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The term curriculum is a central concept in educational area. It is very important to establish and to ascertain curriculum 

reference framework or theoretic plans for defining its effectiveness, ways of development and of modernization, as well 
as acknowledgement of importance of curriculum theory in the educational area. Present educational reforms are, first of 
all, curriculum reforms. Strategies, methods and internal coherency are connected to the concept of implemented curriculum. 

The concept of curriculum directs and creates the problematic area of curriculum approaches. There is not one defi-
nition of curriculum that is why there isn’t one line of approaches. 

 
 
Curriculum este un concept-cheie al domeniului educaţional. Stabilirea şi definirea schemelor teoretice 

sau a cadrului de referinţă al curriculumului este esenţială pentru determinarea eficacităţii acestuia, căilor de 
modernizare şi dezvoltare, precum şi pentru aprecierea şi recunoaşterea teoriei curriculare în cadrul educaţio-
nal. Reformele educaţionale actuale sunt, în primul rând, reforme ale curriculumului. Strategiile, tacticile şi 
chiar coerenţa internă a acestora sunt dependente în plan teoretic de conceptul curriculumului implementat.  

Conceptul de curriculum orientează şi creează câmpul problematic al abordărilor curriculare. Nu există o 
singură definiţie a curriculumului şi de aceea nu există o singură linie de abordare. 

Dacă conceptul este redus la conţinut, atunci abordarea se va axa pe relevanţa conţinuturilor; dacă curri-
culum semnifică obiective, conţinuturi, activităţi de învăţare, activităţi de evaluare şi relaţiile dintre ele, atunci 
abordarea se va axa pe epistemologie şi holistică. 

Varietatea abordărilor ataşate curriculumului reprezintă semnificaţia dinamismului şi vitalităţii domeniului. 
Evoluţia abordărilor curriculare cuprinde convenţional trei etape: 
Etapa tradiţională – curriculum are sensul de ,,curs oficial” organizat într-un cadru instituţionalizat spe-

cializat în educaţie. 
Etapa modernă – curriculum are sensul de proiect pedagogic organizat prin corelarea obiectelor 

(disciplinelor) de învăţământ cu experienţele de învăţare directă şi indirectă ale studenţilor. 
Etapa postmodernă – curriculum are sensul de proiect pedagogic organizat pe baza unor principii care 

evidenţiază importanţa prioritară a obiectivelor asumate, ce determină alegerea anumitelor experienţe de 
învăţare, strategii de organizare a învăţării, mijloace de evaluare [1, p.94]. 

Enunţurile de mai sus sunt simptomatice pentru tendinţele şi evoluţiile actuale în interpretarea curriculu-
mului prezente în lucrări sintetice de documentare ştiinţifică. Nu este dificil să observăm că majoritatea 
definiţiilor – explicit sau implicit – se raportează la programul de studiu şi la disciplina de studiu, cât şi la 
elementele nucleului curriculumului naţional. 

În cadrul acestor etape s-au conturat mai multe concepţii despre curriculum: 
1. Concepţia învăţării sistemice a disciplinelor academice  
Această concepţie se caracterizează printr-o claritate şi o precizie mai mare a conţinuturilor. Definirea 

curriculumului în acest sens se prezintă astfel: ,,Un plan general de conţinuturi ori de materiale specifice de 
instruire, pe care universitatea le oferă studentului”. 

Dezavantajele acestei abordări: 
- studentul este privit mai mult ca obiect al actului educaţional; 
- dominarea cunoştinţelor asupra competenţelor; 
- dominarea metodelor reproductive asupra celor activ-participative. 
2. Concepţia învăţării centrate pe student 
Curriculumul, în contextul acestei abordări, are în centrul atenţiei studentul cu particularităţile, trebuinţele 

şi interesele sale. Curriculumul oferit trebuie să fie relevant şi să genereze sau să faciliteze experienţele de 
viaţă, de construire a sensului în care fiecare îşi găseşte calea dezvoltării sale [3]. 

