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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind aprobarea documentului de politici educaționale

Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea
Curriculumului național. Cadrul de referință 

al Curriculumului național*)

În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea

unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și

completarea unor acte normative și al art. 65 alin. (4) din Legea educației naționale

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor Contractului de finanțare nr. POCU/254/6/20 al

proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” — CRED,

Cod SMIS 2014+:118327, al cărui beneficiar este Ministerul Educației și Cercetării,

în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările

ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă documentul de politică educațională Repere pentru
proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național. Cadrul de referință
al Curriculumului național, prevăzut în anexă.

Art. 2. — Anexa face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 3. — Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală

minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Politici și Evaluare în

Educație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de

învățământ/centrele de examen duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv, 

secretar de stat

București, 5 februarie 2021.

Nr. 3.239.

*) Ordinul nr. 3.239/2021 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din
15 februarie 2021 și este reprodus și în acest număr bis.
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CCuprins 
Acronime 

Argument 

Partea 1. Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului Național în România 

1.Schimbarea curriculară în context contemporan 

1.1. Contextul internațional 

1.1.1. Tendințe și provocări globale 

1.1.2. Tendințe în politicile educaționale 

1.2. Contextul național 

2. Finalitățile Curriculumului național 

2.1. Viziunea Curriculumului național 

2.2. Valori promovate prin Curriculumul național 

2.3. Finalitățile sistemului educațional 

2.4. Profilurile de formare 

3. Principii de politici în domeniul curriculumului 

4. Sistemul de competențe promovat în Curriculumul național 

4.1. Competențe-cheie 

4.2. Competențe generale 

4.3. Competențe specifice 

4.4. Abordări ale competenței în învățământul profesional și tehnic 

5. Documente curriculare 

5.1. Principii de elaborare a documentelor curriculare 

5.2. Structura planurilor-cadru de învăţământ 

5.3. Aplicarea planului-cadru în unităţile de învăţământ 

5.4. Structura programei şcolare 

Partea a 2-a. Implementarea Curriculumului național în România 

6. Spre o nouă înțelegere a învățării și a rolului profesorului 

7. Evaluarea competențelor ca rezultate ale învățării 

8. Resurse educaționale 

9. Formarea și managementul resurselor umane 

9.1. Formarea inițială 

9.2. Formarea continuă 

9.3. Profesorul – (f)actor principal în managementul curriculumului la nivelul școlii 
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10. Managementul curriculumului la nivelul școlii 

Partea a 3-a. Managementul procesului de schimbare curriculară 

11. Schimbarea curriculară. O abordare din perspectiva politicilor educaționale 

11.1. Ce este schimbarea curriculară?  

11.2. Ciclul schimbării curriculare 

11.2.1. Analiza critică a sistemului și identificarea problemelor 

11.2.2. Formularea soluțiilor alternative și decizia de politică curriculară 

11.2.3. Procesul de dezvoltare sau de revizuire curriculară 

11.2.4. Implementarea Curriculumului național 

11.2.5. Monitorizarea implementării curriculumului 

11.2.6. Evaluarea Curriculumului național. Decizie privind reluarea ciclului 

11.3. Condiții ale succesului procesului de schimbare curriculară 

Anexa. Profilul absolventului 
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AAcronime 

 

ADS – A doua șansă (program) 

CDS – Curriculum la decizia școlii 

CDL – Curriculum în dezvoltare locală 

CES – Cerinţe educaţionale speciale 

EQF – European Qualifications Framework [Cadrul European al Calificărilor] 

IEA – International Association for the Evaluation of Educational Achievement [Asociaţia 
Internaţională pentru Evaluarea Rezultatelor Educaţionale] 

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development [Organizaţia pentru 
Cooperare Economică și Dezvoltare] 

PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study (Program de evaluare internaţională 
IEA) 

PISA – Programme for International Student Assessment (Program de evaluare 
internaţională OECD) 

RED – Resurse educaţionale deschise 

TC – Trunchi comun 

TIMMS  – Trends in International Mathematics and Science Study (Program de evaluare 
internaţională IEA) 

UNESCO – IBE  – The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – International 
Bureau of Education [Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Știinţă și Cultură - 
Biroul Internaţional al Educaţiei] 
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2.1. Viziunea Curriculumului național 
Viziunea noastră este un Curriculum naţional care oferă oportunităţi de învăţare care să îi permită fiecărui 

elev să-și împlinească potenţialul, în funcţie de opţiuni, să-i asigure integrarea în comunitate și manifestarea 
cetăţeniei active, pentru a contribui la împlinirea nevoilor personale și ale societăţii. Viziunea Curriculumului 
naţional derivă din idealul educaţional, așa cum este acesta definit în Legea educaţiei. 

Curriculumul naţional vizează acele finalităţi și condiţii asociate prin care fiecare copil din sistemul 
educaţional poate deveni: 

� autonom în învăţare, creativ și deschis spre învăţarea de-a lungul întregii vieţi pentru a fi capabil să
facă faţă provocărilor societăţii globale în continuă schimbare, economiei cunoașterii și dezvoltării
durabile;

26 http://programe.ise.ro/Actuale/Gimnaziu-2017.aspx  
27 Varly et al. (2014). Costul investiţiei insuficiente în educaţie în România. UNICEF România. http://www.unicef.ro/wp-
content/uploads/Costul-investitiei-insuficiente-in-educatie_2014.pdf 
28 Ministerul Educatiei Naţionale. (2018). Raport privind starea învăţământului preuniversitar din România. 
https://www.edu.ro/rapoarte-publice-periodice 
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� încrezător în propriile forţe, capabil să comunice și să coopereze cu ceilalţi, dovedind respect pentru
alteritate;

� responsabil, asumându-și conștient valori naţionale și globale;
� orientat spre succes și excelenţă în viaţa personală, în măsură să contribuie în mod eficient la

dezvoltarea durabilă a societăţii;
� informat, activ și proactiv, contribuind în mod eficient la bunăstarea comunităţii.

22.2. Valori promovate prin Curriculumul național 
Valorile promovate în sistemul educaţional românesc sunt parte integrantă a răspunsului pe care educaţia 

îl oferă provocărilor lumii contemporane și reflectă, în egală măsură, cultura și spiritualitatea în spaţiul 
românesc și valorile promovate la nivel european și global. Aceste valori au menirea de a orienta gestionarea 
vieţii personale (sănătatea, împlinirea și dezvoltarea personală), de a promova un stil de viaţă sustenabil, 
cetăţenia activă, incluziunea socială, antreprenoriatul și integrarea pe piaţa muncii. 

