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Conceptele de curriculum şi Curriculum Naţional 

 

Termenul curriculum provine din limba latină (singular: curriculum; plural: 

curricula) şi înseamnă alergare, cursă. Termenul este utilizat în contextul educaţional în 

documentele unor universităţi medievale din Olanda (Leiden, 1582) şi Scoţia (Glasgow, 

1633). În secolul XX  J.Dewey (1902) sugerează includerea în sfera conceptului de 

curriculum a disciplinelor studiate în şcoală (ce se învaţă) şi a demersului de învăţare 

organizat în şcoală (cum se învaţă). F.Bobbitt (1918) extinde sfera de curriculum prin 

experienţa de învăţare a copilului şi în afara şcolii, prin activităţi extraşcolare controlate de 

şcoală. R.W.Tyler (1949) precizează componentele curriculum-ului: obiectivele educaţionale, 

experienţele de învăţare sau conţinuturile învăţării, metodologia organizării experienţelor de 

învăţare de către şcoală, evaluarea rezultatelor învăţării. 

În literatura pedagogică românească actuală nu există un consens asupra unor definiţii a 

conceptului de curriculum. G.Văideanu1) consideră curriculum ca un ansamblu coerent de 

conţinuturi, metode de învăţare şi metode de evaluare a performanţelor şcolare, organizat cu 

scopul realizării unor obiective determinate (1986, p.416). A.Crişan 2) defineşte curriculum în 

sens larg ca un sistem complex de “procese educaţionale, manageriale sau de monitorizare 

care preced, însoţesc şi urmează proiectarea, elaborarea, implementarea, evaluarea. 

şi revizuirea permanentă şi dinamică a setului de experienţe de învăţare oferite în şcoală. În 

sens restrâns, curriculum desemnează ansamblul documentelor de tip reglator sau de altă 

natură în cadrul cărora se consemnează experienţele de învăţare” (1998, p.25). 

În sens larg, curriculum-ul cuprinde ansamblul proceselor educative şi 

experienţelor de învăţare prin  care trece elevul pe durata parcursului său şcolar. 

În sens restrâns, curriculum-ul sau curriculum formal / oficial  cuprinde 

ansamblul documentelor şcolare de tip reglator în cadrul cărora se consemnează datele 

esenţiale privind procesele educative şi experienţele de învăţare pe care şcoala le oferă 

elevului. 

Curriculum-ul  Naţional3) actual cuprinde ansamblul experienţelor de învăţare 

prin care şcoala asigură realizarea idealului educaţional şi a finalităţilor învăţământului, 

stipulate în Legea Învăţământului 4). 

Noul Curriculum Naţional determină câteva schimbări fundamentale: 

 plasarea învăţării – ca proces – în centrul demersurilor şcolii; 

                                                           
1)  Văideanu, G.,(coord.) -  “Pedagogie”, Editura Universităţii “Al.I.Cuza”, Iaşi, 1986 
2)  Crişan, A.,(coord.)      -  “Curriculum şi dezvoltare curriculară în contextul reformei învăţământului. Politici    

curriculare de perspectivă”, Document MEN, Consiliul Naţional pentru Curriculum, 

Bucureşti, 1998 (p.25). 
3)  ***                              - “Curriculum Naţional – Programe şcolare pentru învăţământul primar”, Consiliul 

Naţional pentru Curriculum, - MEN, Bucureşti, 1998. 
4)  ***                              - “Legea învăţământului”, MEN, Bucureşti, 1995. 
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 orientarea învăţării spre formarea de capacităţi şi atitudini, prin dezvoltarea 

competenţelor necesare rezolvării de probleme şi prin utilizarea strategiilor 

participative în activitatea didactică; 

 flexibilizarea ofertei de învăţare venită dinspre şcoală; 

 adaptarea conţinuturilor învăţării la realitatea cotidiană, la preocupările, 

interesele şi aptitudinile elevului; 

 selectarea şi organizarea obiectivelor şi conţinuturilor după principiul “nu 

mult, ci bine”; important este nu doar ce anume, dar cât de bine, când, de ce 

se învaţă ceea ce se învaţă şi la ce va folosi mai târziu ceea ce s-a învăţat; 

 posibilitatea realizării unor parcursuri şcolare individualizate, motivante 

pentru elevi, orientate spre inovaţie şi împlinire personală 

 responsabilizarea tuturor agenţilor educaţionali în proiectarea, 

monitorizarea şi evaluarea curriculum-ului. 

 

 

 Componentele Curriculum-ului Naţional 

 

Curriculum-ul Naţional cuprinde mai multe componente organizate sistemic: 

 

                        a. Un sistem de consideraţii teoretice asupra educatului şi societăţii prezentat 

în Curriculum Naţional pentru învăţământul obligatoriu. Cadru de referinţă – document 

reglator care asigură coerenţa componentelor sistemului curricular, în termeni de procese şi de 

produse;  

 

b. Finalităţi: 

 Idealul educaţional şi finalităţile sistemului reprezintă un set de 

aserţiuni de politică educaţională, care consemnează la nivelul Legii învăţământului profilul 

de personalitate dezirabil la absolvenţii sistemului de învăţământ, în perspectiva evoluţiei 

societăţii româneşti. 

 Finalităţile pe niveluri de şcolaritate (primar, gimnazial şi liceal) 

descriu specificul fiecărui nivel de şcolaritate din perspectiva politicii educaţionale. 

 

c. Conţinuturi prezentate în planuri de învăţământ, programe şcolare, 

manuale, materiale suport, standarde de performanţă: 

 Planurile-cadru de învăţământ pentru clasele I – XII/XIII, document 

care stabileşte ariile curriculare, obiectele de studiu şi resursele de timp necesare abordării 

acestora; 

 Programele şcolare, care stabilesc obiectivele-cadru, obiectivele de 

referinţă, exemplele de activităţi de învăţare, conţinuturile învăţării şi standardele curriculare 

de performanţă prevăzute pentru fiecare disciplină existentă în planurile-cadru de învăţământ; 

 Ghiduri, norme metodologice şi materiale suport care descriu condiţiile 

de aplicare şi de monitorizare ale procesului curricular; 

 Manualele şcolare alternative. 
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STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2015-2016 

 

SEMESTRUL I  

 

Cursuri: luni, 14 septembrie 2015 - vineri, 18 decembrie 2015 

Vacanta pentru învățământul primar și preșcolar: 31 octombrie - 8 noiembrie 2015 

Vacanta de iarna – sambata, 19 decembrie 2015 – duminica, 10 ianuarie 2016 

Cursuri : luni, 11 ianuarie 2016 – vineri, 5 februarie 2016 

Vacanta intersemestriala – sambata, 6 februarie 2016 – duminica, 14 februarie 2016 

 

                                         SEMESTRUL  II  

 

Cursuri : luni, 15 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016 

Vacanta de primavara – sambata, 23 aprilie 2016 – marti, 3 mai 2016 

Cursuri : miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 24 iunie 2016 

Vacanta de vara – sambata, 25 iunie 2016 – duminica, 11 septembrie 2016 
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Planul de învățământ 

-nivel preșcolar- 
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STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR  

2015-2016 
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