
Rezumat
Acest articol analizează procesul de realizare a unor noi programe şcolare
pentru clasele a III-a şi a IV-a din învăţământul primar, în contextul dezvoltării
unui nou Curriculum naţional. Aflat la intersecţie de perspective, procesul
oferă ocazia unei radiografii de detaliu a celor mai importante provocări cu
care s-au confruntat conceptorii de curriculum, dar şi a aspectelor de noutate
existente în programe ca răspuns la aceste provocări. Articolul prezintă, de
asemenea, procesul parcurs de programele şcolare de la stadiul de proiect la
cel de document curricular oficial, detaliind etapa de consultare a specialiştilor
şi a practicienilor din domeniul educaţiei. Experienţa este reflectată în articol
sub aspectul rezultatelor înregistrate şi al semnificaţiei acestora pentru
dezvoltarea unei culturi a participării şi a transparenţei.
Cuvinte-cheie: competenţă-cheie, competenţă, programă şcolară, curriculum
naţional, dezvoltare curriculară, transparenţă.
Abstract
Our paper analyses the development of the grades 3 and 4 curricula within
the context of the new national curriculum. This process is at the crossroads
of perspectives and it offers a detailed picture of the most important challenges
the curriculum developers were confronted with as well as the innovative issues
that stand as answers to such challenges. The paper also presents the curricula
from their draft stage to that of the official document, as it gives highlights
from the consultation process that involved both experts and practitioners.
The experience is revealed in terms of the recorded data and is interpreted
from the perspective of developing a culture of participation and transparency
Keywords: key competence, competence, subject curriculum, national
curriculum, curriculum development, accountability.

Introducere

Început în ianuarie 2012 şi fără a fi lipsit de discontinuităţi, procesul de
dezvoltare a unui nou Curriculum naţional, coordonat ştiinţific de Institutul de
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Ştiinţe ale Educaţiei, a inclus elaborarea unor noi planuri-cadru de învăţământ
pentru învăţământul primar şi a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru
de învăţământ pentru învăţământul primar (aprobate prin ordinul ministrului
Educaţiei Naţionale nr. 3371/12.03.2013), precum şi a unor programe şcolare
pentru clasa pregătitoare şi pentru clasele I şi a II-a (aprobate prin ordinul
ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3418/19.03.2013). Discontinuităţile indicate
se referă la elaborarea în anul 2012 a unor planuri-cadru de învăţământ pentru
ciclul achiziţiilor fundamentale (clasa pregătitoare, clasele I şi a II-a), înlocuite
de planurile-cadru elaborate în 2013, precum şi la elaborarea, în 2012, a pro-
gramelor şcolare pentru clasa pregătitoare, reluate şi dezvoltate pentru clasa
pregătitoare, clasele I şi a II-a, în anul următor. Procesul de realizare a unor
noi programe şcolare la clasele a III-a şi a IV-a s-a desfăşurat în 2014 şi în
prima parte a anului 2015, continuând procesul de dezvoltare curriculară realizat
pentru clasa pregătitoare şi pentru clasele I şi a II-a. Procesul de elaborare a
noilor programe şcolare a valorificat perspective diverse, astfel: a) sistemul
de referinţă (naţional şi internaţional) cu rol de întemeiere şi de susţinere a
construcţiei curriculare; b) diagnoza stării de fapt existente în construcţia
curriculară pentru clasele a III-a şi a IV-a; c) noua filosofie a programei şcolare.

1. Întemeierea activităţii de dezvoltare curriculară – modificări
legislative la nivel naţional, referinţe europene şi studii de evaluare
internaţională

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 a constituit o schimbare legislativă majoră
pentru educaţie şi a determinat desfăşurarea unui nou proces de dezvoltare
curriculară. Reflectate de Legea Educaţiei Naţionale, principalele modificări
legislative referitoare la Curriculumul naţional vizează, în esenţă: a) structura
învăţământului primar (introducerea clasei pregătitoare în învăţământul primar,
ca primă clasă a şcolarităţii obligatorii); b) structura Curriculumului naţional (pla-
nuri-cadru şi programe şcolare); c) raportul dintre bugetul de timp alocat prin
programa şcolară orelor de predare-învăţare-evaluare şi bugetul total de timp
alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv (programa şcolară acoperă doar
75% din orele de predare-învăţare-evaluare, 25% din orele alocate disciplinei/
domeniului de studiu fiind lăsate la dispoziţia cadrului didactic); d) deschiderea
europeană a Curriculumului naţional, prin reflectarea competenţelor cheie,
prezentate în documentul european Key Competences for Lifelong Learning
– a European Reference Framework (Official Journal of the EU, 30.12.2006, L
394/13-18) – comunicare în limba maternă, comunicare în limbi străine,
competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii,
competenţă digitală, a învăţa să înveţi, competenţe sociale şi civice, spirit de
iniţiativă şi antreprenoriat, sensibilizare şi exprimare culturală.
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Potrivit legii, competenţele cheie sunt asumate ca finalităţi ale nivelurilor
învăţămânului preuniversitar şi conturează pentru absolvenţii învăţământului
preuniversitar un profil de formare european structurat de cele opt competenţe-
cheie, considerate necesare oricărei persoane în societatea cunoaşterii.
Curriculumul naţional pentru primar şi gimnaziu se axează pe competenţele
cheie care determină profilul de formare al elevului, în timp ce Curriculumul
naţional pentru liceu este axat pe dezvoltarea şi diversificarea competenţelor
cheie (Legea Educaţiei Naţionale, 2011).