Curriculumul naţional promovează valori pe care fiecare persoană să le internalizeze și să le practice în 
viaţa personală, socială și profesională: 

� respectul – pentru sine, pentru alte persoane, pentru drepturile omului, pentru diversitate, pentru
mediul înconjurător;

� responsabilitatea – răspundere asumată pentru comportamentul și acţiunile proprii, asumare
conștientă a responsabilităţilor sociale;

� spirit de echitate - asumarea unui comportament proactiv de eliminare a unor bariere determinate de
caracteristici personale sau sociale (gen, statut socio-economic, etnie, religie etc.);

� integritatea – onestitate, responsabilitate, atitudine etică;
� spiritul inovator și creativitatea – deschiderea spre schimbare, spre punerea în practică a ideilor

creative prin soluţii inovatoare, prin generarea de noi idei și comportamente, prin autonomie, gândire 
critică și reflexivitate;

� cetăţenia activă – solidaritate și participare pentru binele comun;
� excelenţa – aspiraţia spre performanţă și rezultate, în acord cu potenţialul fiecăruia;
� perseverenţa – răbdare, stăruinţă și tenacitate în muncă, în convingeri, în atitudini; adaptarea în situaţii 

nefavorabile și depășirea provocărilor.
Acest set de valori întemeiază Curriculumul naţional, dă concreteţe viziunii despre educaţie și orientează 

viaţa școlară: viziunea, misiunea și ethosul școlii, activitatea de predare-învăţare-evaluare, atitudinea tinerilor 
în și în afara școlii.    

2.3. Finalitățile sistemului educațional 
Finalităţile nivelurilor de învăţământ obligatoriu și postobligatoriu derivă din idealul educaţional formulat 

în Legea educaţiei. Concretizate pe segmente de şcolaritate, aceste finalităţi descriu specificul fiecărui 
segment din perspectiva politicii educaţionale și au un rol reglator în elaborarea Curriculumului naţional. 

Finalităţile educaţiei timpurii 
Educaţia timpurie asigură dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în acord cu 

ritmul propriu şi cu trebuinţele sale. Acest nivel de educaţie pregătește copilul până la intrarea în învăţământul 
primar și pentru acesta. În acest context, finalităţile educaţiei timpurii vizează o serie de aspecte care se 
constituie în premise ale competenţelor-cheie ce urmează a fi formate, dezvoltate și diversificate pe traseul 
școlarizării ulterioare: descoperirea de către copil a propriei identităţi, exersarea autonomiei şi 
dezvoltarea unei imagini de sine pozitive; exersarea abilităţilor sociale, prin interacţiuni cu alţi copii și cu 
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adulţii; încurajarea curiozităţii, a atitudinii active și a explorării mediului apropiat/familiar, ca bază pentru 
experienţele autonome de învăţare; achiziţionarea de cunoștinţe, capacităţi și deprinderi, atitudini 
necesare la intrarea în școală şi pe tot parcursul vieţii. 

Finalităţile învăţământului primar și secundar 
Finalităţile învăţământului obligatoriu şi postobligatoriu derivă deopotrivă din idealul educaţional şi din 

orientarea formulată în Legea Educaţiei Naţionale referitoare la formarea, dezvoltarea şi diversificarea 
competenţelor-cheie recomandate la nivel european29: competenţă de literaţie; competenţă de 
multilingvism; competenţă matematică și competenţă în știinţe, tehnologie și inginerie; competenţă digitală; 
competenţă de dezvoltare personală, socială și de a învăţa să înveţi; competenţă civică; competenţă 
antreprenorială; competenţă de sensibilizare și exprimare culturală. 

Diagrama de mai jos (Figura 1) propune un model de structurare a celor opt competenţe-cheie şi de 
concretizare a finalităţilor diferitelor niveluri de învăţământ. 

Figura 1. Model de structurare a finalităţilor sistemului de învăţământ  

Finalităţile învăţământului obligatoriu sunt reprezentate de competenţe-cheie formate la un nivel 
funcţional. Nivelul funcţional se referă la achiziţiile dobândite de elev la finalul învăţământului obligatoriu care 
îi permit să efectueze operări în contexte diversificate, care presupun atât elemente cunoscute, cât și altele 
inedite, atât concrete, cât și cu diferite niveluri de abstractizare. În acest stadiu, o mare parte a componentelor 
competenţelor-cheie devin operaţionale și contribuie la consolidarea structurilor conceptuale și procedurale 
ale disciplinelor de studiu, prin stabilirea de interdependenţe. Acest stadiu corespunde începutului structurării 
operaţiilor formale.  

Ca parte a învăţământului obligatoriu, ciclul primar asigură formarea competenţelor-cheie la nivel 
elementar. Nivelul elementar se referă la achiziţiile dobândite de elev la finalul învăţământului primar care îi 
permit să efectueze operări simple, în contexte cunoscute, cu preponderenţă concrete. Din punctul de vedere 
al dezvoltării cognitive, acest nivel corespunde stadiului operaţiilor concrete. Competenţele-cheie încep să se 
formeze la nivel elementar, fără a fi însă structurate suficient pentru a fi operante în contexte noi, fără sprijin 
din partea unui adult. 

Finalităţile învăţământului postobligatoriu sunt reprezentate de competenţe-cheie la nivel dezvoltat. 
Nivelul dezvoltat se referă la extinderea, diversificarea, specializarea și valorificarea competenţelor-cheie într-
o varietate de contexte de învăţare, formală și nonformală, inclusiv contexte de natură profesională. În acest 

29 Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (2018/C189/01). https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG 

ISCED 0 ISCED 1 ISCED 2 ISCED 3 ISCED 4 

Niveluri de 
învăţământ  

Educaţia timpurie Învăţământ primar Învăţământ 

secundar inferior 

Învăţământ  

secundar superior 

Învăţământ 
terţiar non-
universitar 

Învăţământ ne-
obligatoriu 

Învăţământ obligatoriu Învăţământ postobligatoriu 

Nivel de 
dezvoltare a 
competenţelor
-cheie 

Achiziţii în domenii 
de dezvoltare  

Nivel elementar Nivel funcţional Nivel dezvoltat 
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stadiu, toate componentele competenţelor-cheie sunt structurate. Varietatea contextelor abordate conduce 
la aprofundare, prin stabilirea de interdependenţe. Acest stadiu corespunde dezvoltării operaţiilor formale. 

22.4. Profilurile de formare 
Profilul de formare descrie așteptările exprimate faţă de absolvenţii diferitelor niveluri de studiu, prin 

raportare la cerinţele sociale exprimate în legi, în alte documente de politică educaţională și în studii de 
specialitate, la finalităţile generale ale învăţământului și la caracteristicile de dezvoltare ale elevilor. 

Profilul de formare la finalul diferitelor niveluri de studiu reprezintă o componentă reglatoare a Curriculumului 
naţional și este construit pornind de la reperele fundamentale de dezvoltare (în învăţământul preșcolar) și de la 
descriptorii competenţelor-cheie, declinaţi pe niveluri de învăţământ (primar, secundar), astfel: 

� repere fundamentale privind învăţarea și dezvoltarea timpurie a copilului, la finalul educaţiei timpurii; 
� profilul de formare al elevului, la finalul învăţământului primar, construit pe baza descriptivului nivelului

elementar de dobândire a competenţelor-cheie; 
� profilul de formare al elevului, la finalul învăţământului obligatoriu, construit pe baza descriptivului

nivelului funcţional de dobândire a competenţelor-cheie;
� profilul de formare al absolventului de învăţământ secundar superior, construit pe baza descriptivului

nivelului dezvoltat de dobândire a competenţelor-cheie; 
� profilul de formare al absolventului învăţământului profesional și al învăţământului liceal tehnologic şi

vocaţional cuprinde un ansamblu de rezultate ale învăţării, cu relevanţă directă pentru calificarea
dobândită; aceste rezultate ale învăţării constituie bază pentru elaborarea standardelor de pregătire
profesională specifice fiecărei calificări profesionale și se corelează cu descriptorii de definire a nivelurilor 
Cadrului naţional al calificărilor. 

