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1. Repere pedagogice ale reformei

Reforma învăţământului până în 2000 a cuprins în principal componentele
de curriculum şi management, care în lumina politicilor educaţionale ale vremii au
reprezentat priorităţi. Focalizarea reformei pe domenii punctuale ale sistemului de
învăţământ, ca cele enunţate mai sus,  este fundamentată de numeroase publicaţii
ale M.E.N. şi a altor organisme abilitate (a se consulta : www.edu.ro , cuvinte
cheie – reformă şi management, perioada 1997 - 2000)

 Analizele asupra inovărilor în învăţământ relevă că până în 1997 acestea au
fost puţin relevante. Primii cinci ani ai deceniului 2000 sunt caracterizaţi de
amânarea sau blocarea  reformei învăţământului. Tematica reformei în educaţie
începe să re-capete contur şi să re-devină subiect de dezbatere sistematică doar
după 1996 si 1997, fapt unanim recunoscut.
 Începând cu 1996 s-au organizat numeroase dezbateri pedagogice şi ne-
pedagogice cu privire la felul reformei învăţământului în noua perioadă de
tranziţie. Rezultatele acestor dezbateri pot fi sintetizate în următoarele alternative
ale dezvoltării, dar validarea lor pe terenul şcolii rămâne mereu o temă
controversată.

•  Reforma prin extensiune ,  prin generalizarea unor  experienţe  reuşite la
nivel local sau zonal (grădiniţe, şcoli, licee sau universităţi) spre sistemul
educaţional în ansamblul său. Se asumă, în acest caz, un model sau prototip al
schimbării, dezvoltat situaţional sau conjunctural, dar investit cu atribute
cvasigenerale. Sunt inovaţii pedagogice, care rămân în parte solitare, exemplare
unice la nivelul teoriei şi al practicii didactice. Şcoala Waldorf, sistemul Step-by-
Step, sitemul Montessory etc sunt doar câteva exemple de schimbări la scară
redusă în învăţământ. Pedagogiile alternative au pătruns la noi cu prea multă
uşurinţă, fără o politică educaţională coerentă la nivelul sistemului educaţional şi
fără un concept de evaluare pertinent.

•  Reforma de inovare, de accelerare a schimbarilor incepute. Dificultatea în
adoptarea acestui model de reformă, la noi,  constă în faptul că până în 1996 nu se
poate vorbi de începutul unor schimbări semnificative.

•  Reforma de sistem, (a se înţelege) de structură a sistemului educaţional.

http://www.ecdu.ro/
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Evoluţia sistemelor educaţionale în lume relevă cu argumente solide că felul
în care arată învăţământul astăzi este rezultatul proiectării şi implementării
reformei, atât la nivel global, cât şi asupra componentelor sale. O notă aparte
distinge sistemele educaţionale moderne de cele tradiţionale (comeniene).
Structura lor a  cunoscut  o reformă fundamentală; organizarea ierarhică, pe
verticală a învăţământului a făcut loc uneia după modelul reţelei (V. Chiş, 1988).

2. Modelul inovaţiei  şi varianţa aplicaţiilor

Experienţa acumulată convinge că  reforma parcurge etape  strict determinate,
înfăptuirea uneia fiind premisă pentru debutul  celei următoare. În linii generale,
aceste etape ar cuprinde următoarele:

        Elaborarea    Proiectarea                    Inovarea componentelor
   politicilor educaţionale    noii structuri                 procesului de învăţământ

Conţinut                            Metode                       Forme de
                  (curriculum)                                                          de organizare etc.

Procesul reformei la noi, deşi parcelar, dar fundamentat în concepţie,  nu se
realizează cu suficientă consecvenţă pe teren, aici lipsind articularea între noile
paradigme ale educaţiei şi demersurile practicii.
Exemple:

•  Noile “Programe cadru” pentru învăţământul preuniversitar diversifică
oferta curriculară: curriculum obligatoriu (naţional); curriculum local (la
dispoziţia / decizia şcolii) şi curriculum individual (opţional). La nivelul
şcolii se manifestă destul de frecvent tendinţa de a alipi volumul de
curriculum local şi opţional la cel obligatoriu, ceea ce denaturează
conceptul reformei.

