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Paradigma curriculumului impune construirea unor situaţii educative centrate asupra elevului în 

perspectiva valorificării depline a resurselor necesare pentru formarea şi dezvoltarea permanentă a 

acestuia, ceea ce presupune proiectarea curriculară a activităţilor concrete de educaţie/instruire într-un 

context extins şi restrâns, ca parte funcţional-structurală a sistemului de educaţie, a sistemului şi a 

procesului de învăţământ.
1
 

Filosofia contemporană a educaţiei a evidenţiat diferenţa dintre o educaţie bazată pe curricu1um, 

adică având ca element central la toate etajele sale activitatea de proiectare, şi programa analitică, care 

are în centrul activităţii didactice ideea de programare a traseului elevului către un ţel cunoscut şi 

impus doar de adulţi (conform „Ghidului metodologic de aplicare a programelor de educaţie fizică şi 

sport - învăţământ liceal”, 2001, pag. 12).  

O dată cu recunoaşterea valorilor transmise subiectului prin intermediul activităţilor fizice, 

domeniul educaţional şi-a deschis larg porţile spre acest tip de experienţe care apropie cunoaşterea de 

acţiunea propriu-zisă, memorarea mecanică de operaţionalizare, transmiterea unidirecţională a 

informaţiei de descoperirea unor noi sensuri de către subiect prin acţiune directă. Expansiunea 

fenomenului sportiv pe de o parte, şi a stilului de viaţă activ, pe de altă parte, a determinat o 

multiplicare a programelor de instruire la nivelul şcolilor (...) specialiştii reuşind să impună ideea 

conform căreia copiilor trebuie să li se asigure o educaţie fizică de calitate (A., Bota, 2007)
2
.  

Autoarea citată formulează un set de întrebări: „Ce înseamnă calitate în educaţia fizică?”, „Este 

educaţia fizică dependentă de programele şcolare?”, „Cine ar trebui să conceapă aceste programe?”, 

„Ce rol are profesorul în acest demers?”, „Care sunt componentele realmente importante din conţinutul 

acestei discipline?”, „Există o limită de vârstă pentru a adera la aceste programe?”, şi menţionează 

faptul că „răspunsurile nu se bazează pe un consens (...) un lucru rămâne constant, şi anume, imensul 

                                                           
1 Cristea, S., Şerbănescu, L., (2008) - Proiectarea, organizarea şi funcţionarea sistemului de educaţie şi de învăţământ din România. 

Aspecte legislative, structură, reţea, dezvoltări instituţionale şi conexiuni funcţionale. Priorităţile reformei, în Potolea, D., Neacşu, I., 

Iucu, R., B., Pânişoară, I., O., coord., p. 27 
2 Bota, A., (2007) - Kinesiologie, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, p. 70-71 
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interes al tinerei generaţii pentru acest tip de practici, fie ele formale, informale, individuale, de grup, 

curriculare sau extracurriculare”.  

Formarea „educaţiei pentru sport“ a elevilor, se concretizează în înţelegerea rolului şi scopului 

practicării exerciţiilor fizice cu continuitate, astfel încât mişcarea ordonată să devină o necesitate care 

oferă elevilor posibilitatea de a realiza un tonus optim pentru desfăşurarea celorlalte activităţi cotidiene. 

Influenţele practicării sistematice a exerciţiilor fizice asupra condiţiei fizice se traduc pe plan individual 

prin performanţe crescute, încredere în sine, independenţă în plan fizic şi psihologic, contribuind la 

calitatea percepută a vieţii (A., Dragnea, coord., 2002)
3
. 

În Europa bazele conceptului de curriculum în educaţie fizică şi sport au fost puse de S., B., 

Robinson, (1971) apud D., Colibaba - Evuleţ, (2007)
4
. Acest concept viza atât problema conţinutului 

procesului de predare, care trebuia să se desfăşoare pe baze mai raţionale şi de o manieră mai 

democratică, cât şi valorificarea deplină a competenţelor şi achiziţiilor anterioare realizate de aceste 

persoane.  

Unul dintre rezultatele pregnante ale generalizării în practică a conceptului curricular (în 

Germania, începând cu anul 1970) a fost stabilirea secvenţelor curriculumului: obiectivele 

instrucţionale, conţinutul programelor, baza materială, mijloacele de instruire, măsurile privind 

organizarea şi conducerea pregătirii elevilor, verificarea sau controlul rezultatelor obţinute. 

 Privită ca prefigurare structurală şi acţională a demersului şcolar, proiectarea curriculară 

presupune luarea în calcul a unei serii de condiţii (V., M., Cojocariu, 2002):
5
 

- existenţa unei reale constelaţii de competenţe în structura de personalitate a educatorului; 

- stabilirea concepţiei pedagogice personale asupra proiectării; 

- stabilirea exactă a duratelor/nivelurilor pentru care se realizează proiectarea; 

- raportarea acţiunii de proiectare la 3 cadre de referinţă: o activitate anterioară momentului proiectării; 

situaţia existentă în momentul proiectării; un reper ulterior proiectării; 

- stabilirea instrumentelor cu ajutorul cărora se va realiza proiectarea sau cu care se va pune în practică 

anticiparea propriu-zisă; 

- asigurarea unei reale continuităţi a proiectării didactice. 