Schimbările legislative vizate influenţează deopotrivă planurile-cadru de
învăţământ şi programele şcolare. La nivelul planurilor-cadru, de exemplu,
clasa pregătitoare este inclusă în parcursul de învăţare oferit de şcoală în
învăţământul primar; de asemenea, trăsătura esenţială a competenţelor cheie
(faptul că majoritatea sunt transversale, formându-se prin contribuţia diferitelor
discipline cuprinse în planurile-cadru de învăţământ şi nu doar prin studiul
unei anumite discipline) a jalonat plusul de flexibilitate şi de integrare
caracteristic planului-cadru de învăţământ aprobat în 2013, prin sugerarea
apartenenţei unor discipline de studiu la mai multe arii curriculare.

Reflectarea competenţelor cheie în programele şcolare pentru clasele a III-a
şi a IV-a a constituit un proces complex care şi-a propus să depăşească
invocarea retorică a competenţelor cheie şi să ofere în construcţia curriculară
realizată răspunsuri concrete despre cum anume trebuie să se realizeze
acest lucru (de exemplu, în competenţe, activităţi de învăţare, sugestii
metodologice).Acest demers inovativ realizat în programele şcolare a beneficiat
de rezultatele activităţii de cercetare în domeniul educaţiei, activitate derulată
în ultimii ani în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. Avem în vedere,
îndeosebi, proiectele de cercetare: Integrarea competenţelor cheie în demersul
didactic (2010) şi Valorificarea experienţelor de învăţare non-formală în
construirea competenţelor cheie (2011).

Cercetarea cu tema Integrarea competenţelor cheie în demersul didactic a
explorat, din perspectiva diferitelor discipline de studiu, demersul didactic
care antrenează formarea/ dezvoltarea competenţelor cheie, respectiv: a) iden-
tificarea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor prezentate în Cadrul de referinţă
european, pentru competenţa-cheie vizată; b) explorarea modului în care
cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile identificate pot fi infuzate în demersul
didactic, prin organizarea/ reorganizarea acestuia (îndeosebi din perspectiva
utilizării unei metodologii interactive) în vederea dezvoltării competenţei-cheie
vizate.
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Învăţarea semnificativă a reprezentat şi conţinutul cercetării cu tema
Valorificarea experienţelor de învăţare non-formală în construirea competenţelor
cheie, în condiţiile extinderii contextelor de învăţare; explorarea activităţilor de
învăţare realizate în contexte nonformale şi informale a adus în atenţie atât
modalităţi de susţinere a educaţiei formale, cât şi de apropiere firească a
învăţării în şcoală de cea realizată în afara şcolii, ceea ce are ca rezultantă o
învăţare atractivă pentru elevi.

Alte referinţe ale procesului de dezvoltare curriculară la clasele a III-a şi a IV-a
sunt reprezentate de studiile de evaluare internaţională TIMSS (Trends in
International Mathematics and Science Study) şi PIRLS (Progress in
International Reading Literacy Study) şi de cadrele de referinţă ale acestor
studii internaţionale. Desfăşurate ciclic, studiile internaţionale menţionate
măsoară achiziţiile elevilor şi pun în evidenţă tendinţe în rezultatele învăţării.
Realizate pe eşantion reprezentativ, aceste studii oferă informaţii comparative
la nivel internaţional.

La testările internaţionale pentru clasa a IV-a, desfăşurate în anul 2011, au
participat elevi români din 148 şcoli situate în mediul rural şi urban, astfel:
4573 elevi la testarea TIMSS şi 4665 elevi la testarea PIRLS. Rezultatele
obţinute de elevii români au situat România, astfel:
 la testarea TIMSS, realizată la matematică şi la ştiinţe, pe locul 30 la

matematică şi pe locul 28 la ştiinţe, numărul total de ţări participante fiind
de 50;

 la testarea PIRLS, care măsoară achiziţiile elevilor la lectură, pe locul 36,
în condiţiile în care numărul total de ţări participante a fost de 45.

Rezultatele la studiile internaţionale necesită atenţie prin faptul că, vizând
sistemul naţional de educaţie, curriculumul naţional, pot întemeia măsuri de
intervenţie şi de schimbare la nivelul politicii educaţionale, precum şi al
practicilor didactice. Proiectele de cercetare derulate în Institutul de Ştiinţe
ale Educaţiei, proiectul POSDRU Un învăţământ performant bazat pe decizii
fundamentate – Strategii de valorificare a evaluărilor internaţionale privind
rezultatele învăţării, derulat, în ulimii ani, în parteneriat de ministerul Educaţiei,
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, GNOSOS Consult şi International Association
for the Evaluation of Educational Achievement au adus şi au susţinut studiile
internaţionale TIMSS şi PIRLS şi problematica acestora, în atenţia practicienilor,
experţilor şi decidenţilor. Menţionăm resursele elaborate şi puse la dispoziţia
celor interesaţi (disponibile la adresa http://training.ise.ro/course/
view.php?id=341), dar şi programul de abilitare a profesorilor, a directorilor de
şcoli şi a inspectorilor cu referire la valorificarea diagnozelor TIMSS şi PIRLS.
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În procesul de dezvoltare curriculară la limba şi literatura română, la matematică
şi la ştiinţe la clasele a III-a şi a IV-a, perspectiva studiilor internaţionale a
concentrat atenţia pe curriculumul oficial (de exemplu, pe formularea
competenţelor, pe corelarea competenţelor specifice cu exemplele de activităţi
de învăţare, pe selecţia conţinuturilor, pe contextualizarea învăţării); în egală
măsură, atenţia a fost concentrată şi pe relaţia dintre curriculumul formal
(oficial) şi curriculumul realizat (ceea ce învaţă elevii efectiv, rezultat al
interacţiunii dintre profesori şi elevi).

