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PREFAŢĂ 
 Concepută ca instrument operaţional în activităţile de instruire şi autoin- 
struire, lucrarea Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului. 
Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor propune suporturi 
practic-acţionale, metodologice şi, deopotrivă, elemente de fundamentare teoretică 
pentru demersurile de (auto)instruire la disciplinele pedagogice şi, totodată, pentru 
demersurile didactice întreprinse de practicieni. 
 Adresându-se tuturor celor care urmează programe didactice de formare 
iniţială şi continuă, precum şi celor care doresc să se perfecţioneze şi să se autoper-
fecţioneze, lucrarea îşi propune să genereze şi să susţină reflecţia şi atitudinea activă 
şi critică a cititorului interesat să aprofundeze problematicile specifice „Fundamentelor 
pedagogiei” şi „Teoriei şi metodologiei curriculumului”. 
 Din dorinţa de a se asigura caracterul operaţional al acestui auxiliar curricular, 
în prezentarea didactică a temelor pedagogice selectate s-a optat pentru o structură 
algoritmică identică, structură care include: 

a) Obiective/competenţe vizate prin studiul temei; 
b) Termeni şi sintagme-cheie; 
c) Suport teoretic; 
d) Esenţializarea şi explicitarea conţinutului prin intermediul unor 

organizatori cognitivi/scheme; 
e) Sarcini de reflecţie şi exerciţii aplicative; 
f) Sugestii pentru luarea notiţelor; 
g) Recomandări bibliografice pentru studiul individual: 

  - Bibliografie selectivă; 
  - Bibliografie recomandată pentru aprofundări. 
 Multitudinea de prilejuri de reflecţie, de aplicare, de exersare şi elaborare, 
adesea creativă, situaţiile de învăţare problematizate şi euristice etc., reunite în 
secţiunea „Sarcini de reflecţie şi exerciţii aplicative”, invită la receptare activă, 
interactivă şi critică, exprimabilă în cadrul cursurilor, seminariilor, dezbaterilor, dar 
şi în activitatea didactică efectivă, în proiectarea şi experimentarea propriilor practici 
pedagogice. 
 De altfel, şi secţiunea intitulată „Esenţializarea şi explicitarea conţinutului 
prin intermediul unor organizatori cognitivi/scheme” poate fi valorificată de forma-
tori sau chiar de către cursanţi ca o sursă importantă pentru analize, comentarii, des-
crieri, explicaţii, punere de probleme, problematizări, rezolvări de probleme ş.a.m.d. 
Această secţiune conţine unele reprezentări iconice care ilustrează elemente 
componente ale secţiunii „Suport teoretic”, devenind astfel puncte de plecare în reali-
zarea de reflecţii individuale sau colective, problematizări, nuanţări, aprofundări etc. 
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 Nutrim speranţa că, prin clarificările de ordin conceptual oferite, prin încer-
cările de evidenţiere a relaţiilor şi a interrelaţiilor dintre concepte şi, cu deosebire, 
prin maniera reflexivă de interacţiune cu cititorul, îi oferim acestuia o provocare 
constructivă de organizare şi reorganizare, de construcţie şi reconstrucţie a experien-
ţelor de învăţare, de cunoaştere şi de formare profesională teoretică şi practică. 

 
Autoarele 
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PARTEA I 
FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI 

 

Tema nr. 1 
 
 

FACTORII DEZVOLTĂRII PERSONALITĂŢII UMANE 
 
 

O Obiective/competenţe vizate prin studiul temei: 

 
 O1 - să definească în manieră operaţională conceptele: dezvoltare a 
personalităţii, dezvoltare fizică, dezvoltare psihică, dezvoltare socială, factorii 
dezvoltării personalităţii, educabilitate, genotip, fenotip 
 
 O2 - să explice esenţa poziţiilor teoretice exprimate în teoriile educabilităţii 
 
 O3 - să analizeze rolul eredităţii în dezvoltarea personalităţii individului 
 
 O4 - să explice contribuţia mediului în dezvoltarea personalităţii individului 
 
 O5 - să argumenteze rolul educaţiei ca factor conducător în formarea şi 
dezvoltarea personalităţii individului 
 