•  Dezbaterea curentă în şcoală asupra curriculumului se transformă uneori
în simple mimetisme verbale. La nivel conceptual, curicumul substituie
curriculum, ceea ce dezarmează orice intervenţie avizată asupra
operaţionalizării conceptului.

•  În elaborarea manualelor alternative predomină încă focalizarea academică,
accentul cade pe volumul de cunoştinţe în dauna structurii şi esenţializării.
Această tendinţă se exprimă limpede şi în definirea ariilor curriculare. Spre
exemplu, aria curriculară Matematică şi ştiinţe dă să se înţeleagă că
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matematica este o super-ştiinţă, deci fără a fi deplin instruit în  integrale ,
derivate, logaritmi, funcţii trigonometrice etc. nu poţi deveni om de ştiinţă.

•  Procesul didactic iese anevoie din clişeele tradiţionale; predarea este
concepută ca simplă transmitere de informaţii, lipsind preocupările, dar şi
competenţele pentru înfăptuirea unor experienţe de învăţare autentice.

•  În implementarea reformei s-au neglijat, parţial sau chiar în profunzime,
verigi esenţiale ale procesului de inovare care, într-o descriere concisă,
comportă un şir de etape aflate în interacţiune:

cercetare              experiment           validare             generalizare

în centre        pe teren, în           de organisme          în reţeaua
specializate            şcoli                       abilitate (MEN)         şcolară

Şcoala conservă cu încăpăţânare vădită principiile comeniene de  organizare şi
funcţionare, izolându-se tot mai mult de cerinţele vieţii reale, evident mai complexe
astăzi faţă de a doua jumătate a secolului al XVII-lea.

Exemplu: Asistăm la o lecţie obişnuită. Elevii sunt în bănci, unii în spatele
celorlalţi, câte unul sau câte doi, ca pe vremea străbunicilor. Toţi au privirile aţintite
înainte. Acolo este catedra şi profesorul, în faţa clasei. Asta li se cere – privirea în
faţă.  Unde găsesc ei răspunsuri la confruntările personale: la profesor, în spatele
colegului  sau departe de zidurile şcolii ? Se pune o întrebare firească: ce finalităţi
asumă şcoala contemporană ?

Exemplu (de contrast):  Elevii sunt pretutindeni în clasă. Ei se grupează
natural, potrivit  opţiunilor de studiu  şi resurselor pedagogice asigurate de profesor.
Elevii privesc  unii la alţii, faţă-în-faţă,  ei comuniucă . Toţi au şansa dialogului
efectiv.

3. Opţiuni strategice

Studiile de diagnoză asupra învăţământului românesc au prefigurat, în parte,
opţiunile strategice necesare reconstrucţiei capacităţii instituţionale de susţinere a
reformei. În acest context, sunt de luat în consideraţie următoarele:
- Dezvoltarea centrelor profesionalizate pentru cercetarea şi managementul
schimbărilor în educaţie.
- Crearea centrelor de excelenţă ca laboratoare de expertiză a reformei.
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- Constituirea reţelei de şcoli-pilot pentru validarea şi difuzarea inovaţiilor.
- Dezvoltarea pieţei de consultanţă şi formare profesională în domeniul educaţiei.
-  Monitorizarea modului de receptare şi înfăptuire a politicilor educaţionale la
nivelul inspectoratelor şcolare  şi a unităţilor şcolare.
- Oferta de consultanţă privind operaţionalizarea elementelor de politică
educaţională în vedera traducerii lor în practică;
- Măsurarea nivelului de pregătire a segmentului executiv pentru aplicarea
politicilor educaţionale;
- Participarea la managementul procesului de implementare şi evaluare a
rezultatelor.
- Elaborarea şi difuzarea unor standarde naţionale de calitate în educaţie, în relaţie
cu principalele ei componente:

- dimensiunile de volum şi structură în cuprinsul ariilor curriculare;
- proiectarea activităţilor instructiv-educative în relaţie cu suporturile
acestora – planuri, programe, manuale etc;
- înfăptuirea procesului instructiv-educativ în succesiunea verigilor sale –
predarea,  învăţarea şi evaluarea;
- câmpul relaţiilor pedagogice;
- designul pedagogic al şcolii şi al activităţilor din reţeaua şcolară;
- formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice etc.