Profilurile de formare constituie referenţialul pentru dezvoltarea curriculumului și au implicaţii asupra 
evaluărilor și certificării competenţelor dobândite de elevi.  

�  
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�  

44. Sistemul de competențe promovat în Curriculumul național

Sistemul de învăţământ românesc este centrat pe formarea de competenţe. Ca rezultate ale proceselor de 
învăţare, competenţele sunt definite, în Recomandările europene30, ca ansamblu structurat de cunoștinţe, 
abilităţi și atitudini (Figura 2): 

� cunoștinţe – reprezintă un ansamblu de informaţii factuale, conceptuale, procedurale; idei, teorii
validate și care sprijină înţelegerea unei discipline sau a unui domeniu de cunoaștere;

� abilităţi – reprezintă utilizarea cunoașterii existente în vederea obţinerii unor rezultate;

� atitudini – descriu modalităţi de raportare la idei, persoane sau situaţii.

30 Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (2018/C189/01). https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG 
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Figura 2. Conceptul de competenţă 

Cele trei dimensiuni sunt prezentate separat doar din motive teoretice, în procesele de învăţare, precum 
și în manifestarea competenţelor, acestea funcţionând agregat, împreună. O competenţă se manifestă printr-
un set de atitudini faţă de sarcina asociată și care, prin motivaţie și interese, angrenează ansamblul de abilităţi 
și cunoștinţe, respectiv seturile de capacităţi cognitive, emoţionale și fizice care pun în acţiune 
comportamente specifice, contextualizate de sarcină și rol.  

Ordinea sau ierarhia celor trei dimensiuni nu este importantă. Dimensiunile umane tradiţionale – cognitivă 
(minte), fizică (corp) și emoţională (suflet) – se conservă peste timp în acest model clasic al competenţei și 
sunt un argument pentru o abordare holistică și integratoare a învăţării în sala de clasă. Astfel, asimilarea de 
cunoștinţe, decontextualizată, fără implicarea planului acţiona, nu asigură transferul sau aplicarea în viaţa 
reală a cunoștinţelor învăţate. La rândul lor, atitudinile orientează, motivează și potenţează performanţa. În 
acest context, un rol aparte revine metacogniţiei. Definită ca abilitatea de a reflecta asupra propriului proces 
de învăţare, metacogniţia reprezintă o premisă pentru a optimiza propria învăţare, fiind considerată un 
element transversal al celor trei componente ale competenţei (cunoștinţe, abilităţi și atitudini).  

Fiecare persoană are nevoie de competenţe pentru împlinire și dezvoltare personală, angajare, incluziune 
socială, stil de viaţă sustenabil, viaţă de succes în comunitate, managementul vieţii sănătoase și cetăţenie 
activă. Competenţele se dezvoltă pe parcursul întregii vieţi, din copilăria timpurie către viaţa adultă, din 
perspectiva unui context de învăţare formală, nonformală, informală, în medii familiare, școlare, profesionale 
și comunitare.  

Curriculumul centrat pe competenţe facilitează formarea pentru viaţă a celui care învaţă. Transferul 
competenţelor din sala de clasă în viaţa reală este facilitat de abilităţi, precum rezolvarea de probleme, 
gândirea critică, lucrul în echipă, creativitatea, planificarea vieţii personale.  

Înţelegerea competenţei trebuie să ţină seama și de:  
� potenţialităţile personale (talente, aptitudini generale și specifice) care susţin formarea și dezvoltarea 

unor competenţe specifice, la diferite niveluri de performanţă;
� relaţia dintre dimensiunea personală și dimensiunea profesional-socială (contextul și sarcina de lucru

în care sunt activate competenţele);

ATITUDINI 
Cum ne raportăm 

la propria 
persoană, la 

ceilalți și la lume

ABILITĂȚI
Cum folosim 
ceea ce știm

CUNOȘTINȚE
Ceea ce știm și 

înțelegem
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� importanţa atitudinii în dinamica componentelor competenţei, cu rol generativ-activator (susţine,
motivează, orientează, potenţează);

� dimensiunea procesuală a competenţei – competenţa se află în continuă formare-exersare-
dezvoltare; acest proces este realizat la diferite niveluri de performanţă, exprimate prin standarde
curriculare de învăţare;

� dimensiunea competenţei ca rezultat al învăţării exprimat prin cunoștinţe, abilităţi și atitudini.

În sistemul de învăţământ românesc se operează cu următoarele categorii de competenţe: competenţe-
cheie,  competenţe generale și competenţe specifice.  

Figura 3. Categorii de competenţe din sistemul educaţional  

44.1. Competențe-cheie 
Competenţele-cheie sunt importante, în mod egal, pentru o viaţă împlinită, de succes în societatea 

cunoașterii. Acestea se aplică într-o varietate de contexte și într-o varietate de combinaţii, se interconectează 
și se întrepătrund prin faptul că elemente componente ale unora dintre competenţe sprijină dezvoltarea 
elementelor altor competenţe. Abilităţi de ordin înalt, precum gândirea critică, rezolvarea de probleme, 
negocierea, creativitatea, abilităţi analitice și interculturale, sunt incluse în ansamblul competenţelor-cheie. 

Sistemul de învăţământ românesc operează cu cele opt competenţe-cheie europene31: 

a) Competenţă de literaţie – se referă la capacitatea de a identifica, de a exprima, a crea și a interpreta
concepte, sentimente, fapte și opinii, oral și în scris, cu ajutorul suportului vizual, auditiv și digital, în diverse 
contexte și la diverse discipline. Aceasta presupune abilitatea de a comunica și de a interacţiona in mod 
eficace, adecvat și creativ cu ceilalţi. Dezvoltarea literaţiei reprezintă baza pentru continuarea învăţării și a 
interacţiunii lingvistice. În funcţie de context, competenţele de literaţie pot fi dezvoltate în limba maternă, în 
limba de școlarizare și/sau în limba oficială dintr-o ţară sau regiune. 

b) Competenţă de multilingvism – definește abilitatea de a utiliza mai multe limbi în mod efectiv și
adecvat pentru comunicare. În linii mari, este vorba despre abilităţi de interacţiune lingvistică, respectiv 
înţelegerea, exprimarea și interpretarea conceptelor, ideilor, sentimentelor, informaţiilor și opiniilor, atât oral, 

31  Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (2018/C189/01). https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG 
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cât și în scris, într-un registru adecvat de contexte culturale și sociale în funcţie de nevoi și interese. În plus, 
sunt integrate competenţe interculturale și o dimensiune istorică. Ea se bazează pe capacitatea de a crea 
conexiuni între diferite limbi și medii de comunicare, cum se precizează în Cadrul european comun de referinţă 
pentru limbi. După caz, acestea pot include menţinerea și dezvoltarea în continuare a competenţelor de limbă 
maternă, precum și învăţarea limbii/limbilor oficiale ale unei ţări. 

