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ABSTRACT: Interdisciplinary involves intersection of different subject 
areas by ignoring the strict boundaries of disciplines. Metacognitive 
abilities such as decision making, problem solving, learning efficiency, 
are some of the objectives. On the curricular designing cross‑talk skills 
or key skills. Horizontal transfers occur interdisciplinary knowledge 
from one discipline to another, methodological and conceptual level. 
The transfer reduces the effort re‑learning that are common knowledge 
of several disciplines, enhances the functionality of the knowledge 
acquired within each discipline. The interdisciplinary approach fosters 
economic concepts and general principles, algorithms and strategies 
with a wide range of application in social sciences. Encouraging direct 
cooperation and exchange between specialists coming from different 
disciplines contribute to building a open nature of the research, the 
social practices and the school curriculum.
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Educaţia, ca activitate de modelare, de socializare, de conducere a pro‑
cesului de formare a tinerilor se realizează întotdeauna din perspectiva 
unui proiect de personalitate, a unui tip de om care să integreze în a face, 
a şti, a fi sistemul de valori pe care societatea tinde să‑l perpetueze, să‑l 
promoveze şi să‑l dezvolte. Şcoala devine responsabilă de (re)producţia 
socio‑culturală a comunităţii. Ea este o instituţie delegată de societate să 
formeze persoanele în consens cu o serie de vectori sociali, politici, eco‑
nomici şi culturali predeterminaţi şi determinanţi în procesul educării. 

Legea educaţiei nr. 1/2015 la articolul 2, aliniatele 1, 2 şi 3 enunţă viziu‑
nea – „promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi 
cognitive, capacităţi volitive şi capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale 
şi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în 
societate”, misiunea – „formare, prin educaţie, a infrastructurii mentale a 
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societăţii româneşti, în acord cu noile cerinţe, derivate din statutul României 
de ţară membră a Uniunii Europene şi din funcţionarea în contextul glo‑
balizării, şi de generare sustenabilă a unei resurse umane naţionale înalt 
competitive, capabilă să funcţioneze eficient în societatea actuală şi viitoare” 
şi idealul educaţional al şcolii româneşti – „dezvoltarea liberă, integrală şi 
armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome 
şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi 
dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru 
participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi 
pentru angajare pe piaţa muncii”. Ea propune idealul educativ capabil să sati‑
sfacă exigenţele comune făra a le pune între paranteze pe cele individuale. 

De la scriitorul şi filosoful englez Thomas Carlyle (1849), care carac‑
teriza Economia drept o „ştiinţă mohorâtă” ce a înlocuit valorile spirituale 
şi umane tradiţionale cu individualismul şi capitalismul nemilos la Robert 
Heilbroner (1994), care spunea că economia studiază oamenii în „râvna 
[lor] pentru bunuri materiale” diferenţa de perspectivă este relevantă. 
Heilbroner admite că această râvnă nu este, neapărat asociată cu cele mai 
elevate şi altruiste valori spirituale şi morale, dar, în mod cert, presupune 
valori care au reprezentat şi reprezintă finalităţi sociale majore. În mai 
puţine cuvinte, gradul de educaţie economică determină calitatea vieţii 
fiecăruia dintre noi. Se cuvine să justificăm modul economic de gândire 
în câteva principii clare care ne permit demersul interdisciplinarităţii în 
predarea economiei: 

– Oamenii aleg! Toate fenomenele sociale au ca punct de plecare ale‑
gerile pe care indivizii le fac în funcţie de beneficiile şi costurile la care se 
aşteaptă (Heynes, 1991).

– Alegerile au consecinţe. Economia presupune analiza efectelor 
secundare. Preţul unui bun sau al unui serviciu este influenţat de ceea 
ce oamenii aleg. Creşterea impozitelor aduce statului venituri mai mari 
dar, totodată, duce şi la scăderea interesului pentru muncă, economii şi 
investiţii.

– Orice lucru are un cost. Orice acţiune presupune timp, efort sau 
renunţarea la a face altceva. Punctul de vedere economic e, deopotrivă, cel 
al plusurilor şi minusurilor iar soluţiile sunt cel mai adesea compromisuri, 
respectiv costuri de oportunitate.

– Oamenii reacţionează la stimulente în moduri predictibile (Mankiw, 
2003). Economia este o ştiinţă care studiază motivaţiile oamenilor. Oferta 
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şi cererea existente pe piaţă, preţurile, profiturile, salariile, deciziile pe 
care le adoptă autorităţile sunt strâns legate de motivaţiile producătorilor, 
lucrătorilor sau consumatorilor.

– Oamenii creează sisteme economice prin care influenţează opţiu‑
nile şi motivaţiile. Convieţuirea este guvernată de norme scrise şi nescrise. 
Dacă normele se schimbă, se schimbă motivaţiile şi comportamentele 
oamenilor. În economia de piaţă, proprietatea privată creează un întreg 
sistem de motivaţii iar drepturile de proprietate trebuie create şi garantate 
în societate.