- Analiza şi articularea programelor şcolare la cerinţele pieţei forţei de muncă şi la
nevoile sociale ale comunităţii.
- Angajarea de proiecte interne şi internaţionale pe tema calităţii în educaţie.
- Elaborarea descriptorilor de performanţă în raport cu noile Programe cadru pentru
învăţământul preuniversitar  şi altele.

4. Decizii asupra reformei

Reţinem, în rezumat că după 1997 au fost luate în dezbatere trei strategii ale
reformei învăţământului: (1) reforma prin extensiune, prin generalizarea unor
experienţe  locale; (2) reforma de inovare, de accelerare a schimbarilor începute şi
(3) reforma de sistem,  mai exact de structură a sistemului educaţional.

La nivelul publicaţiilor M.E.N. se aprecia în 1997 că nici una din cele trei
alternative ale dezvoltării învăţământului nu ar conduce la  reforma necesară
sistemului educaţional românesc. Într-o analiză condensată, argumentele prezentate
se înlănţuiesc astfel:
- Reforma prin iradiere nu este capabilă sa primenească sistemul în ansamblul său.
Este evident că experienţele locale sunt benefice, dar acestea nu ţintesc inovaţii  de
anvergură sistemică, ele rămân ancorate în domeniul cazuisticii.
- Reforma sistemului nu schimbă sufieient conţinutul. Schimbările prefigurate sunt
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prea puţin semnificative, încât din accelerarea lor nu poate rezulta o reformă
demnă de acest nume.

Analiza modelelor consacrate în reforma sistemelor educaţionale
contemporane contrariază evident ipoteza asupra limitărilor  reformei de sistem.

Sistemele educaţionale moderne se găses astăzi în reformă avansată.
Reforma de tranziţie în educaţie presupune tocmai trecerea de la structura
ierarhică, pe verticală, la o structură flexibilă, în reţea. Reforma de sistem se
clădeşte pe politici educaţionale coerente şi este premisă a tuturor celorlalte
inovaţii. Spre exemplu, organizarea învăţământului pe verticală, după principiile
comeniene, asuma  paradigma adaptarea elevului la şcoală. Inovaţiile de sistem
schimbă termenii paradigmei tradiţionale: adaptarea şcolii la elev. Deci, reforma
de sistem este o reformă globală şi o reformă de concepţie pedagogică. Din aceasta
decurg firesc toate celelalte inovaţii. Fără reforma de sistem, celelalte demersuri
oricât de bine ar fi proiectate, pot eşua în simple cosmetizări.

În  1977 s-a optat pentru  o reformă cuprinzătoare, comprehensivă a
învăţământulu,  o reformă neamanată, o reformă acum, concepută  ca un ansamblu
de şase capitole de măsuri, după cum urmează:

- Reforma curriculară (plan de învăţământ, programe, manuale) şi
compatibilizarea europeană a curriculumului naţional.

- Trecerea de la învăţarea reproductivă la cea creativă, prin rezolvare de
probleme şi relansarea cercetării ştiintifice în universităţi.

- O nouă conexiune între şcoli, licee şi universităţi, pe de o parte şi mediul
lor înconjurător economic, administrativ şi cultural, pe de altă parte.

- Ameliorarea infrastructurii şi conectarea la comunicaţiile electronice ale
lumii de astăzi.

- Reforma managementului şcolar şi academic prin descentralizare şi crearea
autonomiei instituţionale a unităţilor de învăţământ.

- Iniţierea unor forme avansate de cooperare internaţională.
Analiza pedagogică a celor şase domenii asumate în reformă relevă

cristalizarea unei strategii de re-construcţie în învăţământ, necesară şi imperativă în
anii 90. Reformă neamânată şi reformă acum se legitimează prin decalajele din
interiorul învăţământului autohton (şcoala de la oraş şi şcolala de la sat, cerinţele
de studiu şi posibilităţile /nevoile elevilor etc.) şi faţă de învăţământul modern
(compatibilizare, mobilitate, proiecte comune etc).

5. Conotaţii practice ale reformei acum

Reforma de curriculum nu este echivalentă cu  elaborarea noilor planuri de
învăţământ, a programelor şi manualelor şcolare (alternative sau unice). Potrivit
pedagogiei tradiţionale, planurile de învăţământ, programele şi manualele şcolare
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sunt suporturi în care  se obiectivează conţinuturile învăţământului. Curriculumul
nu substituie conţinuturile învăţământului.

