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PERSPECTIVE 

Acum mai bine de 15 ani, primul număr din 2002 al „Perspectivelor” a avut ca temă manualele alternative/paralele (îmi 
amintesc de discuția de atunci din jurul termenilor). Deja erau câțiva ani de când se introduseseră în școală și se puteau ve-
dea și primele rezultate. Cred că ar fi mai mult decât interesant, având în vedere discuțiile din momentul de față, să se revadă 
întregul număr. Voi reproduce doar câteva fragmente din anchetă. De fapt a ieșit un fel de megaanachetă (dovadă interesul 
mare pentru problemă) la care ne-au răspuns aproape 100 de autori de programe, autori de manuale, evaluatori și profesori. 
Lor li se adaugă răspunsurile elevilor prelucrate de profesorii lor. Nu ne-au răspuns Ministerul (MEC în vremea aceea) și edi-
turile. Nu putem decât să constatăm cu o anumită tristețe cât de adevărată este aserțiunea că dacă îți uiți istoria, lucrurile au 
toate șansele să se repete. 

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

şi ANPRO şi-au propus să lanseze o anchetă ca un prim pas dintr-o cercetare mai vastă asupra acestei contro-
versate (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. Mulţumim 
pentru răspunsurile detaliate si substanţiale pe care le-am primit de la autorii de curriculum si de manuale, unele 
depăşind cadrul anchetei şi devenind adevărate sinteze privind concepţia curriculară şi care a stat la baza elabo-
rării manualelor. 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 interesaţi de problema 
manualelor şi ale celor care lucrează efectiv cu ele, se vor convinge că mai există semne de întrebare care îi vi-
zează direct şi care pretind implicarea tuturor cu seriozitate şi promptitudine. 

Întrebările pentru MEC:    
1. În ultimul an, mulţi profesori percep nu numai o încetinire a reformei în învăţământ, 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, dispariţia perioadei de evaluare de la sfârşitul semestrului care reduce posibilitatea profesorului de a 
apela la mijloace complementare de evaluare, reducerea numărului de cursuri opţionale etc.) Pe de altă parte, se perpetu-
ează acelaşi tip de evaluare printr-un examen de capacitate care nu verifică decât parţial competenţele elevului, 
încurajându-se în continuare învăţatul pe de rost, iar modul  în care se desfăşoară examenul de bacalaureat în ţara 
noastră nu credem că ne îndreptăţeşte să-l numim examen naţional. Vă rugăm să contraziceţi pecepţia noastră, pre-
zentând direcţiile reformei pe termen scurt şi mediu. 

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

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

Şi Întrebările pentru edituri: 
1. Cum aţi ales echipele care au elaborat manualele de limba şi literatura română pentru liceu?         
 2. Sunteţi mulţumiţi de felul în care aţi făcut promovarea în teritoriu a manualelor editate de către dumneavoastră? 
3. În ce măsură solicitările din teritoriu v-au satisfăcut aşteptările? 
4. Aţi fi dispuşi să editaţi în continuare manuale şcolare pentru liceu chiar în condiţiile în care  preţul 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 literatu-

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

[...] 
Din răspunsurile autorilor de manuale  
 
 
1. Care a fost concepţia globală care a stat la baza manualului la nivelul conţinuturilor şi metodelor didactice? Du-

pă semnalele primite, credeţi că utilizatorii de manuale au receptat-o corect? 
2. Care au fost dificultăţile anticipate şi cum le-aţi surmontat? 
3. Dacă aţi fi puşi în situaţia de a vă revizui manualele, ce anume aţi schimba? 
4. Dacă aţi scrie acum un manual, aţi mai păstra aceeaşi concepţie, structurare a conţinuturilor, aceleaşi texte?  
5. Unul dintre reproşurile făcute frecvent la adresa manualelor a fost acela al conţinuturilor foarte dense. Credeţi 

că este îndreptăţit sau că se datorează faptului că profesorii nu sunt încă pregătiţi să facă selecţia conţinuturilor în func-
ţie de obiectivele/competenţele urmărite de programă? Cum credeţi că s-ar putea rezolva această problemă? 

6. O cerinţă a actualei programe este integrarea componentelor: literatură, limbă, comunicare. Consideraţi că solu-
ţia la care aţi recurs este optimă?  

 
Editura pentru Literatură, „Floarea Darurilor” 

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

1. Predau în învăţământ de peste un sfert de 
veac. În răstimpul acesta, am reuşit să-mi constru-
iesc o imagine destul de coerentă despre rolul unui 
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dascăl, al profesorului de română care are prin 
contract, dacă nu prin vocaţie, obligaţia morală de 
a-şi determina “partenerul” să înţeleagă însemnă-
tatea lecturii pentru sănătatea lui intelectuală, pen-
tru condiţia lui umană. 

Pasionat de literatura română, cer scuze că folo-
sesc 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 interesaţi de 
literatura română. Să poată pricepe “minunile” limbii 
române, să fie capabili să dialogheze cu opera litera-
ră. 

De aceea, manualele mele (IX-XI) îşi propun 
să-l călăuzească pe elev, să-l pună într-o relaţie di-
rectă şi complexă, în raport cu diversitatea stimuli-
lor (operelor), pentru a surprinde natura operei lite-
rare, valoarea ei estetică. 

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

Şi pentru a fi eficientă ori vie acea lecţie, acel 
sistem de lecţii, am oferit tot ceea ce am conside-
rat de cuviinţă ca dialogul dintre elev şi operă să 
fie adecvat, în spiritul adevărului ştiinţific. 

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 - al-
tfel cum poate elevul să perceapă corect, nuanţat o 
operă? - sau prezintă informaţii, nu compilaţii, dom-
nilor, despre autorul al cărui text va fi studiat în con-
formitate 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 dificulta-
te, 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 situaţii şi teme pro-
blematizante, la care se adaugă un limbaj al comen-
tariului 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 con-
cepţie. 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, anumiţi “factori” încă tulbură 
apele comunicării. 

Mă îngrijorează politica destructivă, obstrucţionis-
tă în privinţa circulaţiei, popularizării manualelor. Nu 
mă deranjează că mulţi autori sunt inspectori… Minis-
terul a luat ceva măsuri în acest sens… Să renunţ 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 încântaţi 

(semnale din Giurgiu, Ploieşti, Roşiorii de Vede, Ba-
cău şi, cred, Timişoara). 

