonstrând că realizarea activităţii instructiv-educative prin 

intermediul activităţilor integrate reprezintă un cadru eficient de manifestare a elevului şi de 

formare a competenţelor necesare unei mai bune integrări la realităţile sociale actuale. 

În continuare vom prezenta observaţiile care ne-au permis să afirmăm că aplicarea 

modelului de curriculum prin activităţi integrate contribuie la dezvoltarea atitudinii pozitive faţă 

de şcoală: 

 Mai mult de trei sferturi din elevii participanţi la activitǎţile integrate preferǎ sǎ lucreze 

în perechi/în grup în comparaţie cu elevii din clasa de control, ale cǎror preferinţe sunt aproape 

echivalente, raportat la activitǎţi individuale versus activitǎţi în perechi/ în grup. 

 Din perspectiva spaţiului (formal sau informal) în care se desfǎşoară activitatea, a 

raportǎrii subiecţilor la formele de organizare a activitǎţii, elevii- subiect au o deschidere mai 

mare spre colaborare, spre noi locuri în care sǎ se desfǎşoare activitatea. 

 Activitǎţile integrate şi organizarea colectivului de elevi pe grupe faciliteazǎ dezvoltarea 

competenţelor de comunicare şi relaţionare, a capacitǎţii şi disponibilitǎţii de colaborare şi 

întrajutorare. 

 Elevii lotului de control preferǎ sǎ lucreze singuri, pe când elevii din lotul experimental 

preferǎ sǎ lucreze în echipǎ, aceasta aratând clar orientarea distinctǎ a celor douǎ loturi spre un 

anumit tip de activitate. 
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 Se confirmǎ deschiderea spre colaborare şi cooperare spre orice coleg, pe care o au elevii 

care au desfǎşurat activitǎţi integrate, în comparaţie cu caracterul destul de individualist şi 

discriminator al relaţiilor de colaborare pe care le manifestǎ elevii din lotul de control.  

 În ceea ce priveşte gradul de responsabilizare a elevilor, lotul experimental are o 

distribuţie uniform crescǎtoare a frecvenţelor, în comparaţie cu cel de control care variazǎ 

neregulat. 

 Deoarece elevii participanţi la activitǎţi integrate se bucurǎ de victoria altora în proporţie 

dublă faţă de cei din lotul de control, putem afirma cǎ activitǎţile integrate contribuie la 

dezvoltarea fair-play-ului, elevii acceptând mai uşor eşecul şi conştientizând necesitatea de a 

realiza mai bine sarcinile primite pentru a putea înregistra succes. 

Aşa cum era de aşteptat, desfăşurarea cercetării experimentale, a generat posibilitatea de 

a întrevedea noi perspective, de a contura alte posibile (sub)teme, de a fixa noi obiective, 

respectiv alte ipoteze de lucru, noi instrumente de evaluare şi alte tehnici de analiză statistică a 

datelor, iar procesul de colectare şi analiză a datelor ne-a oferit posibilitatea de a sesiza anumite 

limite ale cercetării. Acestea sunt menţionate în ultimul paragraf al lucrării.  

După o trecere în revistă a unor posibile direcţii de dezvoltare a cercetării pe care am 

intreprins-o, este facil de sesizat care ar fi limitele acesteia. 

Dintre acestea, considerăm că cele mai importante sunt cele care vizează modalitatea de 

realizare a analizei statistice a datelor. Astfel, în loc de utilizarea unei tehnici statistice 

neparametrice de distribuţia datelor, poate că ar fi fost mai sugestivă utilizarea unei tehnici 

statistice parametrice, care pleacă de la o serie de condiţii privind normalitatea şi omogenitatea 

dispersiei distribuţiei rezultatelor subiecţilor. 

O altă limită a studiului este faptul că reperele temporale au limitat demersul 

experimental doar la clasa I. Această limită o considerăm ca fiind, oarecum, eliminată deoarece 

preocuparea noastră în proiectarea unui PCAI s-a concretizat prin organizarea de activităţi 

integrate aservite aceloraşi principii şi la clasa a II-a şi a III-a, pe care le-am condus până în 

prezent, urmând ca anul viitor să încerc încheierea unui ciclu pe care sa-l analizez în alt context 

ştiinţific. 

Teza conţine câte o listă a celor 100 tabele şi a celor 61 figuri, o listă bibliografică ce 

cuprinde 177 titluri (autori români şi străini), o bogată webografie, precum şi un număr de 14 

anexe (cuprinzând: liste cu obiective, pliante de informare, proiecte, liste de verificare, 

protocoale de colaborare, matrice sociometrice, teste, chestionare). 
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