3. Concepţia focalizării asupra comprehensiunii şi integrării în societate 
Curriculumul orientează spre formarea competenţelor de integrare rapidă, eficientă şi creatoare a studen-

tului în câmpul social şi profesional – calitatea procesului de integrare socială şi profesională constituind un 
indicator sintetic al eficienţei curriculumului universitar. 
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4. Concepţia centrată pe procesul de elaborare (curriculum develelopment) 
În cadrul acestei abordări, proiectarea curriculumului are o importanţă deosebită, deoarece în urma acestui 

efort se va contura curriculumul formal. 
Curriculum este un ,,program de învăţământ” care trebuie conceput într-o asemenea manieră, încât să le 

permită studenţilor să atingă anumite obiective de învăţare. 
5. Concepţia sistemico-holistică a curriculumului 
Curriculumul din perspectiva sistemico-holistică se axează pe multitudinea componentelor proceselor de 

învăţământ, articularea lor întru realizarea finalităţilor educaţionale care constituie punctul de plecare ce dec-
lanşează o adevărată reacţie circulară în cadrul curricular. Nu se pierde din vedere nici studentul - subiectul 
actului educaţional. Procesul de învăţământ se caracterizează prin dinamism şi interacţiune permanentă şi 
continuă a componentelor constitutive. 

Orice modificare într-o componentă are efecte şi în celelalte. Cunoaşterea acestor relaţii permite concep-
torilor construirea unui curriculum universitar de calitate. 

Abordarea sistemico-holistică a curriculumului presupune trei planuri: planul structural, planul procesual 
şi planul produsului [5]. 

Planul structural 

În literatura de specialitate întâlnim mai multe modele structurale ale curriculumului. Cele mai des anali-
zate şi întâlnite sunt: modelul triunghiular şi modelul pentagonal al curriculumului. 

Modelul triunghiular situează în centrul triunghiului cursurile universitare, ceea ce semnifică că în con-
strucţia disciplinei universitare, finalităţile, conţinuturile şi timpul sunt elemente obligatorii. 

Potrivit acestui model, variabilele curriculare sunt finalităţile educaţionale (F), conţinuturile (C) instruirii 
şi timpul de învăţare (T) (Fig.1). 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

Fig.1. Modelul triunghiular al curriculumului. 
 
Fiecare dintre cele trei categorii de variabile angajează un ansamblu de probleme. 
Variabila finalităţii: 
- principalele categorii de obiective şi finalităţi; 
- funcţiile obiectivelor; 
- metodologia de clasificare şi proiectare a obiectivelor (finalităţilor); 
- coerenţa dintre diferite tipuri de obiective. 
Variabila conţinuturi: 
- semnificaţia şi tipologia conţinuturilor; 
- sursele şi criteriile de selectare a conţinuturilor; 
- organizarea conţinuturilor; 
- corelarea ,,obiectiv-conţinuturi”. 
Variabila timpul de instruire:  
- criterii de alocare a timpului; 
- timpul efectiv utilizat; 
- identificarea şi evaluarea timpului individual de învăţare. 
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Modelul pentagonal se axează pe cinci variabile: obiective/finalităţi (O/F), conţinuturi (C), strategii 
didactice (S.D)+cele de cercetare, strategii de evaluare (SE), timpul alocat pentru instruire (T) (Fig.2). 

Modelul pentagonal se află în corespondenţă cu teoriile moderne ale curriculumului (Tyler, D`Hainaut). 
Tendinţele actuale sunt orientate spre modernizarea curricula universitar din perspectiva integrării celor 

cinci componente curriculare. 
Curricula pe discipline elaborat în cadrul Universităţii de Stat din Republica Moldova sunt apropiate 

modelului pentagonal, chiar dacă acesta din urmă nu este valorificat întotdeauna complet şi consecvent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig.2. Modelul pentagonal al curriculumului. 
  