În anul 2001-2002, din neglijenţa editurii, dar şi 
a mea, manualul nu a mai fost inclus în acel Bule-
tin 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 pronunţ 
asupra valorii acestora, dar trebuie să se ştie cât de 
arbitrară a fost selectarea/evaluarea - a beneficiat de 
experienţa căpătată. În comparaţie 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: puţinul timp disponibil. Din 
nou “factorii”, “organele” întârzie cât pot difuzarea do-
cumentelor, a programelor, ca să nu aibă timpul firesc 
necesar redactării unui manual cei din afara sistemu-
lui. Aşa se explică de ce autorii sunt numai bucureş-
teni (“capitalişti”, vorba lui nenea Iancu sărbătoritul) Mi 
se pare că e o excepţie la clasa a X-a! 

Cum le-am depăşit? Am resurse inepuizabile 
de pasiune şi de muncă. Nu mă descurajează ni-
mic! Dimpotrivă, manualele proaste, care abundă 
în greşeli elementare (de pildă, primul care a folo-
sit 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 en-
tuziasmul şi profesionalismul editorilor noştri. Ţin 
să se ştie că manualul de clasa a XI-a de la Editu-
ra Didactică şi Pedagogică a fost realizat mai bine 
decât celelalte. 

3. La clasa a IX-a cred că aş înlocui fragmen-
tele din Balanţa lui Băieşu, deşi…Aş puncta/reliefa 
unele chestiuni, aş înmulţi ilustraţiile. Manualului 
de clasa a X-a i-aş diminua “densitatea”   

4. În mare, aceeaşi concepţie “socratică”, a mo-
şirii inteligenţei prin întrebări meşteşugite, folosesc 
în toate manualele mele. Aş spori numărul texte-
lor/lecţiilor aplicative care să demonstreze “pe viu” 
tehnica redactării diferitelor tipuri de compuneri, a 
abordării literaturii etc. În privinţa textelor, vezi punc-
tul 3. Aleg în general texte valoroase care să ilustre-
ze 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 simţitor. Ba, dacă m-aţi promovat, 
am avut grijă ca în manualele mele să fie respectate 
cinstit (iată!) mai toate regiunile ţării. 

5. Este o stupiditate să consideri “dense” conţinu-
turile programei ori ale manualelor. Fel de fel de “ne-
gustori 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. Naţia română se sufocă de atâta 
ştiinţă, vezi Doamne! Că unele manuale îşi camuflea-
ză sărăcia într-un limbaj îngheţat academic şi greu de 
digerat este altceva. 

Însă ţinta, regăsită în programe, este demon-
strarea vădită a sărăciei literaturii române, ţintă 
camuflată însă - că sunt inteligenţi - cu un aparat 
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de concepte ce sperie pe neiniţiaţi. 
Dar, dragii mei, programele şcolare sunt opera 

unei caste - nu luaţi în derâdere! - a unui grup care 
strânge, chipurile, informaţia 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 reali-
tatea şi nu trebuie să ne descurajeze. 

Aşa că starea învăţământului actual este de-
plorabilă, dar totul se justifică pe lumea asta. O 
singură consolare există: învăţământul, în compa-
raţie cu alte “sectoare” ale vieţii publice, se află în 
avans. Doar se ştie că exportăm încă… inteligenţe. 

Când profesorii vor fi motivaţi (şi financiar), se 
va rezolva realmente orice problemă. Pentru că 
atunci vor veni în învăţământ şi absolvenţi foarte 
buni A bon Iliescu/Năstase/Constantinescu ş. a. 
salut! Altfel ne învârtim în jurul cozii, vom face re-
formă la nesfârşit, vom deveni toţi re/formatori na-
ţionali, dar vom rămâne în cea mai crasă mediocri-
tate, desfiinţându-ne de amorul nu ştiu cui! Şi nici 
nu ne va păsa că în Amintiri din copilărie nu există 
nici un episod despre frumoasa Nataliţa şi nici nu 
ne va stârni vreo emoţie hermeneutică o poezie 
numită „Luceafărul” scrisă de cineva pe care-l 
chema Eminescu, despre care s-a scris ceva cum-
va în revista „Dilema” pe la sfârşitul mileniului al 
doilea, dacă nu la începuturile acestui brav mile-
niu. Şi e păcat! Că românii sunt …drăguţi şi tole-
ranţi, dragii de ei! 

6. Soluţia la care am recurs este înţelegerea 
textului literar ca fapt de comunicare ce implică o 
bună cunoaştere a limbii, a conceptelor de teorie li-
terară, a lumii, a mentalităţilor. 

 
Editura Humanitas Junior (Alexandru Crişan, 

Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian – autorii ma-
nualelor 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 conţinuturilor în unităţi de învă-
ţare care realizează integrarea domeniilor literatură, 
limbă şi comunicare pe baza unei tematici comune. În 
privinţa demersului didactic, am optat pentru metodele 
interactive, care le oferă elevilor şansa de a-şi dezvol-
ta propria personalitate. Dincolo de acurateţe ştiinţifi-
că, am încercat să oferim manuale incitante şi atracti-
ve 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 mo-
dului în care ea capătă viaţă prin diversele lecturi ale 
cititorilor săi, tot aşa am observat şi noi că manualele 
noastre au căpătat autonomie şi că funcţionează mai 
mult sau mai puţin în consonanţă cu intenţiile noastre. 
Ne-au fost împărtăşite experienţe 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 con-

tinuare într-o manieră tradiţională, considerându-i pe 
elevi nu parteneri în procesul de predare-învăţare, ci 
receptori pasivi ai informaţiei oferite.        

