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ARGUMENT 

 
Pentru a reflecta cât mai fidel realitatea şi pentru a se face auzite cât mai multe voci, revista Perspective  şi 

ANPRO şi-a  propus să lanseze o anchetă ca un prim pas dintr-o cercetare mai vastă asupra acestei 
controversate (încă) probleme. În acest sens, ne-am adresat nu numai utilizatorilor (profesori, elevi), ci şi 
factorilor de decizie din MEC, autorilor actualei programe, autorilor de manuale şcolare, evaluatorilor şi editorilor. 
MulŃumim pentru răspunsurile detaliate si substanŃiale pe care le-am primit de la autorii de curriculum si 
manuale, unele depăşind cadrul anchetei şi devenind adevărate sinteze privind concepŃia curriculară şi care a 
stat la baza elaborării manualelor. Am fost onoraŃi de contribuŃiile dl. Nicolae Manolescu precum şi de cea a 
dl.Liviu Papadima. Nu am primit  răspunsuri din partea MEC-ului şi a editorilor. Reproducem, totuşi, întrebările 
adresate domniilor lor. Sperăm că, în urma acestei anchete, cunoscând opiniile celor interesaŃi de problema 
manualelor şi ale celor care lucrează efectiv cu ele, se vor convinge că mai există semne de întrebare care îi 
vizează direct şi care pretind implicarea tuturor cu seriozitate şi promptitudine. 

Întreb ările pentru MEC:    
1. În ultimul an, mulŃi profesori percep nu numai o încetinire a reformei în învăŃământ, ci chiar o reîntoarcere la forme 

de dinainte de ‘89, (revenirea la o centralizare excesivă, intruziunea MEC-ului în activitatea unor organisme independente, 
de exemplu, CNAM, dispariŃia perioadei de evaluare de la sfârşitul semestrului care reduce posibilitatea profesorului de a 
apela la mijloace complementare de evaluare, reducerea numărului de cursuri opŃionale etc.) Pe de altă parte, se 
perpetuează acelaşi tip de evaluare printr-un examen de capacitate care nu verifică decât parŃial competenŃele elevului, 
încurajându-se în continuare învăŃatul pe de rost, iar modul  în care se desfăşoară examenul de bacalaureat în Ńara 
noastră nu credem că ne îndreptăŃeşte să-l numim examen naŃional. Vă rugăm să contraziceŃi pecepŃia noastră, 
prezentând direcŃiile reformei pe termen scurt şi mediu. 

2. Cum motivaŃi faptul că, deşi noutăŃile şi aspectele discutabile se pun la nivelul curriculumului, criticile vizează, în primul 
rând, manualele, atunci când  se ştie că o condiŃie obligatorie pentru aprobarea lor este respectarea programei? 

3. În mass media se  afirmă că pentru anul acesta “competiŃia va fi deschisă tuturor”. Ce se înŃelege prin aceasta: 
competiŃia pentru trei manuale sau se revine la piaŃa liberă a manualelor?  

Şi întreb ările pentru edituri: 
1. Cum aŃi ales echipele care au elaborat manualele de limba şi literatura română pentru liceu?         
 2. SunteŃi mulŃumiŃi de felul în care aŃi făcut promovarea în teritoriu a manualelor editate de către dumneavoastră? 
3. În ce măsură solicitările din teritoriu v-au satisfăcut aşteptările? 
4. AŃi fi dispuşi să editaŃi în continuare manuale şcolare pentru liceu chiar în condiŃiile în care  preŃul ar fi fixat de 

către minister între anumite limite?  
5. V-ar interesa, ca editură, o cercetare asupra aşteptărilor şi asupra modului în care profesorii de limba şi 

literatura română din întreaga Ńară se raportează la manuale? Dacă răspunsul este afirmativ, în ce măsură ne-aŃi putea 
sprijini financiar într-un astfel de demers? 

 
Prezentăm în continuare întrebările şi opiniile celor care ne-au răspuns: 
 
Autori de curriculum: 
1. Care au fost elementele de noutate în noul curriculum? Vă rugăm să explicaŃi cum s-a realizat prin ele 

racordarea la tendinŃele cele mai recente din lume de învăŃare a limbilor şi literaturilor materne? 
2.  Cum se raportează noul curriculum la tradiŃia învăŃământului românesc? 
3. SunteŃi mulŃumiŃi de modul în care autorii de manuale au citit şi au aplicat programele, sesizând coerenŃa şi 

elementele de noutate?  
4. Privind cu ochii de acum actualul curriculum,  consideraŃi că există aspecte amendabile? Care anume şi ce aŃi 

schimba? 
5. În tradiŃia şcolii româneşti, modul de abordare a conŃinuturilor (mai ales în gimnaziu) este cel concentric. Nu 

consideraŃi că modelul  ar putea fi chestionat din perspectiva avantajelor celui liniar, evitându-se unele reluări care duc la o 
încărcare a programei? 

6. În anii 2000 şi 2001, CNC a organizat la nivelul întregii Ńări cursuri de abilitare curriculară pentru profesorii de 
liceu şi de gimnaziu. PuteŃi să comentaŃi urmările acestora, având în vedere că, pentru prima dată, apelându-se la 
formula atelierelor, deci, într-un mod practic şi accesibil, profesorul obişnuit lua cunoştinŃă de intenŃiile CNC şi SNEE. În 
urma analizei, credeŃi că aceste formări ar trebui continuate sau a fost suficientă parcurgerea unei prime etape? 
(Revista Perspective, care a făcut în nr. 1/2001 o analiză parŃială a rezultatelor la nivelul judeŃului Cluj, se oferă să 
facă publice rezultatele analizei acestei activităŃi). 

  
Florentina Sâmih ăian, Sofia Dobra  (autori de 

curriculum de gimnaziu) 
1. Noutatea fundamentală a reformei 

curriculare constă în articularea unei viziuni 

coerente, ceea ce înseamnă că toate disciplinele 
au un curriculum alcătuit pe baza unor principii 
comune. Cel mai important dintre acestea este 
trecerea de la centrarea pe conŃinuturi la centrarea 
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pe obiective şi competenŃe, cu alte cuvinte pe elev, 
pe ceea ce poate să facă elevul cu anumite 
cunoştinŃe, şi nu pe cantitatea de cunoştinŃe 
acumulate (aspectele formative ale procesului 
didactic devenind, astfel, preponderente). În 
privinŃa paradigmei în jurul căreia se structurează 
disciplina limba şi literatura română, atât în 
gimnaziu, cât şi în liceu, ea se bazează pe modelul 
comunicativ-funcŃional, care presupune 
dezvoltarea celor patru deprinderi integratoare 
(înŃelegerea după auz, lectura, scrierea şi 
vorbirea). Mizând pe o abordare pragmatică a 
nevoilor personale şi sociale de comunicare ale 
elevilor, acest model determină reechilibrarea 
raportului dintre exprimarea orală şi cea scrisă, 
precum şi exersarea unor practici discursive ce pot 
fi transferate din spaŃiul şcolii în acela, mai larg, al 
realităŃii cotidiene. În domeniul literaturii, se 
propune un tip de lectură care nu vizează 
studierea unor texte în sine, ci dezvoltarea, prin 
intermediul textului studiat, a unor abilităŃi de 
lectură care pot fi transferate pe texte noi. Acest tip 
de lectură se bazează pe înŃelegerea de text, care 
porneşte de la elementele de limbă, pe 
identificarea unor elemente de construcŃie a 
textului şi pe interpretarea acestuia. Elevul este 
stimulat, în această abordare, să-şi exprime opinia 
despre un text şi nu să reproducă un comentariu 
pe care i-l dictează profesorul sau pe care-l citeşte 
într-o culegere şcolară de texte comentate. Alt 
element de noutate se referă la diversificarea 
tipurilor de texte studiate (alături de cele literare, 
apar şi texte nonliterare). Nu în ultimul rând, 
flexibilitatea actualelor programe este cea care 
oferă profesorilor şi autorilor de manuale libertatea 
de a alege mijloacele şi modalităŃile (textele 
resursă, metodele şi strategiile didactice) de 
atingere a obiectivelor de referinŃă. Prin elementele 
menŃionate, noua programă este racordată la 
tendinŃele actuale din lume promovate de 
didacticile limbilor şi literaturilor materne.    

2. Noua programă de gimnaziu are în comun 
cu învăŃământul românesc interbelic flexibilitatea în 
ceea ce priveşte conŃinuturile (să nu uităm că şi în 
această perioadă au existat manuale alternative), 
accentul pus pe rezultatele învăŃării, pe ceea ce 
ştie elevul să facă, pe atitudinile dezvoltate prin 
literatură şi nu pe cunoaşterea unui repertoriu de 
texte (chiar dacă în programele interbelice nu apar 
formulate obiective, această orientare este 
evidentă), studiul textului literar pe criteriul 
genurilor şi al speciilor.  

3. Din păcate, integrarea domeniilor limbă, 
literatură şi comunicare nu este realizată în toate 
manualele în spiritul programei. 

4. Fireşte că actuala programă nu este 
perfectă. Credem însă că punctele ei forte – 
modelul comunicativ-funcŃional, principiul integrării 
domeniilor şi mutarea accentului asupra abilităŃilor 
elevilor de a analiza şi interpreta textul, de a folosi 
cunoştinŃele de limbă în exprimarea curentă – vor 
rezista unor eventuale revizuiri. În privinŃa 
aspectelor amendabile, ar fi de menŃionat 
încărcătura de conŃinuturi, în special în domeniul 

limbii, anumite necorelări între obiectivele de 
referinŃă şi conŃinuturile programei, formularea 
ambiguă a unor obiective de referinŃă etc. De 
asemenea, lipsa unui capitol de îndrumări 
metodice care să sugereze demersurile posibile în 
aplicarea programei este o lacună resimŃită ca 
atare de mulŃi profesori. O eventuală reorganizare 
a conŃinuturilor nu poate porni decât de la 
modificarea planului de învăŃământ şi a curriculum-
ului naŃional. 

5. E un punct de vedere care poate fi discutat 
cu argumente pro şi contra, pentru că fiecare 
dintre cele două modele are avantaje şi 
dezavantaje. Credem însă că, în condiŃiile în care 
limba română se studiază numai în gimnaziu, 
modelul concentric are mai multă eficienŃă în 
fixarea unor cunoştinŃe şi în exersarea lor în situaŃii 
diverse de comunicare. Modelul liniar ar duce la o 
descărcare falsă, mai ales în situaŃia în care elevii 
din învăŃământul obligatoriu nu sunt selectaŃi şi unii 
au dificultăŃi foarte mari în însuşirea cunoştinŃelor 
de limbă şi de teoria literaturii, care sunt abstracte 
şi ridică probleme de înŃelegere. Ca atare, modelul 
concentric ni se pare mai eficient, pentru că 
presupune reluarea unor cunoştinŃe şi construirea 
elementelor noi ale învăŃării pe baza celor deja 
cunoscute.  

6. (Florentina Sâmih ăian ) Din experienŃa de 
formator în cadrul cursurilor organizate de CNC, 
pot să spun că nevoia de formare a profesorilor 
este acută şi că ea nu poate fi ignorată. De aceea, 
continuarea cursurilor de formare cred că este 
absolut necesară. De altfel, chiar în această 
perioadă se desfăşoară la Bucureşti o sesiune de 
formare organizată de CNC, care continuă seria 
celor desfăşurate la Buşteni (la acest program 
participă profesori de liceu de limba şi literatura 
română şi de istorie). Oricum, este îmbucurător 
faptul că anumite instituŃii nonguvernamentale au 
investit în această zonă şi mă refer în primul rând 
la Centrul „EducaŃia 2000+“, care organizează de 
doi ani cursuri de formare în cadrul Şcolii de Vară, 
foarte apreciate de participanŃi. Există, pe de altă 
parte, anumite centre „favorizate“, iar Clujul este 
unul dintre ele, unde colaborarea dintre profesorii 
din învăŃământul preuniversitar şi catedrele de 
metodică ale unor universităŃi care promovează o  
viziune modernă a disciplinei şi a procesului 
didactic a reuşit să creeze efervescenŃă şi 
deschidere spre noutate în rândul profesorilor din 
zonele respective.         

6. (Sofia Dobra) Ca profesor care predă, 
consider că formările CNC-ului sunt insuficiente, 
pentru că nu au ajuns la profesorul obişnuit. Cei care 
au beneficiat de aceste abilitări sunt în primul rând 
inspectorii, metodiştii şi profesorii cu rezultate în 
activitatea didactică. Ideea că ei vor face formări în 
cascadă mi se pare fără sorŃi de izbândă, pentru că 
am constatat că nu întotdeauna se înŃelege corect 
ceea ce a fost discutat în cadrul cursurilor respective, 
astfel încât multe lucruri sunt deformate, transmise 
greşit, în aşa fel încât abilitările nu-şi ating scopul, 
depinzând în bună măsură de calitatea formatorilor. 
Metoda în cascadă seamănă adeseori cu un telefon 
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fără fir, informaŃia fiind deformată treptat, astfel încât 
până la ultimul destinatar ea ajunge să fie chiar 
eronată. Mai este şi un aspect organizatoric, greşit 
înŃeles de factorii responsabili, care ajung să impună 
nişte modele ale CNC-ului, blocând astfel creativitatea 
profesorului, încărcând uneori excesiv documentele 
pe care trebuie să le alcătuiască profesorii, producând 
un fenomen de respingere din partea acestora a 
elementelor de noutate. Aş vrea să-mi exprim o 
părere personală: e foarte bine ca CNC-ul să 
elaboreze nişte materiale cu pronunŃat caracter 
practic, într-un limbaj accesibil, prezentate ca modele 
care pot fi supuse gândirii personale a fiecărui 
profesor în funcŃie de clasa cu care lucrează.  

Ca formator, am constatat două aspecte 
deficitare în înnoirea predării obiectului: (1) 
pregătirea ştiinŃifică a cadrelor didactice, care nu 
asimilează elementele de noutate ştiinŃifică din 
domeniul disciplinei; (2) carenŃele în pregătirea 
didactică, deficitară chiar şi la tinerii profesori, 
insuficient pregătiŃi de universităŃi. Aceştia nu au 
asimilat elementele de noutate produse în 
învăŃământul românesc. Metodica se predă în 
unele catedre tradiŃional şi inadecvat modelului 
actualelor programe. 

Aş vrea să remarc că avangarda în impunerea 
elementelor de noutate o deŃine Centrul „EducaŃia 
2000+“, care are un sistem de formare foarte bine 
organizat şi foarte competent, dar în mod clar 
insuficient pentru învăŃământul românesc 

 
Liviu Papadima  autor de curriculum pentru 

liceu 
1. Modificările în profunzime operate de noul 

curriculum pentru liceu pot fi sintetizate drept un 
transfer dinspre descriptiv către funcŃional. 
Aceasta înseamnă: în ce priveşte literatura, 
dinspre cunoaşterea literaturii române către cum 
citim literatură; în ce priveşte limba, iarăşi dinspre 
cunoaşterea acesteia – descriere gramaticală, 
stilistică etc – către folosirea ei în comunicare. 

În felul acesta, liceul continuă, în fond, linia de 
abordare a disciplinei în gimnaziu. Este o astfel de 
continuitate de dorit sau duce la o uniformizare 
păgubitoare? 

“Abilitarea lectorială” – însuşirea unei anumite 
competenŃe de lectură literară şi non-literară – se 
efectuează în gimnaziu până la o vârstă – 14-15 ani 
– la care elevii sunt încă incapabali să se confrunte 
cu operele literare majore. Marele dezavantaj al 
paradigmei didactice anterioare, cu două falii net 
distincte – gimnaziu şi liceu – consta în faptul că 
elevii erau “aruncaŃi” în studiul istoriei literaturii 
române cu o competenŃă de lectură mult sub 
cerinŃele unei astfel de abordări. Rezultatul este 
binecunoscut: eludarea – nu şi eliminarea! – 
handicapului prin “proteze” mnemotehnice, respectiv 
prin învăŃarea pe de rost, adesea fără a înŃelege, a 
ce au spus alŃii – profesorul, meditatorul, criticii 
literari etc. – despre textele studiate. 

Impedimentul major al decalajului amintit este 
ştiut de multă vreme şi s-au făcut chiar încercări de 
a-l contracara: de exemplu, introducerea în 
programa şcolară a unei secvenŃe preliminare de 

teorie literară în clasa a IX-a. Numai că soluŃia nu a 
fost dintre cele mai fericite: dezvoltarea 
competenŃei de lectură dinspre teorie înspre 
contactul cu textul e o cale greoaie şi 
întortocheată, în care elevul se pierde pe drum în 
hăŃişul abstracŃiunilor. Profesorilor înşişi utilitatea 
acestei secvenŃe prealabile li s-a părut incertă, 
negăsind legătura dintre ea şi prezentarea istorico-
literară care îi urma. 

Înseamnă cele spuse până aici că obiectivul 
cunoaşterii literaturii române a dispărut din 
programă? E o absurditate. Scrierile ce compun 
literatura română sunt, întâi de toate, literatură. 
Asupra lor, ca literatură – operă de artă, obiect 
estetic, semiotic sau cum veŃi vrea – se centrează 
atenŃia elevilor pe parcursul anilor de liceu. Şi tot 
asupra lor, ca literatură română, se focalizează, cu 
ajutorul reperelor istorico-literare diseminate în clasa 
a X-a şi a XI-a, al familiarizării cu “epoci şi ideologii” 
în clasa a XI-a şi al dezbaterilor şi sistematizărilor 
din clasa a XII-a, înŃelegerea de către elevi a 
evoluŃiei literaturii noastre, ca fenomen istoric. 

În ce priveşte limba, continuitatea de paradigmă 
pare să se impună de la sine: deprinderea elevilor 
cu uzul eficient, adecvat şi corect al limbii române e 
un obiectiv căruia nu i se poate contesta prioritatea. 
DificultăŃile survin în selectarea şi distribuirea 
mijloacelor didactice pentru atingerea sa, în special 
sub aspectul raportului dintre “limbă” şi 
“comunicare”, domenii vădit interferente, trecând 
peste graniŃele de tipul “studiul cuvântului”, al 
“propoziŃiei”, “frazei”, “textului” etc. 

Schimbările de substanŃă produse de noul 
curriculum se găsesc deci la nivelul finalităŃilor 
stipulate prin obiective cadru în programa de clasa 
a IX-a şi competenŃe generale şi valori şi atitudini 
în programele de clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a şi 
nu la cel subsidiar al “conŃinuturilor” – texte de 
studiat, domenii de cunoaştere, noŃiuni etc. 

