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Se exprimă tot mai mult convingerea că viitorul umanităţii depinde într-o mare măsură de 
dezvoltarea culturală, ştiinţifică şi tehnică care poate fi realizată în centrele de cultură, de 
cunoaştere şi creştere devenite adevărate focare de educaţie.  

Trăim sub semnul acceleraţiei istorice, după cum plastic se exprima, acum câteva decenii, 
filosoful francez Gaston Berger. Omul contemporan trebuie să fie şi, în mod real, este într-o 
continuă alertă, prevăzător, temător, dar niciodată pe deplin pregătit pentru viaţă [1].  

Din perspectivă epistemologică, istoria trebuie considerată o cale de cunoaştere. Prin 
parcurgerea ei, în cazul nostru, cu referire la importanţa învăţământului preuniversitar, putem 
pătrunde în zona profundă, a dimensiunii sale axiomatice, evidenţiind continuităţile şi 
discontinuităţile pentru fixarea conceptelor de bază şi promovarea lor socială, la nivel 
paradigmatic [2]. Domeniul curriculumului, abordat dintr-o perspectivă istorică, utilizând 
strategii de tip sincronic - diacronic şi hermeneutic, are la bază două argumente [3]. Ele sunt de 
natură etică şi epistemologică. Abordarea longitudinal-istorică elimină excesele unor ideologii 
subiective făcând posibile reinterpretări obiective asupra domeniului. Această perspectivă 
conduce la delimitarea nucleului epistemic tare al teoriei curriculumului. El este reprezentat de 
paradigma curriculumului lansată de Ralph W. Tyler în 1950 prin lucrarea sa de referinţă Basic 
Principles of Curriculum and Instruction, lucrare ce reprezintă punctul de pornire al 
postmodernităţii curriculumului şi al evoluţiilor sale ulterioare.  

La începutul secolului XX, o perioadă înfloritoare pentru învăţământ a reprezentat-o 
mandatul ministerial al lui Spiru Haret care, a militat şi a reuşit să dezvolte reţeaua şcolară la 
sate, astfel încât de la 3446 şcoli existente în anul 1896 s-a ajuns la organizarea a peste 4685 de 
şcoli în anul de învăţământ 1909/1910. Nu a fost deloc neglijată reţeaua şcolilor din mediu 
urban, care a crescut în acelaşi interval de la 129 la 146, iar numărul elevilor de la 26150 la 
36821. 

Aşa cum regăsim în Webster’s New International Dictionary, între secolele XVI şi XIX, 
cel mai adesea, conceptul de curriculum era privit drept „un curs oficial organizat într-o şcoală 
sau într-un colegiu care se finalizează cu obţinerea unui grad, nivel de instruire”.  În dinamica sa, 
curriculumul include „întregul corp de cursuri oferite într-o instituţie educaţională sau într-un 
departament al acesteia”, fiind concretizat în documente - planuri de învăţământ, programe de 
studiu sau syllabus-uri, lista disciplinelor academice funcţionând în această perioadă ca şi criteriu 
principal de structurare.  

Un punct de vedere diferit asupra curriculumului poate fi găsit în  Encyclopedia of 
Educational Research [4] care defineşte curriculumul drept “ansamblul experienţelor pe care 
cel ce învaţă le trăieşte sub conducerea  şcolii. Reprezintă un complex mai mult sau mai puţin 
planificat şi controlat de condiţii în care elevul învaţă  să se comporte şi în care se comportă în 
moduri variate”. În cadrul curriculumului pot fi modificate comportamentele elevilor sau pot fi 
create altele noi. La nivelul planificării experienţelor educaţionale trebuiesc luate în calcul 
efectele pe care le au asupra elevilor toate aspectele comunităţii, familiei şi şcolii. 
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În anul 1918, când un ministru al învăţământului era profesorul universitar de geografie 
Simion Mehedinţi, s-au elaborat şi pus în aplicare câteva legi, menite în special să schimbe 
„şcoala poporului”, denumire prin care se înţelegea pe atunci şcoala primară şi învăţământul 
normal (şcolile de învăţători). Viitorii învăţători şi profesori urmau să fie selecţionaţi după 
criterii de vocaţie, dintre cei care urmau „şcolile pregătitoare şi seminariile normale”. Prin legile 
amintite se intenţiona în special să se ridice „şcoala poporului”, ajungându-se până la un fel de 
„universitate ţărănească”.  