Structura pentagonală a curriculumului are relevanţă şi pentru decelarea teritoriului câmpului investigaţio-

nal al curriculumului. Finalităţile/obiectivele, conţinuturile, procesele şi timpul de instruire reprezintă domenii 
importante ale investigaţiei curriculare. Prin urmare, conceptorul interesat de elaborarea unui curriculum 
universitar poate apela la teoria şi metodologia curriculumului, precum şi la teoria instruirii şi evaluării în 
cazul abordării strategiilor didactice şi de evaluare [5]. 

 
Planul procesual  

Planul procesual presupune trei procese interconexe: proiectare, implementare, evaluare. Acest plan poate 
fi prezentat grafic (Fig.3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3. Procesele curriculare în relaţie cu trei perspective de abordare [5]. 
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Procesele de ,,proiectare–implementare–evaluare” pot fi abordate din perspectiva investigaţională, teoretică 
şi practică educaţională. 

Realizarea/fundamentarea unui concept interactiv şi comprehensiv al curriculumului trebuie încorporat în 
planul procesual al acţiunilor de management curricular la nivelul politicilor curriculare şi disciplinare. 

 
Planul produsului  

În opinia noastră, pot fi structurate următoarele categorii de produse curriculare:  
 

Nivelul politicilor curriculare:  Nivelul disciplinar: 

 
 
 Concepţia curriculumului universitar 
 Curriculum de bază: cadru de referinţă 
 Plan-cadru de învăţământ 
 Standardele profesionale 
 Teste naţionale 
 Cadrul de calificări 

 
 
 
↔

 Curriculum pe discipline 
 Manualul academic 
 Curs universitar 
 Ghiduri metodologice 
 Seturi multimedia 
 Softuri educaţionale 
 Proiecte didactice  
 Teste formative/sumative 

 
Toate produsele curriculare menţionate se supun unor principii teoretice şi norme metodologice generale. 

Fiecare categorie de produs reclamă, însă, şi problematici distincte privind construcţia, aplicarea şi evaluarea 
sa. De aici rezultă că în afară de teoria generală a curriculumului se vor aplica subteorii şi metodologii peda-
gogice, corespunzătoare categoriilor curriculare. 

În schema concepţiei sistemico-holistică se încadrează şi abordarea integrată a curriculumului. Din 
punct de vedere curricular, integrarea înseamnă organizarea, punerea în relaţie a disciplinelor academice cu 
scopul de a evita izolarea lor tradiţională. 

Termenul de curriculum integrat se referă la o anumită proiectare şi organizare a instruirii, o anumită stra-
tegie de predare care produce o interrelaţionare a disciplinelor, unităţilor de conţinut, astfel încât: 

- satisfac nevoile şi interesele studenţilor; 
- realizează conexiunea între ceea ce învaţă studenţii şi experienţele lor. 
La nivelul curriculumului, integrarea înseamnă stabilirea relaţiilor clare de convergenţă între cunoştinţele, 

competenţele şi atitudinile care au drept bază disciplinele academice. 
În funcţie de ce anume integrăm (cunoştinţe, deprinderi, competenţe, valori, atitudini, metodologii de lucru) 

şi cât de mult integrăm (inserţie, armonizare, corelare, intersectare, fuziune), putem distinge câteva niveluri 
în abordarea integrată a curriculumului [6]. 

1. Monodisciplinaritatea este centrată pe obiectele de studiu independente, pe specificitatea acestora, 
promovând supremaţia disciplinelor formale. Elemente de integrare pot să apară chiar la acest nivel intradis-
ciplinar în cel puţin două moduri: 

Inserţia unui fragment în structura unei discipline (în conţinutul unui obiect de studiu este inserat un 
fragment care are rolul de a ajuta la clasificarea unei teme sau care furnizează informaţii noi despre problema 
investigată). 

Armonizarea unor fragmente independente (aparent) din cadrul unui obiect de studiu pentru a permite 
mai buna rezolvare a unor probleme, pentru înţelegerea cât mai completă a unui subiect sau pentru dezvol-
tarea anumitelor competenţe şi atitudini. 