„NoutăŃile“ actualului curriculum aduse în 
dezbaterea publică au fost însă predominant de altă 
natură. În plus, din nepricepere sau din alte motive, 
ele au fost “împrumutate” frecvent de la manuale  – 
„dispariŃia“ sau „apariŃia“ unor texte sau autori ca 
obiect de studiu, de exemplu. Multora li s-a părut 
şocant faptul că, prin noile programe de liceu, şcoala 
a renunŃat la prerogativele de autoritate care 
gestionează canonul literar românesc. Este o 
renunŃare cât se poate de firească şi întru totul 
benefică. De bună seamă, şcoala nu a încetat şi nu va 
înceta să „construiască“ şi să perpetueze un canon 
literar. Lucrul acesta nu se mai face însă prin decizie 
administrativă, prin listă cu texte obligatorii purtând 
parafa Ministerului EducaŃiei. Şcoala nu este nici pe 
departe singura instituŃie sau instanŃă care să dea 
verdicte asupra canonului, asupra „tablei de valori“ a 
unei literaturi. Este de aceea normal ca ea să nu-şi 
aroge drepturi discreŃionare în acest domeniu. Într-o 
aproximare grosieră, aceasta înseamnă că şcoala 
devine, din „arbitru“, „jucător“ – cu un rol deosebit de 
însemnat, în special prin amplitudinea diseminării 
judecăŃilor de valoare pe care le propagă, capabil însă 
de colaborare cu diversitatea celorlalŃi „jucători“: critici 
şi istorici literari, facultăŃi de profil filologic, instituŃii 
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culturale de prestigiu, publicaŃii, case editoriale 
ş.a.m.d. Faimoasa listă a autorilor canonici din care 
trebuie studiat cel puŃin un text pe parcursul liceului a 
avut rostul de a preîntâmpina eventuale derapaje 
nedorite – ca, de pildă, instrumentarea şcolii într-un 
sens contrar, de „contestare canonică“. Altminteri, lista 
mi se pare superfluă – las de o parte problema, de alt 
ordin, a etapizării anilor de studiu. Marile figuri 
creatoare din literatura noastră reunite în această listă 
– negociată şi răsnegociată, fără a putea ajunge 
vreodată la un acord unanim, principial imposibil – nu 
ar fi fost ignorate de nimeni. Chiar şi aşa, însă, mi se 
pare întru totul simptomatic faptul că o ofertă de studiu 
mai flexibilă şi mai variată, în încercarea de a o 
apropia de gusturile – modelabile! – ale elevilor şi de 
preocupările lor – „necunoscuŃii“ Ovidiu Verdeş, 
Simona Popescu ş.a. – a fost vehement răstălmăcită 
ca gest contestatar la adresa valorilor împământenite. 
E pur şi simplu o aberaŃie. Potrivit unui astfel de 
raŃionament, dacă vreau să citesc volumul de versuri 
al cutărui debutant înseamnă că mă declar 
nemulŃumit – de refuz, contest etc. – ce-au scris 
Alecsandri, Eminescu sau Blaga. Chestiunea 
spinoasă e în cu totul altă parte, anume în a preciza 
ce trebuie să-şi propună şcoala: 1. Să îi deprindă pe 
elevi cu sistemul de valori consacrate şi consolidate 
ale unei culturi? 2. Să îi deprindă pe elevi cu dinamica 
fenomenelor culturale, înŃelegând prin aceasta, în 
special, să le creeze căi de acces spre viaŃa culturală 
a timpului lor, cu tot ce înseamnă ea, inclusiv 
regândirea permanentă a trecutului? Mi se pare iarăşi 
limpede că şcoala nu poate opta doar pentru una 
dintre aceste două variante. De aceea, programele au 
căutat o soluŃie echilibrată între cele două finalităŃi, 
evident cu un accent mai puternic pe cea din urmă în 
comparaŃie cu programele anterioare. Această 
schimbare de accent se reflectă diferit în anii de studiu 
succesivi. Ea este mai marcată în clasa a IX-a, pentru 
că programa a fost gândită în perspectiva trecerii 
acestei clase în învăŃământul obligatoriu, ca an 
terminal. Pentru clasa a IX-a, deci, întrebarea-cheie 
era cu ce iese din şcoală un absolvent, nu cu ce intră 
mai departe în liceu. Ca atare, obiectivul facilitării 
accesului la viaŃa culturală căpăta o pondere sporită. 
Un lucru asemănător se observă în privinŃa anului 
terminal de liceu, în care unei eventuale „sinteze“ 
istorico-literare i-au fost preferate aprofundarea – cu 
aplicaŃia nemijlocită pe text – şi problematizarea – cu 
aplicaŃie în special pe cunoştinŃele dobândite anterior, 
ambele căi de „deschidere“ a absolventului către viaŃa 
culturală, prin consolidarea şi rafinarea deprinderilor 
de lectură, pe de o parte, prin antrenarea, pe un palier 
mai ridicat, a reflexivităŃii critice, de cealaltă. Cât 
priveşte clasele a X-a şi a XI-a, formula adoptată, 
aceea a structurării „pe genuri“, cu subcomponente 
istorico-literare, este derivată din raŃiuni didactice şi nu 
reprezintă, în nici un caz, aşa cum a fost înŃeleasă 
uneori, o „metodologie“ de cercetare specializată a 
literaturii. Mai clar: programele nu propun o abordare a 
literaturii din perspectiva teoriei sau istoriei genurilor 
literare, domenii foarte dificile şi extrem de 
controversate în cercetarea literară actuală, ci 
familiarizarea elevilor cu o serie de distincŃii structurale 
şi epocale indispensabile pentru înŃelegerea adecvată 

a unor scrieri de ieri sau de azi. 
Enumăr în fugă alte „elemente de noutate“ 

inventariate, de altfel, în numeroase rânduri şi 
anterior: „centrarea pe elev“ – ar merita o 
dezbatere aparte, pentru o mai bună lămurire şi 
detaliere a implicaŃiilor acestei opŃiuni, deosebit de 
importante şi de provocatoare pentru munca 
profesorului –, „selectarea conŃinuturilor învăŃării în 
raport cu finalităŃile vizate“ – „obiectivele“, 
„competenŃele“, „valorile şi atitudinile“ enunŃate în 
programă nu sunt „declaraŃii de intenŃie“, ci pivotul 
întregii construcŃii curriculare –, „parcurs didactic 
coerent şi funcŃional“ – eşalonat pe ani de studiu, 
într-o creştere progresivă sau cel puŃin permiŃând 
nestingherit o creştere progresivă a gradului de 
dificultate şi variind unghiurile de abordare astfel 
încât ele să se completeze reciproc – marja sporită 
de opŃiune privind metode didactice sau conŃinuturi 
ale învăŃării, integrarea domeniilor „literatură“, 
„limbă“ şi „comunicare“, iarăşi o chestiune care 
merită din plin o mai atentă elucidare didactică etc. 

Cât priveşte  consonanŃa actualelor programe 
cu „tendinŃele cele mai recente din lume de învăŃare 
a limbilor şi literaturilor materne“, n-am căderea să 
mă pronunŃ la scară „planetară“. Ştiu destul de bine 
cum arată situaŃia într-o serie de Ńări din Europa 
occidentală sau din spaŃii culturale înrudite (SUA, 
Canada, Australia – cu diferenŃe notabile de la un 
loc la altul). Chiar între Ńări apropiate, nu numai 
geografic – Anglia, FranŃa şi Germania, de pildă –, 
apar deosebiri deloc neglijabile. Ajunge să ne 
gândim la faptul că englezii preferă programe 
minimale, care seamănă, din punctul nostru de 
vedere, mai degrabă cu un set de standarde ce 
trebuie atinse de elev la finele fiecărei etape 
determinate de studiu, sau la faptul că în Germania 
funcŃionează programe diferite în fiecare land, deşi 
limba şi literatura germană reprezintă domenii 
supraregionale ş.a.m.d. În spaŃiul amintit se disting 
totuşi o serie de convergenŃe, mai adânci şi mai 
substanŃiale decât deosebirile, consolidate treptat, 
de-a lungul câtorva decenii – evoluŃie faŃă de care 
România a rămas, la timpul respectiv, aproape 
complet impermeabilă. Câteva repere: diminuarea 
ponderii literaturii şi creşterea rolului practicilor de 
comunicare de diverse tipuri în instruirea de 
specialitate; studiul funcŃional al limbii, cu accentul 
pus pe capacitatea de întrebuinŃare – nu numai 
corectă, ci şi eficientă!; destinderea procedurilor de 
selecŃie a textelor de studiat şi „democratizarea“ 
criteriilor de selecŃie – includerea, în plus faŃă de 
scrieri ale literaturii „înalte“, de texte aparŃinând 
genurilor sau palierelor „minore“, „de consum“, „de 
divertisment“, „paraliterare“ etc.; focalizarea pe 
dobândirea unor deprinderi de lectură şi de scriere 
variate şi flexibile; o atenŃie sporită acordată 
„heteronomiei“ literaturii – ca fenomen social, 
cognitiv, etic etc. Cred că nu greşesc spunând că, în 
esenŃă, e vorba de o basculare a modelului 
educaŃional venit din secolul al XIX-lea, încă 
predominant în perioada interbelică, având ca 
principală finalitate consolidarea comunităŃilor 
lingvistice şi culturale naŃionale, către un învăŃământ 
care îşi pune cu prioritate chestiunea raporturilor 
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dintre instituŃia şcolară şi inserŃia socială ulterioară. 
Predarea limbii şi a literaturii române, în special 

în liceu, a evoluat, în acest răstimp – aproximativ de 

la sfârşitul anilor ′60 încoace – pe coordonate 
divergente, dacă nu chiar pe un traseu de semn 
contrar. „Reînnodarea tradiŃiei“ culturale autohtone, 
salutară după teribila amputare a acesteia în 
perioada stalinistă, a făcut posibilă, pe de o parte, 
reactualizarea valorilor indexate anterior, de 
cealaltă, în planul învăŃământului literar, replierea 
acestuia la modelul educaŃional interbelic. În vreme 
ce, de exemplu, în Germania de la sfârşitul anilor ‘60 
şi începutul anilor ‘70 începe să se desfăşoare o 
imensă dezbatere publică privind „legitimitatea“ 
studiilor literare în modul în care erau ele practicate 
– în cercetările academice, dar şi, deloc în ultimul 
rând, în şcoală – în România structuralismul francez, 
cu precădere cel de turnură scientizantă, e prizat 
pentru a consolida „autonomia esteticului“, puritatea 
deplină a operei literare şi diferenŃa ontologică a 
acesteia în raport cu orice alte produse culturale. 
Această opacitate a României faŃă de tot ce au 
însemnat „bătăliile canonice“ în Occidentul 
contemporan – redescoperite, vai! la decenii distanŃă 
şi pe fond livresc – e perfect explicabilă, atâta vreme 
cât priorităŃile interne erau de cu totul alt ordin – recte, 
protejarea literaturii nu de „democratizarea“ masivă a 
vieŃii sociale şi a educaŃiei, ci de controlul exercitat de 
forŃa politică într-un domeniu în care îi erau refuzate 
competenŃa şi dreptul de ingerinŃă. Exagerând puŃin, 
de dragul limpezimii, aş conchide: ce s-a câştigat în 
cultură – recuperarea unui canon care avea perfectă 
îndreptăŃire de a concura şi disloca impunerile 
încercate de către oficialităŃi – s-a pierdut în educaŃie 
– stabilind, tacit, drept prioritate a studiului literar, în 
şcoală, în bună măsură chiar şi în universitate, 
„canonizarea“. Lucrurile s-au complicat şi mai tare 
pe măsură ce tenta naŃională a comunismului 
ceauşist a devenit tot mai apăsată, astfel încât 
studiul literaturii române a putut fi simultan 
instrumentalizat, fără nici o contradicŃie aparentă, 
drept „soteriologie“ estetică – misiunea profesorului 
de a-şi „salva“ elevii de la o existenŃă degradată prin 
alternativa beletristicii – şi drept organon al 
demonstrării virtuŃilor creatoare româneşti. Această 
particularitate a făcut ca în România modificările de 
curriculum de după căderea comunismului să fie 
mai greu acceptate decât reforme similare ale 
predării limbii şi literaturii materne în alte Ńări central 
şi sud-est europene. Din păcate, ştiu mai puŃine 
despre cele petrecute în ultimul deceniu în predarea 
limbilor şi a literaturilor materne în zonele învecinate. 
N-am auzit însă să fi izbucnit vreun „scandal“ pe 
această temă de anvergura celui purtat în mediile 
româneşti acum câŃiva ani, ceea ce mi se pare deja 
simptomatic. 

2. Care „tradiŃie“? Cum am încercat să arăt, noul 
curriculum înseamnă o ruptură în profunzime faŃă de 
cele anterioare. Cred că este totuşi timpul să ne 
despărŃim irevocabil şi fără regrete de dirijismul şi 
închistarea modelului educaŃional comunist, lăsând 
de-o parte toate iluziile absurde privind pretinse 
„performanŃe olimpice“ ale acestuia şi altele 
asemenea. Atunci? Revenirea la interbelic?  Ar fi 

probabil un frumos gest simbolic, dar cu consecinŃe 
dintre cele mai nefaste. Recuperările „la distanŃă“, 
peste largi breşe istorice, sunt grefe la fel de artificiale 
ca şi „ingineriile“ scoase din pure abstracŃiuni. De ce 
ar trebui neapărat învăŃământul românesc din 2000 să 
semene cu cel din, să zicem, 1930? Atunci şi acesta 
ar trebui să semene la fel de tare cu cel din 1860! Or, 
slavă Domnului, dacă ne uităm îndărăt, vedem că ce 
le separă are mult mai multă relevanŃă decât ce le 
apropie. Amintea cineva faptul că reforma lui Spiru 
Haret a fost la vremea sa una dintre cele mai 
avansate în Europa. Aceasta nu e tot o „tradiŃie“ a 
învăŃământului nostru? 

3. Fiind şi autor de manuale – fără comentarii. 
4. Nimic nu e neamendabil. Unele neajunsuri 

ale actualului curriculum sunt evidente. Pe unele 
le-am identificat chiar pe parcursul elaborării, dar, 
din diverse motive – lipsa unor soluŃii mai bune, 
restricŃii impuse de „formatul“ curricular comun 
tuturor disciplinelor, imposibilităŃi tehnice, presiuni 
în toate chipurile etc. – nu au putut fi evitate. Clasa 
a IX-a, de exemplu, se pretează excelent, cred, ca 
an terminal la literatură, mai puŃin la limbă. 
IndicaŃiile privitoare la „ficŃionalitate“, redactate într-
un limbaj prea specializat pe alocuri, pot induce 
profesorii în eroare, îndrumându-i spre speculaŃii 
teoretice pe marginea temei, când, în esenŃă, e 
vorba de deprinderea de a citi altfel un roman şi un 
articol de gazetă, deprindere esenŃială pentru un 
comportament cultural adecvat şi deloc atât de 
„naturală“ pe cât se crede. 

Distribuirea autorilor canonici pe ani de studii 
are şi avantaje şi dezavantaje. Împiedică, pe de o 
parte, ca un autor să fie omis datorită „migraŃiei“ 
elevilor sau profesorilor de la o clasă la alta, 
incomodează însă concepŃia unui parcurs didactic 
pe întregul liceu, de cealaltă parte. Las de o parte 
lucruri mai de detaliu – destule. 

Am două regrete mari privind programele 
actuale. Cel dintâi priveşte o chestiune formală, dar 
cu impact deosebit: modul de redactare. Aşa cum 
arată, programele constituie, în bună măsură, un 
cadou „esopic“ pus în braŃele profesorului. „Lectura“ 
programei este un exerciŃiu migălos, obositor şi 

adesea contrariant: numere, tabele, intrări, ieşiri, 
corelaŃii peste corelaŃii ş.a.m.d. Mi-au trecut prin 
mână programe reformatoare care „povesteau“ mai 
detaliat şi mai puŃin abstrus modificările de orientare 
operate. Cred că au avut un impact mai bun. Ştiu 
însă prea bine că acest „format“ a fost impus de 
necesitatea corelării diferitelor discipline într-un 
cadru conceptual comun, spre a se asigura coerenŃa 
reformei curriculare pe ansamblu. Nevoia de a avea 
o matrice comună, prin care să iasă în evidenŃă felul 
în care „dialoghează“ – scuzaŃi metaforele! – între 
ele obiectele de studiu mi se pare indiscutabilă. Ar fi 
fost poate preferabil ca programele pe discipline să 
fie doar gândite într-o astfel de matrice, pentru uzul 
programatorilor – în marea majoritate doar profesori 
de specialitate –, puse însă la dispoziŃia celor de la 
catedră într-o formă mai „prietenoasă“. Pentru aşa 
ceva nu a fost însă, categoric, timp suficient. Acest 
dezavantaj de moment poate deveni, e drept, după 
o vreme, un plus. „Lupta“ profesorului cu programa, 
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în forma ei actuală, îi serveşte acestuia pentru a-şi 
asuma în profunzime „filosofia“ şi conŃinutul ei. Dacă 
îşi ia meseria în serios. Şi dacă este ajutat, prin 
diverse modalităŃi de abilitare curriculară, absolut 
necesară încă în momentul de faŃă. 

Al doilea regret îl mărturisesc cu oarecare jenă, 
venind în răspăr faŃă de propria mea pregătire de 
specialitate şi faŃă de opŃiunile mele personale. 
Consider că actualele programe de liceu sunt încă 
excesiv centrate pe literatură. Dincolo de iubirea 
mea pentru „arta cuvântului“, mi se pare că 
literatura, din păcate, nu mai poate oferi aceeaşi 
„deschidere“ către toate tipurile de limbaje şi de 
forme de comunicare pe care o dădea, să zicem, în 
perioada interbelică. Factorul comunicaŃional creşte 
ca importanŃă în viaŃa socială – şi nu numai! – pe zi 
ce trece. Programele actuale îi rezervă însă o 
pondere relativ modestă, parte din cauza presiunii 
literarului, parte din cauza slabei înrădăcinări, pe 
teren românesc, a disciplinelor comunicării şi a 
didacticilor aferente lor. 

Una peste alta, am însă convingerea că 
entuziasmul „reparării“ grabnice a eventualelor 
neajunsuri ale programelor actuale ar face un rău 
imens predării şi învăŃării românei în liceu. Actualele 
programe au nevoie întâi de toate „să se aşeze“ 
câŃiva ani: să fie realmente asimilate în sistem, să fie 
testate prin munca la clasă – examenul de 
bacalaureat va avea, de asemenea, aici un cuvânt 
greu de spus şi, din punctul acesta de vedere, 
conlucrarea dintre „programatori“ şi „evaluatori“ va fi 
esenŃială –, să fie confruntate cu rezultatele acestei 
testări şi abia apoi modificate. Spun lucrul acesta cu 
încă şi mai mare jenă, pentru că voi fi negreşit 
suspectat de pledoarie „pro domo“. Asumându-mi 
acest risc, adaug câteva cuvinte. Ca orice text 
normativ, o programă poate fi judecată drept bună 
sau rea nu prin analiza cuvintelor aşternute pe 
hârtie, ci estimând efectele pe care le poate avea 
sau le are asupra realităŃii – în speŃă, asupra 
studiului limbii şi literaturii române în şcoală. Nu am 
datele pentru o atare estimare, deloc lesnicioasă. Un 
lucru cel puŃin mi-a devenit limpede, între altele pe 
care le socotesc mai puŃin importante: vremea 
comentariilor literare, cheia de boltă a didacticii reale 
în şcolile româneşti în ultimele decenii, se 
pregăteşte să apună, sper, o dată pentru totdeauna. 
Lucrând împreună cu profesorii, într-o mulŃime de 
cursuri de abilitare, seminare şi ateliere, mi-am dat 
seama că aceştia, în marea majoritate, sunt 
preocupaŃi în momentul de faŃă de felul în care 
comunică cu clasa, cu elevul, de ce ajunge efectiv la 
elevi din instrucŃie, de feed-back-ul pe care îl 
primesc, de cum îşi pot defini mai clar şi mai 
operativ propriile obiective, de metodele care să le 
asigure reuşita a ceea ce au plănuit să obŃină. Ei nu 
mai vor să afle de la „expert“ semnificaŃia „cirezilor 
agreste“ barbiliene, ci, eventual, cum poate fi făcut 
un text abstrus, hermetic, inteligibil unui elev de 
clasa a XI-a. Avem de aceea, extraordinară nevoie 
de o Didactica nova suficient de „puternică“ pentru a 
umple golul lăsat în urmă de trinomul discurs 
expozitiv – memorare – reproducere (în treacăt fie 
spus, l-am practicat şi eu, odinioară, ca profesor şi, 

în special, ca „meditator“: altminteri, era imposibil 
să-i fac pe elevii respectivi să „producă“ ce li se 
cerea, la „treaptă“, la bac, la admitere etc.). 
„Modelul“ universitar e de prea puŃin ajutor în 
elaborarea unei astfel de didactici. Vădindu-se acum 
clar că finalităŃile celor două tipuri de instruire sunt 
diferite, problematicile şi strategiile fiecăreia vor 
diferi şi ele în consecinŃă. IniŃiativele profesorilor din 
ANPRO, ale editorilor şi colaboratorilor revistei 
Perspective mi se par de aceea extrem de oportune 
şi deosebit de meritorii. 

5. În principiu, cred că nu există nici o legătură 
directă între demersul concentric/ liniar, pe de o 
parte, şi încărcătura programelor, pe de altă parte. 
Supraîncărcarea programelor, incontestabilă, are 
alte pricini, mult mai greu de controlat. Printre 
acestea, la loc de frunte situându-se gândirea 
curriculară „răsturnată“ a „specialiştilor“ – înŃelegând, 
prin aceasta, experŃii în disciplinele respective, ca 
ştiinŃe mai mult sau mai puŃin exacte. Ei tind 
inevitabil să gândească logica internă a 
curriculumului din interiorul ştiinŃei în cauză, 
subestimând sau chiar ignorând latura didactică, 

inclusiv finalităŃile studiului şcolar. Un exemplu: 
pentru cercetătorul care vrea să explice geneza 
romanului românesc, lectura atentă a textelor de 
început este obligatorie. Are însă rost să impunem 
elevilor citirea obligatorie a Ciocoilor vechi şi noi pe 
motiv că marchează capitolul de deschidere a 
romanului românesc? Cred că nu. Un atare exerciŃiu 
obositor şi cronofag l-ar ajuta, poate, să înŃeleagă ce 
a putut favoriza, eventual, peste timp, scrierea pe 
teren românesc a altor romane pe care nu va 
ajunge, probabil, să le parcurgă – Tănase Scatiu, 
Sfârşit de veac în Bucureşti etc. – şi atât. În cazul 
predării literaturii, se adaugă spaima faŃă de ceea ce 
aş numi „delictul de omisiune“: ce facem cu elevul X 
care n-a citit opera Y (Moartea căprioarei, de 
exemplu). Tot restul nu mai contează. Nu pot 
consona cu acest tip rudimentar de gândire, pe care 
îl regăsesc uneori pus în practică de către 
examinatorul care se străduieşte în fel şi chip să-l 
prindă pe candidat cu „ce nu ştie“, în loc să încerce 
să-şi dea seama de „ce ştie“ şi „ce poate“ acesta. 