Toate aceste proiecte au fost însă abandonate după scurt timp. În 1919, apoi în 1924, 
1928,1932, 1934, 1936 şi 1937 au fost făcute modificări esenţiale în domeniul învăţământului de 
toate gradele. 

Învăţământul primar a suportat modificări prin Legea învăţământului primar al 
statului şi învăţământului normal-primar din iunie 1924. 
„Art. 1. Învăţământul primar formează primul grad al învăţământului. El cuprinde: 
a) Şcoala de copii mici (grădinile de copii); 
b) Şcoala primară; 
c) Şcoalele şi cursurile de adulţi; 
d) Şcoalele şi clasele speciale pentru copiii debili şi anormali educabili. 
Art. 2. Învăţământul primar se predă: 
În şcoalele statului (şcolile publice). 
În şcoalele sau institutele particulare autorizate de stat şi în familie, conform legii învăţământului 
particular. 
Art. 3. Şcoalele primare publice sunt nu numai acelea înfiinţate în conformitate cu această lege 
de către stat, ci şi acelea înfiinţate de către comune sau judeţe, cu autorizarea Ministerului 
Instrucţiunii, prin care se va face numirea şi plata personalului didactic. 
Art. 4. Îndrumarea şi supravegherea generală a învăţământului primar sunt în sarcina statului, 
care le execută prin Ministerul Instrucţiunii. 
Nici o şcoală nu se poate înfiinţa fără autorizarea Ministerului Instrucţiunii şi fără a se conforma 
cu dispoziţiunile legii în vigoare. [...] 
Art. 5. Învăţământul primar este unitar în tot cuprinsul ţării.  
Art. 6. Învăţământul primar este obligatoriu şi gratuit în condiţiunile prevăzute de această lege. 
Părinţii, tutorii şi toţi acei care au sub autoritatea sau îngrijirea lor copii orfani, cetăţeni români, 
sunt datori să dea copiilor lor instrucţiunea elementară, absolut indispensabilă oricărui cetăţean, 
cuprinzând programul complet al şcolii primare, astfel cum este prevăzut în această lege. 
Art. 7. Învăţământul primar în şcoalele statului se predă în limba română. 
În comunele cu populaţie de altă limbă decât limba română, Ministerul Instrucţiunii Publice va 
înfiinţa şcoale primare cu limba de predare a populaţiei respective, în aceeaşi proporţie ca şi 
comunele româneşti. În aceste şcoale studiul limbii române va fi însă obligatoriu în numărul de 
ore stabilit prin regulament.” [5] 

Abordarea istorică (sincronică, diacronică) şi hermeneutică a curriculumului valorizează 
fundamentele istorice propuse de S. Cristea. Fundamentele istorice ale curriculumului „susţin 
clarificarea conceptului din perspectiva evoluţiilor sale pedagogice şi sociale”, realizate în câteva 
etape semnificative.    

Acest tip de raţionament ştiinţific evidenţiază, pe de o parte, etapele parcurse de practica 
efectivă a curriculumului  şi de  semnificaţiile atribuite, în timp, conceptului de curriculum; pe de 
altă parte atrag atenţia asupra necesităţii analizei semnificaţiilor acestui concept prin apelul la 
anumite condiţii socio-istorice ce au puterea de a justifica utilizarea lor concretă. În acelaşi timp, 
trebuie să evidenţiem faptul că atribuirea unui anumit sens într-un context istoric, nu justifică 
preluarea înţelesurilor curriculumului şi utilizarea lor în alt context.  

Literatura de specialitate ne oferă sintetic două viziuni diferite asupra etapizării posibile 
şi probabile a semnificaţiilor atribuite curriculumului şi a încadrării lor istorice la nivelul unor 
perioade istorice clar determinate. O primă viziune este propusă de către S. Cristea [6], iar o a 
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doua perspectivă este oferită de I. Negreţ-Dobridor [7] care, preia o clasificare realizată de W. 
Pinar (1995).  