c) Competenţă matematică și competenţă în știinţe, tehnologie și inginerie – Competenţa matematică
se referă la dezvoltarea și aplicarea gândirii matematice pentru a rezolva o serie de probleme în situaţii 
cotidiene. Presupune, în măsuri diferite, abilitatea și disponibilitatea de a utiliza moduri de gândire și de 
prezentare specifice matematicii (algoritmi, formule, grafice, diagrame, modele). Competenţa în știinţe 
presupune explicarea fenomenelor naturale utilizând cunoștinţe și metode (inclusiv observaţia și 
experimentul) pentru a identifica probleme și pentru a trage concluzii bazate pe dovezi. Competenţele în 
tehnologie și inginerie reprezintă aplicaţii ale cunoștinţelor și metodologiei ca răspuns la trebuinţele și nevoile 
umane. Aceste competenţe implică înţelegerea schimbărilor provocate de activitatea umană și a 
responsabilităţii pe care trebuie să o asume fiecare cetăţean.  

d) Competenţă digitală – Implică utilizarea cu încredere, critică și responsabilă a tehnologiilor digitale în
contexte de învăţare, de muncă şi participare la activităţi sociale. Include alfabetizare digitală, comunicare și 
colaborare, alfabetizare media, creare de conţinuturi digitale (inclusiv programare), siguranţă (inclusiv stare 
de bine/confort în mediul online şi competenţe de securitate cibernetică), respectarea proprietăţii 
intelectuale, rezolvare de probleme și gândire critică. 

e) Competenţă personală, socială și de a învăţa să înveţi – presupune reflectarea asupra propriei
persoane, gestionarea eficientă a timpului și a informaţiei, a lucra în mod constructiv cu ceilalţi, rezilienţă și 
managementul propriei învăţări și al carierei. Totodată, se referă la a face faţă incertitudinilor și complexităţii, 
a învăţa să înveţi, a susţine propria stare de bine fizică și emoţională, a menţine sănătatea fizică și mentală, a 
empatiza și a gestiona conflicte într-un context incluziv și stimulativ. 

f) Competenţă civică – se referă la acţiunea în calitate de cetăţean responsabil și la participarea activă
la viaţa civică și socială, pe baza înţelegerii conceptelor și structurilor sociale, economice, juridice și politice, 
precum și a dezvoltării globale și durabile. 

g) Competenţă antreprenorială – se referă la valorificarea oportunităţilor și a ideilor pentru a le
transforma în valoare pentru ceilalţi. Competenţa se fundamentează pe creativitate, gândire critică și 
rezolvare de probleme, iniţiativă și perseverenţă, pe activitatea colaborativă pentru a planifica și gestiona 
proiecte care au valoare culturală, socială sau financiară.   

h) Competenţă de sensibilizare și exprimare culturală – Implică înţelegerea și respectul faţă de
modalităţile în care ideile și semnificaţiile sunt exprimate și comunicate creativ în culturi diferite, printr-un 
registru artistic și prin alte forme culturale. Se referă și la înţelegerea, dezvoltarea și exprimarea propriilor idei 
și a sensului apartenenţei sau al rolului în societate, într-o varietate de forme și contexte. 

44.2. Competențe generale 
Competenţele generale reprezintă achiziţiile dobândite de elevi prin parcurgerea unei discipline de studiu. 

Competenţele generale exprimă contribuţia fiecărei discipline/modul de pregătire la profilul de formare 
asociat ciclului școlar și, prin aceasta, la dezvoltarea competenţelor-cheie.  

4.3. Competențe specifice 
Competenţele specifice reprezintă achiziţii  dobândite de elevi prin parcurgerea unei discipline de studiu, 

pe durata unui an școlar. Competenţele specifice reprezintă etape în procesul de dezvoltare a competenţelor 
generale și sunt derivate direct din acestea.   

22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 151 bis/15.II.2021



21 

44.4. Abordări ale competenței în învățământul profesional și tehnic 
În cazul învăţământului profesional și al învăţământului liceal tehnic se operează cu un model distinct de 

proiectare curriculară faţă de cel utilizat în învăţământul general. Modelul de proiectare curriculară este bazat 
pe conceptul de rezultat al învăţării, asociat conceptului de competenţă.  

Acest model are la bază Cadrul European al Calificărilor EQF (2005). Rezultatele învăţării sunt exprimate în 
termeni de cunoștinţe, abilităţi și atitudini dobândite prin învăţare și sunt definite în funcţie de calificare. 
Rezultatele învăţării sunt descrise prin standardele de pregătire profesională care, la rândul lor, sunt elaborate 
pe baza standardelor ocupaţionale în vigoare.  

În contextul Cadrului european al calificărilor32: 
� cunoştinţele sunt descrise ca teoretice şi factuale; cunoştinţele sunt definite pe mai multe niveluri și

se pot exprima prin următorii descriptori: cunoaştere, înţelegere şi utilizare a limbajului specific,
explicare şi interpretare;

� abilităţile sunt descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive şi creative) sau
practice (implicând dexteritatea manuală şi utilizarea de metode, materiale, unelte şi instrumente);
abilităţile se pot exprima prin următorii descriptori: aplicare, transfer şi rezolvare de probleme,
reflecţie critică şi constructivă, creativitate şi inovare;

� atitudinile reprezintă capacitatea dovedită de a aplica, în mod autonom și responsabil, cunoștinţele și
abilităţile sale; în contextul Cadrului European al calificărilor, atitudinea descrie modul în care se
raportează cel care învaţă la propria activitate, preponderent din perspectiva responsabilităţii și a
autonomiei.

Standardul de pregătire profesională descrie o calificare şi constituie documentul reglator cu cel mai 
important rol în proiectarea curriculumului pentru învăţământul profesional și tehnic. Un standard de 
pregătire profesională cuprinde mai multe unităţi de rezultate ale învăţării. O unitate de rezultate ale învăţării 
constă într-un ansamblu de competenţe definite ca set coerent de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini. Unităţile 
care alcătuiesc un standard de pregătire profesională specific pentru o calificare permit evaluarea și validarea 
distinctă a rezultatelor învăţării.  

Unităţile de rezultate ale învăţării din standardul de pregătire profesională sunt organizate în două 
categorii, astfel: 

� unităţi de rezultate ale învăţării tehnice generale – comune tuturor calificărilor dintr-un domeniu de
pregătire profesională, la un anumit nivel de calificare;

� unităţi de rezultate ale învăţării tehnice specializate – specifice calificării.

Competenţele-cheie vizate de o calificare sunt formulate în termeni de cunoștinţe, abilităţi și atitudini 
specifice și sunt integrate în unităţile de rezultate ale învăţării tehnice generale şi specializate. Aceasta permite 
aprofundarea competenţelor-cheie în contexte de formare profesională.  

Abordarea conceptului de competenţă în învăţământul general și în învăţământul profesional și tehnic este 
asumată la nivel formal în sistemele de reglementare și este utilizată în documentele curriculare subsecvente. 