2. Am intrat în această experienţă 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 vi-
ziune nouă şi incitantă a modului de a aborda discipli-
na noastră. Prima temere a fost că unii profesori vor 
respinge elementele de noutate, care se îndepărtează 
de modul tradiţional de predare a disciplinei. Apelând 
însă la texte literare de valoare, oferind modele simple 
de învăţare prin descoperire, exemple de folosire a 
limbii cu valoare practică, i-am convins pe mulţi de 
necesitatea schimbării viziunii tradiţionale de predare. 
Un moment de cumpănă a fost atunci când manualul 
de clasa a VI-a nu a fost aprobat de comisia de eva-
luare a manualelor (era vorba de un algoritm care viza 
raportul dintre preţul manualului şi calitatea acestuia, 
iar oferta noastră, deşi luase locul I la calitate, a căzut 
pe locul 4 din cauza preţului). Editura Humanitas şi-a 
asumat însă riscul de a scoate acest manual ca mate-
rial-resursă şi surpriza noastră a fost să constatăm că 
mulţi profesori au dorit să asigure coerenţa demersu-
lui didactic început în clasa a V-a lucrând în continua-
re cu manualele noastre. Formula de licitaţie, în care 
poţi 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 demer-
sului didactic. În măsura în care un manual – indife-
rent de disciplină – este tratat ca o „marfă“ oarecare, 
nu se poate vorbi de modernizarea învăţământului. 
Din acest punct de vedere, sistemul pieţei libere este 
mult mai stimulativ şi singurul care poate duce la crea-
rea unei reale competiţii profesioniste. Au fost apoi di-
ficultăţi pe care, din păcate, nu am reuşit să le sur-
montăm, din cauza ritmului mult prea solicitant al lici-
taţiilor, care nu asigură timpul cu adevărat necesar 
pentru elaborarea unor manuale am promis că vom 
face pentru fiecare manual şi auxiliarele (caiete de lu-
cru 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 nemulţumiţi de aceste promisiuni ne-
onorate, 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 ma-
nualul de clasa a V-a, care a fost şi prima noastră 
experienţă ca autori de manuale şi, de aceea, am 
avut tentaţia de a spune totul dintr-o dată. Îl vedem 
acum ca pe un manual stufos, de aceea l-am 
structura probabil altfel, în mai puţine unităţi şi, fi-
reşte, cu mai puţine texte. La fel şi la clasa a VI-a, 
unde am propune o simplificare a demersului di-
dactic. Modificări şi îmbunătăţiri se pot aduce şi ce-
lorlalte manuale, dar până la noi reeditări contăm 
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pe spiritul critic şi creativ al profesorilor care lu-
crează cu manualele Humanitas. Oricum, senti-
mentul nostru ca echipă este că am câştigat expe-
rienţă cu fiecare manual şi că există un progres vi-
zibil de la un manual la altul.       

4. Da, am păstra aceeaşi concepţie, aceeaşi 
structurare a conţinuturilor. În privinţa textelor, am 
ţine desigur seama de criticile şi de sugestiile pro-
fesorilor, 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 ultimi-
lor ani, unui proces de descărcare, dar, din păcate, 
mulţi profesori nu sunt informaţi cu privire la ele-
mentele care au rămas obligatorii şi la acelea care 
au devenit facultative. În varianta actuală, progra-
ma nu este foarte încărcată, dar există situaţii în 
care profesorii au tendinţa să încarce excesiv, din 
punct de vedere teoretic, conţinuturile. Situaţia se 
poate rezolva într-un mod foarte simplu – profeso-
rul trebuie să consulte programa şi să elimine din 
activitatea sa tot ceea ce apare în manual în plus 
faţă de programă, adaptându-şi demersul la gru-
pul-ţintă şi la resursele de timp de care dispune.  

6. Da, este nevoie, pentru că noua programă 
presupune noi abordări metodologice, cu care nu 
toţi profesorii sunt familiarizaţi. Ghidurile au rolul 
de a uşura munca profesorului, oferindu-i soluţii, 
sugestii de construire a demersului didactic, de 
evaluare a activităţii elevilor şi a propriei activităţi.  

Tipul de integrare a celor trei domenii propus 
în manualele Humanitas este original, relevând co-
relaţiile esenţiale 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 naraţiunii este asociată cu recunoaşte-
rea valorii timpurilor verbale, care corespund unor 
momente ale subiectului, şi cu povestirea orală 
sau redactarea unor experienţe personale, prin ca-
re elevul exersează folosirea corectă a timpurilor 
verbale în construirea unui fir epic.  

 
Pentru manualele HUMANITAS de liceu, răs-

punde Liviu Papadima 
1. Pe scurt, privind experienţa de autor de ma-

nuale. „Concepţia“ 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 ma-
nuale cu un pronunţat caracter interactiv, care să-i 
stârnească pe elevi, să-i pună la treabă, să-i pro-
voace 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 manua-
le 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 ten-
tantă – plăcerea textului! Manualele de clasa a X-a 
şi a XI-a le-am gândit pe aceeaşi dominantă inte-
ractivă, într-o notă ceva mai „doctă“. E vorba doar 

de o înălţare a ştachetei. În rest, abordarea pro-
blematizantă – nu numai a literaturii, ci şi a faptelor 
de limbă, de exemplu – în locul dăscălelilor expozi-
tive a rămas pe mai departe nota distinctivă a 
acestor manuale. De asemenea, este definitorie 
pentru concepţia întregii serii preferinţa netă pentru 
ceea ce se numeşte, în sens larg, un demers „in-
ductiv“ de la concret la abstract, de la particular la 
general, de la „experienţă“ – de viaţă, de comuni-
care, estetică, culturală etc. – la „conceptualizare“. 
Chiar şi în procesarea informaţiei, ne-am străduit, 
pe cât posibil, să „ne punem în mintea elevilor“, 
întrebându-ne în permanenţă dacă ei au datele 
necesare pentru înţelegerea judicioasă a cutărei 
sau cutărei aserţiuni pe care eram ispitiţi să le-o 
„livrăm“. 

2. Dificultăţi anticipate şi surmontate? Când 
începe discutarea în grup a proiectului de manual 
ai în faţă parcă numai dificultăţi. Iar alegerea texte-
lor, pe care s-a bătut atâta monedă, probabil că 
nici nu e cea mai mare. Greu este să obţii coerenţa 
unui manual – să proiectezi subordonarea părţilor 
faţă de întreg, de la structura de ansamblu până la 
rubricaţia fiecărei unităţi şi distribuirea paşilor di-
dactici sau a informaţiei pe întreg parcursul. Din 
punctul acesta de vedere, cred că am reuşit o per-
formanţă neaşteptată „vocile“ fiecărui autor în par-
te 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 siguranţă, n-am de gând s-o fac. Cel puţin 
deocamdată. 

