
- 5 - 
 

Teorie: viziuni  novatoare 
 

„Hidden curriculumul” în contextul educaţional 
Foca  Eugenia 

asistent universitar, 

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi 

 
Abstract : Many publications describe a negative influence of such unarticulated, informal 

„education” on school climate. I state that „hidden curriculum” can be shaped by adults intentionally 

at the same time remaining unwritten, not verbalized but valued. Teachers can teach attitudes, skills, 

values, even transmit knowledge, through the way they teach and relate to others. School 

administrators can shape existing structures and procedures in such a way that they express an 

important for school value which is a safe and peaceful climate. Many informal codes of conduct, but 

also the organization of school space and time can make real difference in school climate. Hidden 

curriculum is a crucial part of school culture understood us a way in which a group of people live, 

think, feel, organize themselves, celebrate and share a system of values, meanings and views of the 

world. It is a way in which they articulate them, visibly, in language, gestures, symbols, rituals and 

styles. 

Termeni cheie: curriculum, curriculum ascuns, profesor, personalitate, influenţare pedagogică, 

recompensă, sancţiune. 

Teoria contemporană a curriculumului pare să fi devenit, actualmente, cea mai 

importantă disciplina pedagogică. Conceptul de curriculum tinde să acopere aproape 

toate domeniile studiate în secolul al XIX-lea de pedagogia generală. 

Cercetătorul român Ion Negreţ–Dobridor consideră această ştiinţă „cea mai 

importantă dintre ştiinţele şi artele născocite de om‖. Astăzi există şansa ca ştiinţa 

curriculumului să ofere soluţii la cea mai adâncă şi mai chinuitoare dintre 

frământările omeneşti din toate timpurile: problematica destinului : a destinului 

individual, a destinului societăţii şi chiar a destinului umanităţii. 

Teoria curriculumului s-a apropiat de nivelul ştiinţific care îi permite să facă 

promisiuni cu acoperire în acest sens: „oamenii îşi vor putea lua în stăpânire 

destinele, în sensul că vor putea alege căile şi construi ştiinţific cursul vieţii în lumea 

umanizată prin informatizare într-un uriaş global village”. 

Vreme de peste trei milenii, în spaţiul educaţional euroatlantic nu au existat 

decât curricula implicite, impuse de diversele forme şi activităţi educaţionale. Abia în 

secolul XX, psihopedagogii americani au impus expresia curriculum educaţional, dar 

au conceput-o în conformitate cu societatea capitalistă care se industrializa; au 

restrâns-o la curricula formale, destinate exclusive şcolilor, concepute şi ele ca un fel 

de fabrici producătoare de lucrători calificaţi care să-şi urmeze cursul vieţii muncind 

în alte fabrici. Asemenea predestinări utile insului şi societăţii, curricula eficientiste 

şi progresiviste, au fost înlocuite odată cu explozia ştiinţifică din a doua jumătate a 

secolului XX şi cu evoluţia spectaculoasă a societăţii industrializate. Curricula 

moderne le-au înlocuit pe cele tradiţionale. Le depăşeau prin rigoare şi prin sporirea 

suportului ştiinţific. Curricula moderne erau mult mai centrate pe learner, dar erau 

eminamente şcolare, inginereşti şi rămâneau formale. Abia la sfârşitul aceluiaşi secol 
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au fost descoperite numeroasele curricula extraşcolare, curricula informale, curricula 

ascunse, curricula subliminale etc. Informatizarea societăţii din ultimele decenii ale 

secolului XX şi gândirea postmodernă a aruncat însă asupra lor o altă lumină. 

Curriculumul modern a fost supus unor contestaţii virulente. La începutul secolului 

XXI asistăm la ruinarea sa şi înlocuirea cu numeroase curricula postmoderne (Ion 

Negreţ–Dobridor, 1998). 