32 Council Recommendation of 22 May 2017 on the European Qualifications Framework for lifelong learning (2017/C 
189/03). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017H0615%2801%29 
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PPartea a 2-a. Implementarea Curriculumului național în România 

6. Spre o nouă înțelegere a învățării și a rolului profesorului

Învăţând, fiecare copil poate să vadă în mod diferit concepte, idei sau chiar lumea înconjurătoare, având 
șanse mai mari să se descurce mai bine în tot ceea ce întreprinde. În abordarea acestui document, învăţarea 
este înţeleasă ca un proces prin care o persoană îşi construieşte o „bancă personală de experienţe”, utile în 
situaţii de viaţă specifice. Contrar unor credinţe încă răspândite, învăţarea nu este un lucru impus din exterior, 
care se întâmplă unui elev independent de ceea ce face acesta: dimpotrivă, este un rezultat direct al acestui 
proces, în care cunoașterea este construită activ de către elev (Taber, 2006)33. 

La nivel cognitiv, învăţarea este un proces ce se sprijină pe achiziţia unor informaţii noi în urma unor 
experienţe concrete, a reflecţiei, conceptualizării sau experimentării active. O învăţare de profunzime 
presupune o raportare personală la nou și depășește simpla memorare sau re-actualizare a unor cunoștinţe, 
fiind legată în mod direct de înţelegere. Aceasta poate fi atinsă prin raportarea unor achiziţii la cele deja 
deţinute din experienţe anterioare de învăţare și abilitatea de a le transfera/valorifica în noi contexte. De 
asemenea, presupune o atitudine specifică, de exemplu, de raportare critică la ceea ce este învăţat sau de 
valorificare creativă a noilor cunoștinţe.  

Activităţile de învăţare trebuie să ofere contexte variate în care elevii să se exprime și să formuleze puncte 
de vedere personale, fără teama de a greși. Emoţiile și încredere în forţele proprii au, de asemenea, un rol 
important în învăţare și în dezvoltarea motivaţiei fiecărui elev. De exemplu, stresul școlar asociat cu bullying-
ul sau alte forme de violenţă școlară poate reduce în mod dramatic participarea și performanţa școlară34. 

Deși cunoașterea într-un sens este personală și individuală, elevii își construiesc cunoașterea prin 
interacţiunea lor cu lumea fizică, în mod colaborativ, în medii diverse socio-culturale. Calitatea interacţiunilor 
și a participării la diferite reţele sociale se asociază direct cu rezultatele academice, pentru că învăţarea este 
profund socială35.  

Toate aceste reprezentări ale învăţării au implicaţii directe asupra profilului profesorului, acesta trebuind 
să aibă în egală măsură flexibilitate, rigoare știinţifică și sensibilitate pedagogică. Astăzi, profesorul trebuie să 
fie conectat la rezultate de cercetare din domenii epistemologice diverse, precum psihologia învăţării, 
neuroștiinţe educaţionale sau cercetarea educaţională și valorifică în activitatea la clasă aceste descoperiri. El 
conștientizează factorii de influenţă asupra proceselor de gândire, emoţiilor și memoriei și înţelege 
mecanismele specifice motivaţiei elevilor. De asemenea, profesorul deţine competenţe care să-i permită 
aplicarea unor principii moderne de învăţare, cu ţinta clară de a motiva și de a susţine elevul în învăţare. Astfel, 
profesorul oferă elevilor săi o cunoaștere valoroasă nu doar în sine, ci și ca bază de operare pentru dezvoltarea 
unor deprinderi și atitudini relevante pe întreg parcursul vieţii. 

Dincolo de felul în care înţelegem rolurile profesorilor și modul în care se produce învăţarea, sistemele 
educaţionale contemporane au abordări diferite privind definirea achiziţiilor/rezultatelor învăţării. După o 
perioadă semnificativă în care Curriculumul naţional a fost centrat pe conţinuturi, în prezent sistemul de 
educaţie a asumat un model de proiectare centrat pe competenţe.  

33 Taber, K. S. (2006). Beyond constructivism: The progressive research programme into learning science. Studies in Science 
Education 42, p. 125–184. 
34 Gazzaniga, M.S. ed. (2009). The cognitive neurosciences. Cambridge: MIT Press. 
35 Stahn, A. C. (2019). Brain changes in response to long antarctic expeditions. New England Journal of Medicine, 2019; 381: p. 
2273-2275.  
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Această abordare presupune schimbări importante la nivelul curriculumului scris, predat, învăţat și 
evaluat, cu implicaţii directe asupra activităţii unui profesor. 

Conștientizarea de către toţi actorii relevanţi a acestui nou mod de a defini scopul învăţării este o prioritate 
și o condiţie a unui proces de implementare reală a noului curriculum în învăţământul preuniversitar, atât la 
nivelul clasei și al școlii, cât și la nivel de sistem.  

Formarea autentică de competenţe nu este posibilă fără o tratare diferenţiată și individualizarea învăţării, 
valorificând potenţialul fiecărui elev. Implementarea cu succes a curriculumului bazat pe competenţe are la 
bază înţelegerea de către fiecare profesor a faptului că achiziţiile au relevanţă pentru viaţa reală, eliminând 
stereotipiile și promovând personalizarea cunoașterii, pe termen lung. Fiecare disciplină de studiu trebuie să 
ofere elevilor un sprijin în dobândirea acelor cunoștinţe, deprinderi și atitudini utile pe parcursul întregii vieţi. 
Fiecare lecţie trebuie să creeze oportunităţi pentru ca elevii să-și formeze, să exerseze și să-și dezvolte 
anumite competenţe specifice – în contexte din ce în ce mai variate și mai extinse.  

În spiritul Recomandării europene cu privire la competenţele-cheie36, disciplinele tradiţionale devin 
instrumente de lucru și un cadru de formare a competenţelor-cheie. Astfel, un profesor modern este cel care 
își asumă un rol de facilitator al învăţării, urmărind formarea/ dezvoltarea acestor competenţe pentru fiecare 
copil. În acest demers, profesorul:  

� valorifică dimensiunea integrată a contextelor reale, dezvoltând perspectiva pragmatică a
competenţelor - cheie prin legarea învăţării de viaţa cotidiană;

� conectează demersul didactic disciplinar la componenta multidisciplinară a curriculumului și la
experienţele de învăţare ale elevilor:

� proiectează activităţi „în mozaic”, prin combinarea articulată a mai multe competenţe-cheie,
realizând astfel deschideri transdisciplinare în cadrul unui demers didactic ce aparţine disciplinei în
care este specializat;

� privește interogativ utilitatea unor conţinuturi, identificând în practica la clasă clișee metodologice
neproductive și aspecte irelevante pentru formarea de competenţe;

� sprijină elevul să înveţe cu scopul de a se adapta pe tot parcursul vieţii, prin dezvoltarea unor
deprinderi cognitive.

Așteptările faţă de profesor devin inevitabil mai complexe, concordante cu așteptările mai înalte de la 
absolvenţii sistemului de educaţie. Fiecare profesor trebuie să deţină, la nivel dezvoltat, competenţele pe care 
urmărește să le formeze la elevii săi. În egală măsură, acesta trebuie să asigure starea de bine a fiecărui elev, 
să stimuleze motivaţia pentru învăţare, să consolideze stima de sine și rezilienţa, să lucreze adaptat cu elevii 
aparţinând categoriilor în risc (de exemplu, copii cu dizabilităţi și/sau CES, copii care provin din familii 
dezavantajate socio-economic). Participarea la comunităţi de învăţare, la programe de dezvoltare 
profesională și colaborarea cu echipele manageriale și cu alţi actori din comunitate devin condiţii pentru 
îndeplinirea cu succes a acestor roluri complexe.  