5. Ce se înţelege prin „conţinuturi foarte den-
se“? E vorba de numărul textelor care figurează în 
manuale, de dificultatea acestora, de numărul sau 
dificultatea sarcinilor didactice în general – teme, 
exerciţii etc. –, de cantitatea sau dificultatea infor-
maţiei – concepte operaţionale, lecţii sintetice etc.? 
Manualele cuprind, de regulă, mai multe texte de-
cât minimul specificat în programă. Profesorul va 
opta în funcţie de clasă, de particularităţile textelor, 
de alocarea timpului. Unele texte pot fi folosite 
pentru studiu, altele doar pentru recomandări de 
lectură. Chestiunea dificultăţii textelor selectate e 
mult mai complicată. Ar merita o discuţie amănun-
ţită ce face un text greu sau uşor – atenţie tot-
deauna pentru un anumit cititor şi într-o situaţie da-
tă. În linii mari, trec drept „uşoare“ textele familiare 
– cele pe care profesorii s-au obişnuit să le comen-
teze 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 „semnificaţii-
lor“ simbolice sau metaforice, „caracterizarea per-
sonajelor“ etc. Să nu uităm însă văzut dinspre 
elev, care are alt fundal aperceptiv şi alte uzanţe şi 
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motivaţii de lectură, un text poate apărea în cu totul 
altă lumină în privinţa „dificultăţii“. Referitor la sar-
cinile didactice, oferta manualului e firesc să depă-
şească un minim al posibilităţii de efectuare în tim-
pul aflat la dispoziţie. Blocajele produse de o difi-
cultate excesivă a sarcinilor didactice se datorează 
frecvent eşalonării lor defectuoase. Şi mai adesea, 
supralicitării nivelului de performanţă scontat. În 
principiu, ideea că un profesor care nu „a terminat 
manualul“ nu şi-a făcut munca nu mai are ce căuta 
în educaţie. Manualul e un instrument. Atât. Pentru 
supraîncărcarea informaţională există de aseme-
nea „remedii“. Profesorul recomandă ce şi cum va 
învăţa elevul din manual. Sau, dacă un manual i se 
pare prea „îmbâcsit“, saturat cu informaţie care îl 
încarcă degeaba pe elev, îl va refuza pur şi simplu. 
Cât priveşte accesibilitatea informaţiei, asta e, ia-
răşi, altă poveste. Ni se pare adesea că explicarea 
unei probleme de teorie literară sau lingvistică tre-
buie făcută strict în termenii savanţi de specialitate, 
altminteri e „neştiinţifică“. E o eroare. Nu mai puţin, 
însă, „traducerea“ corectă a metalimbajelor res-
pective e adesea anevoioasă. Aici intervine price-
perea autorilor: în a transfera noţiunile şi ideile de 
specialitate în sfera „culturii generale“. S-a repetat 
până la saţiu ideea de bun simţ că n-are nici un 
rost să ne propunem să pregătim în şcoală teoreti-
cieni, istorici sau critici literari. Prestigiul academic 
al respectivelor discipline rămâne însă un fetiş 
greu de dislocat din învăţământul preuniversitar de 
limba şi literatura română. 

6. Integrarea componentelor amintite a fost 
urmărită cu atenţie 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 (coordo-

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

1. Concepţia 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 cu-
vinte: predarea se doreşte să fie interactivă, apelând, 
prin întrebări, la spiritul critic al elevilor, la imaginaţia 
lor, şi eliminând comentariile gata făcute care au into-
xicat învăţământul umanist decenii la rând; accentul 
cade pe capacitatea presupusă de înţelegere a elevi-
lor, 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 
evoluţia istorică a genurilor, speciilor, formelor. 

Nu sunt sigur că această concepţie a fost re-
ceptată corect de toată lumea. Dificultăţile le-am 

avut mai cu seamă cu dascălii intraţi în inerţie (ca 
să nu zic rutina vârstei), dezobişnuiţi să-i facă pe 
elevi să gândească singuri cu capul lor şi chiar re-
fuzând să citească ei înşişi lucruri noi. Din informa-
ţiile pe care le am (trei dintre autorii manualului co-
ordonat de mine sunt sau au fost profesori de li-
ceu), elevii au primit mai bine decât profesorii 
aceste manuale. 

2. Cam acestea au fost în primul rând şi difi-
cultăţile: 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 consecinţă, unele ma-
nuale au reintrodus pe fereastră ceea ce au dat 
afară pe uşă: comentariile. Acest lucru trebuia pe-
nalizat. 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 lu-
cruri, acelea pe care profesorii mi le-au semnalat 
ca prea dificile, confuze, nepotrivite etc. De exem-
plu, la capitolul despre eseu, unde ilustram cu Ge-
orge Călinescu (în clasa a X-a) şi anume cu Sen-
sul clasicismului, am renunţat, la reeditare, la text, 
care n-a “prins” deloc. Spunând asta, am fost acu-
zaţi în presă de populism, că ne pliem exigenţele 
pe competenţa elevilor. Nu de populism e vorba, ci 
de nevoia unei receptări corecte. Iar a ţine seama 
de preferinţele elevilor este o obligaţie didactică. 
Educaţia nu se poate face împotriva percepţiei ori 
gustului elevilor.    

4. Desigur, în ce priveşte concepţia, structura. În 
ce priveşte textele, ele pot fi schimbate (sau trebuie să 
fie); mi-e greu să spun acuma care şi de ce. Dar prac-
tica predării la clasă ne pune mereu în situaţia de a 
renunţa 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 pretenţiile unora dintre profesori, care 
nu voiau cu nici un chip să înţeleagă că un manual 
nu poate conţine toată literatura; ni se cerea mereu 
să adăugăm autori şi texte; eram arătaţi cu degetul 
ca nepotriviţi 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 simţ nu ne-au 
ajutat. I-am întrebat, de pildă, şi pe unii dintre cola-
boratorii mei la programă cum văd ei predarea la un 
liceu din Anglia, Franţa sau Italia a literaturilor cu 
pricina: câte ore Shakespeare? câte Goethe? câte 
Dante? şi câţi autori ar trebui să fie obiect de manu-
al? 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 acoperiţi, aşa că ne 
descurcăm noi cumva. Dar ce am face cu cea japo-
neză dacă am fi la Tokyo? O celebră istorie a litera-
turii nipone începe cu un capitol întitulat “Prima mie 
de ani”. Şi încă un aspect. Rezistenţele întâmpinate 
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n-au fost de natură practică, dar (?) ideologică: poe-
tul naţional ar merita etc.,etc.Obiecţia mea a fost că 
avem nevoie de mai multe ore spre a studia pe Ion 
Barbu şi pe poeţii moderni, dată fiind dificultatea tex-
telor lor, devenit, după un secol, aproape complet in-
teligibil. Obiecţia n-a contat: nu problema concretă a 
lecţiei îi preocupa pe colegii mei, ci mica demagogie 
referitoare la Eminescu, poetul naţional, care etc. 

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

  
 Editura Teora (Adrian Costache, autor al ma-
nualului 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 des-
criptiv, dominat de informaţie… Dar cum să selec-
tezi informaţia? - iată o problemă fiindcă ceea ce 
mie, ca profesor, mi se pare accesibil şi esenţial s-
ar putea să nu fie aşa…Primejdia este să mă las 
“manipulat” de statutul meu de adult care-şi uită in-
terlocutorii şi foloseşte adesea un limbaj inaccesibil 
lor. Sau informaţia chiar să fie esenţială, dar nu şi 
accesibilă şi invers…Psihologic vorbind, a trebuit 
să ne luptăm şi cu o altă tentaţie a şcolii româneşti, 
cea maximalistă, care domină încă învăţarea, prac-
tica şcolară cotidiană… Vezi şi unele dintre ma-
nuale!… 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 experienţei lor de viaţă, sau ca informaţie 
extracurriculară în structura lecţiilor… Uneori am 
reuşit, uneori nu! 