În particular, privind programele de liceu, aş 
zice că acestea, datorită axării lor pe coordonata 
istorico-literară, impuneau un demers liniar, nu 
concentric. Mă înşel? Mai curând noile programe, 
operând cu mai multe criterii de configurare a 
parcursului, etapizate şi/sau coroborate – tematic, 
structural/istoric, axiologic – introduc elemente 
care favorizează un demers concentric şi cred că 
acest lucru nu e rău. 

6. Am participat şi eu, când am reuşit, la astfel 
de cursuri. Mi-am dat seama câte erori se pot 
naşte dintr-o lectură „ingenuă“, neasistată în nici 
un fel, a programei. Nu pot estima impactul avut de 
cursurile CNC – cei de acolo îl pot aprecia cu 
siguranŃă mai exact. Cât am reuşit să sondez 
terenul, am avut impresia că ele ar trebui 
continuate, lărgite într-o formă sau alta. Partea de 
formare a rămas, cred, o vreme în urmă, iar acum 
este momentul pentru a recupera acest decalaj.  
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Autori de manuale 
1. Care a fost concepŃia globală care a stat la baza manualului la nivelul conŃinuturilor şi metodelor didactice? 

După semnalele primite, credeŃi că utilizatorii de manuale au receptat-o corect? 
2. Care au fost dificultăŃile anticipate şi cum le-aŃi surmontat? 
3. Dacă aŃi fi puşi în situaŃia de a vă revizui manualele, ce anume aŃi schimba? 
4. Dacă aŃi scrie acum un manual, aŃi mai păstra aceeaşi concepŃie, structurare a conŃinuturilor, aceleaşi texte?  
5. Unul dintre reproşurile făcute frecvent la adresa manualelor a fost acela al conŃinuturilor foarte dense. CredeŃi 

că este îndreptăŃit sau că se datorează faptului că profesorii nu sunt încă pregătiŃi să facă selecŃia conŃinuturilor în 
funcŃie de obiectivele/competenŃele urmărite de programă? Cum credeŃi că s-ar putea rezolva această problemă? 

6.O cerinŃă a actualei programe este integrarea componentelor: literatură, limbă, comunicare. ConsideraŃi că 
soluŃia la care aŃi recurs este optimă?  

 
Editura pentru Literatură, „Floarea Darurilor” 

(Ion Dun ă, autorul manualelor de literatură română 
clasele a IX-a şi a X-a) 

1. Predau în învăŃământ de peste un sfert de 
veac. În răstimpul acesta, am reuşit să-mi 
construiesc o imagine destul de coerentă despre 
rolul unui dascăl, al profesorului de română care 
are prin contract, dacă nu prin vocaŃie, obligaŃia 
morală de a-şi determina “partenerul” să înŃeleagă 
însemnătatea lecturii pentru sănătatea lui 
intelectuală, pentru condiŃia lui umană. 

Pasionat de literatura română, cer scuze că 
folosesc un limbaj anacronic, patologico-sentimental 
(!?), nu m-am sfiit şi nu mă sfiiesc nici astăzi să 
pretind elevilor, justificând, ce-i drept, să se arate 
interesaŃi de literatura română. Să poată pricepe 
“minunile” limbii române, să fie capabili să dialogheze 
cu opera literară. 

De aceea, manualele mele (IX-XI) îşi propun 
să-l călăuzească pe elev, să-l pună într-o relaŃie 
directă şi complexă, în raport cu diversitatea 
stimulilor (operelor), pentru a surprinde natura 
operei literare, valoarea ei estetică. 

Totul conceput pentru o lecŃie vie, desigur 
ideală, dar şi perfectibilă ori dinamică în raport cu 
diversitatea utilizatorilor. 

Şi pentru a fi eficientă ori vie  acea lecŃie, acel 
sistem de lecŃii, am oferit tot ceea ce am 
considerat de cuviinŃă ca dialogul dintre elev şi 
operă să fie adecvat, în spiritul adevărului ştiinŃific. 

Manualul pentru clasa a X-a (apărut la „Floarea 
Darurilor”, dar din toamnă  va fi preluat de Editura 
Didactică şi Pedagogică), de pildă, îl introduce pe 
elev în atmosfera/mentalitatea culturală a epocii - 
altfel cum poate elevul să perceapă corect, nuanŃat 
o operă? - sau prezintă informaŃii, nu compilaŃii, 
domnilor, despre autorul al cărui text va fi studiat în 
conformitate cu prevederile programei.  

În demersul de tălmăcire şi de dialog cu textul, 
cu “utilizatorul” (cuvântul îmi repugnă, dar nu… 
foarte tare), am alternat textul critic (propriul meu 

text), cu întrebări, numeroase, diverse ca 
dificultate, ca finalitate etc. 

Sunt conştient că elevul trebuie să-şi creeze 
deprinderi serioase de lectură critică, de explicare 
a unui text etc. 

Iar rigoarea, meticulozitatea analitică presupuse 
de sistemul de întrebări ori de situaŃii şi teme 
problematizante, la care se adaugă un limbaj al 
comentariului lipsit de uscăciune, adică fără 
stereotipiile cunoscute şi nătânge, constituie, în 
opinia mea, nota specifică a manualelor mele (e un 
mod “egoist” de a formula, fiindcă le-am scris în 
colaborare cu fiica mea) 

“Utilizatorii” au receptat corect această 
concepŃie. În primul rând, manualul de clasa a IX-a 
are succes pentru că realmente e conceput în 
acest spirit al dialogului cultural, inventiv, proteic. 
Numai că “organele” noastre, anumiŃi “factori” încă 
tulbură apele comunicării. 

Mă îngrijorează politica destructivă, 
obstrucŃionistă în privinŃa circulaŃiei, popularizării 
manualelor. Nu mă deranjează că mulŃi autori sunt 
inspectori… Ministerul a luat ceva măsuri în acest 
sens… Să renunŃ la limbajul abuziv şi să-mi exprim 
regretul că manualul de clasa a X-a încă nu este 
cunoscut. Cei care “au apucat” să-l folosească anul 
trecut au fost încântaŃi (semnale din Giurgiu, Ploieşti, 
Roşiorii de Vede, Bacău şi, cred, Timişoara). 

În anul 2001-2002, din neglijenŃa editurii, dar şi 
a mea, manualul nu a mai fost inclus în acel 
Buletin al editorilor particulari. Iar lumea a crezut 
că manualul nu mai este aprobat de MEC!  

Sigur, manualul de clasa a XI-a, aprobat de 
CNAM, dar neinclus în lista celor trei - nu mă pronunŃ 
asupra valorii acestora, dar trebuie să se ştie cât de 
arbitrară a fost selectarea/evaluarea - a beneficiat de 
experienŃa căpătată. În comparaŃie cu manualul de 
clasa a X-a, manualul de clasa a XI-a, care va apărea 
în vara aceasta, este mai “aerisit”. 

2. Marea dificultate: puŃinul timp disponibil. Din 
nou “factorii”, “organele” întârzie cât pot difuzarea 

La ora actuală, reforma, aşa cum o văd eu, s-a mutat de la „conceptori“ la „practicanŃi“. Ea se face acum 
în şcoală şi cred că Ministerul EducaŃiei ar trebui mai degrabă să caute căile de a sprijini şcolile, profesorii, 
pe drumul acesta, decât să „reformeze reforma“. Ar fi însă aberant să pretindem rezolvări exclusiv prin 
pârghii ministeriale. Organismele de resort precum CNC, cercetarea de specialitate, asociaŃiile profesio-
nale şi publicaŃiile acestora pot face enorm pentru netezirea drumului. Şi adesea chiar şi fac. Ar merita mai 
multă preŃuire şi încurajare oficială 
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documentelor, a programelor, ca să nu aibă timpul 
firesc necesar redactării unui manual cei din afara 
sistemului. Aşa se explică de ce autorii sunt numai 
bucureşteni (“capitalişti”, vorba lui nenea Iancu 
sărbătoritul) Mi se pare că e o excepŃie la clasa a X-a! 

Cum le-am depăşit? Am resurse inepuizabile 
de pasiune şi de muncă. Nu mă descurajează 
nimic! Dimpotrivă, manualele proaste, care abundă 
în greşeli elementare (de pildă, primul care a 
folosit stilul indirect liber a fost Marin Preda!), dar 
care se studiază “intens” mă bine dispun creator! 
Şi apoi sunt un idealist înverşunat! 

Dar munca noastră nu s-ar fi împlinit fără 
entuziasmul şi profesionalismul editorilor noştri. łin 
să se ştie că manualul de clasa a XI-a de la 
Editura Didactică şi Pedagogică a fost realizat mai 
bine decât celelalte. 

3. La clasa a IX-a cred că aş înlocui 
fragmentele din BalanŃa lui Băieşu, deşi…Aş 
puncta/reliefa unele chestiuni, aş înmulŃi ilustraŃiile. 
Manualului de clasa a X-a i-aş diminua 
“densitatea”   

4. În mare, aceeaşi concepŃie “socratică”, a 
moşirii inteligenŃei prin întrebări meşteşugite, 
folosesc în toate manualele mele. Aş spori numărul 
textelor/lecŃiilor aplicative care să demonstreze “pe 
viu” tehnica redactării diferitelor tipuri de compuneri, 
a abordării literaturii etc. În privinŃa textelor, vezi 
punctul 3. Aleg în general texte valoroase care să 
ilustreze o chestiune teoretică, un moment 
reprezentativ al literaturii. Cum sunt un “solitar”, cum 
sunt prieten cu literatura română şi nu cu anumite 
grupuri, şansa de a greşi se reduce simŃitor. Ba, 
dacă m-aŃi promovat, am avut grijă ca în manualele 
mele să fie respectate cinstit (iată!) mai toate 
regiunile Ńării. 

5. Este o stupiditate să consideri “dense” 
conŃinuturile programei ori ale manualelor. Fel de fel 
de “negustori de vorbe”, care nu mai citesc de mult o 
carte din cauza “preocupărilor”, tot clamează să audă 
târgul şi …guvernul, necesitatea europeană, domnule, 
a descongestionării. NaŃia română se sufocă de atâta 
ştiinŃă, vezi Doamne! Că unele manuale îşi 
camuflează sărăcia într-un limbaj îngheŃat academic 
şi greu de digerat este altceva. 

Însă Ńinta, regăsită în programe, este 
demonstrarea vădită a sărăciei literaturii române, 
Ńintă camuflată însă - că sunt inteligenŃi - cu un 
aparat de concepte ce sperie pe neiniŃiaŃi. 

Dar, dragii mei, programele şcolare sunt opera 
unei caste - nu luaŃi în derâdere! - a unui grup care 
strânge, chipurile, informaŃia din teritoriu şi…Să fim 
serioşi! 

Sigur, unii dintre cei cu putere de decizie au 
ceva entuziasm, dar…nu prea ştiu carte, sau nu 
vor, în modestia lor, să se ştie! Aceasta este 
realitatea şi nu trebuie să ne descurajeze. 

Aşa că starea învăŃământului actual este 
deplorabilă, dar totul se justifică pe lumea asta. O 
singură consolare există: învăŃământul, în 
comparaŃie cu alte “sectoare” ale vieŃii publice, se 

află în avans. Doar se ştie că exportăm 
încă…inteligenŃe. 

Când profesorii vor fi motivaŃi (şi financiar), se 
va rezolva realmente orice problemă. Pentru că 
atunci vor veni în învăŃământ şi absolvenŃi foarte 
buni A bon Iliescu/Năstase/Constantinescu ş. a. 
salut! Altfel ne învârtim în jurul cozii, vom face 
reformă la nesfârşit, vom deveni toŃi re/formatori 
naŃionali, dar vom rămâne în cea mai crasă 
mediocritate, desfiinŃându-ne de amorul nu ştiu cui! 
Şi nici nu ne va păsa că în Amintiri din copilărie nu 
există nici un episod despre frumoasa NataliŃa şi 
nici nu ne va stârni vreo emoŃie hermeneutică o 
poezie numită „Luceafărul” scrisă de cineva pe 
care-l chema Eminescu, despre care s-a scris 
ceva cumva în revista „Dilema” pe la sfârşitul 
mileniului al doilea, dacă nu la începuturile acestui 
brav mileniu. Şi e păcat! Că românii sunt …drăguŃi 
şi toleranŃi, dragii de ei! 

6. SoluŃia la care am recurs este înŃelegerea 
textului literar ca fapt de comunicare ce implică o 
bună cunoaştere a limbii, a conceptelor de teorie 
literară, a lumii, a mentalităŃilor. 

 
Editura Humanitas Junior (Alexandru Cri şan, 

Sofia Dobra, Florentina Sâmih ăian  – autorii 
manualelor Humanitas de limba şi literatura 
română pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a şi a 
VIII-a) 

1. Principalul atu al manualelor Humanitas pentru 
gimnaziu este chiar respectarea  programei. Apoi, o 
structurare coerentă a conŃinuturilor în unităŃi de 
învăŃare care realizează integrarea domeniilor 
literatură, limbă şi comunicare pe baza unei tematici 
comune. În privinŃa demersului didactic, am optat 
pentru metodele interactive, care le oferă elevilor 
şansa de a-şi dezvolta propria personalitate. Dincolo 
de acurateŃe ştiinŃifică, am încercat să oferim manuale 
incitante şi atractive atât pentru elevi, cât şi pentru 
profesori. Aşa cum se întâmplă cu scriitorul care, 
după ce a pus punct unei lucrări nu poate deveni 
decât observator al modului în care ea capătă viaŃă 
prin diversele lecturi ale cititorilor săi, tot aşa am 
observat şi noi că manualele noastre au căpătat 
autonomie şi că funcŃionează mai mult sau mai puŃin 
în consonanŃă cu intenŃiile noastre. Ne-au fost 
împărtăşite experienŃe care ne-au încântat, pentru că 
erau povestite de profesori care au reuşit să provoace 
interesul elevilor pentru un text sau o temă în moduri 
pe care nu le-am anticipat, dar am primit şi semnale 
negative de la profesori care predau în continuare într-
o manieră tradiŃională, considerându-i pe elevi nu 
parteneri în procesul de predare-învăŃare, ci receptori 
pasivi ai informaŃiei oferite.        

2. Am intrat în această experienŃă fără să avem 
timp să ne gândim foarte serios la tot ce presupune 
ea (lucru în echipă, presiunea permanentă a timpului 
etc.), având convingerea că putem să propunem o 
viziune nouă şi incitantă a modului de a aborda 
disciplina noastră. Prima temere a fost că unii 
profesori vor respinge elementele de noutate, care se 
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îndepărtează de modul tradiŃional de predare a 
disciplinei. Apelând însă la texte literare de valoare, 
oferind modele simple de învăŃare prin descoperire, 
exemple de folosire a limbii cu valoare practică, i-am 
convins pe mulŃi de necesitatea schimbării viziunii 
tradiŃionale de predare. Un moment de cumpănă a 
fost atunci când manualul de clasa a VI-a nu a fost 
aprobat de comisia de evaluare a manualelor (era 
vorba de un algoritm care viza raportul dintre preŃul 
manualului şi calitatea acestuia, iar oferta noastră, 
deşi luase locul I la calitate, a căzut pe locul 4 din 
cauza preŃului). Editura Humanitas şi-a asumat însă 
riscul de a scoate acest manual ca material-resursă şi 
surpriza noastră a fost să constatăm că mulŃi profesori 
au dorit să asigure coerenŃa demersului didactic 
început în clasa a V-a lucrând în continuare cu 
manualele noastre. Formula de licitaŃie, în care poŃi să 
pierzi deşi faci un manual mai bun decât cele 
aprobate, este defectuoasă, dezavantajându-i pe unii 
elevi care nu pot avea imaginea pe verticală a 
demersului didactic. În măsura în care un manual – 
indiferent de disciplină – este tratat ca o „marfă“ 
oarecare, nu se poate vorbi de modernizarea 
învăŃământului. Din acest punct de vedere, sistemul 
pieŃei libere este mult mai stimulativ şi singurul care 
poate duce la crearea unei reale competiŃii 
profesioniste. Au fost apoi dificultăŃi pe care, din 
păcate, nu am reuşit să le surmontăm, din cauza 
ritmului mult prea solicitant al licitaŃiilor, care nu 
asigură timpul cu adevărat necesar pentru elaborarea 
unor manuale: am promis că vom face pentru fiecare 
manual şi auxiliarele (caiete de lucru ale elevilor şi 
ghidurile pentru profesori). Nu am reuşit să realizăm 
setul complet decât pentru clasa a V-a, iar la clasa a 
VIII-a am scos doar caietul elevului. Sigur că suntem 
nemulŃumiŃi de aceste promisiuni neonorate, cu atât 
mai mult cu cât încrederea pe care ne-au arătat-o 
profesorii optând în număr foarte mare pentru 
manualul Humanitas de clasa a VIII-a ne obligă într-
un mod aproape imperativ. Vom încerca probabil să 
terminăm caietul pentru clasa a VII-a şi ghidurile 
pentru clasele a VII-a şi a VIII-a, astfel încât să poată 
apărea în următorul an şcolar. 

3. Probabil că am schimba foarte multe în 
manualul de clasa a V-a, care a fost şi prima 
noastră experienŃă ca autori de manuale şi, de 
aceea, am avut tentaŃia de a spune totul dintr-o 
dată. Îl vedem acum ca pe un manual stufos, de 
aceea l-am structura probabil altfel, în mai puŃine 
unităŃi şi, fireşte, cu mai puŃine texte. La fel şi la 
clasa a VI-a, unde am propune o simplificare a 
demersului didactic. Modificări şi îmbunătăŃiri se 
pot aduce şi celorlalte manuale, dar până la noi 
reeditări contăm pe spiritul critic şi creativ al 
profesorilor care lucrează cu manualele 
Humanitas. Oricum, sentimentul nostru ca echipă 
este că am câştigat experienŃă cu fiecare manual 
şi că există un progres vizibil de la un manual la 
altul.       

4. Da, am păstra aceeaşi concepŃie, aceeaşi 
structurare a conŃinuturilor. În privinŃa textelor, am 

Ńine desigur seama de criticile şi de sugestiile 
profesorilor, care ne-au spus că anumite texte sunt 
prea dificile şi pe unele le-am scoate probabil din 
motive de aerisire. 

5. Programa a fost supusă, de-a lungul 
ultimilor ani, unui proces de descărcare, dar, din 
păcate, mulŃi profesori nu sunt informaŃi cu privire 
la elementele care au rămas obligatorii şi la acelea 
care au devenit facultative. În varianta actuală, 
programa nu este foarte încărcată, dar există 
situaŃii în care profesorii au tendinŃa să încarce 
excesiv, din punct de vedere teoretic, conŃinuturile. 
SituaŃia se poate rezolva într-un mod foarte simplu 
– profesorul trebuie să consulte programa şi să 
elimine din activitatea sa tot ceea ce apare în 
manual în plus faŃă de programă, adaptându-şi 
demersul la grupul-Ńintă şi la resursele de timp de 
care dispune.  

6. Da, este nevoie, pentru că noua programă 
presupune noi abordări metodologice, cu care nu 
toŃi profesorii sunt familiarizaŃi. Ghidurile au rolul 
de a uşura munca profesorului, oferindu-i soluŃii, 
sugestii de construire a demersului didactic, de 
evaluare a activităŃii elevilor şi a propriei activităŃi.  

Tipul de integrare a celor trei domenii propus 
în manualele Humanitas este original, relevând 
corelaŃiile esenŃiale ce se pot face între studiul 
limbii, al literaturii şi al comunicării, fiind un 
element de noutate în didactica limbii materne. 
Astfel, de pildă, discutarea naraŃiunii este asociată 
cu recunoaşterea valorii timpurilor verbale, care 
corespund unor momente ale subiectului, şi cu 
povestirea orală sau redactarea unor experienŃe 
personale, prin care elevul exersează folosirea 
corectă a timpurilor verbale în construirea unui fir 
epic.  

 
Pentru manualele HUMANITAS de liceu, 

răspunde Liviu Papadima 
1. Pe scurt, privind experienŃa de autor de 

manuale. „ConcepŃia“ seriei Humanitas este 
expusă în Reperele didactice editate, cu începere 
din vara lui 2001, ca auxiliare pentru manualele 
respective. Am vrut – întregul grup de autori – să 
facem manuale cu un pronunŃat caracter interactiv, 
care să-i stârnească pe elevi, să-i pună la treabă, 
să-i provoace să gândească, să-i îndemne să se 
exprime, să-i ajute să se descopere pe ei înşişi. 
Sunt, de aceea, manuale concepute în primul rând 
pentru lucrul în clasă. Am vrut, totodată, să facem 
manuale vii şi atractive. O vioiciune provocatoare 
se simte cel mai bine, cred, în manualul de clasa a 
IX-a, construit pe o programă mai permisivă şi mai 
tentantă – plăcerea textului! Manualele de clasa a 
X-a şi a XI-a le-am gândit pe aceeaşi dominantă 
interactivă, într-o notă ceva mai „doctă“. E vorba 
doar de o înălŃare a ştachetei. În rest, abordarea 
problematizantă – nu numai a literaturii, ci şi a 
faptelor de limbă, de exemplu – în locul 
dăscălelilor expozitive a rămas pe mai departe 
nota distinctivă a acestor manuale. De asemenea, 
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este definitorie pentru concepŃia întregii serii 
preferinŃa netă pentru ceea ce se numeşte, în sens 
larg, un demers „inductiv“: de la concret la 
abstract, de la particular la general, de la 
„experienŃă“ – de viaŃă, de comunicare, estetică, 
culturală etc. – la „conceptualizare“. Chiar şi în 
procesarea informaŃiei, ne-am străduit, pe cât 
posibil, să „ne punem în mintea elevilor“, 
întrebându-ne în permanenŃă dacă ei au datele 
necesare pentru înŃelegerea judicioasă a cutărei 
sau cutărei aserŃiuni pe care eram ispitiŃi să le-o 
„livrăm“. 