 Astfel, proiectarea didactică se constituie ca o acţiune orientativă, cu rol anticipativ şi 

optimizator pentru procesul instructiv-educativ, realizată la întâlnirea normativităţii cu 

permisivitatea. 

                                                           
3 Dragnea, A., coord., (2002) - Teoria educaţiei fizice şi sportului, Ediţia a doua (revăzută), Curs ANEFS, Bucureşti, p. 144 
4 Colibaba - Evuleţ, D., (2007) - Praxiologie şi proiectare curriculară în educaţie fizică şi sport, Editura Universitaria, Craiova, p. 65 
5 Cojocariu, V., M., (2002) - Teoria şi metodologia instruirii, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, p. 101-104 
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Operaţiunile de realizare al acestui deziderat au ca reper formularea a patru întrebări, pe care ar 

trebui să şi le pună orice cadru didactic eficient.   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - „Paşii” proiectării didactice curriculare, prelucrare după V., M., Cojocariu, (2002), pag. 104-105 

 

Proiectarea curriculară, concepută de R., W.,  Tyler (1950) apud D., Colibaba - Evuleţ, (2007)
6
, 

propune elaborarea unui „program educaţional” cu acţiuni pedagogice dezvoltate permanent în direcţia 

perfecţionării procesului de instruire şi realizării obiectivelor propuse.  

 

 

 
 

Figura 2 - Operaţiile de realizare a „programului educaţional” propus de R., W., Tyler, (1950),  

 

Acest model de proiectare curriculară angajează atât sistemul cât şi procesul de învăţământ, iar 

din punct de vedere strategic impune respectarea a două priorităţi: 

a) subordonarea tuturor elementelor curriculumului finalităţilor macrostructurale şi 

microstructurale definite la nivel de politică a educaţiei. 

                                                           
6 Colibaba - Evuleţ D. (2007) - Praxiologie şi proiectare curriculară în educaţie fizică şi sport, Editura Universitaria, Craiova, p. 73 

 

„cum voi face?” 
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Algoritmul proiectării didactice 

„cum voi şti dacă ceea ce 

trebuia făcut a fost făcut?” 



4 
 

b) asigurarea corelaţiei optime între componentele macrostructurale şi microstructurale într-un 

context de planificare - realizare - dezvoltare curriculară deschisă, care permit (auto) perfecţionarea 

continuă a activităţii pe termen scurt, mediu şi lung. (S., Cristea, 2000 - citat de D., Colibaba - Evuleţ, 

2007, pag. 74). 

Elaborarea programelor şcolare presupune conceperea obiectivelor specifice disciplinelor de 

învăţământ, cu referinţă la legătura dintre competenţe/capacităţi - conţinuturi de bază, distribuită 

pedagogic pe cicluri, ani, semestre, module de studiu, capitole, subcapitole, unităţi de instruire, 

activităţi concrete, cu deschidere metodologică spre activitatea de operaţionalizare a cadrului didactic.
7
 

Dezvoltarea curriculară a programelor şcolare la nivel microstructural evidenţiază următorul 

traseu:  

 Obiective generale ale treptei de învăţământ  

 Obiective specifice ale disciplinei  

 

Tabelul 1 - Proiectarea curriculară a activităţii didactice a disciplinelor de învăţământ, adaptare după D., Colibaba - 

Evuleţ, (2007), pag.75-77 
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Nivel global (anual) -  obiective generale şi specifice procesate: 

- la nivel de scopuri ale disciplinei; 

- structurarea conţinutului prin delimitarea macrounităţii de studiu: 

capitole, subcapitole, teme, grupuri de lecţii. 
La nivel intermediar: 

- semestru; 

- obiective specifice; 

- teme pe capitole (crearea unităţilor); 

- timpul didactic pus la dispoziţie; 

- evaluarea strategiilor de predare - învăţare - evaluare. 
Proiectarea şirului de lecţii -  obiective specifice: 

- deprinderi, capacităţi, atitudini; 

- selecţionarea şi algoritmizarea conţinutului. 
Proiectarea lecţiei - obiective operaţionale concrete: 

- ordonarea cunoştinţelor; 

- perfecţionarea structurii lecţiei - strategii de evaluare. 

 

Proiectarea curriculară a activităţii didactice este singurul concept capabil să confere 

certitudinea că obiectivele sau finalităţile propuse vor fi integral rezolvate. Ea este o cale riguroasă care 

asigură calitatea şi eficienţa procesului de instruire desfăşurat, promovând „gândirea prin obiective” şi 

înlocuind vechea mentalitate didactică „văzând şi făcând”. 

 

                                                           
7 Cristea, S., Bocoş, M., (2008) - Proiectarea instruirii, în Potolea, D., Neacşu, I., Iucu, R., B., Pânişoară, I., O., coord., p. 366-367 
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