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Abstract:
SPECIALISTS BELIEVE THAT A COMPETENCE-BASED CURRICULUM CAN BETTER RESPOND TO
THE CURRENT DEMANDS OF SOCIAL AND PROFESSIONAL LIFE, THE LABOR MARKET, BY
FOCUSING ON THE CONCRETE ACQUISITION OF THE STUDENT. THE EDUCATION PROCESS
AIMS AT THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF BASIC, FUNCTIONAL EDUCATIONAL SKILLS
NECESSARY FOR STUDENTS TO CONTINUE THEIR STUDIES AND / OR TO ENTER THE LABOR
MARKET.
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În sistemul de învăţământ românesc, termenul de „curriculum” a început să fie utilizat
numai după anul 1990, când au apărut primele elemente ale culturii curriculare. Conceptul
a fost utilizat şi mai mult după anul 1996, o dată cu lansarea reformei comprehensive,
cuprinzătoare a învăţământului.
În perspectiva realizării temei „Aspecte sociologice privind reforma curriculară în
învăţământul preuniversitar”, am stabilit următoarele obiectiv generale ale cercetării:
 Să urmărească atingerea idealului educaţional;
 Să selecteze conţinuturi flexibile, în concordanţă cu cerinţele actuale şi cu
interesele şi nevoile educaţionale ale individului;
 Să asigure integrarea conţinuturilor, respectiv abordările interdisciplinară,
multidisciplinară şi transdisciplinară;
 Să ţină cont de principiile de elaborare a curriculum – ului;
 Să valorifice potenţialul elevilor, să le dezvolte motivaţia pentru studiu,
receptivitatea faţă de nou, curajul de a acţiona;
 Să asigure operaţionalitatea şi funcţionalitatea achiziţiilor elevilor:
cunoştinţe, ailităţi, capacităţi, competenţe, etc.;
 Să evite supraîncărcarea informaţională şi să asigure decongestionarea
conţinuturilor învăţământuluiprin selectarea atentă a acestora şi prin
transferarea unor segmente de conţinut dinspre perioada şcolarităţii spre
postşcolaritate;
 Să asiguree descentralizarea curriculară, respectiv echilibrul optim între
curriculum –ul nucleu şi curriculum –ul la decizia şcolii, prin creşterea
ponderii acestuia din urmă pe masura crşterii vârstei de şcolaritate.
În ţara noastră începând cu anul scolar 1998 – 1999, se operază cu un Curriculum
Naţional, elaborat prin raportare la trei repere fundamentale:
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1. Dinamica sistemului de învăţământ românesc, respectiv necesităţile actuale şi de
perspectivă ale acestuia;
2. Tendinţele actuale şi criteiile internaţionale general acceptate în domeniul
reformelor curriculare;
3. Tradiţiile şi elementele sistemului românesc de învăţământ, care corespund din
punctul de vedere al reformei curriculare.
Conceput astfel încât să inducă o schimbare de tip democratic a practicilor educative din
şcoală, în sensul accentuării individualizării demersurilor de învăţare ale elevilor, până la
luarea în considerare a opţiunilor elevilor şi a părinţilor în alcătuirea programului şcolar.
Specialiştii consideră că un curriculum centrat pe competenţe poate răspunde mai bine
cerinţelor actuale ale vieţii sociale şi profesionale, ale pieţei muncii, prin centrarea
demersurilor didactice pe achiziţiile concrete ale elevului. În cadrul procesului de
învăţământ se vizează formarea şi dezvoltarea de competenţe educaţionale funcţionale, de
bază, necesare elevilor pentru a–şi continua studiile şi/ sau pentru a se încadra pe piaţa
muncii. O programă centrată pe competenţe, valori şi atitudini reflectă achiziţiile
cercetărilor psihologiei cognitive conform cărora, graţie deţinerii competenţelor, individul
poate realiza, în mod exemplar, transferul şi mobilizarea cunoştinţelor şi a abilităţilor în
contexte şi situaţii noi şi dinamice.