Prin definiţie, curriculum este un concept integrator, care defineşte
totalitatea experienţelor de învăţare propuse elevilor într-un program concret  de
studiu, la un profil sau ciclu de învăţământ,  la o disciplină sau arie curriculară,
într-un semestru sau într-o oră de curs. Aşadar, programul de studiu (curriculumul)
articulează într-o structură coerentă obiectivele (standardele de performanţă),
conţinuturile activităţii şcolare, formele de activitate curentă, metodele didactice,
durata sau orarul de studiu  etc. Echivalarea  între curriculum şi conţinutul
învăţământului  s-a dovedit contraproductivă. S-a transferat pur  şi simplu  o
practică tradiţională unui nou concept, fără a i se releva provocările novatoare.

Exemple:

•  Ariile curriculare definite în noile Programe cadru ţintesc
compatibilizarea europeană a curriculumului naţional, apoi integrarea
experienţelor de învăţare,  pantru a conduce la dezvoltarea unor structuri
cognitive cuprinzătoare ş.a. Ideea centrală este aceea a integrării
cunoştinţelor şi aplicaţiilor, a eliminării învăţării parcelare, pe discipline
sau obiecte de învăţământ. Întrebarile care aşteaptă soluţii practice sunt
numeroase:

- Cât şi ce este necesar şi posibil să înveţe elevul la o lecţie, o temă sau un
an de studiu ?

- Care este structura optimă de curriculum (dimensiuni de volum şi
complexitate sau dificultate) la Limbă şi comunicare sau Matematică şi
ştiinţe ?

- Care este suportul pedagogic necesar în relaţie cu dificultăţile de învăţare
ale elevilor ?

•  Noile programe curriculare  propun drept finalităţi: obiectivele cadru şi
obiectivele de referinţă. Este astfel ignorată taxonomia obiectivelor
educaţionale, acreditată în ştiinţele educaţiei, ceea ce duce la o confuzie
nedorită în proiectarea şi evaluarea didactică.

•  Evaluările de teren asupra înfăptuirii reformei de curriculum sunt
nesistematice, abordările cazistice şi observaţiile cotidiene relevă
numeroase disfuncţii, în timp ce la nivelul M.E.N. se consemnează un
suces notabil.
De pildă, în urma unui chestionar general privind impactul reformei
curriculare ( Mircea Mureşan,  http://www.edu.ro/constat/htm, ) sunt
redate următoarele aprecieri:

- Peste 80% dintre profesori (dintr-un eşantion de 1500) exprimă acordul

http://www.edu.ro/constat/htm
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asupra reformei de curriculum, deşi 68% dintre ei “s-au confruntat cu
noutatea fără o pregătire anterioară”. Mai departe se notează: “În mod
surprinzător, în ciuda gradului mare de noutate, profesorii cu vechime
mare în învăţământ acceptă quasi-unanim reforma”.
Curriculumul la decizia şcolii este confundat cu cel opţional. (“In ceea ce
priveşte curriculumul la decizia şcolii, deşi numai 38,7% din subiecţi
predau un opţional, 77,6% îşi exprimă dorinţa de a preda unul în viitor”.)

Prezentăm în continuare o paralelă între conceptele de curriculum utilizate în
Ştiinţele educaţiei şi cele enunţate în programul autothton al reformei:

- Curriculum nucleu sau naţional Curriculum naţional
- Curriculum local (zonal) Curriculum la decizia şcolii
- Curriculum individual (opţional) Curriculum opţional

În grila de concepte pedagogice, curriculumul la decizia şcolii este o
expresie a izolării şcolii de comunitate.  Curriculumul local  defineşte nevoile de
educaţie locale, zonale. Deci, ancorarea şcolii în realităţile sociale şi econoice
imediate nu este posibilă prin programe la decizia şcolii, ci prin programe adecvate
cerinţelor sociale şi economice aflate în proximitate.

