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Capitolul I 
Teoria curriculumului – statut  

epistemologic şi preocupări 
 

 

I.1. CURRICULUM ÎN REŢELE CONCEPTUALE ŞI ÎN APLICAŢII 
 

 

I.1.1. Curriculumul – concept evolutiv şi integrator 
După unele referinţe bibliografice, curriculumul ar fi un termen utilizat de multă 

vreme, încă din secolul al XVI-lea (Universitatea din Leiden, 1582) şi secolul al XVII-lea 
(Universitatea din Glasgow, 1633). Totuşi, între primele publicaţii pe tema curricu-
lumului sunt menţionate lucrări care au apărut mult mai târziu, cum este de exemplu 
cartea lui John Franklin Bobbitt (1918) The Curriculum. 

Conceptul curriculum reprezintă o clasă, o categorie de componente educaţio-
nale foarte variate şi structurate după numeroase criterii. În viziunea noastră, curricu-
lumul este o reţea conceptuală foarte vastă, iar în sprijinul acestei abordări menţionăm 
preocuparea sistematică pentru cartografierea curriculumului, curriculum mapping, 
aşa cum sunt prezentate numeroase exemple de cartografiere pe site-ul www.curricu-
lummapping101.com. 

Harta conceptelor constă în elaborarea unor reprezentări grafice pentru orga-
nizarea cunoştinţelor în diverse structuri (J.D. Novak, D.B. Gowin, 1984). Structurile 
conceptuale sunt desfăşurate în reţele multidimensionale, relevând semnificaţiile şi 
relaţiile din interiorul lor. 

Asistăm în prezent la acumularea unui evantai larg de termeni aşezaţi în catego-
ria curriculum ori în proximitatea acesteia. Sunt publicate lucrări şi opinii numeroase 
şi cu diferite focalizări asupra a ceea ce este curriculumul, proiectarea şi aplicaţiile 
sale în educaţia mileniului trei. Fără organizări semantice şi operaţionale pertinente ale 
curriculumului, apare inevitabil riscul unor aplicaţii derizorii sau, dimpotrivă, prea 
complicate. Apoi, datorită rolului său de organizator principal al componentelor edu-
caţiei contemporane, erori sau abordări parcelare în sfera curriculumului ar conduce la 
disfuncţii şi în alte segmente ale educaţiei. 

Mesajul decantat din cercetările contemporane asupra curriculumului este direct 
şi simplu: cerinţa de a raporta mereu curriculumul la spaţiul numit şcoală. Sunt de luat 
în dezbatere patru factori-cheie în organizarea optimă a curriculumului: 

• Orarul, timpul şcolar de lucru, pe termen scurt şi pe termen lung. 
• Modul, modalităţile de organizare a activităţilor individuale şi de grup. EDITURA P
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Capitolul II 

Managementul curriculumului – provocări  
în pedagogia contemporană 

 
 

II.1. PARADIGMA MODERNĂ A MANAGEMENTULUI EDUCAŢIONAL 
 
 
 Din punct de vedere etimologic, conceptul de „management” derivă din latină, 
de la sintagma „manum agere” („a conduce cu mâna”); o definiţie primară a fost oferită 
de către Mary Follet, una dintre principalii membri fondatori ai managementului clasic 
(mecanicist), care vedea managementul drept „arta de a înfăptui ceva împreună cu alţi 
oameni”. 
 Ulterior, acestei semnificaţii epistemologice i s-au adăugat diverse semnificări 
şi nuanţări conceptuale, menite a surprinde specificul şi implicaţiile managementului 
ca activitate de conducere. Astfel, conceptul de „management” s-a îmbogăţit semnifica-
tiv şi s-a afirmat ca unul evolutiv, cu „sferă reală” complexă, cu o intensiune şi extensiune 
accentuat dinamice. 
 În mod generic, managementul poate fi privit: 

a) ca ştiinţă integrată a conducerii unei instituţii, a unei întreprinderi, a bise-
ricii, armatei, statului; 

b) ca metaştiinţă, respectiv ca o combinaţie echilibrată de ştiinţă şi artă, 
configurată ca o teorie sintetizatoare şi unificatoare a unor: 