2. Pluridisciplinaritatea (multidisciplinaritatea) se referă la situaţia în care o temă aparţinând unui 
anumit domeniu este supusă analizei din perspectivele mai multor discipline, acestea din urmă menţinându-şi 
structura şi rămânând independente unele în raport cu celelalte. 

Obiectele de studiu contribuie, fiecare în funcţie de propriul specific, la clarificarea temei investigate. La 
acest nivel vorbim de o corelare a demersurilor mai multor discipline în vederea clarificării unei probleme 
din cât mai multe unghiuri de vedere. 

La acest nivel/în cadrul acestei abordări, procesele de integrare curriculară se situează în special la nivelul 
conţinuturilor, al cunoştinţelor. De aceea cele mai frecvente (şi mai clare) demersuri au loc între discipline 
înrudite (care provin, de exemplu, din aceeaşi arie curriculară) sau care devin înrudite datorită temei. 
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3. Interdisciplinaritatea. Dacă în cazul pluridisciplinarităţii vorbim de o ,,corelare” a eforturilor şi a 
potenţialităţilor diferitelor discipline pentru a oferi o perspectivă cât mai completă a obiectivului investigat, 
interdisciplinaritatea presupune o intersectare a diferitelor arii disciplinare. 

În abordarea interdisciplinară încep să fie ignorate limitele stricte ale disciplinelor, căutându-se teme 
comune ale diferitelor obiecte de studiu, care pot duce la realizarea obiectivelor de învăţare de grad mai înalt, 
a competenţelor transversale, considerate cruciale pentru succesul în societatea contemporană. Printre acestea 
se enumeră şi luarea de decizii, rezolvarea de probleme, însuşirea metodelor şi tehnicilor de învăţare 
eficientă, antreprenoriatul etc. 

Principiul organizator nu mai este de regulă conţinutul, mult prea ancorat în graniţele disciplinare, ci se 
trece la centrarea pe aşa-numitele competenţe transversale. ,,Aici, conţinutul şi procedurile disciplinelor 
individuale sunt depăşite; de exemplu, luarea de decizii şi rezolvarea de probleme implică aceleaşi principii, 
indiferent de discipline” [2, p.338]. 

4. Transdisciplinaritatea reprezintă gradul cel mai elevat de integrare a curriculumului, mergând adesea 
până la fuziune. Fuziunea este, aşadar, faza cea mai complexă şi mai radicală a integrării. 

Adoptarea de tip transdisciplinar tinde progresiv către o ,,decompartimentare” completă a obiectelor de 
studiu implicate. 

Abordarea integrată a curriculumului specifică transdiscilpinarităţii este centrată pe ,,viaţa reală”, pe prob-
lemele importante, semnificative, aşa cum apar ele în context cotidian sau profesional şi aşa cum afectează 
vieţile diverselor categorii de oameni. 

Conţinuturile şi competenţele se integrează în jurul unor probleme. Întrebarea care orientează demersul 
transdisciplinar este Cum îi putem învăţa pe studenţi să fie buni cetăţeni/specialişti în viitor? Achiziţiile 
învăţării au sens doar prin contribuţia lor la succesul personal şi social al tinerilor în contexte culturale şi 
sociale concrete. 

Ca instrument pentru determinarea cadrului conceptual este propusă reţeaua transdisciplinară. 
Disciplinele formale clasice îşi pierd capacitatea de a dicta modul de derulare a instruirii şi modelul de 

proiectare curriculară. Cunoaşterea pe care o dobândeşte individual este situată într-un anumit context social, 
economic, politic, profesional şi cultural. 

Cele trei abordări pot fi privite ca stadii ale integrării curriculumului şi ca etape în proiectarea de 
curriculum integrat. Se merge de la progresiv, de la varianta cea mai apropiată de modelul disciplinar 
(multidisciplinaritatea) până la disoluţia totală a barierelor disciplinare (transdisciplinaritatea) (Fig.4) [6]. 

  
? 

 transdisciplinaritatea  
  

 interdisciplinaritatea 
 

 multidisciplinaritatea 
 
 

intradisciplinaritatea 
 

Fig.4. Trepte ale integrării curriculare [6]. 
 