Competenţele formate pe parcursul educaţiei de bază răspund condiţiei de a fi necesare şi
benefice pentru individ şi pentru societate în acelaşi timp. Aşadar, specialiştii consideră că
un curriculum centrat pe competenţe poate răspunde mai bine cerinţelor actuale ale vieţii
profesionale şi sociale, ale pieţei muncii, prin centrarea demersurilor didactice pe achiziţii
integrate ale elevilor. Opţiunea pentru un curriculum centrat pe competenţe, atitudini şi
valori are în vedere accentuarea dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevilor şi
focalizarea pe achiziţii finale ale învăţării.
Curriculum – ul şi reforma curriculară
Conceptul de curriculum
În literatura pedagogică actuală nu există încă un consens privind definirea conceptului
de curriculum. Totuşi, majoritatea definiţiilor actuale încorporează câteva elemente
definitorii comune:
 Curriculum – ul reprezintă ansablul documentelor şcolare care fac referire la
conţinuturile activităţilor de predare – înăţare;
 Curriculum – ul integrează totalitatea proceselor educaţionale şi a experienţelor de
învăţare concrete, directe şi indirecte, concepute şi preconizate finalist de către
şcoală şi prin care trece elevul pe durata parcursului său şcolar;
 Curriculum – ul presupune abordarea sistemică a procesului de învăţământ prin
crearea unui ansamblu funcţional al competenţelor sale; astfel, în viziunea
sistemică, curriculum – ul este teorie şi practică ce articulează în manieră
sistemică multiplele şi complexele interdependenţe dintre: conţinutul
învăţământului(fixat în planurile de învăţământ şcolare şi universitare, în manuale,
etc.), obiectivele educaţionale, strategiile de instruire în şcoală şi în afara ei (în
contexte formale şi neformale), strategiile de evaluare a eficienţei activităţii
educaţionale.
În concluzie, curriculum – ul se referă la oferta educaţională a şcolii şi reprezintă
sistemul experienţelor de învăţae directe şi indirecte oferite educaşilor şi trăite de
aceştia în contexte formale, neformale şi chiar informale. El rămâne realitatea
interactivă între educatori şi educabili, cu efecte concrete, anticipate realist asupra
celor din urmă şi asupra procesului însuşi.
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Scurtă abordare a evoluţiei istorice a curriculum-ului
În domeniul educaţiei, conceptul „curriculum” a fost utilizat în a doua jumătate a
secolului XVI, în anul 1582 la Universitatea din Leida(Olanda) şi în anul 1633 la
Universitatea din Glasgow (Scoţia), ca răspuns al autorităţilor satale la autonomia mare a
universităţilor.
Semnificaţiile iniţiale ale conceptului erau acelea de conţinut al învăţământului, de plan
sau programa de studiu, respectiv de drum/ curs obligatoriu de studiu/ învăţare. Reapariţia
termenului „curriculum” în SUA, în secolul XX valorifica aceasta accepţiune primară,
restrânsă, de conţinut al învăţământului , într –o situaţie instructiv – educativă delimitată în
spaţiu şi timp. Însă raţiunea nu a fost deloc cea a unei simple schimbări pur terminologice,
ce şi – a dorit ca semnificaţia termenului să treacă dincolo de conţinuturi, planuri şi
programe, care reprezentau ceva static, cantitativ şi susceptibil de a fi transferat către
educaţi graţie unor finalităţi rigide.
La începutul secolului XX, în anul 1902, în lucrarea „The Child and the Curriculum”
americanul John Dewey introduce în circulaţie sintagma „experienţa de învăţare” a
copilului, organizată de şcoală, alături de ansamblul disciplinelor de învăţământ oferite şi
studiate şi sugerează complexitatea, amplitudinea şi dinamismul curriculum – ului ca
realitate educaţională. Sintagma „experienţa de învăţare” a fost preluată ulterior şi utilizată
extrem de mult în operaţionalizarea conceprului de „curriculum”. El sugerează
complexitatea, amplitudinea şi dinamismul curriculum – ului ca realitate educaţională. În
lucrarea „Copilul şi curriculum – ul, John Dewey avansa ideea curriculum – ului centrat pe
copil , care sa îi permită acestuia să utilizeze în activitatea cotidiană ceea ce a învăţat la
şcoala şi în activităţile din şcoala, experienţa de zi cu zi. El propunea ca sfera conceptului
de curriculum să cuprindă nu numai informaţiile, ci şi demersurile didactice asimilate a
acestora.