Învăţământul secundar a fost modificat esenţial prin legea din 1928. Conform acestei 
legi, în învăţământul secundar intrau:  
- învăţământul secundar teoretic (gimnazii şi licee teoretice) organizat în două trepte, 
independente una de alta:  

 treapta inferioară era numită gimnaziu şi cuprindea patru ani de   studii; 
 treapta superioară, numită liceu, cuprindea tot patru ani de studii, cu deosebirea că aici, 

pe lângă elementele de cultură generală, elevii primeau şi o bursă de specializare. Specializarea 
urma a se face în ultimul an al liceului, într-o secţie literară şi una ştiinţifică. Ulterior s-a introdus 
o modificare privind această specializare, împărţirea în direcţia literară şi în cea ştiinţifică 
făcându-se în ultimii doi ani ai liceului. O dată cu introducerea acestor doi ani de specializare, s-
a redus şi învăţământul secundar de la opt ani, la şapte ani, iar cursul gimnazial la trei ani, în loc 
de patru.  
- învăţământul normal (pentru format învăţători);  
- seminariile teologice;  
- învăţământul industrial, organizat prin legea din 1936, care cuprindea  

 gimnazii industriale,  
 licee industriale,  
 şcoli speciale industriale;  

- învăţământul comercial, organizat tot prin legea din 1936, care cuprindea  
 gimnazii şi  
licee industriale;  

- învăţământul agricol, cu şcoli agricole de gradul I şi II şi şcoli de economie casnică de gradul I 
şi II pentru fete, dependente de Ministerul Agriculturii şi Domeniilor;  
- învăţământul militar, care cuprindea licee militare cu opt ani de studii, dar cu educaţie militară 
supravegheată de Ministerul Apărării Naţionale. 

Datorită reducerilor bugetare de la începutul anilor 1930, la majoritatea şcolilor normale 
şi seminariale teologice a fost desfiinţată clasa I începând cu anul şcolar 1931-1932. Începând cu 
anul 1932, legea învăţământului particular permitea profesorilor bărbaţi să predea la o şcoală de 
fete când şcoala dovedea lipsa profesoarelor la obiectele respective. La şcolile statului, 
Ministerul a introdus o taxă de 500 de lei tuturor elevilor repetenţi. Conform avizului din 1934 al 
ministrului Instrucţiunii, şcoala secundară de băieţi şi fete a fost organizată în două cicluri 
diferenţiate, independente unul de altul, cu administraţie proprie: gimnaziul, ca şcoală secundară 
inferioară cu 4 clase şi liceul, ca şcoală secundară superioară cu 4 clase, cu 1 sau 2 ani de 
specializare. Paralel cu gimnaziile funcţionau şcolile practice inferioare pentru crearea micilor 
meseriaşi, comercianţi, agricultori, viticultori. La sfârşitul celor 4 clase de gimnaziu, elevii 
susţineau un examen de capacitate în urma căruia cei ce reuşeau se puteau înscrie la liceele 
teoretice sau practice. Din 18 aprilie 1934 s-a pus în vedere tuturor şcolilor că trebuie să-şi 
procure în mod obligatoriu câte un aparat de radio (Abonamentul lunar în valoare de 600 de lei 
era dificil de plătit pentru majoritatea şcolilor de la sat). 

Începând cu anul 1937, Regele Carol al II-lea a organizat Straja Ţării, astfel încât 
întregul tineret şcolar trebuia să facă parte din această instituţie. Oficiul de Educare a Tineretului 
Român emitea un buletin care cuprindea pe lângă ordinele şi îndrumările conducerii centrale şi 
articole pentru educaţia tineretului şcolar. Era absolut necesar ca membrii corpului didactic şi 
elevii să cunoască directivele ce se dădeau prin acest Buletin, distribuit în două exemplare: unul 
la dispoziţia profesorilor şi altul la dispoziţia elevilor.  