2. DificultăŃi anticipate şi surmontate? Când 
începe discutarea în grup a proiectului de manual 
ai în faŃă parcă numai dificultăŃi. Iar alegerea 
textelor, pe care s-a bătut atâta monedă, probabil 
că nici nu e cea mai mare. Greu este să obŃii 
coerenŃa unui manual – să proiectezi 
subordonarea părŃilor faŃă de întreg, de la structura 
de ansamblu până la rubricaŃia fiecărei unităŃi şi 
distribuirea paşilor didactici sau a informaŃiei pe 
întreg parcursul. Din punctul acesta de vedere, 
cred că am reuşit o performanŃă neaşteptată: 
„vocile“ fiecărui autor în parte nu se mai recunosc 
aproape deloc în manuale. 

3. Nu am avut răgaz, nici eu şi nici colegii mei, 
să ne gândim la posibile revizuiri. Nu am scos încă 
nici măcar ultimul manual al seriei. 

4. Bănuiesc că întrebarea este dacă aş scrie 
din nou un manual… (de exemplu, de clasa a IX-
a). Cu siguranŃă, n-am de gând s-o fac. Cel puŃin 
deocamdată. 

5. Ce se înŃelege prin „conŃinuturi foarte 
dense“? E vorba de numărul textelor care 
figurează în manuale, de dificultatea acestora, de 
numărul sau dificultatea sarcinilor didactice în 
general – teme, exerciŃii etc. –, de cantitatea sau 
dificultatea informaŃiei – concepte operaŃionale, 
lecŃii sintetice etc.? Manualele cuprind, de regulă, 
mai multe texte decât minimul specificat în 
programă. Profesorul va opta în funcŃie de clasă, 
de particularităŃile textelor, de alocarea timpului. 
Unele texte pot fi folosite pentru studiu, altele doar 
pentru recomandări de lectură. Chestiunea 
dificultăŃii textelor selectate e mult mai complicată. 
Ar merita o discuŃie amănunŃită ce face un text 
greu sau uşor – atenŃie: totdeauna pentru un 
anumit cititor şi într-o situaŃie dată. În linii mari, trec 
drept „uşoare“ textele familiare – cele pe care 
profesorii s-au obişnuit să le comenteze fără 
probleme – sau cele care, prin „înrudiri de familie“ 
cu texte deja cunoscute, se pretează la aplicarea 
unor „practici interpretative“ – le putem numi şi 
„strategii de lectură“ – pe care profesorii le 
stăpânesc deja – de pildă, identificarea figurilor de 
stil, a „valorilor expresive“, discutarea 
„semnificaŃiilor“ simbolice sau metaforice, 
„caracterizarea personajelor“ etc. Să nu uităm însă
: văzut dinspre elev, care are alt fundal aperceptiv 
şi alte uzanŃe şi motivaŃii de lectură, un text poate 
apărea în cu totul altă lumină în privinŃa 

„dificultăŃii“. Referitor la sarcinile didactice, oferta 
manualului e firesc să depăşească un minim al 
posibilităŃii de efectuare în timpul aflat la dispoziŃie. 
Blocajele produse de o dificultate excesivă a 
sarcinilor didactice se datorează frecvent 
eşalonării lor defectuoase. Şi mai adesea, 
supralicitării nivelului de performanŃă scontat. În 
principiu, ideea că un profesor care nu „a terminat 
manualul“ nu şi-a făcut munca nu mai are ce căuta 
în educaŃie. Manualul e un instrument. Atât. Pentru 
supraîncărcarea informaŃională există de 
asemenea „remedii“. Profesorul recomandă ce şi 
cum va învăŃa elevul din manual. Sau, dacă un 
manual i se pare prea „îmbâcsit“, saturat cu 
informaŃie care îl încarcă degeaba pe elev, îl va 
refuza pur şi simplu. Cât priveşte accesibilitatea 
informaŃiei, asta e, iarăşi, altă poveste. Ni se pare 
adesea că explicarea unei probleme de teorie 
literară sau lingvistică trebuie făcută strict în 
termenii savanŃi de specialitate, altminteri e 
„neştiinŃifică“. E o eroare. Nu mai puŃin, însă, 
„traducerea“ corectă a metalimbajelor respective e 
adesea anevoioasă. Aici intervine priceperea 
autorilor: în a transfera noŃiunile şi ideile de 
specialitate în sfera „culturii generale“. S-a repetat 
până la saŃiu ideea de bun simŃ că n-are nici un 
rost să ne propunem să pregătim în şcoală 
teoreticieni, istorici sau critici literari. Prestigiul 
academic al respectivelor discipline rămâne însă 
un fetiş greu de dislocat din învăŃământul 
preuniversitar de limba şi literatura română. 

6. Integrarea componentelor amintite a fost 
urmărită cu atenŃie şi consecvent în manualele 
Humanitas – de la structura de ansamblu la felul în 
care îşi răspund diversele sarcini didactice. Cu ce 
rezultate – rămâne să judece cei care folosesc 
aceste manuale. 

 
Editura Sigma (Nicolae Manolescu  

(coordonator pentru manualele pentru clasa a IX-a, 
a X-a, a XI-a şi a XII-a)) 

1. ConcepŃia care a stat la baza manualului (de 
fapt, a manualelor pentru clasele IX, X,  XI şi XII), pe 
care le-am coordonat la Editura Sigma din Bucureşti, 
este aceeaşi care a stat la baza noii programe (încă în 
vigoare) de literatură română pentru liceu. În două 
cuvinte: predarea se doreşte să fie interactivă, 
apelând, prin întrebări, la spiritul critic al elevilor, la 
imaginaŃia lor, şi eliminând comentariile gata făcute 
care au intoxicat învăŃământul umanist decenii la rând; 
accentul cade pe capacitatea presupusă de înŃelegere 
a elevilor, iar în clasa a IX-a, şi pe ceea ce se 
presupune a-i atrage, când e vorba de tematica 
operelor literare, a-i deprinde cu plăcerea lecturii; 
istoria literaturii e redusă la minimum necesar (în 
clasele a X-a şi a XI-a), în ideea că liceul nu 
pregăteşte filologi, ci oameni cu o cultură acceptabilă; 
în clasa a XII-a, se consolidează studiul literaturii prin 
dezbateri şi oferirea unei plaje cât mai largi de lecturi 
(interpretări) posibile în raport cu evoluŃia istorică a 
genurilor, speciilor, formelor. 
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Nu sunt sigur că această concepŃie a fost 

receptată corect de toată lumea. DificultăŃile le-am 
avut mai cu seamă cu dascălii intraŃi în inerŃie (ca 
să nu zic rutina vârstei), dezobişnuiŃi să-i facă pe 
elevi să gândească singuri cu capul lor şi chiar 
refuzând să citească ei înşişi lucruri noi. Din 
informaŃiile pe care le am (trei dintre autorii 
manualului coordonat de mine sunt sau au fost 
profesori de liceu), elevii au primit mai bine decât 
profesorii aceste manuale. 

2. Cam acestea au fost în primul rând şi 
dificultăŃile: în primul rând, rutina didactică. Altele 
au venit de la MEC. Când au aprobat manualele, 
în 2001,  îndeosebi,  membrii comisiilor de resort 
n-au avut întotdeauna în vedere incompatibili-
tatea lor cu programa . În consecinŃă, unele 
manuale au reintrodus pe fereastră ceea ce au dat 
afară pe uşă: comentariile. Acest lucru trebuia 
penalizat. Sigur, noile comentarii nu mai sunt chiar 
cele vechi: o anume perfidie în mascarea lor se 
observă lesne, dar spiritul e, vai, acelaşi.  

3. Nu pot răspunde în general  la o asemenea 
întrebare. Am schimbat, de la an la an, multe 
lucruri, acelea pe care profesorii mi le-au semnalat 
ca prea dificile, confuze, nepotrivite etc. De 
exemplu, la capitolul despre eseu, unde ilustram 
cu George Călinescu (în clasa a X-a) şi anume cu 
Sensul clasicismului, am renunŃat, la reeditare, la 
text, care n-a “prins” deloc. Spunând asta, am fost 
acuzaŃi în presă de populism, că ne pliem 
exigenŃele pe competenŃa elevilor. Nu de populism 
e vorba, ci de nevoia unei receptări corecte. Iar a 
Ńine seama de preferinŃele elevilor este o obligaŃie 
didactică. EducaŃia nu se poate face împotriva  
percepŃiei ori gustului elevilor.    

4. Desigur, în ce priveşte concepŃia, structura. În 
ce priveşte textele, ele pot fi schimbate (sau trebuie să 
fie); mi-e greu să spun acuma care şi de ce. Dar 
practica predării la clasă ne pune mereu în situaŃia de 
a renunŃa la unele şi de a introduce altele.  

5. Densitatea manualelor este, într-adevăr, prea 
mare. Cauza e simplă. Când am elaborat programa, 
ne-am izbit de pretenŃiile unora dintre profesori, care 

nu voiau cu nici un chip să înŃeleagă că un manual 
nu poate conŃine toată literatura; ni se cerea mereu 
să adăugăm autori şi texte; eram arătaŃi cu degetul 
ca nepotriviŃi fiindcă, de pildă, nu am fi acordat lui 
Eminescu destule ore sau fiindcă lipseau, să zicem, 
Coşbuc ori Goga. Am rezistat cât am putut, dar nu 
cât ar fi trebuit. Argumentele de bun simŃ nu ne-au 
ajutat. I-am întrebat, de pildă, şi pe unii dintre 
colaboratorii mei la programă cum văd ei predarea 
la un liceu din Anglia, FranŃa sau Italia a literaturilor 
cu pricina: câte ore Shakespeare? câte Goethe? 
câte Dante? şi câŃi autori ar trebui să fie obiect de 
manual? Un simplu calcul, le-am spus,  arată că 
numărul de ore ca să predai o literatură veche de 
mai multe secole depăşeşte de zeci de ori 
capacitatea fizică a perioadelor de studii şcolare. 
Literatura română n-are decât trei-patru sute de ani 
acoperiŃi, aşa că ne descurcăm noi cumva. Dar ce 
am face cu cea japoneză dacă am fi la Tokyo? O 
celebră istorie a literaturii nipone începe cu un 
capitol întitulat “Prima mie de ani”. Şi încă un aspect. 
RezistenŃele întâmpinate n-au fost de natură 
practică, dar (?) ideologică: poetul naŃional ar merita 
etc.,etc.ObiecŃia mea a fost că avem nevoie de mai 
multe ore spre a studia pe Ion Barbu şi pe poeŃii 
moderni, dată fiind dificultatea textelor lor, devenit, 
după un secol, aproape complet inteligibil. ObiecŃia 
n-a contat: nu problema concretă a lecŃiei îi 
preocupa pe colegii mei, ci mica demagogie 
referitoare la Eminescu, poetul naŃional, care etc. 

6. Nu mă pot pronunŃa cu privire la soluŃia 
proprie. Cred că am găsit o cale acceptabilă de a 
lega literatura de comunicare (limba face parte din 
comunicare în noua terminologie pedagogică!) şi 
anume tratând chestiunile de vocabular, 
gramatică, stil etc. acolo unde textele literare ne 
permiteau să le ilustrăm mai bine. AlŃi autori de 
manuale le-au separat. Eu le cred inseparabile. 

  
 
Editura Teora (Adrian Costache, autor al 

manualului de limba şi literatură română pentru 
clasa a X-a)                      

1. Cred că cel mai presant lucru pe care l-am 
avut în vedere a fost să nu facem un manual 
descriptiv, dominat de informaŃie…Dar cum să 
selectezi informaŃia? - iată o problemă fiindcă ceea 
ce mie, ca profesor, mi se pare accesibil şi esenŃial 
s-ar putea să nu fie aşa…Primejdia este să mă las 
“manipulat” de statutul meu de adult care-şi uită 
interlocutorii şi foloseşte adesea un limbaj 
inaccesibil lor. Sau informaŃia chiar să fie 
esenŃială, dar nu şi accesibilă şi invers…Psihologic 
vorbind, a trebuit să ne luptăm şi cu o altă tentaŃie 
a şcolii româneşti, cea maximalistă, care domină 
încă învăŃarea, practica şcolară cotidiană… Vezi şi 
unele dintre manuale!… Global vorbind, ne-am 
gândit destul de des cum să-i „provocăm” pe elevi, 
cum să instituim dialogul ca formă de comunicare 
didactică, iar o cale era aceea de a integra ceea ce 
ei ştiau sub forma experienŃei lor de viaŃă, sau ca 
informaŃie extracurriculară în structura lecŃiilor… 
Uneori am reuşit, uneori nu! 
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2. Cred că am răspuns în bună măsură la 
punctul 1. O dificultate în plus a constituit-o şi 
termenul de redactare…Ca şi munca…în echipă! 

3. Nu m-am gândit prea mult!… Istoria recentă 
a manualelor de liceu este prea sinuoasă… Iar 
pentru mine, descurajantă! 

4. Probabil că, într-o anumită măsură, da!… 
Acum ştiu, cel puŃin teoretic, mult mai multe despre 
“cum se face un manual”, ce texte mă favorizează, 
ce libertăŃi îmi pot lua…Este foarte important acest 
lucru…Pe de altă parte, am câştigat şi o anume 
experienŃă metodică de un anume tip, esenŃială în 
alcătuirea unui manual…E o problemă 
capitală!…Altminteri, multă lume ştie carte şi ar 
putea scrie un manual! 

5. Mi-aŃi dat răspunsul la întrebare. 
ConŃinuturile sunt într-adevăr dense iar “… 
profesorii nu sunt încă pregătiŃi să facă selecŃia 
conŃinuturilor în funcŃie de obiectivele/ 
competenŃele urmărite în programă” (cu condiŃia ca 
programa însăşi să nu poarte în ea reziduurile 
maximalismului)… De altfel, cred că şcolii 
româneşti îi lipseşte, vizibil încă, “exerciŃiul 
esenŃializării”. În condiŃiile actuale [problema 
conŃinuturilor dense] cred că e nevoie doar de un 
bun manual şi de un bun profesor… 

6. SoluŃia la care s-a recurs are meritul de a fi 
pus tranşant problema… Ea însă rămâne 
deschisă… Trecutul academic şi reflectarea lui în 
manualele şcolare e foarte aproape de noi şi noi 
suntem încă sub semnul acelor structuri şi acelor 
logici didactice… 

 
Editura Teora (Florin Ioni Ńă autor al 

manualului de limba şi literatura română pentru 
clasa a X-a) 

1. Am plecat de la ideea că, la capătul celor 
doisprezece ani de şcoală, absolventul nu va trebui să 
devină nici critic literar şi nici măcar candidat la 
examenul de admitere al FacultăŃii de Litere, ci doar 
cititor cât de cât avizat, capabil să se orienteze în 
labirintul unei biblioteci ori să-şi exprime şi să-şi 
motiveze o opinie (şi aceasta nu numai despre 
“registrul gingaş” al ideilor literare) într-un limbaj 
“normal” (fără interjecŃii şi cu un minim de adverbe şi 
de adjective). Dar pentru aceasta el trebuie ajutat să 
înveŃe să meargă singur şi nu obligat să accepte să 
fie dus continuu de mână. Şi cum soluŃii unice nu prea 
există (deşi, de la o vreme, un asemenea gând parcă, 
parcă începe să prindă iar contur), mi-am propus să 
încurajez gândirea critică, încercând să elimin pe cât 
posibil dirijarea către SoluŃie (oare am reuşit?). Am 
oferit aşadar sugestii şi nu Legi, am propus un număr 
cât mai mare de exerciŃii aplicative vizând înŃelegerea 
textului, dosare critice rezonabile ca dimensiune, care 
să conŃină totuşi măcar o minimă orientare în ceea ce 
priveşte conŃinutul textelor recomandate, explicaŃii 
despre personalităŃile întâlnite în paginile manualului 
şi (de ce nu?) o iconografie pe care am gândit-o în 
concordanŃă cu operele literare discutate. În privinŃa 

receptării demersului şi luând ca reper tirajul 
comunicat de editură, aş rosti un “da” cu (mai mult de) 
jumătate de gură. Şi acelaşi lucru în privinŃa reacŃiilor 
din presa scrisă. Dar să mai aşteptăm. 

2. Deşi nu sunt chiar începător într-ale 
manualelor, nu am anticipat nici pe departe dificultăŃile 
care s-au ivit din momentul în care am pornit efectiv la 
drum. Le-am depăşit însă cu “răbdare şi tenacitate”, 
cum spune un personaj al lui Marin Preda. Şi, mai 
ales, colaborând excelent cu domnul profesor Adrian 
Săvoiu. Să numesc câteva, fără a le şi ierarhiza: 
alegerea unor texte suport potrivite şi pentru aplicaŃiile 
de limbă şi comunicare, fapt care a impus renunŃări 
“dureroase” (“literatură mică, valori multe”, cum ar zice 
Ioan Groşan), termene de predare niciodată suficient 
de generoase, prea desele schimbări ale schimbării 
venite “de sus”, obligaŃia încadrării într-o procustiană 
limită de pagini (dar ce noroc pentru elevi!)… 

3. Aş opta (am optat deja) pentru o structură 
mai riguroasă a capitolelor, pentru renunŃarea la 
numeroasele benzi laterale, la chenare şi la 
inserturi, care obosesc ochiul şi nu aduc beneficii 
utilizatorului, chiar dacă fac pagina mai vie. 

4. După experienŃa acumulată, cred că nu aş mai 
scrie manuale. Şi i-aş sfătui şi pe alŃi temerari să se 
gândească bine înainte de a face pasul. Totuşi, 
dacă…, nu cred că aş face schimbări spectaculoase, 
mai ales că nu am dus până la cap întreaga “acŃiune”. 
Şi, în actualele condiŃii, nici nu sunt sigur că o voi 
putea duce. 

5. Mă voi referi numai la conŃinuturile manualului 
realizat împreună cu domnul profesor Adrian Săvoiu. 
Fără îndoială că, privit în ansamblu, el “geme” de 
informaŃii. Dar legea nu o face manualul, care este 
în fond numai un auxiliar, ci programa. Or, în 
această privinŃă lucrurile sunt ceva mai liniştitoare. 
Există un număr rezonabil de competenŃe care 
trebuie atinse printr-un număr tot (relativ) rezonabil 
de conŃinuturi, iar profesorul poate opta pentru 
parcursul care lui i se pare cel mai potrivit. Cred însă 
că este normal ca un manual să ofere mai mult, dar 
tot atât de normal mi se pare ca şi beneficiarul să fie 
convins că “mai mult nu înseamnă tot, şi că din 
acest “mai mult” el trebuie oricum să aleagă (cu 
programa în faŃă, evident) parcursul pe care îl 
consideră optim. Nu întrevăd soluŃii-minune pentru 
rezolvarea problemei, în afara unui (minim) efort de 
conştientizare a acestui fapt. 

6. Fără îndoială. Dar nu consider că este 
necesar câte un ghid pentru fiecare manual, ci 
doar unul "general" (există deja atât pentru 
curriculum, cât şi pentru evaluare), care să ofere 
clarificări teoretice. Aplicarea practică este (ar 
trebui să fie, nu?) individuală, în fond. 

7. SoluŃia aleasă mi s-a părut cea mai bună 
(cum altfel?), dar confirmarea/infirmarea nu poate 
veni decât de la utilizatorii manualului. 
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Evaluatori  
1. În ce măsură criteriile cu care aŃi operat în evaluare au corespuns sau nu orizontului dumneavoastră de 

aşteptare? 
2. În urma experienŃei acumulate, ce sugestii aŃi face autorilor de curriculum şi de manuale şcolare? 
3. În contextul actual, când s-a limitat numărul de manuale pentru liceu la trei, ce modificări/completări ale criteriilor 

de evaluare a-Ńi face pentru a fi convinşi că cele selectate sunt cele mai bune? 
4. AŃi putea explica ce a deteminat ca dintre toate manualele aprobate pentru clasa a XI-a, ministerul să opteze 

pentru cele trei, deşi evaluarea nu a vizat o ierahizare?  
 