Trebuie să accentuăm, să repetăm chiar: şcoala modernă nu este egocentrică,
nu asumă curriculum pur şi simplu la decizia sa, acesta ar fi un non-sens.
Curriculumul local este, mai degrabă, la decizia comunităţii, a mediului economic
şi social aflat în proximitate şi pe care şcoala trebuie să-l transpună în programe
proprii, în parteneriat cu agenţii interesaţi. Odată ce şcoala a asumat un curriculum
local, acesta devine obligatoriu pentru programul acelei şcoli, dar nu substituie
curriculumul opţional şi nici curriculumul nucleu.

În sfârşit, opţionalele definesc nevoile şi posibilităţile individuale de studiu,
curriculumul individual. Această categorie de experienţe de învăţare ţine de
opţiunea familiei şi a elevului, nicidecum de decizia şcolii sau a profesorilor.

Trecerea de la învăţarea reproductivă la cea creativă, prin rezolvare de
probleme nu se face prin simpla schimbare a conţinuturilor învăţării, prin reformă
de curriculum. În acest demers, inovarea este susţinută de  metodologia didactică.

Taxonomia metodologiei didactice este un capitol vast al teoriei şi practicii
în învăţământ, pentru exemplificare prezentăm trei etape semnificative în evolauţia
acesteia.

Metode Metode Metode
expozitive active interactive



8

Şcoala noastră practică de predilecţie o predare frontală, în care metodele
expozitive slujesc cu fidelitate cerinţele programelor de învăţare comune şi
obligatorii. Activitatea pe grupe şi predarea personalizată (individualizată) prind cu
greu contur în condiţiile reformei parcelare.

Conexiunea între şcoli, licee şi universităţi, pe de o parte şi mediul lor
înconjurător economic, administrativ şi cultural, pe de altă parte.

Parteneriatul în educaţie este un corp străin pentru şcoala tradiţională.
“Şcoala cu uşile deschise” rămâne încă un deziderat la noi. Profesorul la clasă sau
directorul de şcoală se consideră “sufiecient” şi “suveran” în spaţiul propriu de
lucru. La fel inspectorul şcolar. Apariţia spontană şi chiar anunţată a  unor
vizitatori îi incomodează vădit.

Profesiunea didactică  are tradiţia solitarului, a personajului adult şi
“expert”, de unul singur printre  elevi. Lecţia este operă proprie, la fel notarea,
chestionarea, recompensa si pedeapsa. Dascălul  vorbeşte cu sine însuşi mai mult
decât cu colegii săi. Adeseori, lecţia sa este mai importantă pentru sine (profesor)
decât pentru elevii. Monologul excedează dialogul, comunicarea efectivă,
dezbaterea sînt facil echivalate cu expunerea.

Relaţia şcolii cu familia devine uneori  “un teren de volei”, dificultăţile
elevului fiind pasate de o parte şi de alta. Contrar pedagogiei moderne, şcoala
noastră nu asumă pe deplin rolurile educaţionale  cu care este investită.

6. Rezultatele reformei acum. Percepţia externă asupra educaţiei şi
proiecţiile reformei

Fără îndoială, reforma de curriculum a fost secondată de un evantai larg de
inovaţii şi puneri în temă asupra zonelor complementare de restructurare  în
interiorul sistemului educaţional global: elaborarea de noi manuale; o nouă
stucturare a anului şcolar şi academic; evaluarea didactică şi evaluarea
institutională; formarea cadrelor didactice; reorganizarea reţelei şcolare; extinderea
şcolilor profesionale; reorganizarea învăţământului ca rezolvare de probleme;
crearea noii interacţiuni învăţământ -  mediu inconjurător economic şi social;
implicarea familiei în stabilirea proiectului şcolii; ameliorarea infrastructurii şi
conectarea la tehnologiile informaţionale ; invesţii locale în unităţile şcolare;
relansarea  învăţământului rural etc. Profesorul, catedrele şi şcoala, părinţii şi
comunitatea au fost puşi deja în faţa limitelor habitusurilor educaţionale vechi, dar
schimbările prefigurate sunt încă în aşteptare să prindă contur real.
 Este, totuşi de remarcat că percepţia externă asupra învăţământului din
Romania a evoluat pozitiv în ultimii  ani, ceea ce constituie un semnal al validării
prin compatibilizare , al credibilităţii conceptuale şi strategice.
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Exemple:
 (1). În studiile elaborate de Uniunea Europeană asupra situaţiei

învăţământului românesc în anii 1996 şi 1997 se nota:
- Dificultatea majoră în calea reformei este nivelul scăzut al fondurilor

alocate de Guvern pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea infrastructurii
educaţionale, dotarea cu noi materiale şi echipamente şi plata unor salarii
atractive cadrelor didactice.