Repere istorice ale conceptului de curiculum în ţara noastră sunt relativ cunoscute din
cursuri şi lucrări referitoare la curiculum, elaborate de specialişti ai domeniului. Evoluţia
curriculum – ului din România pune în evidenţă, într –o formă uşor perceptibilă,
modificările importante care au avut loc în timp. Ceea ce dorim să subliniem sunt două
categorii de constatări. Oprimă constatare o reprezintă utilizarea conceptului de curriculum
în limbajul pedagogic din ţara noastră, încă din perioada anilor 1968 – 1972 (D. Potolea,
Institutul de Ştiinte Pedagogice: E. Noveanu, ş.a.), deci într – o prezenţă aproape sincronă
cu lucrări importante realizate la nivel internaţional. Această constatare scapă autorilor de
cursuri care au ca obiect şi curriculum, considerându – se că explorările semnificative au
început mult mai recent (în perioada 1995 – 1998). Considerăm că această primă constatare
semnificativă întăreşte ideea existenţei unor abordări mult anterioare datelor considerate
până în prezent ca momente iniţiale. A doua constatare este aceea că principalele concepte,
idei, termeni şi, într – un fel, filosofia curriculumului, au fost construite în perioada 1991 –
1995, în cadrul laboratorului de Curricullum al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, anterior
Proiectului de Reformă a Învăţământului Preuniversitar ( 1995 – 2001) cofinanţat de
Guvernul României şi Banca Mondială. Iniţiativa managerială a aparţinut directorului
Institutului, Cezar Bîrzea, iar concretizarea acţională, unui colectiv coordonat de
Alexandru Crişan (cu participarea unui număr de cercetători, menţionaţi pe documentele
din perioada respectivă). Ea s-a concretizat în mai multe documente conceptuale şi într –
un „Cadru de referinţă” (1998), extrem de interesant şi în prezent. Ulterior acestui moment,
au fost realizate dezvoltări conceptuale referitoare la curriculum, promovate, printre alţii,
de Mihaela Singer, Dakmara Georgescu, Matei Cerchez, Ligia Sarivan şi Lucian Ciolan.
Contribuţii semnificative au fost aduse aproape sincron (dar şi ulterior ca timp) de cerc. Şt.
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Dr. Mihaela Singer şi cerc. Şt. Dr. Ligia Sarivan, inclusiv pentru nivelul universitar(1999 –
2006). În paralel, în mediul universitar au fost promovate şi dezvoltate idei referitoare la
curriculum, printre alţii, de către D. Potolea, S. Cristea, N. Manolescu, L.Ciolan, I. Negreţ
– Dobridor (la Universitatea Bucureşti) şi Carmen Creţu (la Universitatea „Al. I. Cuza din
Iaşi). Menţionăm de asemenea, o lucrare deosebit de amplă şi documentată „Teoria
generală a curriculumului educaţional”, 2008, datorată profesorului I. Negreţ – Dobridor,
poate cea mai complexă de acest fel, în prezent, la nivel european. Subliniem totodată
contribuţiile recente asupra curriculumului, realizate în cadrul unui proiect desfăşurat sub
egida C.N.E.E. (coord. Proict Silviu Cristian Mirescu), tipărită în cinci volume la E.D.P.
(2012).
Am menţionat aceste momente şi persoane (precum şi contribuţia iniţială a lui
Alexandru Crişan), deoarece, în ultima perioadă de timp, originile Curriculumului Naţional
sunt estompate. Menţionăm, de asemenea, lucrări şi abordării recente ale Institutului de
Ştiinţe ale Educaţiei ( 2009 – 2015). Prezenta lucrare precizează şi documentele normative
ale Curriculumului Naţional (plan de învăţământ şi programe, conform LEN), a căror
obligativitate este evidentă; - documente curriculare, cu un caracter metodologic, opţional
şi auxiliar (ghiduri, manuale, alte auxiliare). Există, de asemenea, o prezentare extinsă a
lucrărilor recente referitoare la curriculum, deoarece unele sunt mai puţin cunoscute, multe
sunt nestudiate, iar altele au existat doar într-un anumit moment.
Reforma în educaţie şi reforma curriculară.