 O6 - să expliciteze interacţiunea celor trei factori ai dezvoltării personalităţii 
umane şi acţiunea lor convergentă 
 
 O7 - să diferenţieze prin explicaţii pedagogice optimismul, scepticismul şi 
realismul pedagogic 
 
 

 Termeni şi sintagme-cheie: dezvoltare, dezvoltare fizică, dezvoltare 
psihică, dezvoltare socială, ereditate, mediu, educaţie, educabilitate 
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 Suport teoretic: 

 
1. Dezvoltarea personalităţii umane 

În accepţiunea majorităţii specialiştilor contemporani, personalitatea este 
rezultatul interacţiunii tuturor proceselor psihice şi se referă la organizarea 
dinamică a unor aspecte de factură cognitivă, afectiv-motivaţională şi compor-
tamentală într-o structură bio-psiho-socio-culturală de o înaltă complexitate, 
organizare şi specificitate, structură dotată cu capacitate de autoreglaj. 

Dezvoltarea reprezintă un proces complex de trecere de la inferior la 
superior, de la simplu la organizat, printr-o succesiune de etape, stadii, fiecare 
etapă având propriile caracteristici. Individul înregistrează o dezvoltare fizică 
obiectivată în schimbări de natură fizică, morfologică şi biochimică, o dezvoltare 
socială manifestată prin reglarea comportamentului în funcţie de normele şi 
cerinţele impuse de societate şi nu în ultimul rând o dezvoltare psihică. Dezvoltarea 
psihică se referă la apariţia şi transformarea proceselor şi însuşirilor psihice. 
Formarea proceselor psihice are loc sub acţiunea influenţelor interne şi externe, 
naturale sau sociale, directe sau indirecte, influenţe subsumate categoriilor de 
ereditate, mediu, educaţie. 
 
2. Ereditatea - premisă naturală a dezvoltării personalităţii umane 

Ereditatea este acea însuşire fundamentală a materiei vii, care se referă la 
transmiterea de la o generaţie la alta, sub forma codului genetic, a mesajelor de 
specificitate ale speciei, grupului şi individului. Identitatea genetică este practic 
imposibilă între antecesori şi descendenţi, fiecare individ fiind, practic, unic. 
Ereditatea reprezintă un ansamblu de predispoziţii native, care fac parte din trei 
categorii de „caractere”: 
 

a) Genotipul, care reprezintă totalitatea proprietăţilor ereditare ale unui 
organism, zestrea sa ereditară. Genotipul general conţine elemente 
„predeterminate”, comune pentru specia respectivă şi care se transmit 
pe cale genetică (de exemplu, conformaţia corporală, bipedismul, unele 
caracteristici anatomo-fiziologice). Genotipul individual conţine ele-
mente de variabilitate în interiorul speciei (de exemplu, culoarea ochilor, 
a părului, conformaţia feţei, timbrul vocii ş.a.). 

 
b) Disponibilităţile transmise, devenind manifeste datorită poziţiei domi-

nante a genei cu care sunt corelate, formează fenotipul. Genotipul se 
exprimă doar în formă fenotipică, fiind una dintre variantele posibile 
ale acestuia. Practic, fenotipul reprezintă totalitatea caracteristicilor 
unui individ, ca rezultat al interacţiunii primare a genotipului cu 
mediul. Fenotipul este determinat, aşadar, de baza ereditară şi de 
factorii de mediu. 
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PARTEA A II-A 
TEORIA ŞI METODOLOGIA  

CURRICULUMULUI 
 

Tema nr. 1 
 

CONCEPTUL DE CURRICULUM –  
ISTORIC ŞI ACTUALITATE 

 
 

O Obiective/competenţe vizate prin studiul temei: 

 
 O1 - să definească operaţional conceptele: curriculum, experienţă de învăţare 
şi formare, situaţie de învăţare 
 

O2 - să inventarieze principalele modalităţi de conceptualizare a termenului 
de curriculum în diacronie 
 