2. Cred că am răspuns în bună măsură la 
punctul 1. O dificultate în plus a constituit-o şi ter-
menul 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 puţin teoretic, mult mai multe despre 
“cum se face un manual”, ce texte mă favorizează, 
ce libertăţi îmi pot lua…Este foarte important acest 
lucru…Pe de altă parte, am câştigat şi o anume 
experienţă metodică de un anume tip, esenţială în 
alcătuirea unui manual…E o problemă capita-
lă!…Altminteri, multă lume ştie carte şi ar putea 
scrie un manual! 

5. Mi-aţi dat răspunsul la întrebare. Conţinutu-
rile sunt într-adevăr dense iar “… profesorii nu sunt 
încă pregătiţi să facă selecţia conţinuturilor în func-
ţie de obiectivele/ competenţele urmărite în pro-
gramă” (cu condiţia ca programa însăşi să nu poar-
te în ea reziduurile maximalismului)… De altfel, 
cred că şcolii româneşti îi lipseşte, vizibil încă, 
“exerciţiul esenţializării”. În condiţiile actuale [pro-

blema conţinuturilor dense] cred că e nevoie doar 
de un bun manual şi de un bun profesor… 

6. Soluţia la care s-a recurs are meritul de a fi 
pus tranşant problema… Ea însă rămâne deschi-
să… Trecutul academic şi reflectarea lui în manua-
lele şcolare e foarte aproape de noi şi noi suntem 
încă sub semnul acelor structuri şi acelor logici di-
dactice… 

 
Editura Teora (Florin Ioniţă autor al manualu-

lui de limba şi literatura română pentru clasa a X-a) 
1. Am plecat de la ideea că, la capătul celor dois-

prezece ani de şcoală, absolventul nu va trebui să de-
vină nici critic literar şi nici măcar candidat la exame-
nul de admitere al Facultăţii 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 idei-
lor literare) într-un limbaj “normal” (fără interjecţii şi cu 
un minim de adverbe şi de adjective). Dar pentru 
aceasta el trebuie ajutat să înveţe să meargă singur şi 
nu obligat să accepte să fie dus continuu de mână. Şi 
cum soluţii 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 Solu-
ţie (oare am reuşit?). Am oferit aşadar sugestii şi nu 
Legi, am propus un număr cât mai mare de exerciţii 
aplicative vizând înţelegerea textului, dosare critice re-
zonabile ca dimensiune, care să conţină totuşi măcar 
o minimă orientare în ceea ce priveşte conţinutul tex-
telor recomandate, explicaţii despre personalităţile în-
tâlnite în paginile manualului şi (de ce nu?) o icono-
grafie pe care am gândit-o în concordanţă cu operele 
literare discutate. În privinţa receptării demersului şi 
luând ca reper tirajul comunicat de editură, aş rosti un 
“da” cu (mai mult de) jumătate de gură. Şi acelaşi lu-
cru în privinţa reacţiilor din presa scrisă. Dar să mai 
aşteptăm. 

2. Deşi nu sunt chiar începător într-ale manuale-
lor, nu am anticipat nici pe departe dificultăţile 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, co-
laborând excelent cu domnul profesor Adrian Săvoiu. 
Să numesc câteva, fără a le şi ierarhiza: alegerea 
unor texte suport potrivite şi pentru aplicaţiile de limbă 
şi comunicare, fapt care a impus renunţări “dureroase” 
(“literatură mică, valori multe”, cum ar zice Ioan Gro-
şan), termene de predare niciodată suficient de gene-
roase, prea desele schimbări ale schimbării venite “de 
sus”, obligaţia 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 renunţarea la 
numeroasele benzi laterale, la chenare şi la inser-
turi, care obosesc ochiul şi nu aduc beneficii utili-
zatorului, chiar dacă fac pagina mai vie. 

4. După experienţa acumulată, cred că nu aş mai 
scrie manuale. Şi i-aş sfătui şi pe alţi temerari să se 
gândească bine înainte de a face pasul. Totuşi, da-
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că…, nu cred că aş face schimbări spectaculoase, 
mai ales că nu am dus până la cap întreaga “acţiune”. 
Şi, în actualele condiţii, nici nu sunt sigur că o voi pu-
tea duce. 

5. Mă voi referi numai la conţinuturile manualului 
realizat împreună cu domnul profesor Adrian Săvoiu. 
Fără îndoială că, privit în ansamblu, el “geme” de in-
formaţii. Dar legea nu o face manualul, care este în 
fond numai un auxiliar, ci programa. Or, în această 
privinţă lucrurile sunt ceva mai liniştitoare. Există un 
număr rezonabil de competenţe care trebuie atinse 
printr-un număr tot (relativ) rezonabil de conţinuturi, 
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 faţă, evi-
dent) parcursul pe care îl consideră optim. Nu între-
văd soluţii-minune pentru rezolvarea problemei, în 
afara unui (minim) efort de conştientizare a acestui 
fapt. 

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

7. Soluţia aleasă mi s-a părut cea mai bună 
(cum altfel?), dar confirmarea/infirmarea nu poate 
veni decât de la utilizatorii manualului. 

 
 

 
Din răspunsurile evaluatorilor 
1. În ce măsură criteriile cu care aţi operat în evaluare au corespuns sau nu orizontului dumneavoastră de aştepta-

re? 
2. În urma experienţei acumulate, ce sugestii aţi 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 ați face? 
4. Aţi putea explica ce a determinat ca dintre toate manualele aprobate pentru clasa a XI-a, ministerul să opteze 

pentru cele trei, deşi evaluarea nu a vizat o ierahizare?  
 
