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OBIECTIV EDUCAŢIONAL,  CONCEPT1  
- intenţionalităţile procesului instructiv-educativ, tipuri de schim-
bări pe care sistemul sau procesul de învăţământ preconizează să le 
realizeze  în dezvoltarea personalităţii 

OE reprezintă una din categoriile fundamentale ale finalită-
ţilor educaţionale, alături de şi în relaţie cu idealul şi scopurile edu-
caţiei. În structura ideal-scopuri-obiective, ordinea de generalitate şi 
complexitate este descrescătoare. Dacă → idealul educativ 
sintetizează un model proiectiv, abstract şi supra individual de 
dezvoltare, iar scopul are în vedere evoluţii mai circumscrise, dar de 
o anumită amploare - capacităţi, competenţe, convingeri etc. 
realizabile pe intervale mai mari de timp, OE indică achiziţii 
concrete, riguros specificate, de exemplu, cunoştinţe, operaţii 
susceptibile a fi testate în cadrul unităţilor didactice consacrate. 

Distincţiile scontate nu sunt rigide şi pretind unele nuanţări. 
Concret, în literatura de specialitate se invocă legitimitatea analizei 
pe nivele a obiectivelor şi în acel sens, adeseori sunt semnalate trei 
trepte: obiective generale (scopuri); obiective intermediare; 
obiective comportamentale. Diferenţierea este utilă cu condiţia să 
se precizeze planul de referinţă şi rolurile pedagogice pe care le 
îndeplineşte fiecare nivel. În caz contrar, apar interferenţe 
generatoare de confuzii. Avem în vedere faptul că unii autori 
raportează structura trinivelară în discuţie la sistemul de 
învăţământ, alţii la obiectul de învăţământ, în sfârşit, a treia 
categorie, la activităţile nemijlocite ale profesorului de proiectarea 
finalităţilor unui capitol sau lecţii.  Evident, însă că, "scopul" sau 
"obiectivele intermediare" nu au acelaşi conţinut şi nu se află la 
acelaşi nivel de generalitate în toate cele trei planuri menţionate. De 
exemplu, în cadrul sistemului de învăţământ scopurile sau 
obiectivele generale vor fi consfinţite cu funcţiile sociale şi indivi-
duale asumate, iar "obiectivele intermediare" vor desemna profiluri 
de formare pentru fiecare treaptă de învăţământ. Din punctul de 
vedere al activităţii didactice, pentru educator, profilurile de for-
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mare îşi vor converti calitatea de obiective intermediare în obiective 
generale care vor ghida construcţia obiectivelor specifice şi standar-
delor de performanţe la obiectivul predat.  

Indiferent de cadrul de referinţă în care ne situăm - sistem de 
învăţământ, disciplină şcolară concretizată în programă, proces de 
instruire, conceput şi condus de cadrul didactic şi acceptând 
diferenţierea scop-obiectiv, se impune cu necesitate respectarea 
unei reguli: asigurarea raportului de convergenţă, unitate şi 
completitudine dintre scopuri şi obiective. Scopurile fără obiective 
rămân formulări abstracte, care nu orientează într-o manieră 
productivă organizarea şi evaluarea demersului didactic şi a rezul-
tatelor acestuia. Obiectivele concretizează, clasifică natura scopului 
şi în felul acesta evidenţiază mai bine importanţa scopului.  

Obiectivele sunt şi indicatorii care permit aprecierea 
nivelului de realizare a scopului intenţionat. Pe de altă parte, 
obiectivele fără scopuri, pot conduce la rezultate parţiale 
necongruente. Scopurile oferă perspectivă şi unitate obiectivelor 
analitice.  

Practica tradiţională a educaţiei a rupt scopurile de obiective, 
ultimele fiind ignorate sau minimalizate. Se pot remarca însă şi 
unele tendinţe de disociere radicală a scopurilor de obiective în 
cadrul practicilor şcolare mai recente. Interesul pentru specificitatea 
obiectivelor şi operaţionalizarea lor, au pus scopurile într-o zonă de 
umbră.  

Literatura de specialitate ilustrează o mare diversitate 
tipologică a obiectivelor, care apare ca rezultat al folosirii unor 
criterii extrem de variate: obiective pe termen lung, mediu şi scurt; 
obiective generale şi concrete, obiective axate pe performanţe 
determinate (obiective de "stăpânire a materiei"); pe capacităţi 
(obiective de "transfer"), orientate spre creativitate (obiective de 
"exprimări") etc. Astfel de jaloane îndeplinesc un rol informativ, 
dirijând atenţia spre un spectru posibil de obiective. Mai importantă 
este însă analiza unitară a obiectivelor realizată prin aplicarea unor 
criterii variate asupra aceluiaşi obiectiv şi integrarea tipurilor 
principale în structuri ierarhice. 
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Pentru analiza multidimensională a unui obiectiv se pot 
sugera 6 parametri: a) natura achiziţiei preconizate - cunoştinţe, 
deprinderi, capacităţi, atitudini, sentimente etc.; b) conţinutul la care 
se conectează - conţinut monodisciplinar - matematică, fizică, 
istorie etc. conţinuturi diferite interdisciplinare; c) gradul de 
generalitate (specificitatea); d) funcţia pedagogică îndeplinită; e) 
timpul relativ de realizare; f) caracterul comun sau dife-
renţiat/individualizat, în raport cu gradul şcolar. Fizionomia unui 
obiectiv ar rezulta, în consecinţă din modul în care se concretizează 
şi se combină aceşti 6 parametri.  

O abordare în acest spirit îl va ajuta pe profesor în 
următoarele direcţii: să stabilească importanţa şi complexitatea 
obiectivelor intenţionate (capacităţile sunt mai importante decât 
deprinderile sau reproducerile de date factuale), să realizeze o mai 
bună planificare şi ordonare a obiectivelor (de la cele generale spre 
cele specifice), să coboare sau să ridice gradul de generalitate, 
potrivit funcţiei pe care doreşte să o realizeze obiectivul proiectat; 
să nu iniţieze prematur sau tardiv operaţii de evaluare a rezultatelor 
aşteptate, să reflecteze la tratarea diferenţiată a elevilor şi să 
selecţioneze metode de învăţământ potrivit caracteristicilor obiecti-
vului. 

În prezent, în jurul obiectivelor s-a cristalizat o problematică 
distinctă şi variată care a antrenat discuţii semnificative privind mo-
dernizarea axiologică a obiectivelor, metodele de definire, sisteme 
metodologice de clasificare, priorităţi ale momentului. 
→ core curriculum, curriculum naţional, evaluarea proceselor de 
instruire, hidden curriculum, implementarea curriculumului, 
operaţionalizarea obiectivelor educaţionale, pachete curriculare, 
taxonomii ale obiectivelor 
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