Cursul dezvoltării interbelice al învăţământului românesc este schimbat după terminarea 
celui de-al doilea război mondial, ca urmare a înglobării statului român în sfera de dominaţie 
sovietică.  
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La 23 martie 1945, s-a trecut la gimnaziul unic de patru ani, deschis tuturor copiilor care 
au absolvit cursurile şcolii primare de patru ani, şi care înlocuia, astfel, cursul supraprimar de trei 
ani instituit prin legea învăţământului primar, din 1925. În anul şcolar 1945/1946, existau deja 1 
507 clase de gimnaziu, cu aproximativ 50 000 elevi [8]. 

În iarna anului 1946, se declanşează campania naţională de lichidare a analfabetismului – 
adevărată plagă a societăţii româneşti ce înregistra, încă, în 1945, în ciuda eforturilor depuse în 
perioada anterioară, un procent, de circa 25% din totalul populaţiei. Campania viza alfabetizarea 
populaţiei active, între 16–56 ani, neştiutoare de carte şi ea a fost declarată ca încheiată în 1956. 

Prin Legea de Reformă a Învăţământului, din 3 august 1948, se revine la sistemul de 
legi organice unice, ca în 1864, sistem care a rămas în vigoare prin legile ulterioare ale 
învăţământului din 1968, 1978 şi 1995. 

În cadrul reformei începute, dar de orientare răsăriteană, limbile franceză şi italiană, atât 
de răspândite în programele şcolare, trec pe un loc secund lăsând loc unei limbi impuse, după 
cum prevede art. 6 din Decretul nr. 175 din 1948 „... cu începere din clasa a IV-a elementară se 
va preda obligatoriu limba rusă”.  

Structură organizatorică aleasă pentru reforma învăţământului începută în anul 1948 a 
fost copiată după cea existentă în URSS în acel moment.  

De la un învăţământ primar obligatoriu şi gratuit cu o durată de 7 ani, s-a trecut la un 
învăţământ primar obligatoriu şi gratuit de 4 ani, cu posibilitatea de a urma facultativ clasele 5–7, 
ceea ce constituie un real regres, în 1948, atât faţă de evoluţiile pedagogice europene, cât şi faţă 
de propriile soluţii progresiste româneşti, în vigoare din 1925 [9].  

Corespunzător, cursurile gimnaziale şi liceale de 8 ani sunt reduse la o şcoala medie, ce 
dura 4 ani, redusă apoi la 3 ani, prin Decretul nr.56/1951, ca în URSS. 

În decembrie 1953, învăţământul profesional şi tehnic, a fost reorganizat în şcoli de 
ucenici de 2–4 ani, şcoli de maiştri pentru absolvenţii şcolilor de ucenici cu minim 3 ani practică 
în producţie şi, respectiv, şcoli tehnice pentru absolvenţii şcolilor medii. Ulterior, în 1959, s-au 
organizat pentru salariaţi cursuri serale de nivel mediu şi superior, în vederea ridicării nivelului 
de cunoştinţe generale al personalului economic şi administrativ. 

În anul 1956, durata şcolii elementare a fost sporită la 7 ani, iar a şcolii medii, la 11 ani, 
organizate pe două profile – real şi uman. 

Durata şcolii elementare a ajuns la 8 ani, iar şcoala medie (liceul) la 12 ani, în 1961 (ca 
înainte de 1948), păstrându-şi însă titulatura stabilită de reforma stalinistă din 1948. 

S-a reuşit, treptat, revenirea la tradiţiile româneşti edificate în domeniu, anterior lui 1948, 
proces cristalizat şi definitivat prin Legea Învăţământului din 1968, cu urmări benefice pentru 
evoluţia generală a şcolii româneşti, în sensul înregistrării de progrese mai mult decât 
importante: eradicarea analfabetismului, sporirea permanentă, atât a bazei materiale şi a 
efectivelor personalului didactic, cât, mai ales, a cifrelor de şcolarizare, la toate nivelurile 
şiprofilele de învăţământ. 