Mircea Bertea (Colegiul Naţional „Gheorghe 

Lazăr, Cluj) 
Am să răspund, pe scurt, la întrebări: 

1. Au corespuns, au fost chiar prea complexe (voi 
reproduce câteva dintre ele, între paranteze, pentru ci-
titorii mai puţin avizaţi). Sinceri să fim, aceste criterii 
sunt cam mult pentru un om care trebuie să facă refe-
rire autorizată şi să ierarhizeze corect (după două-trei 
zile de formare) ofertele de manuale în funcţie de con-
formitatea cu programa şcolară (obiective cadru, obi-
ective de referinţă, lista de conţinuturi), de conţinutul 
acestora (particularizat în funcţie de specificul discipli-
nei: corectitudinea şi claritatea informaţiei, calitatea şi 
adecvarea exemplelor, lecturilor suplimentare, tabele-
lor, diagramelor etc., precum şi contribuţia acestora în 
lămurirea şi consolidarea cunoştinţelor, actualitatea in-
formaţiilor şi a interpretării acestora, calitatea activităţi-
lor practice recomandate, corelarea cu achiziţiile din 
clasele anterioare, valoarea formativă pentru viaţa 
profesională, publică şi privată, modul de influenţare a 
interesului şi a motivaţiei pentru disciplina respectivă), 
de nivelul limbajului (corect, adecvat disciplinei şi ac-
cesibil, care să contribuie la îmbogăţirea vocabularu-
lui, la adecvarea dimensiunilor frazelor şi a paragrafe-
lor la nivelul de vârstă, la asigurarea unei frecvenţe ul-
terioare corespunzătoare a termenilor nou-introduşi 
etc.), de metoda pedagogică (organizarea, gradarea 
şi accesibilitatea conţinutului ştiinţific, modul în care 
conţinutul ştiinţific este sprijinit, consolidat şi dezvoltat 
prin activităţi practice, contribuţia textului, ilustraţiei şi a 
aplicaţiilor la formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi 
deprinderilor, la stimularea gândirii independente şi a 
creativităţii, calitatea şi varietatea modalităţilor de eva-
luare), de prezentare şi tehnoredactare (claritatea 

aşezării în pagină şi a imprimării, lizibilitatea tipografi-
că, adecvarea dimensiunilor literelor la vârsta elevilor, 
varietatea caracterului literelor, dimensionarea rându-
rilor şi a spaţiilor dintre acestea, punerea în evidenţă a 
elementelor esenţiale ale textului, marcarea temelor 
facultative), de ilustraţii (varietatea şi calitatea tehnică 
a graficelor, diagramelor, desenelor, fotografiilor, 
schemelor etc., caracterul funcţional al ilustraţiilor şi 
adecvarea lor la specificul disciplinei, calitatea artistică 
şi armonia cromatică, echilibrul text-ilustraţie, integra-
rea ilustraţiei în text) şi de originalitate (exprimarea, in-
terpretarea şi prezentarea într-o viziune deosebită a 
conţinutului disciplinei, prin alegerea textelor, a limba-
jului, a ilustraţiilor, a exemplelor, a experienţelor, a 
aplicaţiilor, maniera în care sunt create situaţii de învă-
ţare prin text, ilustraţii, exerciţii, teste etc., modalităţi de 
dezvoltare a interesului cognitiv, procedee utilizate 
pentru formarea comportamentului ecologic, în scopul 
protejării mediului şi a vieţii umane, valorificarea cone-
xiunilor intra-, inter- şi pluridisciplinare, originalitatea 
folosirii ilustraţiei şi tehno-redactării).Tocmai pentru că 
sunt foarte multe şi foarte complexe aceste criterii, aş 
propune specializarea evaluatorilor pe unul, maximum 
două domenii de competenţă şi evaluarea încrucişată 
cu cel puţin 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 
cunoştinţele proprii de specialitate. 

3. Nu poţi fi sigur niciodată că manualele selecta-
te au fost cu adevărat cele mai valoroase, chiar când 
sunt cele mai bune intenţii şi evaluatorii sunt cât se 
poate de corecţi, tocmai din cauza complexităţii şi difi-
cultăţii procesului de selecţie! Din experienţa pe care 
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o am în evaluarea de manuale pot să afirm că intenţii-
le de corectitudine ale Consiliului Naţional pentru Eva-
luarea Manualelor şi ale Ministerului au fost evidente 
(am corectat în condiţii de maximă securitate, chiar 
prea izolaţi, „păziţi” permanent de un reprezentat cu 
funcţie 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 or-
ganizării ei după sistemul licitaţiei publice, poate chiar 
televizate, licitaţie la care evaluatorii ar putea juca rolul 
de ofertanţi ai manualelor evaluate şi selectate în 
prealabil, pe care să le propună apoi spre cumpărare 
editurilor interesate.  

Adevăraţii  evaluatori sunt profesorii şi elevii din 
şcoli, numai că, din păcate, evaluarea lor e, cel puţin 
până în prezent, nevalorificată. Atâta timp cât vor con-
tinua să se manifeste interese financiare enorme din 
partea editurilor care publică manuale, sistemul de se-
lecţie, oricât de bine ar fi organizat, poate fi viciat. Ba-
nul e ochiul dracului! 

De aceea, propun ca, în condiţiile în care şi 
aşa avem un Minister sărac, să se înfiinţeze o edi-
tură a Ministerului, editură care să publice toate 
manualele. Am scăpa de corupţie, mită şi, mai 
ales, nu s-ar mai îmbogăţi pe spinarea elevilor şi a 
părinţilor persoane particulare. Cu beneficiul reali-
zat de această editură (complex de edituri) s-ar putea 
rezolva problema manualelor pentru elevii săraci, 
pentru zonele defavorizate, burse pentru Centrele 
de excelenţă etc. (Mă mir că nimeni din cei cu pu-
tere de decizie nu a sesizat încă ridicolul situaţiei 
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 informaţie directă. 
 

Nicoleta Ionescu (Liceul Teoretic „Jean Mo-
net” - Bucureşti) 

1. În general, criteriile au fost bine gândite, vi-
zând atât conformitatea cu programa, conţinutul 
ştiinţific cât şi aspectul metodic. Ele au fost discuta-
te de către comisii şi, de la un an la altul, s-a îmbună-
tăţit proporţia 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 materia-
lelor”, 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 ul-
terior 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 finanţate de Banca  
Mondială (I-IV şi gimnaziu), trebuie precizat faptul 
că luarea in calcul a preţului a schimbat ordinea 
valorică stabilită de comisie, ceea ce, iarăşi, nu a 
fost in favoarea învăţământului. 

2. Consider că alcătuirea curriculumului trebu-

ie să pornească de la finalitatea învăţării. La ora 
actuală, când totul este într-o tranziţie fără sfârşit, 
nu se ştie prea bine spre ce ideal educaţional ne 
îndreptăm; mai ales in ceea ce priveşte învăţămân-
tul 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 noţiuni 
din sfere foarte diverse (istorie literară, teorie litera-
ră, comunicare, lingvistică, stilistică etc.), ceea ce 
ar fi un lucru foarte bun dacă nu ar fi aplicate hao-
tic pe texte, fără continuitate şi fără suficientă sis-
tematizare, uneori neţinându-se seama că nu ori-
cărui tip de text i se poate aplica orice grilă de lec-
tură. Gruparea textelor, la clasa a IX-a, pe criteriul 
tematic este total neinspirată şi ineficientă. 