Conceptul de curriculum implicit reprezintă „efectele subliminale‖ ale 

programelor de educaţie/instruire posibile ca urmare a influenţelor explicite şi 

implicite, directe şi indirecte, provenite din interiorul şi din exteriorul structurii de 

funcţionare a acţiunii didactice: 

- din interior, de la nivelul ambianţei educaţionale (mediul clasei de elevi/grupei 

de studenţi; relaţiile interpersonale profesori-elevi/studenţi, profesori-elevi); 

- din exterior, de la nivelul câmpului psihosocial care înconjură acţiunea 

didactică (calitatea spaţiului şi a timpului şcolar/universitar; stilul educaţional adoptat 

la nivel social şi individual). 

Se știe că elementele conținutului învățământului sau ale curriculum-ului nu 

sunt întotdeauna manifeste, sesizabile sau cuantificabile. În literatura de specialitate 

se evidenţiază termenii de curriculum sau de conținut ascuns (hidden curriculum sau 

contenus cachés) pentru o parte dintre valorile care se transmit prin școală.  

Constantin Cucoş consideră că curriculum ascuns implică valorile încorporate 

de elevi, necuprinse în planificarea curriculară, și include influențe informale sau 

nonformale, datorate structurii socio-culturale a familiei, grupurilor stradale, 

personalității actorilor implicați în relația educațională. O altă latură a 

conținuturilor ascunse este constituită din ideologia sau cultura unei școli (în sensul 

de ritualuri, reguli, conveniențe, proceduri). 

Philippe Perrenoud include în conținuturile ascunse predispoziții valorice 

pentru conduite și capacități precum: a ști să-ți petreci timpul, a te apăra, a te face 

plăcut, a alege, a te descurca, a te proteja, a rămâne autonom, a te face ascultat, a te 

revolta etc.  

Asupra hidden curriculum-ului s-au aplecat teoreticienii postmoderni ai 

curriculumului. Cel care se formează de-a lungul vieţii spun teoreticienii 

postmoderni nu învaţă numai la şcoală. Se învaţă în familie, pe stradă, din experienţe 

accidentale, din eşecuri şi succese; există ceea ce noi numim şcoala celor şapte ani de 

acasă, dar şi şcoala vieţii. Toate acestea se bazează pe diverse forme de hidden 

curriculum care acompaniază curricula explicite, fie benign, fie malign. Este o 

realitate pe care orice educator cu experienţa o cunoaşte foarte bine. Interacţiunile 

dintre curriculumul explicit şi hidden curriculum constituie una dintre cele mai 

dramatice şi mai puţin cercetate probleme ale educaţiei actuale. 

Cum a fost descoperit curriculumului ascuns?  În 1968 a fost publicată cartea lui 

Philip Jackson Life in Classrooms. Autorul aborda empiric un teritoriu rămas, cu 

totul surprinzator, neexplorat: clasele de elevi. Cercetătorii şi teoreticienii 

curriculum-ului nu se aplecaseră atât de jos, realităţile educaţionale concrete din 
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sălile de curs părând nu o misterioasă terra incognita, ci o zonă mizerabilă, lipsită de 

importanţa şi de fenomene semnificative pentru alcătuirea şi dezvoltarea curriculum-

ului. Cartea lui Jackson a zdruncinat aceasta prejudecată, poate cea mai gravă dintre 

toate preconcepţiile educaţionale. Ea constă în credinţa că nu există decât educaţia 

care se vede, practicată, în esenţă, în şcoală şi în familie. 

Jackson demonstra însă că pe lângă educaţia vizibilă exista şi educaţia invizibilă, 

pe care nu s-a sfiit s-o boteze hidden curriculum, curriculum ascuns. Elevii nu 

învaţă în clasă doar ceea ce le predă profesorul, ci multe altele, cu o putere formativă 

mult mai mare decât se crede. 