Raportarea, în construcţia curriculară pentru clasele a III-a şi a IV-a, la cadrele
de referinţă ale studiilor internaţionale TIMSS, PIRLS a reprezentat, în fapt,
raportarea la un standard internaţional al învăţării; demersul a fost considerat
necesar, atât pentru identificarea acelor achiziţii ale învăţării recunoscute ca
utile oricărui elev, cât şi pentru ameliorarea rezultatelor pe care elevii români
le-au obţinut la testările internaţionale.

2.       Diagnoza stării de fapt în construcţia curriculară pentru clasele
a III-a şi a IV-a

Preocupat de principiile care întemeiază dezvoltarea de curriculum, profesorul
american Peter F. Oliva îl menţionează, între acestea, pe următorul: un
conceptor de curriculum pleacă de la nivelul la care este curriculumul aşa
cum un profesor pleacă de la nivelul la care sunt elevii lui (Oliva, 2001, p. 41).

Fără să se constituie în confirmarea unei presupoziţii, asumată la nivel teoretic,
analiza stadiului existent al construcţiei curriculare din învăţământul primar a
reprezentat o altă coordonată fundamentală a procesului de realizare a noilor
programe. Pentru conceptorii de curriculum care au realizat noile programe
şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a, diagnoza a implicat o activitate de
explorare pe mai multe planuri: a) analiza vechilor programe şcolare pentru
clasele a III-a şi a IV-a aplicate în învăţământul primar; b) consultarea unor
studii de specialitate care privesc documentele curriculare şi procesul de
dezvoltare curriculară pentru învăţământul primar; c) analiza noilor programe
şcolare elaborate în anul 2013 pentru clasa pregătitoare, clasele I şi a II-a,
care urmau să fie continuate prin programele şcolare pentru clasele a III-a şi
a IV-a.

Raportarea conceptorilor de curriculum la vechile programele şcolare pentru
clasele a III-a şi a IV-a aplicate în învăţământul primar a pus în evidenţă aspecte
referitoare la perioada de realizare, la modelul de proiectare şi la structura
programelor şcolare, astfel:



 cele mai multe programe şcolare au fost realizate, în 2004, pentru clasa
a III-a, respectiv în 2005, pentru clasa a IV-a;

 sunt elaborate pe baza unui model de proiectare curriculară centrat pe
obiective; obiectivele sunt definite ca intenţionalităţi ale procesului didactic,
respectiv, ca tipuri de schimbări urmărite, în dezvoltarea elevilor, în procesul
didactic; consecinţa aplicării acestui model este reprezentată de
proiectarea demersului didactic în termeni de „intrări”;

 structura programei şcolare include: notă de prezentare, obiective cadru,
obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare, conţinuturile
învăţării.

Studiile de specialitate au oferit conceptorilor de curriculum atât analize ale
stării de fapt, cât şi repere utile pentru noua construcţie curriculară (Căpiţă,
2012). Cercetarea cu tema Demersul de proiectare a curriculumului şcolar:
Provocari şi modalităţi de optimizare. Aplicaţii pentru învăţământul primar şi
gimnazial (2013), derulată în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, a
oferit conceptorilor de curriculum alte repere utile, prin: a) analizele programelor
şcolare din învăţământul primar; b) rezultatele unui studiu opinional cu privire
la activitatea de elaborare a programelor şcolare la care au participat membri
ai grupurilor de lucru implicaţi în dezvoltarea de curriculum, în etape anterioare;
pentru conceptorii de curriculum, au fost importante nu doar rezultatele stu-
diului, dar şi posibilitatea de a reflecta critic asupra propriului demers, pornind
de la reprezentările altor participanţi la construcţia de curriculum; c) materialele-
resursă dezvoltate, prin proiect, pentru conceptorii de curriculum.

Analiza noilor programe şcolare elaborate în anul 2013 pentru clasa
pregătitoare, clasele I şi a II-a a constituit, pentru conceptorii de curriculum,
ocazia de identificare a unor repere care să asigure continuitatea în construcţia
noilor programe şi o construcţie curriculară unitară la nivelul învăţământului
primar.

3. Elemente de noutate şi inovaţie în programele şcolare pentru clasele
a III-a şi a IV-a

Orice programă şcolară este un construct. Elaborarea unei noi programe
şcolare implică confruntarea conceptorului de curriculum cu diferite tipuri de
provocări, care vizează de exemplu:
 realizarea programelor şcolare pornind de la un model de proiectare

curriculară considerat, deopotrivă, în litera şi în spiritul lui;
 specificul domeniului de cunoaştere, dar şi relevanţa studiului pentru viaţa

reală;
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 luarea în considerare a nevoilor şi intereselor elevilor, a faptului că elevii
din clasele a III-a şi a IV-a se află într-o anumită etapă a evoluţiei lor cognitive;

 depăşirea utilizării retorice a unor concepte, principii, care nu au acoperire
în conţinutul curricular;

 asigurarea coerenţei intra- şi interdisciplinare, intra- şi intercurriculare.

Elaborate iniţial ca propuneri realizate de conceptorii de curriculum din grupurile
de lucru, programele şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a au dat rezolvări
provocărilor menţionate anterior, concretizate în elemente importante de noutate
şi de inovaţie care privesc aspecte generale şi specifice ale construcţiei
curriculare.