În urma unor cercetări [4], s-a ajuns la următoarele rezultate care subliniază efectele pozitive ale integrării 

curriculare: 
-  curriculumul integrat îi ajută pe studenţi să-şi aplice competenţele; 
-  o bază integrată a cunoaşterii conduce către o mai rapidă reconfigurare a informaţiilor, în funcţie de nevoi; 
-  perspectivele multiple conduc către o bază mai integrată a cunoaşterii; 
-  curriculumul integrat încurajează profunzimea învăţării şi aria mai largă de exprimare a acestui proces; 
-  curriculumul integrat promovează valori şi atitudini pozitive la studenţi; 
-  curriculumul integrat furnizează timp suficient pentru o ,,explorare” de calitate a curriculumului. 
Dintr-o perspectivă mai largă, putem spune că introducerea elementelor de curriculum integrat este profi-

tabilă, deoarece: 
-  răspund necesităţilor (provocărilor) societăţii actuale; 
-  stimulează rolul activ al studentului ca organizator al propriei structuri a cunoaşterii; 
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-  sunt în concordanţă cu noile orientări din epistemologie şi din ştiinţele cogniţiei; 
-  permit flexibilitatea curriculumului; 
-  permit relaţionarea cu experienţele şi evenimentele curente şi semnificative din viaţa studentului. 
Un alt set convingător de argumente este oferit de K.Bergstrom: 
1. Asigură condiţiile optime de formare pentru toţi studenţii: învăţarea mai bogată şi mai semnificativă 

implică într-o mai mare măsură studenţii, fiecare având posibilitatea să se raporteze individual la ceea ce 
învaţă. Se oferă oportunităţi de dezvoltare pentru o diversitate de stiluri de învăţare, de inteligenţă şi de abilităţi. 

2. Promovează colaborarea: colaborarea are loc atât între profesor, care proiectează şi derulează în echipă 
activităţile interdisciplinare, cât şi între studenţi, prin utilizarea unor strategii didactice axate pe participarea 
studenţilor la procesul de învăţare (predarea/învăţarea tematică, predarea/învăţarea bazată pe probleme, pre-
darea/învăţarea bazată pe proiect, pe cercetare). 

3. Reflectă lumea reală care este interactivă: se produce o creştere a interesului şi a motivaţiei pentru în-
văţare, deoarece este evident caracterul semnificativ al achiziţiilor învăţării în raport cu necesitatea viitoarei 
profesii; posibilitatea transferului din plan cognitiv în plan acţional-comportamental stimulează participarea 
şi succesul în învăţare.  

4. Creează conexiuni între cursuri: legăturile dintre diversele cunoştinţe şi competenţe devin evidente; se 
evită rigiditatea şi unilateralitatea în gândire, în favoarea unei gândiri flexibile şi dinamice, capabile să producă 
cele mai bune soluţii şi să ia cele mai bune decizii în funcţie de context. 

5. Implică comunitatea: resursele diverse la care face apel predarea/învăţarea integrată oferă posibilitatea 
valorificării resurselor comunitare pentru dezvoltarea universitară; participarea agenţilor economici şi deschi-
derea universităţii către mediul social şi cultural al comunităţii din care face parte sunt principii de bază ale 
proiectelor integrate. 

Temele cross-curriculare reprezintă una dintre cele mai frecvent utilizate modalităţi de integrare a curricu-
lumului [6]. 

Principalul argument al introducerii temelor cross-curriculare constă tocmai în capacitatea lor de a oferi 
un model de instruire care trece dincolo de rigiditatea şi orientarea excesiv academică a disciplinelor tradiţio-
nale, aducând învăţarea în arena faptelor cotidiene, relevante pentru studenţi, şi transformând-o într-un proces 
plăcut, cu rezultate durabile şi eficiente în planul dezvoltării personale, sociale şi profesionale a studenţilor. 