Spiru Haret asigura fundamentele teoretice şi practice ale reformei învăţământului
românesc. Legile haretiene – elaborate în colaborare cu sociologul şi pedagogul C.
Dimitrescu – Iaşi – rămân în istoria învăţământului „în sensul lor pedagogic cel mai larg”,
prin inovaţiile angajate „în problemele de politică educaţională”, valabile până la nivelul
„macrostructuri sociale”(Stoian Stanciu „Haretismul”). G.G. Antonescu, reprezentant
marcant al pedagogiei filosofice interbelice, elaborează o metodologie a reformei, bazată
pe „concepţia activistă”, dezvoltată de Spiru Haret şi pe „democratismul epocii”, influenţat
de o dubla reformă socială: reforma economică (realizată prin îmroprietărirea tăranilor) şi
reforma politică (realizată prin instituţionalizarea votului universal).
Reforma învăţământului vizează rezolvarea crizei morale a societăţii „prin rolul
prepondrent acordat culturii”, care poate declanşa resursele formative maxime ale
procesului de educaţie. Fundamentarea sa pedagogică angajează acţiunea complementară a
două principii orientative: „idealismul”, care proiectează scopul esenţial al educaţiei,
formarea omului şi „utilitarismul”, care vizează adaptarea continuă a învăţământului la
mediu. Reforma educaţiei propune astfel „un idealism activ”, care urmăreşte prin mijloac
specifice depăşirea crizei sociale, respectiv asigurarea progresului societăţii prin calitatea
actului de cultura şi de educaţie.
Reforma învăţământului vizează şi activitatea de conducere a şcolii care presupune
„o descentralizare administrativă”, bazată însă pe „o centralizare a metodelor motivate
ştiinţific, metode care trebuie aplicate în învăţământ”. G.G. Antonescu pledează astfel
pentru o conducere pedagogică aptă să aanseze „o politică de reforme şcolare serioase,
bine întemeiate pe realităţi şi pe convingeri ştiinţifice, nu imaginare”.
Onisifor Ghibu aspira la unitatea ditre metodologia reformei şi politica educaţiei.
Angajându – se social „în momente istorice de cumpănă” – organizarea scolii româneşti
din Transilania; fundamentarea învăţământului în limba română, în Basarabia;
reorganizarea învăţământului din Transilvania (după) – Onisifor Ghibu are în vedere
umătoarele linii de politică a educaţiei: relaţia dintre fondul şi forma reformei, care trebuie
rezolvată pentru „a evita greşeala fatală de a ne ocupa mai întâi de forme şi abia după
aceea de fond”: raportul dintre factorul politic şi conducerea sistemului de învăţământ care
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trebuie rezolvat „pentru ca ministru să nu se schimbe cu fiecare guvern ci să fie menţinut
până ce adevăraţii judecători – corpul didactic şi părinţii îl socotesc folositor”; corelaţia
dintre logica elaborării reformei şi logica aplicării reformei, care trebuie fundamentată
prin: stabilirea idealului educaţional de către o „Constituantă filosofică formată din
personalităţile neamului”; stabilirea obiectivelor învăţământului şi urmărirea lor timp de
ani de către o „Constituantă pedagogică”, concepută ca un „parlament profesional”;
organizarea anchetei sociale necesare pentru a putea cunoaşte reacţiile comunităţilor
educative şi pentru a realiza „reeducarea corpului didactic” în sensul stabilit de cele două
Constituante; studierea materialului acumulat în urma anchetei sociale „în vederea punerii
lui în aplicaţie prin Legi, Regulamente, Cărţi didactice şi Instrucţiuni anume”(Onisifor
Ghibu).