- Alţi factori nefavorabili au fost identificaţi în capacitatea instituţională
slabă a Ministerului Învăţământului în privinţa asumării reformei şi
rezistenţa la schimbare manifestată la nivel naţional şi local.

(2). Rapoartele elaborate de Uniunea Europeana, pe baza studiilor din 1998
şi 1999  conţin aprecieri referitoare la ameliorarea cadrului instituţional şi
legislativ, precum şi asupra reformei sistemului educaţional, care începea să capete
contur:

-  Ministerul Educaţiei Nationale a intreprins paşi semnificativi spre reformă
institutională şi legislativă, ca de pildă:  s-a înfiinţat Consiliului Naţional
pentru Curriculum si Oficiul Naţional de Evaluare şi Examinare;  a fost
creată Agenţia Naţională pentru Pregătirea Profesională etc.

- Ministerul Educatiei Nationale  a  iniţiat schimbări importante în toate
sectoarele sistemului educational. Sistemul educaţiei din Romania oferă
un impresionant serviciu public şi este angajat într-o schimbare profundă
pentru a ameliora calitatea învaţării, predării şi evaluării etc.

(3). Sunt la fel de luat în seamă inovaţiile propuse de Reforma
comprehensivă  în 1998 şi 1999, care din păcate au avut mai multă audienţă
internaţională decât relevanţă şi aderenţă autohtonă.

- Elaborarea şi diseminarea Noului Curriculum Naţional şi a Programelor
Cadru pentru  toate nivelele învăţământului preuniversitar.

- Editarea manualelor alternative .
- Trecerea la structura  semestrială a anului şcolar.
- Reforma evaluării  didactice şi a evaluării instituţionale, fundamentarea

acestora pe descriptori de performantă; examene de capacitate,
bacalaureat naţional, ş.a.

- Descentralizarea  sistemului educaţional şi crearea premiselor autonomiei
pedagogice, administrative şi financiare în reţeaua şcolară.

Pe cât de reuşită este receptată progresia reformei educaţiei până acum, la fel
de optimistă este creionată şi perspectiva acesteia pe termen scurt şi mai departe.
Într-o  viziune ce nu trădează aspiraţii legitime, anul 2000 ar marca  încheierea
reformei de tranziţie în învăţămăntul din România (A. Marga, Reforma 2000).
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Această evaluare, din păcate, asumă strategii şi paradigme ale reformei,
componente de politică educaţională, nu rezultatele validate deja pe teren şi nici
tendinţele evidente.

Ariile curriculare propuse de noile  Programe Cadru sunt interpretate şi
aplicate în limitelele consacrate ale obiectelor de  învăţâmânt. De pildă, în aria
curriculară  “Limbă şi comunicare” sau “Matematică şi ştiinţe”, fiecare profesor
îşi predă lecţia în canoanele propriilor obiecte de studiu (limbă, literatură, biologie,
fizică etc.) Care este relevanţa pedagogică a substituirii obiectelor de strudiu cu
ariile curriculare ?

Răspunsul este următorul: aria curriculară defineşte o experienţă de predare
şi învăţare interdisciplinară, una integrată: noţiunile de matematică, fizică, chimie
şi biologie, limbă şi filosofie şi altele nu se adună într-un colaj, ci într-o construcţie
unitară,  în una şi aceeaşi lecţie. Aceast demers  defineşte aria curriculară. O primă
proiecţie  în reforma de curriculum ar consta în a identifica proiecte de studiu,
teme pentru curiculumul necesar.

Următoarea proiecţie a reformei, chiar prima în opinia noastră,  include un
 mesaj de debut la program sau proiect: schimbarea de mentalitate. Agenţii
reformei învăţământului sunt educatorii, învăţătorii, profesorii, elevii şi specialiştii
angajaţi în unităţi şi instituţii de învăţământ. Susţinerea reformei pretinde structuri
de acţiune, atitudini şi competenţe adecvate în rândul agenţilor acesteia.
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