 Prof. dr. Mircea Bertea  (Colegiul NaŃional 

„Gheorghe Lazăr”, Cluj) 
Aş dori să precizez dintru început că ancheta, 

prin utilitatea ei (în forma aceasta şi la momentul 
acesta, adică foarte târziu!), mi se pare vânare de 
vânt…Ştiu că s-ar putea obiecta că se poate învăŃa 
şi din greşeli, că niciodată nu e prea târziu, că 
ancheta ar putea avea ecou şi, prin urmare, ar 
putea duce la necesare rectificări. Ştiu! Dar mai 
ştiu că zarurile au fost aruncate. Şi mai ştiu că Ńinta 
a fost atinsă, adică misiunea îndeplinită! Ce fel de 
Ńintă şi care misiune? Identificarea acestora este şi 
de datoria Domniilor voastre… (LuaŃi, vă rog, 
această afirmaŃie a mea ca pe un reproş!). 

Din câte ştiu eu, toŃi evaluatorii au fost pregătiŃi de 
Consiliul Britanic România şi de Consiliul NaŃional 
pentru Aprobarea Manualelor. Eu nu pot uita cursurile 
acestea, deoarece, în cazul seriei la care am 
participat, ele (cursurile) s-au  desfăşurat la Sinaia, 
hotel „Furnica”, chiar de Ziua Na Ńional ă a României 
! Asta poate spune mult despre felul în care suntem 
noi evalua Ńi ca popor, ca Ńară, dacă vreŃi!!! Să ne 
mai mirăm atunci de manuale?! Şi manualele ca noi! 
VeŃi spune, poate, că era de datoria noastră (a mea, 
în speŃă!)  să protestăm, să le aducem aminte 
englezilor că sărbătorile naŃionale ale Ńărilor unde ei 
au consilii reprezentative trebuie respectate (Unde 
sunt gentlemanii de altădată?!). Am făcut acest lucru. 
De la Consiliul NaŃional pentru Aprobarea Manualelor 
m-au trimis (telefonic) la Consiliul Britanic, spunându-
mi că ei se ocupă de aceste cursuri. Am sunat şi 
acolo, m-am prezentat şi le-am atras atenŃia că în 
prima zi a lui decembrie este sărbătoarea noastră 
naŃională. Mi-au răspuns că nu mă obligă nimeni să 
particip la aceste cursuri, că, din punctul lor de vedere, 
pot rămâne la Cluj pentru a sărbători acest eveniment 
alături de Funar (sic!). Doresc să precizez că fusesem 
selectat la aceste cursuri în urma unui concurs! M-am 
hotărât atunci să particip neapărat, tocmai pentru a 
putea protesta direct, de faŃă cu Gillian Cowell, 
directorul de proiecte, şi cu d-na prof. univ. Mirela 
Ştefănescu, preşedinta Consiliul NaŃional pentru 
Aprobarea Manualelor. Speram să pot face acest 
lucru la deschiderea cursurilor, în dimineaŃa zilei de 1 
Decembrie. Cred că aŃi ghicit că n-am avut cui să mă 
plâng, fiind prezenŃi la deschidere doar funcŃionarii de 
rând şi formatorii. Preşedinta Consiliul NaŃional a sosit 
în după-amiaza zilei şi, atunci când ne-a întâlnit în 
plen, n-a dat vreun semn că ar şti de Ziua NaŃională a 
României… ne-a vorbit însă despre nepoŃica (sau 
nepoŃelul) Domniei sale şi despre obligaŃiile de 
bunică! (Indirect, aveam, aşadar, şi sugestia de 

nepotism. IntenŃia pamfletară fiind marcată, ne putem 
acum întoarce la manuale!). 
Am să răspund, pe scurt, la întrebări: 

1. Au corespuns, au fost chiar prea complexe (voi 
reproduce câteva dintre ele, între paranteze, pentru 
cititorii mai puŃin avizaŃi). Sinceri să fim, aceste criterii 
sunt cam mult pentru un om care trebuie să facă 
referire autorizată şi să ierarhizeze corect (după două-
trei zile de formare) ofertele de manuale în funcŃie de 
conformitatea cu programa şcolară (obiective cadru, 
obiective de referinŃă, lista de conŃinuturi), de 
conŃinutul acestora (particularizat în funcŃie de 
specificul disciplinei: corectitudinea şi claritatea 
informaŃiei, calitatea şi adecvarea exemplelor, 
lecturilor suplimentare, tabelelor, diagramelor etc., 
precum şi contribuŃia acestora în lămurirea şi 
consolidarea cunoştinŃelor, actualitatea informaŃiilor şi 
a interpretării acestora, calitatea activităŃilor practice 
recomandate, corelarea cu achiziŃiile din clasele 
anterioare, valoarea formativă pentru viaŃa 
profesională, publică şi privată, modul de influenŃare a 
interesului şi a motivaŃiei pentru disciplina respectivă), 
de nivelul limbajului (corect, adecvat disciplinei şi 
accesibil, care să contribuie la îmbogăŃirea 
vocabularului, la adecvarea dimensiunilor frazelor şi a 
paragrafelor la nivelul de vârstă, la asigurarea unei 
frecvenŃe ulterioare corespunzătoare a termenilor nou-
introduşi etc.), de metoda pedagogică (organizarea, 
gradarea şi accesibilitatea conŃinutului ştiinŃific, modul 
în care conŃinutul ştiinŃific este sprijinit, consolidat şi 
dezvoltat prin activităŃi practice, contribuŃia textului, 
ilustraŃiei şi a aplicaŃiilor la formarea şi dezvoltarea 
capacităŃilor şi deprinderilor, la stimularea gândirii 
independente şi a creativităŃii, calitatea şi varietatea 
modalităŃilor de evaluare), de prezentare şi 
tehnoredactare (claritatea aşezării în pagină şi a 
imprimării, lizibilitatea tipografică, adecvarea 
dimensiunilor literelor la vârsta elevilor, varietatea 
caracterului literelor, dimensionarea rândurilor şi a 
spaŃiilor dintre acestea, punerea în evidenŃă a 
elementelor esenŃiale ale textului, marcarea temelor 
facultative), de ilustraŃii (varietatea şi calitatea tehnică 
a graficelor, diagramelor, desenelor, fotografiilor, 
schemelor etc., caracterul funcŃional al ilustraŃiilor şi 
adecvarea lor la specificul disciplinei, calitatea artistică 
şi armonia cromatică, echilibrul text-ilustraŃie, 
integrarea ilustraŃiei în text) şi de originalitate 
(exprimarea, interpretarea şi prezentarea într-o viziune 
deosebită a conŃinutului disciplinei, prin alegerea 
textelor, a limbajului, a ilustraŃiilor, a exemplelor, a 
experienŃelor, a aplicaŃiilor, maniera în care sunt 
create situaŃii de învăŃare prin text, ilustraŃii, exerciŃii, 
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teste etc., modalităŃi de dezvoltare a interesului 
cognitiv, procedee utilizate pentru formarea 
comportamentului ecologic, în scopul protejării 
mediului şi a vieŃii umane, valorificarea conexiunilor 
intra-, inter- şi pluridisciplinare, originalitatea folosirii 
ilustraŃiei şi tehno-redactării).Tocmai pentru că sunt 
foarte multe şi foarte complexe aceste criterii, aş 
propune specializarea evaluatorilor pe unul, maximum 
două domenii de competenŃă şi evaluarea încrucişată 
cu cel puŃin trei evaluatori  pentru fiecare ofertă. 

2. Să lucreze cât mai temeinic şi, atunci când 
proiectează curriculum-ul sau manualul, să se 
gândească prioritar la elevi, nu la profesori sau la 
cunoştinŃele proprii de specialitate. 

3. Nu poŃi fi sigur niciodată că manualele 
selectate au fost cu adevărat cele mai valoroase, 
chiar când sunt cele mai bune intenŃii şi evaluatorii 
sunt cât se poate de corecŃi, tocmai din cauza 
complexităŃii şi dificultăŃii procesului de selecŃie! Din 
experienŃa pe care o am în evaluarea de manuale pot 
să afirm că intenŃiile de corectitudine ale Consiliului 
NaŃional pentru Evaluarea Manualelor şi ale 
Ministerului au fost evidente (am corectat în condiŃii de 
maximă securitate, chiar prea izolaŃi, „păziŃi” 
permanent de un reprezentat cu funcŃie importantă din 
Minister). Aceste măsuri eu le consider superflue, 
deoarece nu la nivel de evaluator individual se iau 
hotărârile…de altfel, noi nici nu ştim ce s-a întâmplat 
în continuare cu manualele evaluate. Am predat 
documentele de evaluare şi gata! Cred că ar trebui 
modificat sistemul de evaluare, în sensul organizării ei 
după sistemul licitaŃiei publice, poate chiar televizate, 
licitaŃie la care evaluatorii ar putea juca rolul de 
ofertanŃi ai manualelor evaluate şi selectate în 
prealabil, pe care să le propună apoi spre cumpărare 
editurilor interesate.  

AdevăraŃii  evaluatori sunt profesorii şi elevii din 
şcoli, numai că, din păcate, evaluarea lor e, cel puŃin 
până în prezent, nevalorificată. Atâta timp cât vor 
continua să se manifeste interese financiare enorme 
din partea editurilor care publică manuale, sistemul de 
selecŃie, oricât de bine ar fi organizat, poate fi viciat. 
Banul e ochiul dracului! 

De aceea, propun ca, în condiŃiile în care şi 
aşa avem un Minister sărac, să se înfiinŃeze o 
editură a Ministerului, editură care să publice toate 
manualele. Am scăpa de corupŃie, mită şi, mai 
ales, nu s-ar mai îmbogăŃi pe spinarea elevilor şi a 
părinŃilor persoane particulare. Cu beneficiul 
realizat de această editură (complex de edituri) s-ar 
putea rezolva problema manualelor pentru elevii 
săraci, pentru zonele defavorizate, burse pentru 
Centrele de excelenŃă etc. (Mă mir că nimeni din 
cei cu putere de decizie nu a sesizat încă ridicolul 
situaŃiei în care ne găsim cu bursele pentru elevii 
de liceu: 30.000 de lei /lună!!!!). 

4. Nu pot să răspund la această întrebare. Nu 
am nici un fel de informaŃie directă. 

 
 
 

Nicoleta Ionescu  (Liceul Teoretic „Jean 
Monet” - Bucureşti) 

1. În general, criteriile au fost bine gândite, 
vizând atât conformitatea cu programa, conŃinutul 
ştiinŃific cât şi aspectul metodic. Ele au fost 
discutate de către comisii şi, de la un an la altul, s-a 
îmbunătăŃit proporŃia punctajelor in favoarea 
criteriilor mai importante. Însă criteriul care i-a pus 
in dificultate pe evaluatori şi, din nefericire, a lăsat 
cale liberă unor departajări incorecte a fost 
“calitatea materialelor”, aspect pe care un cadru 
didactic nu îl putea aprecia; iar când a fost adus un 
expert englez, se pare că acesta a făcut  
măsurători  neconfirmate ulterior de LAREX, prin 
care ar fi servit interesele unor edituri. Deci, acest 
criteriu trebuia exclus din setul comisiei de 
evaluare formate din profesori. În ceea ce priveşte 
manualele finanŃate de Banca  Mondială (I-IV şi 
gimnaziu), trebuie precizat faptul că luarea in 
calcul a preŃului a schimbat ordinea valorică 
stabilită de comisie, ceea ce, iarăşi, nu a fost in 
favoarea învăŃământului. 

2. Consider că alcătuirea curriculumului 
trebuie să pornească de la finalitatea învăŃării. La 
ora actuală, când totul este într-o tranziŃie fără 
sfârşit, nu se ştie prea bine spre ce ideal 
educaŃional ne îndreptăm; mai ales in ceea ce 
priveşte învăŃământul liceal, atâta timp cât nu este 
limpede ce fel de bacalaureat se va da, 
curriculumurile nu pot fi apreciate ca bune sau nu. 
Manualele alternative de limba şi literatura română 
de liceu cuprind noŃiuni din sfere foarte diverse 
(istorie literară, teorie literară, comunicare, 
lingvistică, stilistică etc.), ceea ce ar fi un lucru 
foarte bun dacă nu ar fi aplicate haotic pe texte, 
fără continuitate şi fără suficientă sistematizare, 
uneori neŃinându-se seama că nu oricărui tip de 
text i se poate aplica orice grilă de lectură. 
Gruparea textelor, la clasa a IX-a, pe criteriul 
tematic este total neinspirată şi ineficientă. 

3. Nu am lucrat la evaluarea manualelor de 
liceu, dar am înŃeles ca acestea au trecut printr-o 
singură etapă de evaluare, cu un grad de toleranŃă 
destul de mare. Cred că ar trebui procedat ca la 
gimnaziu, prin introducerea a cel puŃin două etape, 
pentru a se constata dacă neajunsurile semnalate 
în referatele comisiei sunt  remediate. 

4. Nu ştiu de ce au fost alese exact aceste trei 
manuale şi nu aş vrea să fac afirmaŃii 
neîntemeiate. 

 
Doina Iordache (profesoară la Şcoala 

Generală nr. 111 “George Bacovia” -  Bucureşti) 
1. Evaluarea manualelor pentru gimnaziu s-a 

făcut pe baza unor criterii corecte. Nu în acelaşi 
mod s-a procedat pentru manualele de liceu. Lipsa 
punctajului a făcut imposibilă ierarhizarea, element 
indispensabil într-o evaluare obiectivă. La liceu s-a 
lucrat formal. 

2. ExigenŃele de prim-ordin vizează curriculum-
ul. Se impune ca autorii de programe şcolare să fie 
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nu numai profesori cu experienŃă didactică, cu 
recomandări din partea cadrelor didactice 
universitare, dar şi autentici oameni de cultură. 
Actualele programe sunt supraîncărcate, fiindcă 
autorii lor n-au ştiut să facă o selecŃie bună a 
conŃinuturilor. Un alt aspect al acestei probleme 
este că autorii programelor nu cunosc realitatea 
şcolii româneşti de astăzi. Atunci când, intr-o 
proporŃie îngrijorătoare în clasa a V-a promovează 
elevi care nu ştiu să citească şi să scrie, 
obiectivele frumoase ale programelor vor rămâne 
simple deziderate. EficienŃa acestor programe, în 
final, este foarte scăzută. 

3.  Autorii de manuale trebuie să fie în primul rând 
specialişti autentici. De aceea, un manual cu greşeli 
de conŃinut ( fie şi puŃine la număr ) este inacceptabil. 
Pe lângă aceasta, autorii de manuale trebuie să 
cunoască bine psihologia învăŃării. Un exemplu care 
ilustreaza toate aceste carenŃe este manualul de 
limba română, clasa a VIII-a, autor Iancu Marin. Se 
impune revenirea la prima experienŃă privind 
evaluarea, cea a manualelor pentru gimnaziu. E 
necesară o singură comisie, cu profesori care să fi 
parcurs stagii de instruire, aşa cum s-a procedat când 
de evaluarea manualelor s-a ocupat prof. universitar I. 
Fisher. Ministerul, care patronează azi această 
nedorită situaŃie, renunŃând la forma iniŃială, dă 
dovadă de incompetenŃă. 

4.  E o întrebare la care trebuie să vă răspundă 
ministerul. Lipsa ierarhizării demonstrează iarăşi că 
am revenit la formalism şi că nu dorim competenŃă 
autentică. 

 
Lumini Ńa Medeşan (profesoară la Colegiul 

NaŃional „George Coşbuc” - Cluj) 
1. Criteriile de evaluare prevăzute de CNAM au 

fost diferite pentru manualele de gimnaziu faŃă de 
cele de liceu. DiferenŃa se explică atât prin regimul 
diferit al celor două proceduri (licitaŃie cu oferte 
secretizate la gimnaziu – respectiv, manuscrise 
complete pentru avizarea manualelor în liceu în 
vederea unei pieŃe libere), cât şi prin caracterul 
succesiv al celor două evaluări (avizarea pentru 
liceu urmând cronologic, pe ani de studiu, după 
încheierea licitaŃiilor de la gimnaziu). 

Pentru prima licitaŃie la care am participat, la 
clasa a VI-a, criteriile au fost un reper în 
“ordonarea” orizontului meu de aşteptare, care era 
destul de nesedimentat. În anii următori, criteriile 

au rămas aceleaşi şi aşteptările se cristalizau în 
funcŃie de ele.  

Pentru manualele de gimnaziu, unde concurau 
15-18 oferte din care urma să rămână doar trei, 
cele opt criterii de evaluare (conformitatea cu 
programa, nivelul limbajului, conŃinutul ştiinŃific, 
metoda pedagogică, prezentarea şi 
tehnoredactarea, ilustraŃia, originalitatea, calitatea 
materialelor) au făcut posibilă selectarea celor care 
erau compatibile cu cerinŃele reformei, deşi unele - 
originalitatea - erau greu de notat, iar altele, prin 
complexitate - metoda pedagogică, nivelul 
limbajului - erau greu de cuprins într-un punctaj 

La liceu, criteriile au rămas doar şase 
(conformitatea cu programa, calitatea conŃinutului, 
nivelul limbajului, caracterul non-discriminatoriu, 
metoda pedagogică, ilustraŃia şi tehnoredactarea), 
având în vedere că se urmărea doar o avizare în 
vederea pieŃii libere, unde editorii şi autorii îşi 
angajau răspunderea în primul rând. 

Criteriile aveau punctaje diferite (5, 10 sau 15), 
în funcŃie de importanŃa lor. Cred şi acuma că ele 
au fost cuprinzătoare (chiar dacă duceau la o 
formularistică complicată şi dosare stufoase) şi 
pertinente. Cea mai bună dovadă este calitatea 
manualelor selectate pentru gimnaziu, cu puŃine 
excepŃii. 

PotenŃialul ofertei a fost dovedit de numărul 
mare de manuale de la clasa a IX-a, cinci, şi mai 
ales de la clasa a X-a, treisprezece, multe şi 
inegale, dar pe care alegerea profesorilor şi a 
elevilor ar fi redus-o la cele potrivite nevoilor 
beneficiarilor. 

2. Sugestia pentru autorii de curriculum - 
descongestionarea; pentru autorii de manuale, 
demers didactic modern, sarcini de lucru clare şi 
cât mai variate. 

3. Aş introduce obligaŃia de a integra cele trei 
domenii ale conŃinuturilor prevăzute pentru liceu - 
literatură, limbă şi comunicare, concepte 
operaŃionale, deoarece altfel se pierde un scop 
important al noilor programe, iar unele manuale 
ignoră total această prevedere. 

4. Cred că decizia a fost determinată de 
numele autorilor/coordonatorilor, ceea ce nu a  
corespuns în toate cazurile şi criteriului calităŃii. 

 
 

 
Profesori 
1. Ce anume primează în alegerea manualelor - numele/autoritatea autorilor sau al editurii, demersul didactic, 

conformitatea cu programa, selecŃia textelor, nivelul de dificultate, aspectul grafic, preŃul (eventualul rabat), promovarea 
manualului, momentul apariŃiei pe piaŃă, altele? MotivaŃi-vă alegerea pentru trei criterii în ordinea importanŃei acordate 
de dumneavoastră. 

2. RedaŃi în procente aproximative, făcând o succintă motivare, măsura în care folosiŃi manualul ales ca instrument 
de lucru. 

3. ConsideraŃi că profesorul trebuie să aibă toate manualele care apar pe piaŃă ca bibliografie necesară? 
4. ConsideraŃi că ar fi necesar un ghid al profesorului, pe lângă manual şi pe lângă caietul elevului? 
5. Care este opinia dumneavoastră referitoare la includerea în manuale a unui mare de autori contemporani? 

CredeŃi că autorii de manuale au găsit proporŃia corectă între valorile consacrate şi aceştia? 
6. PreferaŃi manualul care propune o ofertă de interpretare (peste 50%) sau cel care ghidează prin întrebări 
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posibilităŃi de interpretare a textului? MotivaŃi-vă opŃiunea. 
7. În ce măsură apreciaŃi felul în care manualele reflectă unul dintre dezideratele actualului curriculum: modelul 

comunicativ funcŃional? 
8. Care dintre componentele manualului - limbă, literatură, comunicare - vă ridică cele mai mari dificultăŃi?  Cum le 

depăşiŃi? 
9. ApreciaŃi modul în care manualele oferă sugestii de lucru participativ-active sau consideraŃi că aceste probleme 

ar trebui să fie vizate de programele de formare continuă? 
10. În condiŃiile în care nu puteŃi alege manualul aceluiaşi grup de autori (dată fiind restructurea claselor de la 

gimnaziu la liceu, moştenirea în gimnaziu a unei opŃiuni făcute anterior, reducerea numărului de manuale pentru liceu) 
cum consideraŃi că puteŃi depăşi situaŃia pentru ca să nu existe suprapuneri obositoare de texte, hiatusuri supărătoare 
de informaŃii? 