Printre altele, aceasta lege impunea elaborarea unor manuale unice scrise de autori 
români (până la momentul respectiv manualele erau traduse din rusă) şi stabilirea următoarelor 
trepte de instruire:  
- preşcolar, cu grădiniţe de copii de la 3 la 6 ani;  
- învăţământul obligatoriu de cultură generală cu o durata de 10 ani, clasele IX si X fiind în 
acelasi timp şi anii I şi II de liceu; potrivit articolului 26 din lege,  „Învăţământul obligatoriu de 
cultură generală are durata de 10 ani.“ 
- licee de 2 tipuri:  

a) de cultură generală (4 ani) cu secţii real sau umanist;  
b) de specialitate (4-5ani) cu diferite profile.  

În unele unităţi instruirea "se poate desfăşura şi într-una din limbile moderne de largă circulaţie" 
(articolul 10 din lege). 
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Încărcarea elevilor de liceu (clasele IX-XII) devine foarte mare spre finele anilor `70. 
Exemplele sunt date pentru clasa a X-a, specializarea chimie-biologie, anul şcolar 1977/1978:  

o 6 ore pe zi, afară de sâmbăta, 35 ore săptămânal;  
o 17 discipline, la care se adaugă cercul sportiv sau activităţi considerate voluntare;  
o numărul de pagini de manual predate săptămânal: circa 90; 
o numărul de noţiuni principale şi alte informaţii ce trebuiau înţelese, asimilate, 

memorizate şi consolidate: cca 660 pe săptămână sau 110 pe zi.  
Elevii aveau de făcut faţă unei duble încărcări: prin orar (6 ore pe zi) şi prin conţinutul 

fiecărei discipline. Accentul se punea pe memorizare, elevii devenind tot mai obosiţi; cadrele 
didactice fac eforturi contra cronometru ca să facă faţă tuturor obligaţiilor programei şcolare, cât 
şi celor extraşcolare. 

Pe fondul procesului accelerat de industrializare al ţării, început în anii `70, formarea 
profesională a fost direcţionată către liceele industriale şi agricole. 

O noua lege a educaţiei a fost aprobată în 1978, principalele efecte fiind politizarea 
accentuată, o anume ierarhizare a disciplinelor [10], precum şi principiul obligatoriu al integrarii 
învăţământului cu producţia. 

Sistemul de învăţământ preuniversitar cuprindea [11]:  
- învăţământul preşcolar;  
- învăţământul primar - clasele I - IV;  
- învăţământul gimnazial - clasele V - VIII;  
- învăţământul liceal, organizat pe doua trepte:  

 treapta I - clasele IX – X; 
 treapta a II-a - clasele XI - XII, la cursurile de zi, si clasele XI - XIII, la  

cursurile serale;  
- învăţământul profesional şi de maiştri. 

Învăţământul primar, gimnazial şi treapta I de liceu constituiau învăţământul obligatoriu 
de 10 ani.  

Perioada postmodernă de după anii 1950 se caracterizează prin pluralismul concepţiilor 
despre curriculum. Regăsim la nivelul literaturii de specialitate diverse clasificări, ierarhizări  şi 
ordonări. Câteva etape posibile în analiza istorică a domeniului curriculumului [12] sunt 
următoarele:  

1. Primele semnale privind extinderea/modernizarea termenului de curriculum sunt oferite 
de J. Dewey în cartea sa The Child and the Curriculum (1902),  

2. Curriculum este privit drept experienţă de învăţare: F. Bobbitt, The Curriculum, 1918 şi 
How to Make a Curriculum, 1924,  

3. “Biblia curriculumului” propune principiile fundamentale ale curricuumului angajate în 
activitatea de instruire: R. W. Tyler,  Basic Principles of Curriculum and Instruction, 
1949,  

4. Specialiştii în curriculum care evidenţiază aspectele teoretice ale instruirii: Joseph 
Schwab, 1969, 1970, 1973, 1983,  

5. Curriculum devine un domeniu al politicii educaţionale al organizaţiilor internaţionale: 
experţii UNESCO, 1979,  

6. Extinderea maximă a conceptului către curriculum informal: L. Cremin, 1971, W. H. 
Schubert, 1986. 
Învăţământul primar şi gimnazial se desfăşura pe baza unor planuri de învăţământ, 

programe şcolare şi manuale şcolare unice, elaborate şi asigurate de Ministerul Educaţiei şi 
Învăţământului. 