Viaţa şcolara de zi cu zi influenţează formarea personalităţii .,dar nu doar prin 

temele predate şi asimilate de elevi, ci şi prin ritualurile vieţii de şcolar, prin 

învăţarea acestui mod de viaţă, prin relaţiile interpersonale, prin învăţarea din timpul 

orelor de curs şi din pauze etc.; o învăţare vie, care include adaptarea la climat, la 

personalitatea profesorului etc. Ea include componente nonlivreşti şi nonetice, dar de 

o importanţa vitală. Se învaţă copiatul, şoptitul, chiuleala, şicanarea profesorilor răi 

etc. Cu alte cuvinte, se pun fundamentele şcolii adevărate, care nu este cea formală, 

ci aceea pe care europenii o numesc şcoala vieţii şi a fost explorată de creatorii 

bildungs romanelor, precum Goethe, dar şi de marii prozatori americani, precum 

Mark Twain, Ernest Hemingway şi William Faulkner. 

Descoperirea curriculum-ului ascuns de către Jackson a produs uimire, de şi nu 

era chiar o descoperire. Fenomenul fusese deja studiat în profunzime de către literaţi 

şi era descris, cu detalii revelatoare, în numeroase biografii şi autobiografii celebre. 

Uimirea era mai degrabă provocată de faptul că se dezvăluia cecitatea cercetătorului 

modern, anchilozat în regulile metodei ştiinţifice şi prizonier al miturilor 

behavioriste, pragmatiste, pozitiviste şi eficientiste. 

Corifeii postmodernişti ai curriculum-ului au acordat lucrării lui Jackson o 

importanţă aparte; foarte mulţi o consideră chiar actul de naştere al gândirii 

curriculare postmoderne. S-a produs ceva similar cu descoperirea particulelor 

elementare în fizica nucleară: după evidenţierea mezonului lui Yukava a fost 

descoperită o diversitate de ioni nucleic, tot astfel, după descoperirea lui Jackson, 

cercetătorii postmodernişti au dat la iveală o întreagă junglă de hidden curricula care 

ne modelează personalitatea şi chiar ne pecetluiesc soarta, fără ca şcoala formală şi 

educatorii salarizaţi să afle de existenţa acestei şcoli secrete. 

Aspecte ale curriculumului ascuns în mediul şcolar 

Valori ale personalităţii 

profesorului 

 

Fiecare profesor se prezintă în faţa elevilor ca un subiect 

cu un contur valoric particular. Experienţa sa de viaţă, 

preferinţele, opiniile, predispoziţiile sale valorice vor infuza 

actul său didactic. Chiar dacă practica didactică obligă la o 

anumită de subiectivizare a conţinuturilor vehiculate, 

profesorul nu-şi poate pune între paranteze dinamica şi 

prezenţa sa umană, structura intimă a personalităţii sale. Nu 

este de neglijat faptul că profesorul se poate converti şi într-
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un (necesar) consilier sau îndrumător al elevilor săi, acesta 

îndeplinind, de multe ori şi statutul de diriginte. Inflexiunile 

sale valorice vor fi prezente atât la nivelul comunicării 

verbale (prin ceea ce spune), dar şi la nivel paraverbal sau 

nonverbal. Acest standard comunicaţional vine să susţină, să 

întărească ceea ce se spune în mod explicit. Contează, deci, 

ca profesorul să stăpânească aceste pârghii pentru a realiza o 

inter-relaţionare completă, în care gândirea, stările, 

atitudinile, corpul său se pun la treabă într-un mod coerent şi 

convergent în beneficiul obiectivelor ce le are de realizat. 

Metodele de influenţare 

 

La clasă, profesorul este pus în situaţia de a utiliza diferite 

surse de putere pentru a influenţa comportamentul şi 

atitudinile elevilor săi. Sursele de putere pe care se bazează şi 

varietatea metodelor de influenţare vor defini în ce măsură 

procesul de schimbare la clasă este unul birocratic, 

preponderent autoritar sau unul care respectă varietatea, 

individul şi dezvoltarea sa personală (valori care se regăsesc 

în democraţie). Doar acesta din urmă poate asigura că elevul 

va dezvolta acele abilităţi necesare unei societăţi democratice 

(de exemplu, gândire independentă – luarea de decizii pe 

baza analizei proprii; activism şi implicare în viaţa 

comunităţii; formarea şi aderarea la un sistem de valori 

precum toleranţa la diversitate şi respectul faţă de individ). 