11. AŃi participat la vreo formare care a avut ca temă alegerea manualelor sau modul de lucru cu manualele? A 
avut un impact asupra activităŃii dumneavoastră? CredeŃi că la nivelul profesorilor din toată Ńara care lucrează în condiŃii 
foarte diferite ar fi necesare astfel de formări? Cum ar trebui să se desfăşoare pentru a fi eficiente? 

12. ConsideraŃi că dumneavoastră sunteŃi pregătit pentru a putea face alegerea de manuale sau este nevoie de 
implicarea ministerului, inspectoratelor, directorilor etc. 

13. Ce sugestii aŃi face autorilor/editorilor de manuale? 
14. Ce sugestii aŃi face CNAM pentru îmbunătăŃirea grilei de evaluare? 
 
Întrebările propuse au fost orientative. Nu era necesar să se răspundă la toate. De asemenea, se puteau 

propune altele. Unii profesori ne răspund succint la toate, sub forma unui chestionar. AlŃii selectează una sau 
două. Interes mai mare l-au provocat întrebările 1, 6, 9, 11 şi 13.  

Majoritatea celor care răspuns la chestionar aleg prima întrebare, de altfel, cea mai importantă pentru 
activitatea noastră. Pentru foarte mulŃi, primele trei criterii în funcŃie de care se face alegerea sunt: 
conformitatea cu programa, demersul didactic şi gradul de dificultate. Selectăm câteva dintre motivaŃii: 

 
 
Ana Boariu (Şcoala cu clasele I-VIII nr. 8, 

Mediaş, jud. Sibiu) 
În alegerea manualului consider că trebuie să 

primeze: conformitatea cu programa, demersul 
didactic, nivelul de dificultate. 

Conformitatea manualului cu programa este 
necesară câtă vreme, la sfârşitul unui ciclu de 
învăŃare, elevii vor susŃine un examen 
(capacitate/bacalaureat) la care subiectele se vor 
formula în funcŃie de programa existentă, indiferent 
după ce manuale au studiat. Că în această programă 
se poate interveni pentru simplificare şi 
descongestionare, acesta este un alt aspect care 
trebuie avut în vedere de către cei care vor elabora 
programa/ programele viitoare. Consider, de 
asemenea, important demersul didactic. Organizarea 
secvenŃelor didactice trebuie să acopere trei niveluri: 
finalităŃile şi obiectivele învăŃării, standardele de atins 
şi conŃinuturile învăŃării. Procesul de studiere a limbii 
şi literaturii române trebuie să fie caracterizat prin 
coerenŃă, în primul rând, şi prin deschidere. Consider 
că am găsit în manualele de la Humanitas tipul de 
demers didactic coerent, incitant, captivant, deschis 
diversităŃii de interese, de opŃiuni şi de capacităŃi ale 
elevilor. În aceste condiŃii, şi evaluarea se poate face 
obiectiv. Modulele - literatură, limbă şi comunicare -, 
existente în toate manualele, le-am găsit în aceste 
manuale înlănŃuite logic, cu accent pe modelul 
comunicativ-funcŃional al limbii. Nivelul de dificultate 
trebuie avut în vedere Ńinând cont de elevii cu care 
lucrăm. Nu putem ignora nivelul limbajului, abilităŃile 
dobândite până în momentul în care preluăm clasa. 
Dar, indiferent de clasă, manualul trebuie să fie 
“limpede”, noŃiunile exprimate clar, evitându-se 

explicaŃiile prolixe. Mergând la esenŃă, lucrurile se 
simplifică, devin accesibile. 

Nu aş ignora aspectul grafic. La clasele cu care 
lucrez (V-VIII), vârsta însăşi este “colorată”. Desigur, 
preferăm (eu şi elevii) un manual viu, atractiv, 
stimulativ, chiar “vesel”, în care imaginea să trimită la 
text, iar textul la imagine, ştiut fiind că, la această 
vârstă, noŃiunea este mai accesibilă dacă se leagă de 
imagine. Totuşi, o supraîncărcare cu imagini 
dăunează scopului propus şi, de asemenea, aşezarea 
în pagină, haotic uneori, sau scrisul şters pot 
compromite intenŃiile autorilor manualului. 

SelecŃia textelor este, de asemenea, 
importantă, dar, având în vedere libertatea de a 
ilustra conceptele operaŃionale cu texte variate, nu 
cred că reprezintă un criteriu esenŃial în alegerea 
manualului. Este bine, totuşi, ca aceste texte să 
corespundă nivelului de înŃelegere a elevului. 
Dincolo de conceptul teoretic pe care îl 
promovează, textul în sine trebuie să corespundă 
unei nevoi estetice, specifice vârstei.  
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 Janina Fluera ş (Colegiul NaŃional „Moise 
Nicoară”, Arad)      

Cred că înainte de a lua o hotărâre în privinŃa 
manualului, ar trebui  să am o imagine clară 
despre ce mi se cere să fac în cadrul procesului 
educaŃional: ce ar trebui să „scot” din copilul care 
stă în faŃa mea? Potrivit reformei, există un profil 
educaŃional care descrie aşteptările exprimate faŃă 
de elevi la sfârşitul unui ciclu de învăŃământ. A lua 
în calcul acest profil înseamnă a da muncii mele 
educaŃionale un sens. În acest caz, voi şti cel puŃin 
ce manual să nu aleg: cel care nu respectă nici 
măcar spiritul reformei. (Din păcate, unele dintre 
manualele de la gimnaziu reprezintă asemenea 
exemple).  

Programele de gimnaziu şi de liceu au fost 
alcătuite pe baza paradigmei funcŃional-
comunicative, fiind instituit, în acelaşi timp, un model 
didactic corespunzător. Indeciziile, ba chiar deruta 
unora dintre noi pleacă de la faptul că tocmai acest 
principiu nu este înŃeles, în esenŃa sa; astfel, nu e 
(încă!) suficient de clar că nu mai trebuie să-i 
învăŃăm pe elevi texte şi comentariile lor, ci să 
comunice interpretând/ producând texte, că textele 
nu sunt scop în sine al învăŃării, ci mijloace prin care 
se practică/se învaŃă comunicarea (numai?). 
Aşadar, respectarea principiului în virtutea căruia 
sunt alcătuite programele disciplinei reprezintă un 
aspect major de luat în calcul într-o decizie asupra 
manualului.            

Criteriul definitoriu, la care trebuie să ne 
raportăm întreg demersul didactic (implicit 
selectarea manualului) îl reprezintă programa. Orice 
programă are două componente esenŃiale: 
obiectivele/ competenŃele de atins şi, pe de altă 
parte, conŃinuturile prin care se ating/ se realizează 
obiectivele/ competenŃele. Dar conŃinuturile nu sunt 
scop în sine, ci mijloace, căci obiectul evaluării îl 
reprezintă gradul de realizare a obiectivelor/ 
competenŃelor şi nu conŃinuturile! Manualul nu este 
decât un instrument, un auxiliar, un suport, o 
„variantă” de interpretare a programei. De ce 
manuale alternative? Pentru că aceleaşi obiective/ 
competenŃe le pot realiza prin mijloace (conŃinuturi) 
diferite şi cu instrumente (manuale) diferite. În 
concluzie, voi alege acel manual care respectă 
programa şi care mi se pare mai eficient ( în ce 
măsură mă ajută, prin structura şi organizarea lui, 
prin exerciŃiile pe care le propune etc., să realizez 
obiectivele/ competenŃele).  

În acest sens, iată câteva observaŃii referitoare 
la felul în care manualele existente realizează 
dezideratele programei. 

a. În privinŃa gradului de adecvare a manualelor 
la principiul funcŃional-comunicativ, considerăm că 
este de preferat manualul care ghidează prin întrebări 
posibilităŃi de interpretare a textului, decât cel care 
propune ofertă de interpretare. Nu e nevoie să 
invocăm aici decât faptul că paradigma disciplinei 
conŃine, pe lângă dominanta comunicativă, una 

formativă  („formarea unor elevi capabili să se 
raporteze la cultură în mod autonom, reflexiv, critic şi 
creativ”). Or, aceasta din urmă se poate realiza doar 
utilizând ca instrument un manual care să-l ghideze 
pe elev în interpretările sale şi nu să-i ofere comentarii 
gata fabricate. În acest sens, am dori să dăm doar 
două exemple, situate la poli opuşi, cu referire la 
manualele de clasa a XI-a. La unul din poli se 
situează manualul Editurii Corint (autori Eugen Simion 
– coordonator, Florina Rogalski şi Daniel Cristea 
Enache), manual care oferă comentarii de excepŃie la 
textele pe care le propune spre interpretare, care 
completează, savant, comentariile cu noŃiuni teoretice 
adăugate marginal, şi care ar constitui un performant 
manual suplimentar (cu informaŃii ştiinŃifico-
academice) pentru elevii care participă la olimpiada 
de limba română. Partea care revine elevului - pe care 
nu-l interesează olimpiada şi care face doar exerciŃii 
de comunicare şi interpretare - este expediată într-un 
„dreptunghi” de patru-cinci rânduri, intitulat „ExerciŃii 
de redactare şi compoziŃie”. La polul opus se află 
manualul Editurii Humanitas (autori Alexandru Crişan, 
Liviu Papadima, Ioana Pârvulescu, Florentina 
Sânmihăian şi Rodica Zafiu) care, rămânând relativ 
consecvent cu sine (din gimnaziu), aşează accentul 
pe dezvoltarea creativităŃii elevului, propunând o 
gamă variată de activităŃi didactice şi exerciŃii în acest 
sens. Personal, la clasa a XI-a aşteptam cu nerăbdare 
manualele editurilor ALL şi Univers. Continuu să mă 
întreb care au fost criteriile pe baza cărora s-a decis 
asupra acelor trei manuale alternative (ca variante 
oficiale) şi nu a altora?!    

b. Modul în care manualele tratează principalele 
module (componente) ale conŃinuturilor (literatură, 
limbă şi comunicare, concepte operaŃionale) este, cel 
mai adesea, inegal. De pildă, la clasa a IX-a, cea mai 
bună organizare şi selecŃie a exerciŃiilor la limbă şi 
comunicare pare a fi cea a manualului Editurii ALL 
(autori Silviu Anghelescu, Nicolae I. Nicolae şi Emil 
Ionescu). Acesta mi s-a părut, la clasa a IX-a, unul 
dintre cele mai echilibrate manuale în privinŃa 
organizării şi structurării componentelor de conŃinut 
(poate mai puŃin realizat în balanŃa dintre oferta de 
interpretare şi exerciŃiile de creativitate, care se 
rezumă la întrebări vizând interpretarea textului). Tot 
la clasa a IX-a, o viziune interesantă asupra tratării 
componentei literatură (şi, în acelaşi timp, propunând 
o mai mare deschidere spre Ńintele educative 
menŃionate la capitolul „valori şi atitudini”), aparŃine 
manualului Editurii Univers (autori Carmen Ligia 
Rădulescu, Elisabeta Roşca, Rodica Zane, Mircea 
Martin – coordonator). Aici, însă, componenta limbă şi 
comunicare pare a fi uşor expediată în câte o pagină-
două de manual. 

Partea mai puŃin sistematică e cea referitoare 
la conceptele operaŃionale şi, în general, la 
noŃiunile teoretice. Fără să intrăm în detalii, ne 
rezumăm la două exemple, de data aceasta dintre 
manualele clasei a X-a. Unul dintre cele mai 
interesante şi mai bine structurate teoretic (i.e. 
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noŃiuni de naratologie) pare a fi tot cel al Editurii 
Univers (autorii menŃionaŃi mai sus), în timp ce, 
deşi interesant şi sistematic organizat (de pildă 
prin utilizarea patternului acŃiune/naraŃiune/ 
personaj sau temă/structură/compoziŃie/mesaj 
întrebuinŃat în discutarea speciilor genului epic), 
manualul Editurii Teora (autori Doina Ruşti şi 
Adrian Costache) operează iniŃial cu o distincŃie 
teoretică (preluată, mărturisit, de la G.Genette) în 
care utilizează termenul de remă (p.11), care „este 
uitat” apoi pe parcurs (mai apare la p. 116, la 
nuvela eminesciană).    

Un alt criteriu care influenŃează decizia asupra 
manualului se referă la elevi. Cu cine voi lucra 
acest manual? Destinatarul nu poate fi scos din 
calcul. În zadar un manual este realizat respectând 
criteriile precedente, dacă el nu este accesibil 
elevilor. Mai mult, la acelaşi nivel de studiu (de 
exemplu, la clasa a X-a),  acelaşi profesor poate 
opta pentru manuale diferite, în funcŃie de profilul/ 
specializarea clasei respective.       

Alte puncte de reper, precum numele/ 
autoritatea autorilor sau a editurii pot fi relevante 
doar într-o anumită măsură. Momentul apariŃiei pe 
piaŃă a manualului poate fi un factor important (nu 
însă decisiv), în timp ce preŃul, oricât ar conta ca 
pondere economică (şi economicoasă) nu credem 
că ar trebui să intre în discuŃie drept criteriu 
fundamental – decât dacă subordonăm calitatea 
intelectuală factorului economic ( la limită, dacă cel 
mai ieftin manual ar fi în acelaşi timp şi cel mai 
nereuşit, a-l alege în virtutea criteriului economic ar 
însemna o derogare de la principiul 
responsabilităŃii morale faŃă de educabili).    

ObservaŃiile de mai sus se bazează, în mare 
parte, pe „fapte reale”, căci am avut posibilitatea să 
particip la un curs de abilitare curriculară, desfăşurat 
la nivel naŃional, dar şi să organizez, la nivel local, o 
asemenea activitate. Impresia generală este aceea că 
unii dintre colegii noştri nu înŃeleg reforma în spiritul ei, 
că sunt derutaŃi de aceste schimbări. De multe ori, 
deciziile în privinŃa manualelor se iau la nivelul 
catedrei, în sensul că toŃi profesorii de limba română 
dintr-o şcoală decid asupra unui manual comun 
(aceasta fie din comoditate, fie de teama de a nu fi 
„interpretaŃi” de ceilalŃi colegi). Considerăm că, dacă 
aceste minusuri există, ele se datorează nu doar 
comodităŃii sau chiar reticenŃelor unora dintre noi, ci şi 
modului în care s-a derulat reforma în genere, căci 
dacă s-au făcut paşi importanŃi la nivelul 
componentelor curriculum, evaluare, management ale 
sistemului educaŃional, mai puŃină importanŃă s-a 
acordat formării profesorilor.   

Vrând-nevrând, reforma ne aşază în postura 
de posibili „autori” de manuale. Varianta optimă 
pare a fi aceea în care eu, profesorul, în calitate de 
„autor” al procesului educaŃional, să-mi alcătuiesc 
propriul meu „manual” – proces care se suprapune 
parŃial operaŃiunii numite planificare, unde se 
presupune că am luat deja o decizie asupra 

textelor aplicative, că am realizat o „îmbinare” a 
modulelor de conŃinut. Şi numai după ce există 
deja această variantă personalizată de interpretare 
a programei, să iau o decizie în privinŃa 
manualului, respectiv să optez pentru cel care se 
apropie cel mai mult de propria mea construcŃie.  

    
Mirela Mure şan (Colegiul NaŃional Moise 

Nicoară, Arad) 
 Voi discuta problema manualelor, pe de o 

parte, din perspectiva unui profesor care predă 
numai la clasele liceale - liceu teoretic -, pe de altă 
parte, din perspectiva profesorului care a absolvit 
un curs pentru profesorii evaluatori de manuale 
şcolare, organizat de CNAM şi British Council în 
anul 2000. 

Prima distincŃie pe care aş face-o este între a 
evalua un manual şi a alege un manual. Evaluarea 
unui manual se face în funcŃie de nişte criterii pe baza 
cărora se acordă nişte punctaje. (Nu discut acum 
valabilitatea acestor criterii - aceasta ar putea face 
obiectul unui alt comentariu). Pentru ca un manual de 
liceu să fie aprobat, era nevoie de un punctaj între 33 
şi 50 de puncte. Cele care se încadrau acestui punctaj 
erau validate, deci puteau fi tipărite. 

Sunt de acord cu ideea că ministerului prin 
comisia de resort îi revine sarcina de a evalua 
toată oferta de manuale propusă. Alegerea 
manualului cu care va lucra îi revine profesorului. 
Numai el deŃine datele concrete de la clasă, numai 
el poate alege manualul în funcŃie de condiŃiile 
concrete(tipul de clasă, profil, afinităŃi personale 
etc.). 

Evident că nu este totuna dacă oferta validată 
de MEC este de trei sau de treizeci de manuale. 
Şansele elevilor de a avea un manual adecvat sunt 
diminuate proporŃional de limitarea numărului 
manualelor “aprobate”. 

Schematizând, situaŃia se prezintă astfel: Dacă 
orice alegere este o evaluare, evaluarea nu este o 
alegere, este doar o cuantificare în puncte a valorii 
manualului. Măsura MEC de a reduce la trei 
numărul manualelor ce pot fi “aprobate” pentru 
liceu contrazice ceea ce mulŃi profesori au învăŃat 
la cursurile de formare a evaluatorilor de manuale 
şcolare iniŃiate de acelaşi minister!…Dacă eu, ca 
evaluator, primesc spre evaluare şapte manuale şi 
toate - să presupunem - obŃin acelaşi punctaj, sunt 
obligat să aleg doar trei dintre ele? Eu ar trebui să 
evaluez, nu să aleg. 

Ca profesor de liceu, evident sunt pus în 
situaŃia de a alege un manual din numai cele trei 
aprobate. Pentru mine, criteriile esenŃiale sunt: 
conformitatea cu programa în spiritul şi în litera ei 
şi demersul didactic ales. Mă interesează doar în 
al doilea rând textele (căci am libertatea să recurg 
şi la alte texte) sau exerciŃiile şi activităŃile de 
învăŃare propuse (căci pot crea la rându-mi 
exerciŃii şi activităŃi de învăŃare adecvate elevilor 
mei). 
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Dar un criteriu foarte important, pentru mine, este 
şi poziŃia teoretică în care ancorează manualul 
respectiv, corectitudinea informaŃiilor, coerenŃa şi 
consecvenŃa cu care se construieşte o privire unitară 
asupra comunicării literare. Am mai semnalat faptul că 
manualele alternative ancorează în poziŃii teoretice 
uşor diferite mai ales atunci când e vorba de concepte 
operaŃionale a căror dispută teoretico/ştiinŃifică încă nu 
s-a încheiat (ficŃionalitate, literaritate, gen, specie, 
naraŃiune, proză, poezie etc.). Aceeaşi problemă 
apare şi în utilizarea terminologiei (acelaşi concept 
este numit cu termeni diferiŃi de teoreticieni şi, implicit, 
de diferitele manuale). Acest lucru creează confuzie la 
elevi şi, probabil, examenul de bacalaureat va 
evidenŃia acest lucru. 

La această problemă, soluŃia e în mâna 
autorilor programei care pot opta pentru o 
terminologie unanim admisă în actul didactic. 

La urma urmei, în “orchestrarea” actului didactic, 
manualul este doar un “instrument”. “Melodia” se 
compune de profesor care o “cântă” cu elevii, apelând 
la toate instrumentele de care are nevoie pentru ca 
armonia să fie deplină. 

Gabriel Oprea  (Şcoala Generală nr. 6 „Ion 
Agârbiceanu”, Alba Iulia) 

Consider că alegerea manualului trebuie 
efectuată în conformitate cu programa şi cu nivelul de 
dificultate raportat la gradul de înŃelegere al elevilor 
(care diferă foarte mult de la o şcoală la alta şi chiar în 
cadrul aceleiaşi şcoli, între diferite clase). O alegere 
competentă a manualului poate contribui substanŃial 
la obŃinerea unor rezultate bune la limba şi literatura 
română cu condiŃia să fie utilizat corespunzător de 
către elevi, dar şi de către profesori, care, 
deocamdată, rămân vioara întâi a procesului 
instructiv-educativ din gimnaziile României, şi nu 
numai din gimnazii.[…] 

Partea bună a tuturor manualelor de limba şi 
literatura română pentru ciclul gimnazial este că 
respectă programa în totalitatea cerinŃelor ei. 
Partea proastă, însă, este că majoritatea autorilor 
de manuale se străduiesc care mai de care, într-o 
adevărată competiŃie să introducă o serie de 
noŃiuni suplimentare, unele cu un grad înalt de 
dificultate, care mai mult încurcă decât ajută 
eforturile elevilor şi ale profesorilor.  