Ne propunem să evidenţiem câteva dintre aspectele de noutate pe care le-au
adus programele şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a, considerate în
ansamblul lor, pornind de la filosofia construcţiei curriculare. Procesul de
dezvoltare curriculară pentru învăţământul primar nu a fost întemeiat conceptual
de un document de politică educaţională în domeniul Curriculumului naţional
(realizarea acestui document, încă în desfăşurare, însoţind procesul propriu-
zis de dezvoltare curriculară). Cu toate acestea, în realizarea noilor programe
şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a a fost aplicat, în mod unitar la nivelul
învăţământului primar, un model de proiectare curriculară pe competenţe,
utilizat şi în elaborarea programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, clasele
I şi a II-a, aprobate în anul 2013.

Noile programe şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a sunt elaborate pe baza
unui model de proiectare curriculară centrat pe competenţe; în lucrările de
teoria şi metodologia curriculumului, competenţele au fost definite iniţial ca
ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi dobândite prin învăţare;
acestea permit identificarea şi rezolvarea în contexte diverse a unor probleme
caracteristice unui domeniu (Singer et al., 2001); ulterior, în concordanţă şi
cu dezvoltările realizate la nivel european, competenţele sunt definite, în
programele şcolare (compensând absenţa unui document de actualizare a
termenilor de referinţă în domeniul curriculumului), ca ansambluri structurate
de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini… Aplicarea modelului de proiectare pe
competenţe este însoţită, în programe, de reconsiderarea demersului didactic,
a modului de concepere a învăţării, din perspectiva competenţelor (ca achiziţii
finale care urmează să fie dobândite de elevi şi care acoperă, în egală măsură,
cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, nereducându-se, prin urmare, doar la
cunoştinţe). Structura programelor şcolare include: notă de prezentare,
competenţe generale, competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare,
conţinuturi, sugestii metodologice.



Programa şcolară nu încetează să aibă în vedere faptul că disciplina de studiu
pentru care este elaborată presupune un decupaj epistemologic prin care un
domeniu al cunoaşterii umane devine domeniu al curriculumului. Decupajul
epistemologic are în vedere nu doar relevanţa şi utilitatea aspectelor selectate
pentru elevi, dar şi adaptarea acestora la nivelul lor de vârstă. Dezvoltarea in-
telectuală a elevilor vizaţi de programele şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a
corespunde, potrivit lui Jean Piaget (Piaget&Inhelder, 1969), stadiului operaţiilor
concrete, caracterizat, în esenţă, de următoarele trăsături: operaţiile gândirii
se realizează ca operaţii concrete, în prezenţa obiectelor; trecerea de la acţiune
la structuri logice se realizează prin operaţiile concrete (de exemplu, clasificare,
ordonarea crescătoare sau descrescătoare a elementelor); sunt utilizate
raţionamente simple de tipul „dacă, ... atunci” pe bază de obiecte şi exemple
concrete, precum şi raţionamente progresive (bazate pe relaţia cauză-efect,
condiţii-consecinţe).

Aplicarea modelului de proiectare pe competenţe constituie premisa operării
cu un sistem conceptual unitar pe întreaga durată a învăţământului
preuniversitar; în cadrul acestui sistem, termenii de referinţă, conceptele asigură
o comunicare corectă din punct de vedere profesional, în condiţiile în care au
caracter operaţional (Potolea, 2002). Este, în fapt, şi modalitatea de a depăşi
utilizarea pur retorică a unor concepte, principii, golite de semnificaţia lor
autentică şi neavând acoperire în conţinutul curricular; aceiaşi termeni, aceleaşi
principii dobândesc operaţionalitate în măsura în care au acoperire într-un
anumit nivel de profunzime al conţinutului curricular şi în care pot fi aplicate la
nivelul practicii didactice. Depăşirea unui nivel pur declarativ poate fi identificată
în noile programe şcolare pentru clasa a III-a şi a IV-a. De exemplu, prin
modul în care sunt structurate, programele şcolare permit evidenţierea mai
clară a relaţiilor dintre ce se învaţă?, de ce se învaţă? şi cum se învaţă?

Ce se învaţă? Se învaţă competenţe (competenţe specifice, în cursul unui an
şcolar, ca etape în dobândirea competenţelor generale, formate la nivelul
disciplinelor de studiu, pe durata mai multor ani sau a întregului învăţământ
primar); conţinuturile sunt considerate, în mod firesc, ceea ce sunt, respectiv,
componente ale competenţelor, mijloace care contribuie la formarea
competenţelor.

De ce se învaţă? Scopul învăţării este reprezentat de rezolvarea de probleme
realizată cu ajutorul competenţelor (dintr-un domeniu, în diferite contexte).
Competenţele asigură, astfel, transferul de abilităţi, cunoştinţe şi atitudini în
situaţii noi.
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Cum se învaţă? Întrebarea primeşte răspunsuri de niveluri diferite, care vizează:
a) contexte/situaţii/activităţi de învăţare (corelate cu competenţele specifice);
b) strategii, metode, modalităţi de lucru cu elevii de natură să contribuie la
atragerea elevilor şi la sporirea motivaţiei lor pentru învăţare, la dezvoltarea
creativităţii elevilor şi a propriului lor potenţial (acestea sunt puse în evidenţă
îndeosebi prin sugestiile metodologice care privesc aplicarea programei şcolare
şi realizarea proiectării didactice).

În egală măsură, axarea reală pe formarea de competenţe presupune centrarea
demersului didactic pe elev; centrarea pe elev depăşeşte nivelul unei susţineri
declarative şi este realizată în mod efectiv, prin accentul pe învăţare (ca proces),
pe parcursul propriu de învăţare, pornind de la nevoile şi interesele elevului
(Petrescu, Petrovici, 2014).