Temele cross-curriculare traversează curriculumul tradiţional şi trec dincolo de el, pentru a explora lumea 
complexă şi interactivă în care trăim şi pentru a răspunde intereselor şi nevoilor de educaţie ale tinerilor. 

Principalele beneficii ale promovării unei abordări integrate a curriculumului, prin introducerea în progra-
mele de studiu ale elevilor a temelor cross-curriculare, sunt: 

-  posibilitatea de a ieşi din ,,cutia” disciplinară atât pentru profesori/învăţători, cât şi pentru elevi; 
-  ,,deschiderea” curriculumului către lumea reală, către viaţă, aşa cum este ea trăită de cei ce învaţă: plină 

de necunoscute şi de provocări. 
Temele cross-curriculare sunt: 
-  teme integrate (interdisciplinare) de studiu care se centrează pe dezvoltarea personală, profesio-

nală şi socială a studenţilor; 
-  unităţi integrate de studiu care îşi propun formarea unor competenţe, dar mai ales a unor valori şi 

atitudini esenţiale pentru societatea actuală şi domeniul profesional ales; 
-  de regulă, temele cross-curriculare în cadrul universitar se reflectă în curriculumuri opţionale, la alegere. 
Instruirea organizată pe teme cross-curriculare propune o abordare integrată a curriculumului: 
• Porneşte de la o anumită înţelegere a formării studentului, considerat ca întreg, ca o fiinţă unitară, 

complexă. De aceea curriculumul nu trebuie să se centreze separat şi independent pe dezvoltarea unui aspect 
sau altul al personalităţii studentului, ci să-l privească pe acesta în integralitatea sa. 
• Necesită cooperarea efectivă între persoanele implicate: studenţii şi profesorii, în primul rând, dar şi 

reprezentanţi ai agenţilor economici. 
• Valorifică resursele pe care agenţii economici le oferă pentru învăţare: persoane, instituţii, laboratoare etc. 
• Promovează o viziune constructivistă asupra învăţării, în care studentul deţine un rol fundamental, par-

ticipând activ la proiectarea şi derularea propriilor experienţe de învăţare. 
• Adresează un spectru larg de teme/probleme, de cele mai multe ori cu ,,ancore” evidente în viaţa 

socială, în competenţele, valorile şi atitudinile de care au nevoie tinerii pentru a funcţiona cu succes în viaţa 
personală, profesională şi socială. 
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Există o multitudine de clasificări ale temelor cross-curriculare în funcţie de diverse criterii, precum: 
orientarea tematică, gradul de integrare a curriculumului pe care îl propun, tipul de valori şi atitudini pe care 
le adresează etc. Vom opera o singură distincţie, remarcând existenţa a cel puţin trei tipuri de teme cross-
curriculare, în funcţie de scopul lor: 

a) Teme-pretext: nerelevante în sine, ca ansamblu de conţinuturi tematice, dar utilizate ca platformă pentru a 
crea conexiuni. Aceste teme sunt un fel de ,,lianţi” creaţi în mintea studenţilor cu scopul de a aduce împreună 
cunoştinţe şi competenţe învăţate separate, la diverse obiecte de studiu. 

b) Teme-suport: sunt utilizate pentru a susţine dezvoltarea unor deprinderi sau competenţe integrate, pentru 
a căror formare/dezvoltare nu mai sunt suficiente conţinuturile unei anumite discipline. Astfel, competenţele 
de grad înalt, precum luarea de decizii, competenţele antreprenoriale, comunicarea interculturală etc. pot 
conduce la apariţia unor teme sau proiecte integrate, situate dincolo de disciplinele academice tradiţionale. 

c) Temele context: creează oportunităţi prin intermediul cărora studenţilor le este facilitat accesul la 
explorarea unor probleme/provocări ale lumii în care trăiesc: drepturile omului, sărăcia, diversitatea cultu-
rală, libertatea, cetăţenia democratică. Ca şi temele anterioare, acestea au o puternică orientare practică, 
învăţarea producându-se prin experimentare, investigare şi descoperire [6]. 
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