Este perfect adevărat faptul că profesorul are o 
mare libertate în ceea ce priveşte selectarea textelor 
şi a noŃiunilor din manual şi chiar înlocuirea unor 
texte cu altele, respectând, bineînŃeles, programa, 
dar nu e mai puŃin adevărat că elevii şi părinŃii 
acestora cunosc prea puŃin sau deloc - şi nu-i poate 
obliga nimeni să cunoască -   această libertate care 
i-a fost dată profesorului. Or, în condiŃiile în care 
fiecare profesor Ńine la imaginea sa, este destul de 
neplăcut şi total neproductiv să argumentezi 
părinŃilor (la şedinŃe sau în particular) şi elevilor de 
ce n-ai tratat o anumită informaŃie, deşi ea apare în 
manual (nu mă refer aici la textele suplimentare de 
lectură, care-şi au un rol bine definit în programă şi 

în manuale, ci la alte noŃiuni) Dacă autorii de 
manuale pentru clasele gimnaziale vor să introducă 
noŃiuni suplimentare faŃă de programă (ceea ce, în 
principiu, nu e rău) o pot face într-un capitol special, 
trecut la sfârşitul manualului cu specificarea “noŃiuni 
facultative”, iar elevii interesaŃi (din ce în ce mai 
puŃini la număr) le pot studia pentru a-şi completa 
cunoştinŃele. Sau poate ar fi mai bine ca respectivul 
spaŃiu să fie acordat exerciŃiilor gramaticale care, în 
majoritatea manualelor, sunt mult prea puŃine. […] 
Consider că al treilea criteriu în ordinea importanŃei 
ar fi selecŃia textelor. În condiŃiile în care nu toate 
şcolile dispun de mijloace moderne de multiplicare şi 
deci nu peste tot profesorul are posibilitatea să pună 
la dispoziŃia elevilor alte texte decât cele din manual 
(în cazul în care consideră că acestea nu sunt 
suficient de edificatoare), este foarte important ca 
acestea să corespundă din toate punctele de vedere 
obiectivelor propuse pentru o anumită unitate de 
învăŃare.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carmen Pro ştean (Şcoala cu clasele I-VIII nr. 

4, Mediaş, jud. Sibiu)   
Aleg manualul după următoarele criterii: 

conformitatea cu programa, demersul didactic, 
nivelul de dificultate. Consider că programa de 
limba şi literatura română constituie reperul 
principal al profesorului. OpŃiunea pentru un 
anumit demers didactic este esenŃială întrucât pe 
fiecare dintre noi ne caracterizează un anumit stil, 
avem o personalitate care se reflectă în 
practicarea profesiei. Deci, considerăm optim ca 
aceste caracteristici ale personalităŃii noastre să se 
plieze cu maniera de învăŃare şi de evaluare 
propusă de autorii manualelor. […] Nivelul de 
dificultate poate constitui un criteriu în situaŃia în 
care trebuie să ne adaptăm la realitatea 
învăŃământului românesc de azi. łinem cont şi de 
faptul că au fost editate manuale neadaptate ca 
limbaj, necorelate interdisciplinar, care nu Ńin cont 
de dezvoltarea psihică a elevului, de experienŃa de 
viaŃă, de competenŃele dobândite anterior. Or, 
manualul trebuie să reprezinte un instrument de 
lucru la îndemâna elevului. 

Întrucât funcŃionăm în interiorul unei societăŃi 
în căutarea propriei identităŃi, când economia de 
piaŃă face eforturi să-şi impună mecanismele, 



A  N  C  H  E  T  A    99 

PERSPECTIVE 

considerăm că numele editurii, promovarea 
manualului, momentul apariŃiei pe piaŃă nu pot fi 
luate, deocamdată, în calcul. 

În condiŃiile actuale, nu este de neglijat nici 
aspectul grafic, observând că au fost editate 
manuale multicolore, care obosesc cititorul, nu 
stimulează memoria vizuală, nu oferă un model 
pentru stimularea gândirii. Aşezarea în pagină a 
textului nu dezvoltă, adeseori, gustul estetic. 

În mod normal, preŃul nu poate să constituie 
un criteriu, decât dacă ne raportăm la situaŃia 
financiară precară a elevilor şi a profesorilor 
acestora. 

 
În două cazuri, colegii noştri pun pe primul loc 

autoritatea autorilor, cu motivaŃii asemănătoare. 
Sau în altă situaŃie, pentru gimnaziu, pe primul loc 
se pune calitatea textelor. 

 
Camelia Onisie (Şcoala Generală „Emil 

Cioran”, Sibiu) 
Un prim criteriu în alegerea manualului îl 

constituie autoritatea autorilor în acest domeniu - 
care pentru mine implică şi alte două criterii: 
conformitatea cu programa şi o alegere riguroasă 
a textelor. Al doilea criteriu îl reprezintă demersul 
didactic, esenŃial în pregătirea orei, având în 
vedere faptul că manualul este un instrument de 
lucru, atât în clasă cât şi acasă; iar cel de-al treilea 
criteriu priveşte nivelul de dificultate al textelor. 
Este adevărat că se lucrează mai “uşor” cu un 
manual care conŃine texte mai accesibile pentru 
elevi, însă trebuie avut în vedere cât de eficiente 
sunt pentru conceptele pe care le aplică şi  cu care 
operează elevul.  

 
Felicia Rus (Liceul Teoretic „Ana Ipătescu”, 

Gherla, jud. Cluj) 
Alegerea manualelor şcolare devine o problemă 

mai ales pentru clasele de a V-a şi a IX-a, când 
profesorul nu cunoaşte încă nivelul colectivului pe 
care-l va conduce. În acest sens, mi se pare 
importantă selecŃia după două criterii: autoritatea 
autorilor care, de obicei, echilibrează aspectele 
informativ-formative cu cele psihopedagogice prin 
experienŃă didactică, prin cunoaşterea cerinŃelor 
programei şi a trăsăturilor vârstei. Al doilea criteriu 
este demersul didactic promovat prin manual, 
activitatea la clasă putând fi adaptată recurgându-se 
(unde e cazul) şi la folosirea altui manual sau a 
bibliografiei proprii.  

Pentru restul claselor gimnaziale şi liceale, 
există deja avantajul cunoaşterii nivelului 
intelectual al clasei. În aceasta situaŃie, ne va 
interesa nivelul de dificultate, demersul didactic şi, 
evident, selecŃia textelor care să ilustreze 
devenirea literaturii  în timp prin asocierea 
scriitorilor  canonici  cu cei contemporani. 

 
 

Doina Chiorean  (Şcoala Generală Sângeorz-
Băi, jud. BistriŃa) 

Problema manualelor este deosebit de 
importantă, deoarece manualul este instrumentul 
de lucru atât al profesorului, cât şi al elevului; iar 
faptul că avem la dispoziŃie mai multe variante de 
manual pentru aceeaşi programă şi posibilitatea de 
a alege, este, cred eu, cel mai bun lucru care s-a 
întâmplat de la revoluŃie încoace. Sigur, la început, 
apariŃia acestor aşa-zise «manuale alternative» a 
stârnit deruta, cei mai conservatori au avut o 
reacŃie de respingere. Însă acum ştim cu toŃii că 
era necesară o astfel de schimbare. În prima fază 
a existat tendinŃa de a fi alese acele manuale mai 
apropiate de forma şi de conŃinutul celor vechi, 
dintr-o teamă, o reŃinere în faŃa noului. Acum, când 
s-a conturat şi cristalizat direcŃia spre care se 
îndreaptă învăŃământul românesc, puŃini sunt, cred 
eu, cei care regretă vechile manuale. 

În alegerea manualului am Ńinut cont, în primul 
rând, de selecŃia textelor, considerând că pentru 
elevul de gimnaziu este important să facă cunoştinŃă 
cu opere de valoare, acestea constituind un punct de 
plecare în stimularea gustului pentru lectură şi să 
facă, de asemenea cunoştinŃă cu cei mai 
reprezentativi scriitori ai literaturii române. Nu sunt 
împotriva autorilor contemporani, încă nerecunoscuŃi 
de critică. Dar nu sunt pentru includerea lor în 
manualele de gimnaziu. Poate la lectură facultativă. În 
al doilea rând, am avut în vedere gradul de dificultate 
a manualului în concordanŃă cu nivelul clasei cu care 
lucrez. Nu mi se pare lipsit de importanŃă aspectul 
grafic. Un manual bine sistematizat şi cu un aspect 
grafic plăcut este mult mai atractiv şi are un impact 
pozitiv asupra elevilor. 

  
Şi, în sfârşit, întrebări justificate, dacă ne 

gândim că până la primul bacalaureat după noua 
programă a rămas doar ceva mai mult de un an şi 
încă nu ştim nimic concret despre felul cum se va 
desfăşura examenul, şi încă şi mai puŃin ştim 
despre felul în care facultăŃile se vor adapta sau nu  
noului curriculum. 

 
Ioana Dumitrescu (Liceul Teoretic Ana 

Ipătescu, Gherla, jud. Cluj)  
Alegerea manualului mi se pare încă o 

problemă. Aceasta nu înseamnă că nu am putut 
alege un manual potrivit care sa fie şi pe placul 
elevilor, dar  alegerea   mi se pare dificilă 
deoarece, pusă în situaŃia de a face acest pas, mi 
s-au derulat în  minte o serie de întrebări : 
Bacalaureatul, încotro? Ce se va întâmpla cu 
bacalaureatul? Mai există unitate în aprecierea 
elevilor care studiază după manuale diferite? Mai 
contează unitatea? Cum se va corecta la proba de 
literatură la examenul de admitere la facultate? În 
ce situaŃie vom fi noi, profesorii corectori? Până 
acum manualele reprezentau puncte de reper, 
dădeau o siguranŃă celui ce se pregătea studiindu-le. 
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Întrebarea 5 nu stârneşte polemici aprinse. 

Destul de puŃini dintre cei care ne răspund la 
anchetă se opresc asupra ei. Unii profesori propun 
o selecŃie foarte “aspră” a autorilor contemporani 
care aspiră să intre în manuale, alŃii, cei mai mulŃi, 
cred că este necesar ca manualele să se facă 
ecoul schimbării canonului. 

  
Consider necesară introducerea în manuale a 

unor autori contemporani. În ultima vreme 
accentuam atât de mult discuŃiile despre scriitorii din 
Epoca marilor clasici sau din perioada interbelică, 
încât mi s-a întâmplat să aud constatări venite din 
rândul elevilor:  “Astăzi nu se mai scrie ...”; sau  “Mai 
sunt scriitori azi?”.  Dacă metodele de studiu sunt 
ancorate în  cotidian, de ce n-ar fi şi textele propuse 
spre studiu... Oricum acestea reprezintă modele vii, 
palpabile, aflate în imediata noastră vecinătate. 
Scriitorii contemporani permit o familiarizare mai 
rapidă a elevilor cu estetica şi gândirea 
contemporană. (Ioana Dumitrescu ) 

 
Răspunsurile la întrebarea 6 sunt împărŃite: 

dacă foarte mulŃi preferă  manualul care ghidează 
elevul prin întrebări, se optează - mai ales pentru 
clasele cu elevi mai puŃin performanŃi - şi pentru 
manualele cu “ofertă de interpretare”. Acestea ar 
avea avantajul propunerii unui model: 

  
Angela Apetrei  (Şcoala „G. Ibrăileanu”, Tg. 

Frumos, jud. Iaşi) 
Prefer manualele care ghidează prin întrebări 

posibilităŃile de interpretare, deoarece astfel elevul 
îşi poate dezvolta în perspectivă propriile întrebări 
legate de textul propus sau de unul nou. Întrebările 
dau posibilitatea răspunsurilor multiple, diverse, pe 
când modelul de analiză inhibă creativitatea 
elevilor. 

 
Ioana Dumitrescu  
Prefer manualul care propune iniŃial o ofertă 

minimală de interpretare. Consider că elevii au 
încă nevoie de modele. Trebuie să le oferi întâi şi 
abia pe urmă să le ceri, să le pretinzi să ştie să 
observe, să analizeze, să interpreteze, să 
construiască. Deschiderea spre alte interpretări 
vine, apoi, tocmai în urma acumulării unor modele. 
Manualele care ghidează posibilităŃile de 
interpretare prin întrebări constituie treapta imediat 
superioară la care se ajunge inevitabil pornind de 
la model.  

 
Ana-Maria Samson  (Şcoala Generală „Ion 

Agârbiceanu” Alba Iulia) 
În ce priveşte manualele care propun o ofertă 

de interpretare şi cele care ghidează prin întrebări, 
ideală ar fi o combinaŃie dintre cele două pentru a 
oferi elevilor posibilitatea de a avea modele de 

interpretare, ca apoi să realizeze singuri 
interpretări originale ale textelor. 

 
Pentru întrebarea nr. 10, cităm un fragment din 

răspunsul trimis de Ana Tunaru , Şcoala Grigore 
Hagiu, Tg. Bujor, jud. GalaŃi: 

 
Profesorii de limba română, şi nu numai, au 

fost puşi în faŃa manualelor alternative fără a avea 
nici cea mai vagă idee privind criteriile de alegere 
a manualelor şi cred că, la marea majoritate a 
profesorilor, nici nu poate fi vorba de vreo formare 
pe această temă. 

FuncŃionând într-o şcoală care găzduieşte 
expoziŃia de manuale şi implicit facilitează 
consultarea lor, ştiu că, cel puŃin la început, 
profesorii au ales în funcŃie de textele (autorii) 
prezente în manual, de nivelul de dificultate, de 
aspectul grafic şi, adesea, de momentul apariŃiei, 
date fiind desele întârzieri în difuzare. Timpul 
relativ scurt afectat campaniei de 
consultare/alegere a manualelor şi necunoaşterea 
criteriilor au pus mulŃi profesori în situaŃia de a 
lucra cu manuale pe care acum nu le-ar alege. La 
aceste motive, se adaugă, în multe şcoli, situaŃia 
cel puŃin ciudată a profesorilor care lucrează cu 
manuale alese de alŃii (de cei care suplineau la 
momentul respectiv catedra). 

Din situaŃii pe care le cunosc foarte bine (fiind 
metodist şi responsabil de cerc metodic), consider 
că ar fi foarte necesară formarea profesorilor pe 
teme privind alegerea manualelor şi lucrul cu 
manualul. Există, din păcate, foarte mulŃi profesori 
pentru care manualul, bun-rău, trebuie “predat de 
la prima până la ultima filă”. […] 

Manualele de gimnaziu, cu excepŃia 
manualului Humanitas, oferă puŃine sugestii de 
lucru activ-participativ. Sigur că lipsa lor se poate 
compensa prin formare. Problema cred că stă aşa: 
dacă manualul propune strategii activ-participative 
şi profesorului îi sunt total străine astfel de 
abordări, va trece peste ele. În schimb, profesorul 
care a fost format pe aceste metode le va folosi, 
chiar dacă manualul nu le propune. Dacă ele 
există în manual şi profesorul este deschis spre 
ele, este ideal. Lucrurile se conjugă, deci avem 
nevoie de manuale moderne, dar în aceeaşi 
măsură de profesori “moderni”. Altfel, continuăm 
să ne plângem, aşa cum fac mulŃi colegi, că 
manualele sunt încărcate, ocolim exerciŃiile şi 
temele productive, oferim reŃete şi cerem 
reproducerea lor. 

Dorindu-mi manuale bune, continuu să cred în 
nevoia de formare, ştiut fiind că un profesor 
eficient ştie să folosească eficient şi un manual 
mai puŃin bun. 

    
ToŃi cei care ne răspund la întrebarea 11 

declară că sunt în măsură să-şi aleagă singuri 
manualul. 
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 NuŃa Cruceanu ,(Şcoala Generală Ştefan cel 

Mare, Focşani) 
Mă aflu la capătul unei experienŃe de treizeci de 

ani la catedră, dintre care primii zece ani am predat 
limba franceză, după metode interactive. Metodele pe 
care mi le-am însuşit în perioada uceniciei se cer 
aplicate cu consecvenŃă la limba română doar de 
câŃiva ani. 

Consider că nu sunt sceptică dacă cred în 
libertatea sporită dată profesorilor de a-şi alege 
singuri manualele şi modalităŃile de lucru. Scriind 
aceste rânduri, îmi vine în minte interogaŃia 
retorică a lui Alexandru VlahuŃă: “Unde ar fi ajuns 
poprul român dacă ar fi fost lăsat în pace?” şi 
subliniez faptul că bine ar fi ca oamenii care 
gândesc cu propriile lor minŃi, care manifestă 
curajul şi îndrăzneala de a Ńine pasul cu ceea ce 
se întâmplă în lume în domeniul didacticii, care au 
un stil propriu de lucru şi rezultate meritorii să fie 
lăsaŃi să evolueze pe măsura competenŃelor lor 
fără să li se reproşeze că “nu fac ce face lumea”… 

Lucrând efectiv la catedră şi informându-mă 
permanent (dovada  - prezenŃa mea la Şcolile de vară 
de la Sinaia, 2001), găsesc normal faptul de a decide 
personal asupra manualelor pe care să le recomand 
elevilor mei. Formându-le un stil propriu de lucru, cu 
care elevii mei pleacă drept moştenire la liceu, 
gândind cu seriozitate asupra a ce urmează să fac în 
clasă, şi altfel decât ceilalŃi, -  aceasta mai ales în 
funcŃie de colectivele cu care lucrez - consider că pot 
să-mi aleg singură manualele. Şi timpul care a trecut 
din 1995 până acum mi-a demonstrat că alegerea 
mea a fost bună. 

Cred că acum, când există posibilitatea să alegi 
dintre trei sau patru manuale - mă refer la gimnaziu, 
ar fi un adevărat supliciu pentru mine să pun sub 
ochii elevilor mei manuale alese sau impuse de 
altcineva, fie acest altcineva chiar ministerul, 
inspectorul de specialitate sau directorul şcolii. 

Am ales de la bun început manualele în 
funcŃie de valoarea şi cerinŃele elevilor mei şi nu 
după cum circulă o părere sau alta despre un 
manual sau după cum îmi uşurează mie munca de 
întocmire a documentaŃiei. Am adaptat manualele 
alese la circumstanŃele în care lucrez: copii cu 
probleme de sănătate, proveniŃi din medii sociale 
unde nu primesc o îndrumare îndreptată spre 
studiu, de ajutor la lecŃii nici nu poate fi vorba. 

Manualele după care lucrez, ALL EducaŃional, 
m-au ajutat să renunŃ la unele principii ale mele, mi-
au pus la dispoziŃie multe lucruri noi. […] Ajungi să 
faci o alegere bună a manualului numai dacă 
reuşeşti să demonstrezi competenŃă, corectitudine, 
profesionalism, des-chidere către 
transdisciplinaritate şi flexibilitate. 

Nu este, însă, uşor să scoŃi la lumină ceea ce 
gândeşti cu adevărat, să-Ńi demonstrezi 
competenŃa, să foloseşti cuvântul responsabil în 

prezentarea propriilor puncte de vedere, să ieşi în 
evidenŃă prin ce faci şi să nu pleci capul ca înainte 
în faŃa celor care se dovedesc neputincioşi în a 
Ńine pasul cu reforma. 

Este totuşi trist că mai rezistă şi astăzi la 
catedră profesorul care preia mecanic o informaŃie 
transmisă în manual şi pe care o retransmite într-o 
formă identică elevilor săi. 

Şi un alt aspect pe care doresc să-l semnalez 
este legat de o altă realitate a şcolii de azi. 
Strădania mea (a noastră) devine zadarnică în 
condiŃiile în care elevii sunt tot mai mult preocupaŃi 
de obŃinerea notelor mari în urma unui efort şi a 
unor interese minime, călăuziŃi doar de gândul cum 
să-şi treacă mai uşor capacitatea sau 
bacalaureatul. Cu ani în urmă, elevii învăŃau pentru 
ceva, pentru extemporal, pentru teză, pentru 
examenul de treaptă, pentru bacalaureat şi chiar 
pentru ca să ştie. Acum urmăresc note mari şi sunt 
foarte puŃini cei care învaŃă şi pentru altceva. 

Nu văd să se schimbe această situaŃie decât 
atunci când lucrările scrise vor fi corectate cu 
adevărat, consemnându-se cu roşu greşelile şi nu 
va mai intra în calcul, la media de admitere în 
liceu, media generală din gimnaziu care nu 
reprezintă întotdeauna valoarea pregătirii elevului 
în profilul pentru care optează. 

 
Răspunsurile referitoare la sugestiile făcute de 

către profesori autorilor de programă şi manuale 
sunt relativ asemănătoare. O sinteză a lor o face  
Mihaela Coca, Liceul Teoretic “G. Ibrăileanu”, Iaşi, 
care propune şi profilul ideal al unui manual 
alternativ. 