Asigurarea coerenţei intracurriculare şi intercurriculare, pe orizontală şi pe
verticală, reflectarea schimbărilor legislative referitoare la curriculum, infuzarea
competenţelor cheie în conţinutul curricular al programelor şcolare s-au reflectat
în elaborarea componentelor structurale ale programelor şcolare.

Notele de prezentare ale unor programe şcolare includ propuneri referitoare la
modul de abordare, din perspectiva cadrului didactic, a timpului lăsat la
dispoziţia sa, respectiv 25% din timpul alocat disciplinei de studiu, ca
răspunsuri posibile la schimbările referitoare la curriculum din Legea Educaţiei
Naţionale.

Demersul de elaborare a competenţelor i-a pus pe conceptorii de curriculum
să reflecteze critic şi să răspundă, prin formulările date, cel puţin la următoarele
întrebări:
 cu privire la competenţele generale: Reflectă adecvat domeniul care

fundamentează disciplina de studiu?; Câte competenţe generale sunt
formulate?; Cum poate fi apreciat acest număr sub aspectul raţionalităţii?;
Există o dezvoltare a competenţelor generale de la un nivel de învăţământ
la altul?; Sub ce aspect?;

 cu privire la competenţele specifice: Sunt competenţele specifice corect
derivate din competenţele generale?; Ce număr de competenţe specifice
este propus pentru fiecare competenţă generală?; Cum poate fi apreciat
acest număr?; Ce număr de competenţe specifice este stabilit pentru un
an de studiu?; Este acest număr corespunzător? (de exemplu, atât din
perspectivă disciplinară, cât şi din perspectiva competenţelor specifice
care urmează să fie dobândite de elevi, la finalul anului de studiu, la toate



disciplinele de învăţământ); Competenţele specifice formulate sunt
distincte?

Demersul didactic de construire a unor activităţi de învăţare are ca valoare
adăugată proiectarea acestora din perspectiva formării competenţelor cheie
recomandate la nivel european, precum şi delimitarea de practicile didactice
de tip rutinier, prin: a) deconstruirea unor stereotipuri şi prejudecăţi, de exemplu,
predarea unor conţinuturi, corelată cu învăţarea despre... (ceea ce limitează
învăţarea la o componentă a competenţei – cunoştinţele), învăţarea
necontextualizată (realizată ca instruire abstractă), pasivă (realizată ca însuşire
de cunoştinţe); b) proiectarea unor altfel de activităţi de învăţare care pun
accent pe învăţarea prin…, învăţarea pentru… (ceea ce conduce la dobândirea
de competenţe), pe învăţarea contextualizată (care valorifică experienţele de
învăţare pe care le au elevii) şi pe învăţarea activă (care îi implică pe elevi în
construcţia înţelegerii fenomenelor, proceselor, conceptelor explorate în vederea
dobândirii unor achiziţii de calitate).

Demersul de elaborare a conţinuturilor, realizat în corelaţie cu competenţele
specifice şi cu activităţile de învăţare, a implicat reflecţia critică asupra unor
întrebări, precum: Sunt relevante pentru domeniul pe care îl reprezintă?; Sunt
necesare studiului elevilor?; Cum trebuie organizate pentru a fi accesibile
elevilor?; Sunt, cu adevărat, mijloace informaţionale prin care se urmăreşte
realizarea competenţelor specifice?; Oferă elevilor posibilitatea de a manifesta
un comportament cognitiv specific domeniului?

Domeniile de conţinut prevăzute în unele programe şcolare sunt selectate din
descriptivul de cunoştinţe pentru diferitele competenţe-cheie din Cadrul de
referinţă european pentru competenţe-cheie.

Noile programe şcolare ilustrează, la nivelul diferitelor secţiuni, un alt principiu
al dezvoltării de curriculum menţionat, de asemenea, de profesorul american
Peter F. Oliva: curriculumul nu numai că reflectă, dar este un produs al timpului
său (Oliva, 2001, p. 29). Reflectând spiritul acestui principiu, programele
şcolare favorizează învăţarea activă şi abordările multiple, ceea ce răspunde
unor concepţii care, în ultimele decenii, au schimbat perspectiva de abordare
a educaţiei. Astfel, unele activităţi de învăţare incluse în programe favorizează
implicarea activă a elevilor în rezolvarea unor sarcini comune, dar în rezolvarea
cărora pot utiliza coduri diferite, ceea ce contribuie la adaptarea şi dezvoltarea
diferitelor profiluri de inteligenţe ale elevilor (Gardner, 2006).
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Un alt aspect de noutate regăsit în noile programe şcolare îl constituie punerea
cunoaşterii educaţionale în relaţie cu modul de structurare a achiziţiilor. Vechile
programe şcolare, pe obiective, aplicate la clasele a III-a şi a IV-a nu includ în
structura lor sugestii metodologice. Noile programe şcolare cuprind o secţiune
generoasă de sugestii metodologice utile cadrelor didactice în proiectarea
activităţii pe care o realizează cu elevii prin faptul că oferă răspuns la întrebări
referitoare la metodologia de aplicare a programei şcolare şi la proiectarea
demersului didactic, aşa cum sunt: Ce exigenţe presupune învăţarea centrată
în mod real, pe elev?; Cum poate fi organizată învăţarea elevilor astfel încât
aceştia să fie implicaţi activ în propria învăţare?; Cum pot fi oferite elevilor
planuri personalizate/ trasee individuale de învăţare, care ţin cont de diferenţele
care există între elevi în ceea ce priveşte învăţarea? Ce presupune acest
lucru pentru profesor? Cum pot fi utilizate în mod eficient şi creativ noile
tehnologii de informare şi comunicare la clasă?