3. Nu am lucrat la evaluarea manualelor de li-
ceu, dar am înţeles ca acestea au trecut printr-o 
singură etapă de evaluare, cu un grad de toleranţă 
destul de mare. Cred că ar trebui procedat ca la 
gimnaziu, prin introducerea a cel puţin 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 afirmaţii neîntemeia-
te. 

 
Doina Iordache (profesoară la Şcoala Gene-

rală 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. Exigenţele de prim-ordin vizează curriculum-
ul. Se impune ca autorii de programe şcolare să fie 
nu numai profesori cu experienţă didactică, cu re-
comandări din partea cadrelor didactice universita-
re, dar şi autentici oameni de cultură. Actualele 
programe sunt supraîncărcate, fiindcă autorii lor n-
au ştiut să facă o selecţie bună a conţinuturilor. Un 
alt aspect al acestei probleme este că autorii pro-
gramelor nu cunosc realitatea şcolii româneşti de 
astăzi. Atunci când, intr-o proporţie îngrijorătoare 
în clasa a V-a promovează elevi care nu ştiu să ci-
tească şi să scrie, obiectivele frumoase ale pro-
gramelor vor rămâne simple deziderate. Eficienţa 
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 conţinut ( fie şi puţine la număr ) este inacceptabil. 
Pe lângă aceasta, autorii de manuale trebuie să cu-
noască bine psihologia învăţării. Un exemplu care 
ilustreaza toate aceste carenţe este manualul de lim-
ba română, clasa a VIII-a, autor Iancu Marin. Se im-
pune revenirea la prima experienţă privind evaluarea, 
cea a manualelor pentru gimnaziu. E necesară o sin-
gură 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. Minis-
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terul, care patronează azi această nedorită situaţie, 
renunţând la forma iniţială, dă dovadă de incompeten-
ţă. 

4.  E o întrebare la care trebuie să vă răspundă 
ministerul. Lipsa ierarhizării demonstrează iarăşi că 
am revenit la formalism şi că nu dorim competenţă au-
tentică. 

 
Luminiţa Medeşan (profesoară la Colegiul 

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

fost diferite pentru manualele de gimnaziu faţă de 
cele de liceu. Diferenţa se explică atât prin regimul 
diferit al celor două proceduri (licitaţie cu oferte se-
cretizate la gimnaziu – respectiv, manuscrise com-
plete pentru avizarea manualelor în liceu în vederea 
unei pieţe libere), cât şi prin caracterul succesiv al 
celor două evaluări (avizarea pentru liceu urmând 
cronologic, pe ani de studiu, după încheierea licitaţii-
lor de la gimnaziu). 

Pentru prima licitaţie la care am participat, la 
clasa a VI-a, criteriile au fost un reper în „ordona-
rea” orizontului meu de aşteptare, care era destul 
de nesedimentat. În anii următori, criteriile au ră-
mas aceleaşi şi aşteptările se cristalizau în funcţie 
de ele.  

Pentru manualele de gimnaziu, unde concurau 
15-18 oferte din care urma să rămână doar trei, ce-
le opt criterii de evaluare (conformitatea cu pro-
grama, nivelul limbajului, conţinutul ştiinţific, meto-
da pedagogică, prezentarea şi tehnoredactarea, 
ilustraţia, originalitatea, calitatea materialelor) au 
făcut posibilă selectarea celor care erau compatibi-
le cu cerinţele 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 (con-

formitatea cu programa, calitatea conţinutului, ni-
velul limbajului, caracterul non-discriminatoriu, me-
toda pedagogică, ilustraţia şi tehnoredactarea), 
având în vedere că se urmărea doar o avizare în 
vederea pieţii libere, unde editorii şi autorii îşi an-
gajau răspunderea în primul rând. 

Criteriile aveau punctaje diferite (5, 10 sau 15), 
în funcţie de importanţa lor. Cred şi acuma că ele 
au fost cuprinzătoare (chiar dacă duceau la o for-
mularistică complicată şi dosare stufoase) şi perti-
nente. Cea mai bună dovadă este calitatea manua-
lelor selectate pentru gimnaziu, cu puţine excepţii. 

Potenţialul 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 inega-
le, dar pe care alegerea profesorilor şi a elevilor ar 
fi redus-o la cele potrivite nevoilor beneficiarilor. 

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

3. Aş introduce obligaţia de a integra cele trei 
domenii ale conţinuturilor prevăzute pentru liceu - 
literatură, limbă şi comunicare, concepte operaţio-
nale, 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 nume-
le autorilor/coordonatorilor, ceea ce nu a  cores-
puns în toate cazurile şi criteriului calităţii. 

 
 

 
Profesorii. Am selectat o parte din răspunsuri la întrebarea 1 și un răspuns sinteză la ultimele 

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

formitatea cu programa, selecţia textelor, nivelul de dificultate, aspectul grafic, preţul (eventualul rabat), promovarea 
manualului, momentul apariţiei pe piaţă, altele? Motivaţi-vă alegerea pentru trei criterii în ordinea importanţei acordate 
de dumneavoastră. 

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

3. Consideraţi că profesorul trebuie să aibă toate manualele care apar pe piaţă ca bibliografie necesară? 
4. Consideraţi 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? Cre-

deţi că autorii de manuale au găsit proporţia corectă între valorile consacrate şi aceştia? 
6. Preferaţi manualul care propune o ofertă de interpretare (peste 50%) sau cel care ghidează prin întrebări posibi-

lităţi de interpretare a textului? Motivaţi-vă opţiunea. 
7. În ce măsură apreciaţi felul în care manualele reflectă unul dintre dezideratele actualului curriculum: modelul 

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

depăşiţi? 
9. Apreciaţi modul în care manualele oferă sugestii de lucru participativ-active sau consideraţi că aceste probleme 

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

naziu la liceu, moştenirea în gimnaziu a unei opţiuni făcute anterior, reducerea numărului de manuale pentru liceu) cum 
consideraţi că puteţi depăşi situaţia pentru ca să nu existe suprapuneri obositoare de texte, hiatusuri supărătoare de in-
formaţii? 