 
Sugestii:   

• colaborarea cu autorii de programe; cu 
autorii de la limbi străine; 

• diversificarea tipurilor de exerciŃii pentru 
formarea competenŃelor necesare 
susŃinerii examenelor; 

• standardizarea unor definiŃii (concepte 
operaŃionale) în vederea examenelor; 

• standardizarea criteriilor de evaluare a 
performanŃelor comunicative în vederea 
examenelor; 

• îmbunătăŃirea anuală a manualului; 
• bibliografia metodică bine alcătuită; 
• continuitate în stilul abordat; 
• orientarea pragmatică; 
• estomparea criticii aride; 
• simplificarea conŃinuturilor; 
• respectarea principiilor selectării textelor; 
• bibliografii de specialitate bine alcătuite; 

Profilul ideal al unui manual alternativ 
1. conformitatea cu programa 
    relaŃia cu examenele 
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– formarea capacităŃilor, deprinderilor, 
competenŃelor cerute de programă 

– dobândirea de competenŃe conforme 
cerinŃelor impuse de susŃinerea 
examenelor 

– demersul integrator →  elevii obişnuiŃi cu 
structura probelor de examen 

– acoperă integral ansamblul obiectivelor de 
referinŃă şi a unităŃilor de conŃinut propuse 
de programă – cum reflectă elementele 
curriculare ? 

– există legături între structura unităŃilor de 
învăŃare şi examene 

– testele de evaluare de la sfârşitul unităŃii 
de învăŃare reflectă tipurile de itemi din 
probele de examen 

– temele pentru acasă /exerciŃiile din 
manual cuprind itemi de tipul celor de la 
examene 

2. Calitatea conŃinutului  
– manualele oferă cadrul conceptual general şi 

unitar, o viziune de ansamblu, prezintă 
module de informaŃii; 

– viziune teoretică unitară; 
– acurateŃe a tratării noŃiunilor, rigurozitate 

ştiinŃifică, corectitudine; 
– claritatea explicaŃiilor, relevanŃa definiŃiilor; 
– structura logică; 
– asigurarea naturii progresive şi motivante 

a organizării noŃiunilor; 
– selectarea textelor – principii: 

accesibilitate, atractivitate, valoare, 
varietate; 

– conceptele operaŃionale integrate organic; 
– operaŃionalizarea conceptelor; 
– manualul este instrument de 

canonizare/atac la canon?; 
– deschiderea spre literatura universală 

/interferenŃă cu celelalte arte; 
– conceptele din domeniul comunicării se 

încadrează în lingvistica funcŃională, 
pragmatică; 

– segmentele de limbă şi comunicare 
pornesc de la situaŃii concrete de viaŃă, 
sunt ancorate în realitatea 
comunicaŃională a elevilor; 

3. Metoda pedagogică 
– demers deductiv/ demers inductiv, 
– modelul comunicativ-funcŃional: 

selectarea, ordonarea şi tratarea didactică 
integrată şi funcŃională a unităŃilor de 
conŃinut; 

– provoacă gândirea independentă şi 
formează capacitatea de lucru în echipă; 

– conceperea lecŃiilor în spiritul gândirii 
critice; 

– îmbină procesele de cunoaştere cu acelea 
de formare a diverselor capacităŃi şi de 

– formare a atitudinilor; 

– valenŃe formative şi variate tipuri de 
învăŃare – prin formularea sarcinilor 
schimbă 

– raportul formativ-informativ; 
– cerinŃe clare şi diferenŃiate; 
– sarcinile de evaluare oferă posibilitatea 

diferenŃierii nivelului de performanŃă; 
– determină formarea unor abilităŃi de 

interpretare şi argumentare care să 
permită 

– elevului să structureze răspunsuri 
coerente şi expresive în legătură cu alte 
opere; 

– propune variante de interpretare lăsându-i 
deplina libertate în exprimarea propriilor 
opinii; 

a. profesorul şi manualele alternative: 
– imperativul pregătirii temeinice; 
– profesorul va încuraja elevul să 

descopere; 
– educaŃia interactivă → comunicarea 

eficientă dintre profesor şi elev; 
b. elevii şi manualele alternative: 
– dezvoltă personalitatea şi imaginaŃia 

elevilor; 
– formează gustul estetic /deschiderea 

culturală; 
– oferă un model flexibil şi activ de formare 

şi  autoformare, care să încurajeze 
învăŃarea prin descoperire, dezvoltarea 
graduală a capacităŃilor, antrenarea 
mecanismelor gândirii creative critice, 
stimularea imaginaŃiei; 

– asigură selecŃia cunoştinŃelor şi gradarea 
lor, accesibilitatea, dezvoltarea gândirii, 
stimularea disponibilităŃilor afective şi 
voliŃionale, educaŃia morală, estetică 

– învăŃământ formativ, interactiv care 
stimulează originalitatea, creativitatea, 
iniŃiativa, capacitatea de adaptare la 
diverse situaŃii; 

– să fie adecvat cu dezvoltarea psiho-
intelectuală a elevilor 

 
Livia Ciuperc ă (Liceul Vasile Alecsandri, Iaşi) 

recomandă succint: 
• autori şi texte reprezentative: câte un 

reprezentant de marcă pentru fiecare 
generaŃie; 

• concepte operaŃionale (în unele 
manuale acestea lipsesc); 

• itemi standardizaŃi; 
• evaluare unitară. 

 
Sugestii privitoare la forma manualului 

(prezentare grafică, tehnoredactare) găsim în 
răspunsul dat de Lumini Ńa łăranu , sat Colacu, 
Fundu-Moldovei, jud. Suceava: 
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În funcŃie de particularităŃile de vârstă şi 
individuale ale elevilor (gimnaziu, liceu), s-a observat 
că manualul are drept călăuză spre conŃinut, forma. 
InterdependenŃa dintre conŃinut şi formă (cromatică, 
aşezare în pagină, grafică, structură activ-
participativă) captează atenŃia, stimulează imaginaŃia, 
formează gustul estetic, invită elevul la trăire afectiv-
cognitivă concretă. Comicul/ludicul nu poate fi realizat 
prin intermediul unor imagini-caricaturi, imagini de 
desen animat sau prin portretizarea unor personaje de 
tipul Bob, Ică sau Dino. ExistenŃa unui Dosar de 
cultură, civilizaŃie, literatură universală la sfârşitul 
fiecărei unităŃi de conŃinut şi ilustrarea adecvată cu 
imagini plastice şi arhitectonice, trecute prin cenzura 
vremii, ar putea valorifica interdisciplinar textul literar, 
punând faŃă în faŃă două tipologii sociale: socialul 
creării textului şi socialul receptării lui.  

 
O propunere interesantă, care ar  face mai 

eficientă achiziŃionarea manualelor de către şcoli şi 
utilizarea lor ca bibliografie pentru elevi, găsim în 
răspunsul pe care ni-l trimite prof. dr. Mina-Maria 
Rusu, Botoşani. 

 
Apreciez faptul că manualele alternative ar trebui 

să rămână pe piaŃă la libera alegere a profesorului 
care, printr-o atentă consultare a programei, să opteze 
pentru suportul cel mai potrivit formaŃiei şi structurii 
sale. Antrenarea elevilor în această activitate mi se 
pare aproape inutilă, mai ales la gimnaziu, având în 
vedere lipsa unui discernământ şi a criteriilor adecvate 
unei astfel de alegeri. Imediat ar trebui făcută 
comanda fermă la inspectoratele şcolare pentru 
procurarea cu regim gratuit a manualelor alese, iar la 
liceu ar trebui să fie achiziŃionate centralizat, de 
fiecare instituŃie, prin contribuŃia financiară a elevilor. 
Ideal ar fi, în opinia mea, ca fiecare liceu să dispună 
de resurse financiare, parŃial repartizate de  

inspectorate şi completate din veniturile proprii, pe 
care să le canalizeze în vederea achiziŃionării de 
manuale înregistrate la bibliotecă şi oferite cu titlu de 
“împrumut” elevilor pentru perioade fixe, dar nu prea 
lungi. În acest mod, liceenii, care au un mai mare 
discernământ în alegerea unui material bibliografic 
decât elevii din gimnaziu, ar putea consulta toate 
manualele aprobate de MEC pentru aplicaŃii la o 
problemă prezentată de profesor conform programei. 
Eu nu aş numi aceste materiale drept “manuale 
alternative”, ci “suporturi de curs”, aşa cum se practică 
în sistemul universitar. La nivelul învăŃământului 
superior, se ştie că profesorul respectă o programă pe 
care o aplică original, printr-un curs propriu însoŃit de o 
bibliografie corespunzătoare, generală şi specială. La 
rândul lui, studentul poate emite păreri originale, 
stimulat de ideile magistrului sau de o eventuală 
polemică purtată elegant cu acesta. În consecinŃă,  
propun acest model universitar care să funcŃioneze în 
paralel cu manualele suport oferite de autori.  Astfel, 
s-ar crea o ierarhizare corectă a competenŃelor 
didactice şi ştiinŃifice ale colegilor de breaslă. Cei cu 
vocaŃie vor putea elabora ei înşişi suportul de curs, ca 
urmare a cercetării ştiinŃifice şi pedagogice, iar ceilalŃi 
vor putea opta pentru “prefabricate”. În funcŃie de 
rezultatele obŃinute, evaluate printr-o monitorizare 
obiectivă de către inspectoratele şcolare cu sprijinul 
nemijlocit al MEC şi SNEE, cei care creează suporturi 
de curs ce îşi dovedesc validitatea pot fi stimulaŃi prin 
acordarea de recompense în privinŃa cuantumului 
retribuŃiei (salariu de merit sau gradaŃie de merit) şi 
prin cooptarea în corpul de specialişti formatori la nivel 
naŃional. Aceştia ar trebui consultaŃi în redactarea 
subiectelor pentru evaluările la nivel naŃional şi incluşi 
în colectivele de editare a suporturilor de curs sau 
chiar a programei. 

 

 
 
Au mai răspuns: Ruxanda Apetroaiei, Şcoala Generală Gheorghe Mârzescu, Iaşi; Ioan Carnariu, Şcoala Ion Simionescu, 

Iaşi; Carmen Comănescu, Grup Şcolar Industrie Uşoară Victoria, Iaşi; Cătălina Costandache, Grup Şcolar Constantin Brâncuşi, 
Iaşi; Vera-Vica Cucinschi, Şcoala Titu Maiorescu, Iaşi; Maria Hopîrtean, Şcoala Generală nr. 8, Mediaş; Maria Hrimiuc-Toporaş, 
Şcoala Generală Titu Maiorescu, Iaşi; Dana Jica, Şcoala Generală nr 7, Mediaş; Radu Mihai, Grup Şcolar Industrie Uşoară 
Victoria, Iaşi;  Margareta-Mioara Mircea, Şcoala Generală Sârca BălŃaŃi, jud. Iaşi; Marioara Paşchevici, Şcoala generală nr. 8, 
Mediaş; Maria Petean Liceul de Informatică Tiberiu Popovici, Cluj; Valerica Petrea, Şcoala Rediu, jud.Iaşi; Lucia M.Porumb 
Şcoala Generală nr. 8, Mediaş, jud. Sibiu;  Dana Severin, Şcoala Generală nr. 7. Mediaş; Marilena Răcoare, Şcoala D. Anghel, 
Corneşti-Miroslava; Elena-Claudia Toader, Şcoala Generală nr. 1, Focuri, jud. Iaşi; Elena Tudor, Grup Şcolar de Industrie 
Uşoară Victoria, Iaşi; Gianina Aurelia Zegrean, Colegiul NaŃional George Coşbuc, Cluj. 

 Din pricina spaŃiului limitat nu am putut publica toate răspunsurile, dar vom Ńine cont de problemele ridicate în 
continuarea cercetării noastre.  

 
Elevii  
 
Daniela Stejeran  (Liceul Teoretic „Ştefan L. Roth”, Mediaş) 
Ideea acestui “chestionar” mi-a venit cam târziu, după ce termenul de predare a materialului meu 

devenise deja presant. Aşa că nu am avut timp să-l prezint tuturor elevilor la care predau, ci doar singurei 
clase la care am avut continuitate dintr-a IX-a (prima generaŃie de liceeni care a început să înveŃe cu 
ajutorul manualelor alternative). Voi prezenta, deci, concluziile chestionarului la care au răspuns 27 (din 
cei 29) de elevi ai clasei a XI-a D, profilul filologie Liceul Teoretic „Şt. L. Roth”, Mediaş  
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Chestionar 

 
privind atitudinea elevilor faŃă de folosirea manualului alternativ la limba şi literatura română 
 
1. Cât de greu v-a fost să vă adaptaŃi stilul de lucru propriu la manualele alternative de limba şi literatura română? 
2. Care credeŃi că sunt punctele forte şi punctele slabe ale manualelor alternative folosite până acum? 
3. PreferinŃa voastră merge înspre: a) manualul care cuprinde “oferte de interpretare”(analize/comentarii gata 

făcute)? b) manualul care orientează receptarea prin întrebări/interpretări multiple? MotivaŃi-vă alegerea. 
4. Ce competenŃe/abilităŃi credeŃi că v-a ajutat/vă ajută să dobândiŃi manualul? 
5. AproximaŃi în procente folosirea manualului ca instrument de lucru în clasă/acasă. 
 
 
1. La prima întrebare, majoritatea (15) au 

recunoscut că la început le-a fost greu să se 
obişnuiască cu noile manuale care au surprins (uneori 
neplăcut) prin lipsa comentariilor/ analizelor care abia 
aşteptau să fie digerate. A fi puşi să gândească 
singuri, să interpreteze, să discute, li s-a părut ceva 
complet nou, uneori generator de spaime, de 
neîncrederi. Din cei 15, doar unul afirmă că nu s-a 
adaptat nici acum acestui stil, ceilalŃi afirmâmd că au 
înŃeles destul de repede avantajul participării lor active 
şi că manualul nu mai constituie o problemă pentru ei. 
Patru dintre cei chestionaŃi au răspuns că le-a fost 
“puŃin greu” să se adapteze şi au pus această minimă 
dificultate pe seama greutăŃii normale pe care o pune 
trecerea de la gimnaziu la liceu. Au existat şi 8 elevi 
cărora manualul nu le-a creat nici o problemă, întrucât 
erau, oricum, saturaŃi de manualele “comuniste”, cu 
exagerat de multe informaŃii, “restricŃioniste”: “Îmi 
amintesc perfect că toate cărŃile ne erau subliniate, iar 
dintr-un număr de şapte pagini, lecŃia se reducea de 
fapt la două (Th.) 

2. Cele mai multe dintre observaŃiile legate de 
punctele tari şi slabe ale manualelor se regăsesc în 
aproape toate răspunsurile, dar una revine aproape 
ca un “motiv-obsesie”: nu cumva diversitatea 
manualelor (implicit a textelor, a metodelor de lucru, a 
interpretărilor) va influenŃa în mod negativ 
desfăşurarea examenului de bacalaureat? Pentru 
elevi este un mare “mister” felul în care se va 
desfăşura examenul. Ce fel de subiecte va viza 
examenul? Dacă acestea nu coincid cu cele propuse 
de manualele după care au studiat ei? 

Lăsând la o parte această “angoasă” a elevilor 
şi a profesorilor deopotrivă, iată care au fost 
răspunsurile lor: puncte forte : testarea 
imaginaŃiei/originalităŃii; posibilitatea de “a gândi 
liber”; informaŃia concentrată; deschiderea de 
orizonturi; metode moderne (eseuri dezbateri, 
discuŃii libere); ieşirea din tiparul clasic; întrebări pe 
marginea textului; accentul pus pe comunicare; 
texte variate; perspective diferite de interpretare; 
texte auxiliare, bibliografie propusă; scheme, 
tabele (cu trăsăturile unei specii, de recapitulare); 
întrebări cu variante de răspuns; texte auxiliare; 
raportarea continuă la alte domenii; lecŃiile despre 
cum se redactează diferite tipuri de compuneri; 
felul în care se aprofundează textele; că sunt noi 
(manualele), nu le-a mai folosit nimeni înainte, nu 

sunt deteriorate, stilul “sintetic”, rolul de “ghid”; 
puncte slabe : preŃul (mai mare de la an la an); 
dimensiunea (prea mari/grele/voluminoase), prea 
multă libertate; texte neinteresante/plictisitoare; 
ilustraŃii puŃine, neatractive; exprimarea uneori 
ambiguă, preŃioasă; lipsa comentariilor; unele 
exerciŃii prea simple/absurde(!); acumulare de 
informaŃii fără o ordine logică; “ne obligă să citim 
mai mult”; “trebuie să le cumpărăm”. 

Se observă, cred, că spiritul de observaŃie, dar 
şi cel critic funcŃionează în cazul elevilor, care s-au 
referit la toate aspectele manualului (conŃinut, 
formă, structură), iar faptul că au găsit mai multe 
puncte forte (22) faŃă de 10 puncte slabe spune 
multe despre imaginea formată în mintea lor 
despre acest fel de manual. Interesant este şi 
faptul că ceea ce înseamnă pentru unii “calitate” 
(posibilitatea de a gândi liber), pentru alŃii 
înseamnă “defect” (prea multă libertate) - ca să nu 
dau decât un exemplu de astfel de contraste. 

3. La întrebarea care viza preferinŃa elevilor 
pentru unul dintre cele două tipuri de manuale, 
aproape 80% (21 dintre ei, adică 77,7%) au ales 
varianta b, pentru avantajele enumerate la 
întrebarea 2, cât şi datorită faptului că manualul 
acesta îi ajută/i-a ajutat să deprindă anumite 
abilităŃi/competenŃe pe care le voi enumera la 
punctul 4. Şase dintre cei chestionaŃi ar prefera o 
combinaŃie între cele două: adică un manual care 
să cuprindă preponderent exerciŃii/întrebări care să 
orienteze interpretările, dar, din când în când, şi 
câte un comentariu sau o analiză ca “punct de 
sprijin”. Doar doi elevi resping complet manualul 
de tip b şi se declară adepŃii manualului de tip a. 
(“Cred că dacă am fi ales manualul care cuprinde 
oferte de interpretare a textelor, noi, elevii, am fi 
ştiut ci precizie ceea ce trebuie să învăŃăm şi am fi 
ştiut cu exactitate operele pe care trebuie să ne 
axăm.Când existau manuale unice, toată lumea 
era mulŃumită şi ştia cu precizie ceea ce are de 
făcut.”(Doru) 

4. ToŃi cei chestionaŃi, chiar şi cei doi, au 
conştientizat faptul că manualele alternative i-au 
ajutat să dobândească: dreptul la opinie; 
dezvoltarea gândirii; dezvoltarea unui stil propriu de 
lucru; dezvoltarea limbajului; capacitatea de a 
analiza/ comenta singuri un text; spiritul critic; o mai 
bună organizare a timpului, a ideilor, a felului de a 
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scrie; dorinŃa de documentare/ cercetare; 
dezvoltarea creativităŃii; capacitatea de a comunica 
eficient; încrederea în propriile "forŃe”/idei /opinii. 

5.Procentele referitoare la folosirea manualului 
ca înstrument de lucru sunt îmbucurătoare, chiar 
dacă variază între 40 şi 90  în clasă şi 20 şi 70 
acasă. Important este că pentru toŃi manualul este 
un ajutor real în munca individuală, completat - e 
adevărat - de fişe, cărŃi cu texte integrale, studii 
critice, portofolii, mape. 

 
 Nu ştiu dacă este cazul să  trag eu concluziile, 

acum şi aici, având în vedere numărul mic al celor 
chestionaŃi, lucru ce nu permite generalizări. De 
asemenea, nu ştiu în ce măsură un astfel de 
chestionar este oportun sau relevant în contextul 
acestui număr al revistei în care profesorii au fost 
cei solicitaŃi să se exprime. Pentru mine, 

prezentarea chestionarului elevilor a fost un gest 
reflex. Elevii mei îmi sunt parteneri activi, pe care 
mereu îi consult, îi întreb, îi încurajez să comunice. 
La urma urmelor, dacă accentul trebuie să se 
deplaseze de la profesorul cel atât de “self-
centred” (din trecut) spre elevi, de ce să nu 
recunoaştem că problema manualelor alternative îi 
vizează pe elevi în aceeaşi măsură ca şi pe noi, 
profesorii, dacă nu mai mult. Să-i implicăm şi pe ei 
în această dezbatere, să le cunoaştem punctul de 
vedere. 

În ceea ce mă priveşte, am fost oarecum 
surprinsă (şi nu cred că sunt singura) de 
similitudinile dintre răspunsurile mele la întrebările 
din chestionarul ANPRO şi răspunsurile elevilor 
referitoare la aceleaşi aspecte.    

 

 
 
Nota noastră: Ancheta nu ar fi fost posibilă fără colegii noştri, reprezentanŃi ai filialelor ANPRO: Ana 

Boariu, Mediaş; Doina Chiorean, BistriŃa-Năsăud; Livia Ciupercă, Iaşi; Mirela Mureşan, Arad; Gabriel 
Oprea, Alba; Florica Puşcaş, Timişoara. După Simpozionul naŃional de didactică - ediŃia a II-a -, aceasta a fost 
următoarea activitate care are ca rezultat  implicarea asociaŃiei profesorilor de limba şi literatură română 
din Ńară. MulŃumim tuturor celor care ne-au trimis sugestii pentru  formularea întrebărilor, dovedind interes 
pentru problema ridicată de noi. MulŃumirile noastre se adresează tuturor celor care ne-au  răspuns.  

 
(anchetă de  

Monica Onojescu) 
 
 
 