77. Evaluarea competențelor ca rezultate ale învățării

Evaluarea competenţelor constituie o componentă fundamentală în procesele de revizuire curriculară. 
Procesele prin care sunt apreciate competenţele formate pe parcursul ciclurilor școlare necesită o atenţie 

36  Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (2018/C189/01). https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG
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deosebită atât în proiectarea metodologiilor și instrumentelor aferente de evaluare, dar și în analiza 
informaţiilor colectate, în interpretarea datelor, formularea concluziilor, a recomandărilor și, cu precădere, în 
luarea deciziilor de evaluare, pe două paliere:  

� la nivel individual, privind traseul educaţional al fiecărui elev în parte;
� la nivel de sistem, privind îmbunătăţirile, revizuirile sau schimbările necesare diferitelor componente: 

curriculum, predare-învăţare, formarea profesorilor etc.

Influenţa evaluării asupra curriculumului este exprimată prin tipurile de curriculum: intenţionat (scris), 
implementat/realizat (predat/învăţat), evaluat. Efectul cel mai cunoscut al evaluării asupra curriculumului este 
cel de backwash negativ: ceea ce este evaluat influenţează curriculumulul implementat/realizat, limitându-l la 
selecţia de competenţe considerate în evaluare și de conţinuturi ce intră în sfera de selecţie a proiectanţilor 
evaluării.  

Relaţia curriculum - evaluare constituie un aspect central în implementarea curriculumului, iar diminuarea 
backwash-ului negativ se realizează prin acoperirea, în evaluare, a competenţelor vizate, conţinutul fiind 
asociat. Acesta este elementul-cheie în trecerea de la evaluarea centrată pe conţinut la evaluarea 
competenţelor.  

Pentru realizarea evaluărilor din parcursul educaţional al elevilor, există două tipuri majore de evaluare: 
� evaluarea curentă, la clasă, proiectată și realizată de cadrul didactic, cu formele sale: iniţială/

predictivă, continuă/formativă și sumativă; este o evaluare internă; de obicei, comportă o puternică
dimensiune normativă (raportare la nivelul clasei/școlii și mai puţin la niveluri de referinţă naţionale).

� evaluări și examene naţionale, proiectate și realizate de instituţii specializate; de obicei, cu caracter
sumativ (la final de cicluri educaţionale); este o evaluare externă și criterială (raportată la programă,
ca referinţă naţională, unitară, referenţialul privind competenţele prevăzute de aceasta și standardele 
curriculare de învăţare – niveluri de achiziţii dezirabile).

Evaluarea curentă, la clasă, are un rol important în sprijinirea demersurilor de predare-învăţare. Rolul 
formativ al acestui tip de evaluare, însoţită obligatoriu de utilizarea feedbackului descriptiv (unde a greșit 
elevul, ce a înţeles și ce nu stăpânește încă, ce nu este suficient de clar, ce abilitate este insuficient 
antrenată/exersată) și de feedforward (ce știe elevul, ce abilitate este formată și susţine formarea altor abilităţi 
în continuare, ce cale de învăţare/antrenare/exersare va urma în continuare pentru că este productivă și 
generează succes în realizarea sarcinilor de învăţare) este deseori neactivat de către cadrele didactice. 
Acestea limitează evaluările curente la verificări de conţinuturi în mod reproductiv sub presiunea 
regulamentelor privind notarea (de exemplu, un număr de note egal+1 cu numărul de ore din planul-cadru de 
învăţământ). De asemenea, un ansamblu de distorsiuni în evaluare sunt practicate necritic în sala de clasă (de 
exemplu, efectul de ordine, efectul de contrast, efectul Pygmalion). Deseori, cadrelor didactice le este mai la 
îndemână să opereze cu etichete, cu opinii și impresii de suprafaţă, ratând astfel prilejuri de a practica o 
evaluare corectă, onestă pentru elevi, de încredere, cât mai obiectivă și, mai ales, în contextul curriculumului 
centrat pe competenţe, autentică (cu sarcini de evaluare cât mai aproape de viaţa de zi cu zi).  

Pentru îmbunătăţirea evaluărilor la clasă, interne, sunt necesare o serie de condiţii: 
� formularea standardelor curriculare de învăţare care să orienteze profesorii în determinarea

pragurilor de achiziţii pe care le urmăresc la elevi; cum programa formulează competenţele dezirabile
pentru nivelul funcţional (mediu), este nevoie de stabilirea unui număr de praguri (niveluri de
realizare) ale acestor competenţe; acestea se asociază, prin demersuri specializate, cu scale de
notare, sisteme de punctaje sau alte modalităţi de convertire din exprimări calitative în formă
cantitativă (numerică, alfabetică, prin calificative); este necesară o colaborare între experţii în
curriculum și experţii în evaluare; necesită un proces dedicat în acest scop, timp și resurse asociate;
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informarea sistemului educaţional și susţinerea utilizării acestor standarde de către cadrele didactice 
(inclusiv prin programe de formare continuă);  

� pregătirea profesorilor pentru proiectarea și realizarea unei evaluări curente de calitate (evaluare
obiectivă, de încredere); dintre elementele fundamentale necesare unei astfel de expertize de
specialitate în evaluare menţionăm: realizarea matricelor de specificaţie pentru asocierea dintre
competenţe, conţinuturi și sarcini de realizat (în termeni de verbe din scalele taxonomice); stabilirea
tipurilor de metode de evaluare (care pot varia între metode scrise, orale și probe practice, cu mai
multe tipuri de teste/probe și tipuri de itemi); elaborarea propriu-zisă a itemilor și a probelor de
evaluare; elaborarea grilelor de evaluare; gestionarea aspectelor problematice generate de situaţiile
de evaluare (emoţii, stări de blocaj, anxietăţi, încadrarea în timp); colectarea și analiza rezultatelor
evaluărilor; comunicarea rezultatelor elevilor; alocarea timpului pentru analiza rezultatelor cu elevii,
pentru feedback/feedforward (inclusiv individual); comunicarea cu părinţii privind rezultatele
evaluării.

Evaluările naţionale și examenele solicită o abordare separată, întrucât sunt considerate evaluări care 
influenţează major viaţa elevilor, traseul educaţional și opţiunile de carieră. Aceste evaluări, la scală mare (la 
nivel de cohortă/generaţie) sunt tratate din perspectiva măsurării (spre deosebire de evaluările curente 
prezentate mai sus care se asociază cu perspectiva aprecierii). Prin urmare, aceste evaluări necesită un nivel 
înalt de expertiză în proiectare, implementare, analiza rezultatelor și sunt gestionate prin agenţii specializate, 
cu statut aparte în sistemul instituţiilor educaţionale. Poziţia evaluărilor naţionale/examene este una 
obiectivă, detașată de procesele de predare – învăţare de la clasă, referenţialul acestor examene fiind 
întotdeauna programa școlară – competenţele așa cum au fost scrise în curriculumul naţional.  