Implicarea activă a elevilor în propria învăţare este o notă definitorie reflectată
în sugestiile metodologice, de exemplu, în spiritul constructivismului cognitiv
fundamentat pe teoria lui Jean Piaget privind dezvoltarea cognitivă, care pune
în evidenţă caracterul activ al învăţării, rolul fundamental pe care îl au experienţa
directă, erorile, căutarea soluţiilor, în construcţia realităţii; aceasta se realizează
la nivel individual prin intermediul schemelor, structurilor mentale al căror număr
şi a căror complexitate cresc pe măsură ce cresc şi copiii; în ansamblul
acestui proces, componenta acţională a învăţării este definitorie (Chadwick,
2014).

Secţiunile de Sugestii metodologice din programele şcolare includ, de exemplu:
prezentarea (în unele situaţii şi exemplificarea) modului de proiectare a
demersului didactic; prezentarea unor practici de succes; exemple de
probleme abordate potrivit vârstei elevilor; recomandări de strategii, metode,
utile pentru practica didactică, prezentarea unor contexte şi medii de învăţare.

Sugestiile metodologice valorizează şi faptul că la nivelul cunoaşterii
educaţionale conţinutul academic/disciplinar este activat de conţinutul didactic/
pedagogic, cu efecte mai durabile în timp (Vlăsceanu, 2002).

Absenţa unui program de formare a cadrelor didactice (care, de exemplu,
urmează să aplice la clasă, începând din anul şcolar 2015-2016, noile
programe şcolare pentru clasa a III-a) evidenţiază şi mai mult importanţa secţiunii
de sugestii metodologice.
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Dincolo de aspectele de noutate şi inovaţie care ţin de filosofia programei
şcolare, pot fi puse în evidenţă elemente de noutate care ţin de conţinutul
curricular al programelor şcolare. O prezentare succintă a acestor elemente
însoţeşte punerea programelor şcolare în dezbaterea specialiştilor şi a
practicienilor din domeniu şi poate fi accesată la adresa web http://
programe.ise.ro/Actuale/Programeindezbatere.aspx.

4. Procesul de realizare a programelor şcolare – o abordare bazată
pe participare

O noutate a procesului de realizare a noilor programe şcolare pentru clasele
a III-a şi a IV-a are în vedere şi desfăşurarea acestuia potrivit Metodologiei
privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar – planuri-cadru de
învăţământ şi programe şcolare, aprobată prin Ordinul ministrului Educaţiei
Naţionale nr. 3593/ 18.06.2014. Acest cadru de reglementare pune un accent
important pe elaborarea programelor (ca proiecte) în cadrul unor grupuri de experţi
şi pe un amplu proces de validare, atât la nivelul comisiilor naţionale de
specialitate, al specialiştilor, cât şi al practicienilor/ cadrelor didactice care au o
activitate profesională relevantă pentru ciclul primar. Modul de realizare a validării
are în vedere valorificarea expertizei participanţilor, de exemplu, faptul că membrii
comisiilor naţionale pot să ofere un feed-back important referitor la adecvarea
proiectelor de programe la realităţile domeniului de cunoaştere abordat şi la
construcţia curriculară. În acelaşi timp, practicienii/ cadrele didactice pot să
indice în ce măsură programele ridică probleme de înţelegere şi cât de uşor
pot fi acestea utilizate în activităţile de învăţare la clasă.

Procesul de dezvoltare curriculară pentru clasele a III-a – a IV-a a urmărit, sub
aspect procedural, în foarte mare măsură, paşii prezentaţi mai sus. Echipele
de lucru care au realizat proiectele de programe şcolare au fost reprezentate,
în principal, de membrii grupurilor de lucru care au lucrat programele şcolare
pentru clasa pregătitoare şi pentru clasele I şi a II-a, de experţii Institutului de
Ştiinţe ale Educaţiei, de reprezentanţii ministerului Educaţiei, ai Centrului
Naţional de Evaluare şi Examinare. Dezbaterea proiectelor de programe şcolare
în comisiile naţionale, fără să fie realizată pe baza unui instrument standardizat
de evaluare, a oferit un feed-back important îndeosebi în relaţie cu relevanţa
decupajului epistemologic realizat prin programa şcolară şi cu conţinutul
curricular al programei (competenţe generale, competenţe specifice şi activităţi
de învăţare, conţinuturi, sugestii metodologice).

Elaborate ca proiecte, programele şcolare au parcurs un proces de dezbatere,
analiză şi consultare realizat în comunitatea specialiştilor în domeniu, precum
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şi a practicienilor. În esenţă, fiecare etapă parcursă a fost însoţită de observaţii,
propuneri, reflectate în formele revizuite ale proiectelor de programe şcolare.

5. O cultură a participării şi transparenţei: consultarea online

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a iniţiat în luna octombrie 2014 un amplu
proces de consultare în vederea validării de către actorii educaţionali relevanţi
a propunerilor de programe şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a. Pentru
creşterea participării şi transparenţei acestui proces, pe lângă întâlnirile faţă
în faţă, a fost dezvoltat şi un sistem online de consultare pe platforma
programe.ise.ro. Cu sprijinul reţelelor de la nivel judeţean, conţinutul
propunerilor de programe a fost promovat în rândul cadrelor didactice şi
inspectorilor şcolari, iar feed-back-ul acestora a fost înregistrat printr-un
instrument standardizat (chestionar online). Au fost supuse dezbaterii în mediul
virtual programele de la următoarele discipline de studiu: Limba şi literatura
română, Limba modernă, Matematică, Ştiinţe ale naturii, Istorie, Geografie,
Educaţie civică, Religie, Educaţie fizică, Joc şi mişcare, Muzică şi mişcare,
Arte vizuale şi abilităţi practice. Aceste discipline au fost selectate în funcţie
de planul de învăţământ de la clasele a III-a şi a IV-a.