– Schimbul voluntar crează bunăstare. Oamenii fac comerţ atunci 
când cred că, prin aceasta, situaţia li se va îmbunătăţi.

– Valoarea unei teorii stă în capacitatea ei predictivă. De exemplu, gân‑
direa economică se bazează pe ideea de marginalitate. Toate deciziile se iau 
în urma unei analize marginale. Firmele îşi maximizează profitul dacă au 
costurile marginale egale cu veniturile marginale. Consumatorii îşi satisfac 
maximum de nevoi atunci când costul marginal antrenat de consumarea 
unui bun suplimentar este egal cu beneficiul marginal obţinut.

Economia presupune formarea unui set de valori şi atitu‑
dini precum spiritul întreprinzător, libera iniţiativă, eficienţa, 
raţionalitatea utilizării resurselor, comportament economic activ şi res‑
ponsabil. Interdisciplinaritatea este imput prin curriculum şi output prin 
competenţele formabilului. Perspectiva interdisciplinară a apărut atât ca 
un reflex al mutaţiilor din sfera epistemologiei, cât şi pe fondul unei nece‑
sităţi de integrare a conţinuturilor într‑un curriculum cât mai eficient care 
să satisfacă pozitiv şi supaunitar raportul dintre cantitatea de cunoştinţe 
şi efortul de învăţare. Interdisciplinaritatea, respectiv integrarea pe ori‑
zontală a conţinuturilor, îşi propune „organizarea învăţământului astfel 
încât să furnizeze elevilor ocazia de a se familiariza cu principii generale 
sau orintate în contexte cât mai variate posibil”(D’Hainaut, Lawton, 1981). 
Interdisciplinaritatea îşi propune construirea unor structuri mentale dina‑
mice, flexibile si responsive, capabile sa sprijine deciziile cele mai potrivite. 
Rezolvarea de probleme poate fi considerată cea mai importantă forţă 
motrice a integrarii, datorită relevanţei sale practice. Problemele cu care 
ne confruntăm în viaţa profesională, socială sau personală impun judecăţi 
şi decizii care nu sunt, de regulă, limitate în jaloanele disciplinare. Aceste 
probleme au un caracter integrat, iar rezolvarea lor impune corelaţii rapide 
şi semnificative.
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Abordarea interdisciplinară presupune o intersectare a ariilor discipli‑
nare, fiind depăşite limitele stricte ale disciplinelor; integrarea are în vedere 
nu conţinuturile ci realizarea unor obiective de învăţare de nivel mai înalt. La 
nivelul proiectarii curriculare vorbim de competente transversale sau com‑
petente cheie. Prin interdisciplinaritate se dezvolta competenţe integrate/
transversale/cheie/crosscurriculare (gândire critică, rezolvare de probleme, 
comunicare eficientă, lucru în echipă). Strategia de didactică specifică este 
predarea‑învăţarea bazată pe rezolvarea de probleme (metode active: pro‑
blematizarea, studiul de caz, proiectul sau tema de cercetare, simularea, 
jocul de rol, exerciţiul iar ca metode interactive: metode de gândire critică, 
lucrul în grupuri mici) în timp ce focalizarea procesului are loc pe compe‑
tenţe de transfer. Observăm centrarea procesului de instruire pe învăţare, pe 
elev, dezvoltarea pedagogiilor active, participative de lucru la clasă, lucrul pe 
centre de interes, învăţarea tematică sau conceptuală, învăţarea pe bază de 
proiecte sau de probleme, învăţarea prin cooperare. Are loc o învăţare dura‑
bilă şi cu sens, prin interacţiuni permanente între discipline, prin relevanţa 
explicită a competenţelor formate în raport cu nevoile personale, sociale 
şi profesionale. Decentrarea teoriei şi practicii pedagogice de pe ideea de 
disciplină şi a decompartimentării achiziţiilor învăţării are loc în favoarea 
interacţiunilor şi corelaţiilor. Metodologiile şi ipotezele care aparţin unor 
discipline diferite sunt conectate şi modificate pentru a se adapta la nevoile 
de cercetare, construind noi instrumente, care să permită investigarea unor 
subiecte dificile, care depăşesc posibilităţile unei singure discipline. 