Pentru a realiza scopurile evaluărilor de tip examen (cu precădere de certificare sau de selecţie), este 
nevoie de o proiectare care urmează metodologii psihometrice (de evaluare de capacităţi cognitive, în sens 
psihologic), care să asigure acestora statutul de evaluare standardizată. Este necesară asigurarea unui grad 
ridicat de obiectivitate pentru aceste evaluări (așa cum sunt testele internaţionale PISA, TIMSS, PIRLS sau alte 
tipuri de teste folosite de agenţii de evaluare internaţionale) astfel încât să permită comparabilitate între 
cohorte de elevi. Aceste evaluări permit înţelegerea progresului elevilor la nivel naţional și oferă feedback 
autorităţii educaţionale cu privire la nevoia de intervenţie ameliorativă la nivelul curriculumului scris și al celui 
aplicat.   

Un curriculum centrat pe competenţe implică revizuirea evaluărilor – atât a practicilor de evaluare curentă, 
cât și a evaluărilor naţionale și a examenelor – prin centrarea acestora pe competenţele dobândite de către 
elevi. Evaluarea rezultatelor învăţării este un domeniu înalt specializat și nu se poate realiza fără o bază solidă 
în curriculum și predare-învăţare. Sunt implicate elemente din domeniul psihologiei, psihometriei, analizei 
statistice, matematicii. Evaluarea este un domeniu interdisciplinar și necesită lucru colaborativ, chiar și la 
nivelul profesorilor care pot elabora strategii de evaluare în echipe, cu instrumente care variază de la o clasă 
la alta.  

Studiile de specialitate (inclusiv evaluările internaţionale) evidenţiază relaţia dintre starea emoţională a 
elevilor și performanţa în învăţare. Supralicitarea rolului evaluării în viaţa școlară a elevilor poate avea efecte 
negative asupra modului în care elevii își reprezintă școala, învăţarea și performanţa (de exemplu, prin stările 
de stres, anxietate, panică, blocaj psihologic pe care le pot genera contextele de evaluare). Pentru depășirea 
unor astfel de situaţii, elevii au nevoie de antrenament nu doar cognitiv, ci și emoţional. Acest lucru se 
exersează zi de zi, în sala de clasă, în multiplele de momente de evaluare și feedback, ca partea firească a 
proceselor de predare-învăţare.  
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Centrarea pe competenţe implică atât reconsiderarea modului de realizare a evaluării, cât și modul de 
comunicare a rezultatelor acesteia. Comunicarea rezultatelor trebuie să susţină rolul evaluării ca mijloc de 
orientare, corectare și motivare a învăţării și nu ca modalitate de sancţionare a ceea ce nu știe elevul.  
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110. Managementul curriculumului la nivelul școlii 

Școala – cadru de aplicare contextualizată a Curriculumului naţional. Planurile-cadru de învăţământ și 
programele școlare, componente ale Curriculumului naţional, sunt promovate în sistemul de învăţământ 
preuniversitar în urma parcurgerii unor etape în proiectarea şi aprobarea lor. Promovarea unui nou Curriculum 
naţional se realizează la anumite perioade de timp (sub influenţa a diferiţi factori) și urmărește să genereze 
schimbări prin implementare. Factorii care întemeiază promovarea unui nou Curriculum naţional sunt diferiţi, 
precum modificări legislative care privesc structura sistemului de învăţământ preuniversitar, necesitatea 
educaţiei pe tot parcursul vieţii în relaţie cu sistemul de competenţe de care are nevoie fiecare persoană. În 
funcţie de natura factorilor, schimbările vizate pot avea o mai mică sau o mai mare amploare. Documentele 
curriculare devin operaţionale la nivel de școală și de clasă.  

Producerea schimbărilor vizate de un nou Curriculum naţional este condiţionată însă de înţelegerea 
caracterului complex al curriculumului, precum: 

� produs, constituit din documente curriculare, care urmează să fie implementate; 
� proces de implementare, proiectare, dezvoltare contextualizată care presupune: participarea unor 

actori educaţionali; influenţe diverse; decizii în relaţie cu activitatea de predare-învăţare-evaluare, cu 
rezultatele obţinute de elevi. 

Managementul curriculumului la nivel de școală în relaţie cu procesul complex de implementare a 
curriculumului. Susţinut legislativ, managementul curriculumului la nivelul școlii vizează, în esenţă, un proces 
de mobilizare a resurselor existente pentru realizarea finalităţilor/rezultatelor așteptate ale procesului 
educativ, prin aplicarea contextualizată, adaptată la realitatea școlii, la specificul local, a documentelor 
curriculare de tip reglator. 

Școala asigură un cadru structurat la diferite niveluri, cu diferite atribuţii pentru aplicarea planurilor-cadru 
de învăţământ și a programelor școlare. Managementul curriculumului implică organizarea implementării 
curriculumului și monitorizarea acestui proces de la nivelul conducerii școlii – prin organisme funcţionale și 
prin alte comisii – la nivelul clasei, al activităţii cu elevii. 

Provocarea în implementarea unui curriculum naţional centrat pe formarea de competenţe constă în 
realizarea acestui proces prin utilizarea resurselor școlii (resurse umane, materiale, financiare, de timp), 
plecând de la identificarea nevoilor reale pe care le au elevii, de la cunoașterea specificului comunităţii din care 
face parte școala, astfel încât: 

� elevii să valorifice traseul de învăţare pe care l-au ales, să particularizeze acest traseu prin disciplinele 
opţionale pe care le pot alege, să se implice activ în propria învăţare încredinţaţi că achiziţiile 
dobândite le sunt utile pentru viaţă, în afara școlii; 

� părinţii să fie informaţi cu privire la finalităţile educaţiei și la profilul de formare al elevului pe diferite 
niveluri, exprimat în termeni de competenţe (respectiv, ce trebuie să știe, să știe să facă, să valorizeze 
și să se manifeste atitudinal un elev); 

� profesorii să acţioneze ca resursă cu rol esenţial în asigurarea calităţii învăţării; 
� școala, ca instituţie de învăţământ, să urmărească să atingă misiunea asumată în documentele 

strategice și operaţionale pe care și le-a propus, inclusiv în relaţie cu comunitatea din care face parte. 

Conducerea școlii – perspectivă strategică, abordare operaţională. Abordarea realistă a provocărilor de 
aplicare a unui nou curriculum naţional centrat pe competenţe presupune orientarea spre modalităţi de 
acţiune care privesc, în esenţă: 

� elaborarea ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ (coordonată de către director); 
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� modul de reflectare a problematicii curriculumului în documentele manageriale ale școlii, cu privire la: 
priorităţi ale școlii în implementarea curriculumului; relaţia dintre documentul curricular – practici 
didactice – ameliorarea rezultatelor școlare obţinute de către elevi; relaţia dintre nevoile de învăţare 
ale elevilor și modalităţi de adaptare curriculară, de contextualizare curriculară; calitatea activităţii de 
predare-învăţare-evaluare etc.; 

� reflectarea în schema orară a aplicării planului-cadru de învăţământ la nivelul școlii; schema orară 
particularizează planul-cadru de învăţământ pentru o anumită clasă, incluzând orele alocate pentru 
disciplinele din trunchiul comun și orele pentru curriculumul la decizia școlii, ca rezultat al opţiunilor 
făcute; 

� pregătirea profesională a cadrelor didactice pentru aplicarea la clasă a unor noi programe școlare 
pornind de la recunoașterea rolului cadrelor didactice, ca practicieni în educaţie, în producerea 
schimbării; este necesar ca profesorii să înţeleagă cerinţele programei școlare și să le reflecte în 
documentele de proiectare întocmite și în activitatea desfășurată cu elevii; 

� valorificarea autentică a orelor alocate curriculumului la decizia școlii pentru dezvoltarea unui proiect 
curricular al școlii, chiar dacă managementul curriculumului nu se reduce la managementul 
curriculumului la decizia școlii; această oportunitate este ambivalentă: dreptul școlii, dat prin planul-
cadru, de a interveni asupra unui segment al Curriculumului naţional trebuie corelat cu 
responsabilitatea stabilirii acelui cadru de informare, colaborare, consultare care să ducă la 
implementarea unor discipline opţionale pe care elevii și/sau părinţii lor, profesorii le propun. 