Distribuţia respondenţilor la nivel naţional arată că programele şcolare supuse
analizei s-au bucurat de un amplu proces de validare, chiar din partea celor
care au responsabilitatea de a le utiliza la clasă.Aproape 9000 de respondenţi
au participat la acest proces, în cea mai mare parte cadre didactice din
învăţământul primar. Disciplinele unde ponderea cadrelor didactice respondente
este mai mare în cazul învăţământului gimnazial sunt Educaţia fizică şi Limba
modernă. Cu o pondere ridicată întâlnim şi Religia (peste 40% dintre cadrele
didactice respondente), situaţie ce se explică prin faptul că toate aceste
discipline sunt predate de cadre didactice de specialitate. Din perspectivă
geografică, toate judeţele au fost reprezentate, şapte judeţe (Cluj, Maramureş,
Iaşi, Ialomiţa, Dâmboviţa, Călăraşi, Sibiu) înregistrând cele mai mari scoruri
în ceea ce priveşte numărul de respondenţi. Trebuie remarcat, de asemenea,
distribuţia echilibrată pe medii de rezidenţă, cu un uşor avantaj în favoarea
mediului rural (vezi pentru o prezentare detaliată a lotului participant la procesul
de consultare şi Teşileanu, Fartuşnic, 2014).

Participarea ridicată la nivel naţional şi calitatea feed-back-ul oferit în cazul
diferitelor discipline confirmă nevoia de consolidare a unui proces larg de
participare, care promovează transparenţa instituţională. Ca şi în cazul altor
politici educaţionale, politicile curriculare au nevoie să fie cunoscute de către
toţi actorii din sistem, de la abordarea generală, la structură şi conţinut.
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Trecerea de la un dat la un construct comun pare să fie cea mai eficientă cale
de a creşte raportarea adecvată a cadrelor didactice la documente curriculare,
însă avem nevoie de timp pentru dezvoltarea unei culturi a participării la
dezbatere: nevoia de feed-back constructiv, de participare activă în perioada
de consultare, de conştientizare a semnificaţiei participării în legitimarea
unui produs care parcurge un proces.

Principalele aspecte urmărite în cadrul acestui proces au ţinut, în primul rând,
de obţinerea unei perspective generale cu privire la proiectul de programă şcolară
analizată: contribuţia concretă la formarea competenţelor specifice profilului unui
elev care finalizează ciclul primar; corespondenţa cu nivelul de vârstă/ dezvoltare
cognitivă a elevilor din clasele a III-a şi a IV-a; valorificarea perspectivelor şi
abordărilor moderne privind învăţarea; valorificarea analizei rezultatelor unor evaluări
naţionale şi internaţionale pentru învăţământul primar. De asemenea, prin procesul
de consultare online am urmărit colectarea de feed-back în legătură cu unele
aspecte specifice ale propunerilor de programe şcolare:
 formularea competenţelor specifice (claritate, fezabilitate în raport cu

perioada de timp corespunzătoare, relevanţă în raport cu nevoile şi interesele
elevilor şi cu specificul disciplinei, coerenţă cu competenţele generale şi
progresie adecvată de la clasa a III-a la clasa a IV-a, respectarea planului
de învăţământ etc.);

 definirea activităţilor de învăţare oferite ca sugestii în proiectul de
programă şcolară (relevanţă în raport cu competenţele specifice,
aplicabilitate la clasă şi posibilitatea de a fi adaptate în raport cu diferite
categorii de elevi, centrare pe implicarea directă a elevului în învăţare,
colaborare, dezvoltarea creativităţii şi autonomiei acestuia etc.);

 definirea conţinuturilor oferite ca sugestii în proiectele de programă şcolară
analizată (utilitate şi relevanţă pentru domeniul de cunoaştere vizat şi pentru
dezvoltarea competenţelor specifice; echilibru cantitativ în raport cu setul
de competenţe specifice; accesibilitate şi adecvare la nevoile elevilor etc.);

 formularea sugestiilor metodologice (varietatea şi relevanţa exemplelor
oferite de strategii, metode şi tehnici didactice; utilitatea în raport cu
procesul de proiectare a activităţilor de învăţare şi evaluarea rezultatelor
învăţării; flexibile şi adaptabile diferitelor categorii de elevi; actualizate la
nivelul abordărilor şi metodelor moderne în educaţie).

Rezultatele procesului de consultare, după cum se observă în Tabelul 1, au
confirmat opiniile favorabile în general cu privire la noile programe şcolare,
pentru toate disciplinele în dezbatere. Ponderea celor care îşi exprimă o opinie
pozitivă în raport cu aspectele prezentate mai sus este de peste 80% în
cazul majorităţii disciplinelor.
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O prezentare detaliată a rezultatelor procesului de consultare este disponibilă
la adresa:

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2015/Rezultate%20consultare
% 20programe%20scolare.pdf

6. Valorificarea procesului de consultare

Procesul de consultare a fost important, în primul rând, pentru a verifica dacă
suntem pe drumul cel bun. Deşi din componenţa fiecărui grup de lucru a făcut
parte şi un cadru didactic din învăţământul primar, procesul de validare a oferit
ocazia unei validări pe scală largă a proiectelor de programe şcolare, chiar de
către cei care le vor utiliza la clasă. În absenţa unui astfel de proces, riscul de
a avea un document valid din punct de vedere metodologic sau ştiinţific, dar
care nu ajunge să-şi îndeplinească rolul este foarte ridicat. Opiniile exprimate
de participanţii la consultare confirmă acest lucru.