Învăţământul liceal se desfăşura pe baza unor planuri de învăţământ diferenţiate, pe tipuri 
şi profile de licee [13] şi cuprindeau: 

- discipline ştiinţifice fundamentale, 
- discipline de cultură generală şi social politice, 
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- discipline de specialitate, 
- practica în producţie. 

Programele şcolare la disciplinele fundamentale şi de cultură generală erau unice pentru toate 
tipurile şi profilurile de liceu.  
 Legea educaţiei şi învăţământului nr. 28 din 21 decembrie 1978 a fost abrogată în 1995, 
ca urmare a reformei învăţământului începută după 1989. Legea învăţământului nr. 84 din 
24 iulie 1995 aduce o nouă organizare învăţământului, pe următoarele niveluri [14]: 
- învăţământul preşcolar:  

grupa mică;  
grupa mijlocie;  
grupa mare, pregătitoare pentru şcoală; 

- învăţământul primar: clasele I-IV; 
- învăţământul secundar, care cuprinde:  
 1. învăţământul secundar inferior, organizat în două cicluri:  

 gimnaziu, clasele V-VIII;  
 ciclul inferior al liceului sau şcoala de arte şi meserii, clasele IX-X;  

2. învăţământul secundar superior: ciclul superior al liceului, clasele XI-XII/XIII, 
precedat, după caz, de anul de completare;  
- învăţământul postliceal. 

 În România expresia de curriculum s-a impus începând cu anii 1997-1998, odată cu 
înfiinţarea de către Ministerul Educaţiei Naţionale a Consiliului Naţional pentru Curriculum şi cu 
publicarea lucrării Curriculum naţional. Planul cadru pentru învăţământul preuniversitar (vol. 1, 
1998; vol. 2, 1999). 

Începând cu elaborarea primelor documente din 1998 şi până în prezent, curriculumul 
naţional românesc a parcurs mai multe etape de restructurări: 
- 2001: aprobarea unor noi planuri pentru învăţământul obligatoriu şi pentru liceu; 
descongestionarea programelor şcolare; schimbări în sistemul de evaluare a manualelor şcolare; 
- 2003: aprobarea unor noi planuri de învăţământ şi programe şcolare pentru clasele de intrare şi 
ieşire din învăţământul obligatoriu; 
- 2004, 2005: etapele de elaborare a noi planuri de învăţământ şi programe şcolare pentru 
celelalte clase de învăţământ primar, respectiv liceal; 
- 2009: modificări ale planurilor de învăţământ. 

Dorim să evidenţiem unele dintre cele mai relevante studii legate de problematica 
domeniului curriculumului din literatura de specialitate. Acestea aduc unele elemente 
semnificative pentru înţelegerea postmodernităţii curriculumului şi a evoluţiilor sale în perioada 
postmodernă.  

O primă abordare se regăseşte în modul de prezentare a curriculumului, realizat de D. 
Potolea [15]. Autorul nu oferă o definiţie în sensul strict al termenului ci descrie curriculumul 
drept un concept-construct care reflectă „o construcţie mentală, ce are în vedere o realitate ce 
urmează să fiinţeze”.   

Conform autorului Potolea (2002), curriculumul este un proiect care are valoarea unui 
plan de acţiune educaţională. De aceea, dintr-o perspectivă funcţională, curriculumul indică 
finalităţile de atins, orientează, organizează şi conduce procesul de instruire şi învăţare. 
Considerat din punct de vedere structural, curriculumul include finalităţi, conţinuturi, timp de 
instruire/învăţare, strategii de predare/învăţare  şi strategii de evaluare. Dacă analizăm 
curriculumul din punctul de vedere al produsului, se concretizează în planuri de învăţământ, 
programe şcolare, manuale şi într-o varietate de materiale curriculare auxiliare [16].  
Autorul Negreţ-Dobridor (2008) consideră că asupra curriculumului se exercită influenţe 
multiple care îi determină structura, funcţionalitatea şi evoluţia. Diferiţii cercetători ş designeri 
curriculari au interpretat şi folosit contextual aceste influenţe. Recent, Elizabeth Wilmes [17] a 
reuşit să sintetizeze magistral aceste metamorfoze. 
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