 

Acordarea 

recompenselor 

/sancţiunilor 

 

Pentru a fi eficiente, recompensele şi sancţiunile trebuie 

să respecte anumite cerinţe căci ,,o teorie a instruirii ar trebui 

să precizeze ritmul şi natura recompenselor şi pedepselor din 

cadrul procesului de învăţare şi predare‖. 

Recompensa este un mijloc de influenţare pedagogică 

folosit în cazul când elevul a îndeplinit cu succes o sarcină 

grea, a săvârşit o faptă bună. În şcoală pot fi folosite ca tipuri 

de recompense: lauda, recompensa materială, recompensa 

exprimată în timp liber, recompensa exprimată în termeni 

sociali (conferirea unor responsabilităţi ca formă de 

apreciere), nota. Recompensa acordată pe merit sporeşte 

încrederea elevului în forţele proprii, îi trezeşte dorinţa de a 

se evidenţia, îl convinge că educatorul şi colegii îi apreciază 

străduinţa şi rezultatele a obţinute. Recompensa se acordă 

respectându-se regulile generale de a nu recompensa un grup 

restrâns de aleşi, ci pe toţi care s-au evidenţiat într-o anumită 

activitate (învăţătură, sport); de a îmbina recompensa cu 

exigenţa şi cu stimularea spiritului autocritic; de a deprinde 

pe elevi să nu se mulţumească cu realizările obţinute; de a nu 

banaliza formele superioare de recompensă( acordarea 

diplomei de onoare, premierea) prin folosirea lor cotidiană şi 
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cu cel mai mic prilej; de a ţine cont de particularităţile 

individuale şi de vârstă ale copiilor. 

Recompensele dau rezultate numai atunci când sunt 

îmbinate cu exigenţă riguroasă şi constantă. Ele trebuie 

acordate cu măsură, ştiind că exagerările duc la apariţia 

egoismului şi a înfumurării. Recompensa trebuie să fie 

adecvată, în sensul că trebuie să ofere copilului plăcere şi 

trebuie acordată imediat după realizarea sarcinii. 

Sancţiunea este un mijloc de influenţare pedagogică 

folosit atunci când copilul nu îndeplineşte cerinţele stabilite 

sau încalcă regulile de comportare.Ca tipuri de sancţiuni se 

pot folosi: admonestare, discutarea greşelii în colectiv, 

eliminarea temporară de la jocul sau ocupaţiile colectivului, 

ignorarea, controlul fără calificativ, mutarea pe termen limitat 

a elevilor într-o bancă numită ,,Banca dezonoarei‖. 

Caracterul sancţiunii se schimbă în funcţie de vârsta 

copilului, dar întotdeauna conţinutul şi gradul ei trebuie să 

corespundă greşelii comise. 

Predispoziţii valorice ale 

elevilor şi ale clasei de 

elevi. 

 

Fiecare grup educaţional se prezintă ca un „şantier‖ 

axiologic în care se forjează atitudini, se supun la probă 

ritualuri şi valori. Compoziţia grupului, chiar dacă este 

omogenă, coagulează experienţe diferite de raportare la 

realitate, de trăire a valorilor, de conduite expresive. Co-

împărtăşirea acestora, de către elevi, constituie un prilej de 

îmbogăţire reciprocă, de difuziune a unor acţiuni sau stări. Se 

ştie prea bine că există o dimensiune a educaţiei care se 

realizează prin contagiune şi imitaţie. Nu este de neglijat 

acest potenţial. Până la interiorizarea unor conduite, elevii 

sunt sensibili la influenţele ce se exercită între ei (şi pozitive, 

şi negative), de care profesorii trebuie să fie conştienţi şi să le 

utilizeze cu profit pedagogic. 
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