De asemenea, procesul de consultare a condus la ameliorări ale tuturor
proiectelor de programe. Modificările realizate în urma procesului de consultare
au ţinut, în principal, de: reformularea unor competenţe specifice; completarea/

Disciplina Număr respondenţi Pondere opinii pozitive prin raportare
la nr. total respondenţi-%

Limba şi literatura română 3190 80,07 – 98,48

Limba modernă 249 77,96 – 97,78

Matematică 1967 70,75 – 98,69

Ştiinţe ale naturii 650 85,06 – 98,98

Istorie 542 79,06 – 98,78

Geografie 444 84,98 – 99,52

Educaţie civică 402 94,60 – 99,23

Religie 127 87,27 – 100

Educaţie fizică 186 87,35 – 99,39

Joc şi mişcare 371 87,77 – 97,52

Muzică şi mişcare 405 87,60 – 98,93

Arte vizuale şi abilităţi practice 420 92,13 – 99,74

Tabelul 1 – Rezultatele procesului de consultare online



eliminarea unor conţinuturi; noi sugestii metodologice şi/sau exemple de
activităţi de învăţare.

Datele rezultate în urma consultării au oferit şi oportunitatea de a identifica o
serie de aspecte problematice în abordarea unui domeniu de cunoaştere şi în
strategiile didactice bazate pe competenţe. Aceste rezultate pot constitui un
punct de reper în realizarea unor activităţi metodice şi în dezvoltarea unor
resurse de sprijin (de exemplu, ghiduri metodologice) care să răspundă nevoilor
cadrelor didactice de a reflecta critic asupra centrării reale pe competenţe.

Consultarea a demonstrat interesul actorilor educaţionali, arătând cât este
de necesară asigurarea transparenţei procesului de dezvoltare curriculară, de
la proiect la promovarea programelor şcolare ca document oficial. Dincolo de
legitimarea nivelului de dezvoltare conceptuală şi metodologică a programei,
acest proces oferă argumente clare pentru avantajele coordonării/ cooperării
actorilor educaţionali şi sociali în toate etapele procesului de elaborare, aplicare
şi evaluare a programelor şcolare.

Nu în ultimul rând, acest proces de consultare s-a dovedit foarte util pentru
etapa de promovare a programelor, după ce acestea au fost în mod oficial
aprobate.

Concluzii

Prezentarea sintetică a principalelor repere în procesul de dezvoltare curriculară
pentru învăţământul primar, clasele a III-a – a IV-a, evidenţiază complexitatea
demersului, consonantă cu varietatea perspectivelor actuale asupra învăţării
(Illeris, 2014). O constantă a acestui proces rămâne orientarea spre analiza
sistematică a provocărilor cu care se vor confrunta elevii în viaţa socială,
profesională şi personală şi a competenţelor necesare pentru a face faţă
acestora (Jonnaert, P. et al. 2010). Astfel, dezvoltarea de curriculum şi reflecţia
curriculară au o finalitate oferită de chiar beneficiarii primi ai sistemului
educaţional: elevii.

Cu toate că perioada de elaborare a programelor şcolare a fost scurtă,
activităţile care au precedat-o – aşa cum sunt cercetările menţionate – au
avut un important rol exploratoriu (conceptual şi metodologic), ceea ce a
facilitat procesul de construcţie curriculară.

Elaborarea unor noi programe şcolare este însoţită de aşteptări care vizează
producerea unor schimbări asupra învăţării elevilor şi asupra elevilor, reflectate
în rezultatele pe care aceştia le obţin. Cu toate acestea, programele şcolare
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nu antrenează astfel de consecinţe doar prin faptul că sunt noi documente
curriculare. Noile programe şcolare pot întemeia schimbări în măsura în care
sunt înţelese în litera şi în spiritul lor, aspect care trebuie să se reflecte în
practicile didactice aplicate în activitatea cu elevii – practici didactice care
satisfac şi susţin nevoile şi interesele elevilor, care valorizează parcursul de
învăţare din perspectiva elevului, pentru care acest demers este o experienţă
unică. Sunt, de asemenea, de menţionat şi alte consecinţe în plan educaţional,
pe care noile programe trebuie să le influenţeze major şi în absenţa cărora
schimbarea aşteptată nu se înfăpuieşte. Poate fi, de exemplu, menţionată
semnificaţia programelor şcolare de reper esenţial pentru un nou mod de a
concepe şi pune în practică evaluarea. Focalizarea pe competenţe a
programelor şcolare oferă oportunitatea de a trece de la interesul pentru
observarea a ceea ce fac elevii în anumite contexte tipice, la ceea ce ei
demonstrează că sunt capabili să facă în anumite condiţii (Mareschal, D. et
al., 2013). În viitorul apropiat vom putea observa în mod direct modul în care
acest proces a continuat şi în celelalte cicluri educaţionale (gimnaziu, liceu)
şi în ce măsură curriculumul românesc dovedeşte coerenţă, pertinenţă şi
fezabilitate, aplicabilitate şi relevanţă (Căpiţă, 2012), respectiv, criterii
fundamentale de evaluare a programelor şcolare.
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