Criza generală a sistemelor moderne de învăţământ reprezintă cauza fundamentală a
reformelor şcolare contemporane, angajate practic, după -, în toate tările lumii. „Criza
mondială a educaţiei”, analizată de Philip H. Coombs la sfârsitul anilor de pe poziţia
directorului Institutului Internaţional de Planificare a Educaţiei, întreţine o contradicţie
multiplă, eidentă la nivelul structurii funcţionale a sistemelor moderne de învăţământ:
a) Contradicţia dintre afluxul candidaţilor la studii şi penuria resurselor pedagogice de
calitate, accentuată funcţional „cu toate mijloacele acordate învăţământului,
mărite, după, mai mult ca oricând”;
b) Contradicţia dintre costurile reale ridicate, pentru fiecare elev şi student, investite la
„intrarea” în sistem şi rezultatele aflate sub nivelul cheltuielilor, constatate la
„ieşirea” din sistem;
c) Contradicţia dintre rigiditatea structurilor interne ale sistemului de învăţământ şi
dinamica necesităţilor externe ale sistemului social global;
d) Contradicţia dintre conservatorismul cadrelor didactice şi cerinţele de perfecţionare
continuă a activităţilor proiectate şi realizate la nivelul sistemului şi al pocesului de
învăţământ.
Reforma curriculară trebuie concepută ca reprezentând o activitate conntinuă şi
perfectibilă. O astfel de interpretare a reformei, ca inovare permanentă, nu conduce la
instabilitate tensionată, ci dimpotrivă, este modalitatea cea mai eficientă de a evita
schimbările bruşte, discontinuităţile violente, incoerenţele inevitabile în perioade de
reformă precipitată.
Reforma curriculară trebuie să fie concepută şi aplicată în interdependenţă cu realizarea
educaţiei permanente.
Educaţia permanentă definită drept procesul de perfecţionare a dezvoltării personale,
sociale şi profesionale pe durata întregii vieţi a fiinţei umane, deschide perspective de
proiectare şi realizare a curiculum – ului . spre deosebire de viziunea tradişională (când se
elabora un curriculum pentru fiecare nivel al sistemului de învăţământ) pedagogia modernă
vorbeşte despre curriculum – urile educaţiei permanente, astfel încât să nu se piardă din
vedere „deschiderea educaţiei permanente şi multiplicarea aspectelor ei pentru fiecare
individ în cursul vieţii lui şi pentru fiecare faza a vieţii sale”.
Specificul reformei curriculare a învăţământului în România
Spre deosebire de reformele actuale ale învăţământului în tările occidentale, care
sunt concpute ca inovări şi adaptări în scopul oprimizării diferitelor aspecte ale sistemelor
şi proceselor educaţionale sub sintagma de „reformă avasată”, în România, reforma
începută timid după 1990, printr – o lungă perioadă de tranziţie, care încă nu s-a incheiat,
prezintă unele particularităţi distinctive.
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În documentele Ministerului Educaţiei Naţionale sunt formulate directiile complexe de
reformă, rezultate din analiza stării actuale a învăţământului românesc şi expertizele
internaţionale ale reformelor din Europa Centrală şi de Răsărit:
 Reducerea încărcării programelor de învăţământ şi compatibilizarea europeană de
curriculară;
 Convertirea învăţământului dintr – un învăţământ predomiant reproductiv, într –
unul de esenţă, creativ şi reamplasarea cercetării ştiinţifice la baza studiilor
universitare;
 Ameliorarea infrastructurii şi generalizarea comunicaţiilor electronice;
 Crearea unui parteneriat şi, în general, a unei noi interacţiuni între şcoli şi
universităţi, pe de o parte, şi mediul înconjurător economic, administrativ şi
cultural, pe de altă parte;
 Managementul orientat spre competitivitate şi performanţă, distanţat deopotrivă de
centralism şi de populism; integrarea în forme noi, a organizărilor comune, în
reţeaua internaţională a instituţiilor de învăţământ.
Ariile curriculare
Aria curriculară reprezintă un grupaj de discipline şcolare care au în comun anumite
obiective şi metodologii şi care oferă o viziune multi – şi/ sau interdisciplinară asupra
obiectelor de studiu. Curriculumul Naţional din România este structurat în şapte arii
curriculare, desemnate pe baza unor principii şi criterii de tip epistemologic şi psiho –
pedagogic. Ariile curriculare au fost selectate în conformitate cu finalităţile învăţământului,
ţinând cont de importanţa diverselor dintre domenii. Ariile curriculare asupra cărora s-a
convenit în învăţământul românesc sunt următoarele: Limba şi comunicare, Matematica şi
Stiinţe ale naturii, On şi societate, Arte, Educaţie fizică şi sport, Tehnologii, Consiliere şi
Orientare.
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