 – achiziţii ştiinţifice ale unor ştiinţe particulare; 
 – achiziţii, constatări şi concluzii provenite din practică, din experienţa ma-

nagerială/de conducere. 
c) ca transdisciplină, respectiv ca disciplină de graniţă, aflată la intersecţia mai 

multor discipline ştiinţifice (ergonomia, axiologia, filosofia, logica ş.a.). 
Managementul educaţional reprezintă o disciplină pedagogică cu caracter ştiin-

ţific, respectiv o transdisciplină, care îşi alcătuieşte corpusul de paradigme, teorii, modele, 
strategii, algoritmi etc., prin integrarea achiziţiilor mai multor ştiinţe particulare: 
axiologia, ergonomia, sociologia, antropologia, psihologia, filosofia, logica, biologia. 
În calitatea sa de ştiinţă pedagogică interdisciplinară, managementul educaţional este 
definit şi caracterizat în modalităţi operaţionale şi nuanţate, funcţie de particularităţile 
realităţii educaţionale la nivelul căreia acţionează, respectiv macro-, mezo- sau 
micronivelul educaţional. La fel ca şi celelalte discipline pedagogice, managementul 
educaţional are caracter dual – teoretic-conceptual, dar şi practic-aplicativ, el deţinând 
concomitent statut de ştiinţă integrată descriptivă, teorie normativă şi realizare practică. EDITURA P

ARALE
LA

 45



 65 

 

 

Capitolul III 
Proiectarea, implementarea şi evaluarea  

curriculumului – demersuri manageriale majore 
 

III.1. NECESITATEA ABORDĂRII INTERDEPENDENTE  
A PROIECTĂRII, IMPLEMENTĂRII ŞI EVALUĂRII CURRICULUMULUI.  

ETAPELE PROCESULUI CURRICULAR 

 

Construcţiile curriculare şi rezultatele acestora reprezintă demersuri continue, 
sistematice, etapizate flexibil; produsele curriculare rezultate nu sunt niciodată finite, 
chiar dacă le denumim „finale” la un moment dat. întreprinse în vedere obţinerii de 
produse curriculare, care nu sunt finite, ci, dimpotrivă, pot fi ameliorate în mod con-
tinuu, întrucât realitatea curriculară este una complexă, flexibilă şi dinamică. „... atri-
butele unui curriculum pot fi cele de ordonat, sistematic, amplu (dar şi focalizat), 
eşalonat (dar şi secvenţial) şi mai ales, flexibil, repliabil, mereu reconfigurabil, dar 
niciodată: deplin, finit, ireproşabil. Un curriculum în toată amploarea şi complexitatea 
lui înseamnă concepere, proiectare, planificare, punere în aplicare (parcurgere, 
derulare efectivă), evaluare, urmată de recuperare şi valorizare, pentru ca ulterior, 
această destul de lungă secvenţă factual-curriculară, cu mai multe faze, să se reia ca 
atare pe alt nivel de perfecţionare curriculară.” (D. Ungureanu, 1999 b, p. 237) 

Aşadar, din perspectivă procesuală, elaborarea unui curriculum presupune exis-
tenţa în interdependenţă permanentă, integrarea, a trei procese concepute unitar: 
proiectarea, implementarea şi evaluarea. În proiectul de curriculum, intenţiile sunt 
unificate cu acţiunea, acţiunea cu evaluarea, iar evaluarea cu reglarea. Aceste legături 
reciproce, precum şi revizuirea lor periodică, respectiv revizuirea periodică a curricu-
lumului este esenţială în demersul curricular şi întăreşte ideea potrivit căreia, curri-
culumul trebuie conceput în termeni de proces ameliorat în permanenţă (şi nu doar de 
produs). De fapt: „Elaborarea curriculumului este un proces continuu; ea implică atât 
perioade de schimbare fundamentală, cât şi perioade de relativă stabilitate. Acestea din 
urmă sunt necesare implementării şi realizării efectelor preconizate să se producă la 
nivelul elevilor, efecte proiectate în perioada de construcţie a noilor curricula şi eva-
luate pe parcursul şi după implementarea lor” (S. Panţuru, M. Voinea, R.M. Niculescu, 
C. Honcz, 2008, p. 178). 

Construcţia „structurii de rezistenţă” a curriculumului se poate baza pe trei piloni: 
─ centrarea pe competenţe; 
─ centrarea pe elev; 
─ asigurarea calităţii (D. Potolea, 2002, D. Potolea (coord.), 2011). 
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