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Revista “T” este prima revist  de educa ie transdisciplinar  din înv mântul 
preuniversitar românesc, editat  de Centrul de Aplica ii Transdisciplinare în 
Educa ie de la Colegiul Na ional „Moise Nicoar ”, Arad, România 

Are ca public- int  elevii i profesorii din înv mântul preuniversitar 

Apare semestrial i bilingv (român -englez ), începând cu cel de-al doilea num r. 

Revista are urm toarele obiective:  

 ini ierea în metodologia transdisciplinar  definit  de Basarab Nicolescu  
 formarea unei atitudini transdisciplinare în rândul elevilor i profesorilor din 

înv mântul preuniversitar 
 facilitarea schimburilor de idei i experien e între cei interesa i de aplicarea 

transdisciplinarit ii în înv mântul preuniversitar 
 formarea ( coagularea) unui grup de lucru alc tuit din profesori i elevi care 

 disemineze experien ele transdisciplinare din înv mântul preuniversitar 
românesc     

 
Revista va avea trei rubrici permanente, dup  cum urmeaz : 
 

1. Transdisciplinaritatea pe în elesul tuturor 
 Rubric  destinat  ini ierii în transdisciplinaritate 
 Articole/studii de specialitate ce vizeaz  conceptele fundamentale ale 

transdisciplinarit ii 
 Glosar de termeni specifici transdisciplinarit ii 
 Anun uri despre c i /publica ii cu tematic  transdisciplinar  

(recenzii) 

Educa ia transdisciplinar  Aplica ii 

 Rubric  destinat  prezent rii i populariz rii tuturor încerc rilor de 
aplicare a metodologiei transdisciplinare în înv mântul 
preuniversitar românesc  

 Prezentarea i popularizarea tuturor activit ilor cu con inut  

http://www.moisenicoara.ro/revista-t/


transdisciplinar derulate în coal : cercuri, ateliere, mese rotunde, 
dezbateri, lec ii, întâlniri, simpozioane, conferin e 

 Prezentarea i popularizarea particip rilor la activit i cu con inut 
transdisciplinar desf urate la nivel na ional i interna ional 
 

2. spunsuri care î i a teapt  întreb rile 
 Rubric  interactiv  destinat  dialogurilor profesori-elevi; elevi-elevi; 

redactori-al i cititori 
 Scris  de to i cei care au g sit r spunsuri la întreb rile lansate sau care 

au întreb ri de pus 
 Eseuri libere inspirate de problematica transdisciplinar  

 

Revista este deschis  colaboratorilor externi  profesori i elevi  care vor s  
publice articole cu con inut transdisciplinar. 

Articolele pentru num rul al doilea al revistei vor fi trimise în român i englez , 
pân  la data de 20 martie 2012, pe adresa de mai jos. 

Persoan  de contact: prof. Mirela Mure an,  

                                  Colegiul Na ional “Moise Nicoar ”, Arad 

E-mail: mirela_muresan@hotmail.com 

tel. 0740/239389 
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