În domeniul economiei, de exemplu, subiecte complexe cum ar fi 
inflaţia, piaţa forţei de muncă, creditul sau piaţa schimburilor valutare 
necesită diferite abordări care combină economia, matematica, geografia, 
politica, sociologia, biologia, fizica, chimia şi altele. Interdisciplinaritatea 
presupune decantarea de noi practici şi ipoteze de lucru pentru fiecare 
disciplină implicată. În acest sens, putem da ca exemplu ştiinţa suste‑
nabilităţii, care are particularizări în practic toate disciplinele ştiinţifice 
(ecologie, economie, sociologie, medicină, chimie, ştiinţele pământului 
etc.) a căror compunere conduce la metode noi de cercetare integrativă. De 
regulă, apariţia de noi paradigme se datorează trecerii de la o etapă la alta 
în progresul ştiinţei şi tehnologiei cum ar fi trecerea de la mecanică (meca‑
nizare) la era electricităţii şi superconductivităţii (electronica, informatica 
etc.), care a permis accelerarea mai intensă a secvenţialităţii proceselor 
până la cvasisimultaneitatea acestora. 
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Un tip interesant de interdisciplinaritate îl reprezintă relaţia dintre ştiin‑
ţele fizice şi economie, care au generat aşa‑numita disciplină ştiinţifică nouă 
– Econofizica (Econophysics) – ca domeniu de cercetare care aplică teoriile şi 
metodele iniţial generate de fizică în soluţionarea unor probleme economice 
îndeosebi în domeniile incertitudinii, proceselor stohastice ale dinamicii 
neliniare şi pieţelor financiare. Interferenţa dintre fizică şi economie îşi are 
origini cu mult mai îndepărtate, pornind de la teoria elasticităţii, a multi‑
plicatorului, acceleratorului (J.M. Keynes) şi oscilatorului, dacă nu chiar ca 
optimul lui Vilfredo Pareto (1897), care a observat pentru prima oară diferen‑
ţele din distribuţia veniturilor între categoriile socioprofesionale, analizate 
în prezent de econofizicieni cu ajutorul modelelor legii puterii (power law 
distributions) aplicate la previziunile preţului capitalului şi ale altor procese 
pe pieţele financiare. Instrumentele principale ale econofizicii sunt metodele 
probabilistice şi statistice, modelele haotice, modele cu criticalitate autoor‑
ganizaţională, modele pentru previzionarea cutremurelor (Ball, 2006) etc.

Întrucât fenomenele economice sunt rezultatul interacţiunii unei mul‑
titudini de factori complecşi şi heterogeni, cercetarea acestora se efectuează 
şi cu ajutorul metodelor mecanicii statistice, adoptate la specificul şi com‑
portamentul economic al indivizilor pornind de la legile care guvernează 
interacţiunea particulelor din fizică. Şi alte domenii ale fizicii şi‑au găsit 
aplicabilitate în economie: dinamica fluidelor, mecanica clasică şi cuantică 
(inclusiv aşa‑numitele economii clasică şi cuantică), legile difuziei, modele 
gravitaţionale, teoriile haosului (Mantegna et al., 1999, Bouchaud, 2006, 
Chakrabarti et al., 2006, McCauley, 2004, Chatterjee, 2005, Mirowski, 
1983). Interdisciplinaritatea este considerată şi ca o soluţie la efectele nega‑
tive pe care le poate genera specializarea excesivă. Dat fiind marele volum 
de cunoaştere acumulat în toate domeniile ştiinţei, noutăţile şi recunoaş‑
terea în carieră se bazează pe specializare profesională a cercetătorilor care 
devine tot mai îngustă, dar capătă profunzime. Interdisciplinaritatea vine 
să suplinească eventualele neajunsuri ale specializării în ştiinţă, oferind 
posibilitatea cooperării, consultării şi potenţării reciproce între specialişti 
din diferite domenii, capacitând de ţeluri, obiective şi probleme comune 
care transced disciplinele ştiinţifice printr‑o serie de provocări generale. 

Rezultatul colaborării interdisciplinare constă în identificarea de noi 
soluţii, metode, mecanisme şi instrumente de cercetare pentru una sau mai 
multe dintre disciplinele ştiinţifice, ca urmare a complementarităţii induse 
dintre acestea. Rezultatele cercetării interdisciplinare sunt de importanţă 
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primordială pentru educarea tinerei generaţii, informarea şi implicarea 
managerilor, liderilor şi cetăţenilor prin cunoştinţe noi, care le oferă posi‑
bilităţi de implementare, de informare şi analiză, evaluare şi sinteză din 
surse multiple, în vederea unor fundamentări mai bune a deciziilor la dife‑
rite niveluri ierarhice de agregare economică şi socială.

Transdisciplinaritatea este privită ca o forma superioară a interdiscipli‑
narităţii şi presupune concepte, metodologie şi limbaj care tind să devină 
universale (teoria sistemelor, teoria informaţiei, epistemologia, ciberne‑
tica, modelarea etc.) Abordarea de tip transdisciplinar tinde către o fuziune 
a cunoştinţelor specifice diferitelor discipline, la descoperirea unor noi 
câmpuri de investigaţie, la conceperea unor noi programe de cercetare.
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