 O3 - să expliciteze accepţiunile – tradiţională şi modernă – asupra 
conceptului de curriculum 
 
 O4 - să enumere principalele componente structurale ale curriculumului şi 
să le argumenteze importanţa 
 
 O5 - să caracterizeze cele două dimensiuni complementare ale conceptului 
de curriculum 
 
 O6 - să expliciteze cele trei ipostaze majore în care poate fi întâlnit 
curriculumul (triada ipostazelor curriculare) şi să descrie dependenţele şi interde-
pendenţele dintre ele 
 
 

 Termeni şi sintagme-cheie: curriculum, experienţă de învăţare, 
experienţă de învăţare şi formare, situaţie de învăţare, componentele structurale 
ale curriculumului, dimensiunile curriculumului, ipostazele curriculumului, 
triada ipostazelor curriculare EDITURA P
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 Suport teoretic: 

 
1. Accepţiuni ale conceptului de curriculum 

Conceptul de „curriculum” rămâne în prezent unul din cele mai 
controversate în teoria şi practica educaţională; de altfel, în timp, el a fost acceptat, 
respins, înţeles, utilizat şi operaţionalizat în modalităţi diferite. 
 Din punct de vedere etimologic, conceptul „curriculum” provine din limba 
latină, de la termenii curriculum (singular) şi curricula (plural), care însemnau 
„alergare”, „cursă”, „drum”, „parcurgere”, „scurtă privire”, „în treacăt”. Primele 
conotaţii educaţionale ale conceptului „curriculum” au apărut în a doua jumătate a 
secolului al XVI-lea, în documentele universităţilor medievale din Leiden (Olanda) – 
în 1582 şi Glasgow (Scoţia) – în 1633; curriculumul era un curs obligatoriu de 
studiu în universitate, drum de învăţare/studiu. 

La începutul secolului XX, în anul 1902, în lucrarea The Child and the 
Curriculum, pedagogul american John Dewey introduce în circulaţie sintagma 
„experienţă de învăţare” a copilului, organizată de şcoală, alături de ansamblul 
disciplinelor de învăţământ oferite şi studiate, şi sugerează complexitatea, 
amplitudinea şi dinamismul curriculumului ca realitate educaţională. Sintagma 
„experienţă de învăţare” a fost preluată ulterior şi utilizată extrem de mult în 
operaţionalizarea conceptului de „curriculum”. 

 Relevanţa contribuţiei lui John Dewey din perpectiva curriculumului constă 
în: 

- curriculumul este perceput ca o realitate amplă, dinamică, retroactivă şi proactivă; 
- curriculumul reprezintă un proces interactiv între educator şi educabili; 
- prefigurează şi promovează o apropiere între educabil (copil) şi educaţie 

(curriculum), o personalizare a ofertei curriculare în raport cu nevoile şi 
interesele de cunoaştere ale copilului; 

- avansează ideea curriculumului centrat pe copil, care să îi permită acestuia să 
utilizeze în activitatea cotidiană ceea ce a învăţat la şcoală, experienţa de zi cu 
zi; el propunea ca sfera conceptului de „curriculum” să cuprindă nu numai 
informaţiile, ci şi demersurile didactice de asimilare a acestora. 

Ulterior, după aproape două decenii, americanul Franklin Bobbit, în 
lucrarea sa The Curriculum, conferă noi semnificaţii conceptului: 

- un ansamblu de experienţe concrete, directe şi indirecte, rezultante ale derulării 
efective a unor demersuri de exersare a abilităţilor individului; 

- un ansamblu de experienţe de învăţare explicite, eminamente directe, 
concepute şi preconizate finalist de către şcoală, pentru a dezvolta abilităţile 
existente şi a le completa cu altele noi; 

- include în sfera conceptului „curriculum” întreaga experienţă de învăţare a 
elevilor, respectiv atât activităţile formale, desfăşurate în mediul şcolar, cât şi 
pe cele desfăşurate în mediul extraşcolar, planificate şi proiectate în şcoală în 
vederea realizării unei educaţii globale, integrative. EDITURA P
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