Organismele funcţionale, alte comisii – rol condiţionat de factori diferiţi. Investite cu atribuţii (stabilite în 
documente legislative sau la nivel de școală), organismele funcţionale, alte comisii organizate la nivel de școală 
pot avea un rol real în managementul curriculumului – de exemplu, în propunerea programelor de formare 
continuă sau în dezbaterea unor probleme de organizare sau de conţinut care vizează procesul educativ. 
Acest rol este, însă, condiţionat de măsura în care comisiile dintr-o școală permit o activitate reală, utilă și 
lipsită de formalism.  

Catedra/comisia metodică – organism funcţional relevant profesional. Nivelul catedrelor/comisiilor 
metodice este nivelul comunităţii profesionale a practicienilor în educaţie interesaţi, în egală măsură, în 
activitatea pe care o desfășoară cu elevii, de aplicarea creativă a unui document curricular (programa școlară), 
dar și de procesul de învăţare care îi implică pe elevi.  

În condiţiile în care programa școlară promovează un model de proiectare curriculară pe competenţe, 
provocarea pentru cadrul didactic este legată de formarea de competenţe la elevi și nu de transmiterea de 
conţinuturi. Este necesar ca rolul comisiei metodice să fie cel de stimulare a reflecţiei asupra învăţării, de 
propunere a unor modalităţi alternative, de abordare a învăţării, de împărtășire a experienţelor și de transfer 
de bune practici. Comisia metodică poate fi cadrul discuţiei și înţelegerii unor aspecte care reconsideră 
practica didactică, precum:  

� centrarea pe formarea de competenţe înseamnă centrarea pe elev; 
� centrarea pe competenţe presupune crearea unor activităţi de învăţare, care oferă, în egală măsură, 

cadrul și sarcinile de lucru pentru formarea, exersarea, consolidarea și dezvoltarea competenţelor la 
elevi;  

� identificarea în plan metodologic a căilor de implicare a elevilor în activităţi de învăţare semnificativă, 
în dobândirea de competenţe; 

� centrarea evaluării pe competenţe, vizând în mod firesc competenţa ca rezultat al învăţării; 
� reconsiderarea rolului profesorului de facilitator al învăţării; 
� abordarea simplă și clară a proiectării didactice, care trebuie să-l orienteze pe profesor, prin 

documentele cu caracter proiectiv pe care le realizează pentru a desfășura activitatea la clasă; 
� promovarea unor strategii de individualizare (atât remediale, cât și de performanţă). 
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Aplicarea noilor programe școlare la clasă – nivelul promovării unor abordări inovative și a unor practici 
nerutiniere. Însemnătatea unui nou curriculum axat pe formarea de competenţe ţine de modul de aplicare a 
programelor școlare în activitatea cu elevii, în esenţă de: 

� valorizarea experienţelor de învăţare ale elevilor prin contextualizarea învăţării;  
� propunerea unor activităţi de învăţare în scopul formării competenţelor, care să ia în considerare 

nevoile reale ale elevilor, dar și diferenţele existente între elevi (prin diferenţierea învăţării, prin 
propunerea unor parcursuri personalizate de învăţare);  

� organizarea învăţării prin implicarea activă a elevilor în propria învăţare (de exemplu, prin aplicarea 
unor metode interactive), renunţând la situaţii pasive de participare la lecţie (de exemplu, urmărirea 
explicaţiilor profesorului);  

� realizarea unor lecţii/activităţi curriculare în alt cadru decât cel al clasei (de exemplu, la muzeu); 
� analiza nevoilor de sprijin pe care le au elevii;  
� realizarea educaţiei remediale prin utilizarea unor planuri individuale de învăţare, fișe de progres în 

învăţare;  
� promovarea unor abordări inter- și transdisciplinare; 
� reflecţia critică asupra modalităţilor de ameliorare a experienţelor de învăţare oferite elevilor (de 

exemplu, la faptul că metoda interactivă are ca efect nu doar o activitate de învăţare mai atractivă, ci 
poate să-i motiveze pe elevi și să contribuie la optimizarea învăţării); 

� raportarea la conţinuturile învăţării din perspectiva competenţelor; 
� stimularea participării la activităţi de grup, la proiecte educaţionale în scopul formării unor 

comportamente de tip participativ; 
� susţinerea activităţilor de învăţare din clasă prin alte activităţi realizate în contexte nonformale de 

educaţie. 

Monitorizarea aplicării curriculumului – o îndrumare necesară. Urmărirea cu atenţie a modului de aplicare 
(la nivel de școală și de clasă) a unui nou curriculum centrat pe competenţe, realizată din școală sau de 
persoane împuternicite din afara școlii, poate contribui, în mod real, la ameliorarea procesului de 
management. Măsura acestei contribuţii este dată de caracterul concret și punctual al aspectelor vizate în 
monitorizare, dar și de abordarea cu obiectivitate și profesionalism a aspectelor urmărite. 

Monitorizarea implementării curriculumului poate fi realizată din școală, de exemplu, de către directori, de 
către șeful de catedră. Realizarea de asistenţe la ore de către director, de către șefii de catedră este o 
modalitate de a urmări, de exemplu: materializarea unui proiect de unitate de învăţare în lecţie realizată pe 
baza respectivului proiect; adecvarea practicilor didactice la prevederile noului curriculum, știut fiind că 
practicile didactice au tendinţa de a rămâne în urma schimbărilor propuse de documentele curriculare. 

Monitorizarea implementării curriculumului realizată din școală poate fi asigurată în mod coerent prin 
corelarea responsabilităţilor directorului și șefilor de catedră; astfel, prin șefii catedrelor, directorul: 

� asigură aplicarea documentelor curriculare; 
� controlează calitatea activităţii didactice;  
� monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate. 

Managementul curriculumului din perspectiva culturii școlii. Alături de toate activităţile desfășurate de 
școală și managementul curriculumului este influenţat de cultura școlii, reflectată îndeosebi în valorile, 
atitudinile (care au la bază respectivele valori), normele, credinţele, tradiţiile promovate la nivelul organizaţiei 
școlare. Cultura școlii exprimă gradul de valorizare și de promovare a informării, a comunicării, a consultării, a 
inovaţiei, a lucrului în echipă. Cultura școlii poate să influenţeze major manifestarea unităţii școlare ca o 
comunitate de învăţare și de reflecţie, gradul de satisfacţie al membrilor organizaţiei școlare, dar și rezultatele 
obţinute (la nivel individual și la nivel de unitate școlară).   

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 151 bis/15.II.2021 47