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

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

13. Ce sugestii aţi face autorilor/editorilor de manuale? 
14. Ce sugestii aţi face CNAM pentru îmbunătăţirea 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. Alţii 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 mulţi, primele trei criterii în funcţie de care se face alegerea sunt: con-
formitatea cu programa, demersul didactic şi gradul de dificultate. Selectăm câteva dintre motivaţii: 

 
Ana Boariu (Şcoala cu clasele I-VIII nr. 8, Mediaş, jud. Sibiu) 
În alegerea manualului consider că trebuie să primeze: conformitatea cu programa, demersul didac-

tic, nivelul de dificultate. 
Conformitatea manualului cu programa este necesară câtă vreme, la sfârşitul unui ciclu de învăţare, elevii 

vor susţine un examen (capacitate/bacalaureat) la care subiectele se vor formula în funcţie de programa existen-
tă, indiferent după ce manuale au studiat. Că în această programă se poate interveni pentru simplificare şi des-
congestionare, 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 secvenţelor didactice 
trebuie să acopere trei niveluri: finalităţile şi obiectivele învăţării, standardele de atins şi conţinuturile învăţării. 
Procesul de studiere a limbii şi literaturii române trebuie să fie caracterizat prin coerenţă, în primul rând, şi prin 
deschidere. Consider că am găsit în manualele de la Humanitas tipul de demers didactic coerent, incitant, capti-
vant, deschis diversităţii de interese, de opţiuni şi de capacităţi ale elevilor. În aceste condiţii, şi evaluarea se 
poate face obiectiv. Modulele - literatură, limbă şi comunicare -, existente în toate manualele, le-am găsit în 
aceste manuale înlănţuite logic, cu accent pe modelul comunicativ-funcţional al limbii. Nivelul de dificultate trebu-
ie avut în vedere ţinând cont de elevii cu care lucrăm. Nu putem ignora nivelul limbajului, abilităţile dobândite pâ-
nă în momentul în care preluăm clasa. Dar, indiferent de clasă, manualul trebuie să fie “limpede”, noţiunile ex-
primate clar, evitându-se explicaţiile prolixe. Mergând la esenţă, lucrurile se simplifică, devin accesibile. 

Nu aş ignora aspectul grafic. La clasele cu care lucrez (V-VIII), vârsta însăşi este “colorată”. Desigur, prefe-
răm (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, noţiunea este mai accesibilă dacă se leagă de imagine. Totuşi, o supra-
încărcare cu imagini dăunează scopului propus şi, de asemenea, aşezarea în pagină, haotic uneori, sau scrisul 
şters pot compromite intenţiile autorilor manualului. 

Selecţia textelor este, de asemenea, importantă, dar, având în vedere libertatea de a ilustra concep-
tele operaţionale cu texte variate, nu cred că reprezintă un criteriu esenţial în alegerea manualului. Este 
bine, totuşi, ca aceste texte să corespundă nivelului de înţelegere a elevului. Dincolo de conceptul teoretic 
pe care îl promovează, textul în sine trebuie să corespundă unei nevoi estetice, specifice vârstei.  
 

 Janina Flueraş (Colegiul Naţional „Moise Nicoară”, Arad)      
Cred că înainte de a lua o hotărâre în privinţa manualului, ar trebui  să am o imagine clară despre ce 

mi se cere să fac în cadrul procesului educaţional: ce ar trebui să „scot” din copilul care stă în faţa mea? 
Potrivit reformei, există un profil educaţional care descrie aşteptările exprimate faţă de elevi la sfârşitul 
unui ciclu de învăţământ. A lua în calcul acest profil înseamnă a da muncii mele educaţionale un sens. În 
acest caz, voi şti cel puţin 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 funcţional-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 înţeles, în esenţa sa; astfel, nu e (încă!) suficient de clar că nu 
mai trebuie să-i învăţăm pe elevi texte şi comentariile lor, ci să comunice interpretând/ producând texte, că 
textele nu sunt scop în sine al învăţării, ci mijloace prin care se practică/se învaţă 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 manualu-
lui) îl reprezintă programa. Orice programă are două componente esenţiale: obiectivele/ competenţele de 
atins şi, pe de altă parte, conţinuturile prin care se ating/ se realizează obiectivele/ competenţele. Dar conţi-
nuturile nu sunt scop în sine, ci mijloace, căci obiectul evaluării îl reprezintă gradul de realizare a obiectivelor/ 
competenţelor şi nu conţinuturile! Manualul nu este decât un instrument, un auxiliar, un suport, o „variantă” 
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de interpretare a programei. De ce manuale alternative? Pentru că aceleaşi obiective/ competenţe le pot rea-
liza prin mijloace (conţinuturi) 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 exerciţiile pe care le propune etc., să realizez obiectivele/ competenţele).  

În acest sens, iată câteva observaţii referitoare la felul în care manualele existente realizează dezide-
ratele programei. 

a. În privinţa gradului de adecvare a manualelor la principiul funcţional-comunicativ, considerăm că este de 
preferat manualul care ghidează prin întrebări posibilităţi de interpretare a textului, decât cel care propune ofertă 
de interpretare. Nu e nevoie să invocăm aici decât faptul că paradigma disciplinei conţine, 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 Edi-
turii Corint (autori Eugen Simion – coordonator, Florina Rogalski şi Daniel Cristea Enache), manual care oferă 
comentarii de excepţie la textele pe care le propune spre interpretare, care completează, savant, comentariile cu 
noţiuni teoretice adăugate marginal, şi care ar constitui un performant manual suplimentar (cu informaţii ştiinţifi-
co-academice) pentru elevii care participă la olimpiada de limba română. Partea care revine elevului - pe care 
nu-l interesează olimpiada şi care face doar exerciţii de comunicare şi interpretare - este expediată într-un „drep-
tunghi” de patru-cinci rânduri, intitulat „Exerciţii de redactare şi compoziţie”. La polul opus se află manualul Editu-
rii Humanitas (autori Alexandru Crişan, Liviu Papadima, Ioana Pârvulescu, Florentina Sânmihăian şi Rodica Za-
fiu) care, rămânând relativ consecvent cu sine (din gimnaziu), aşează accentul pe dezvoltarea creativităţii elevu-
lui, propunând o gamă variată de activităţi didactice şi exerciţii 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 conţinuturilor (literatură, limbă şi 
comunicare, concepte operaţionale) este, cel mai adesea, inegal. De pildă, la clasa a IX-a, cea mai bună organi-
zare şi selecţie a exerciţiilor la limbă şi comunicare pare a fi cea a manualului Editurii ALL (autori Silviu Anghe-
lescu, Nicolae I. Nicolae şi Emil Ionescu). Acesta mi s-a părut, la clasa a IX-a, unul dintre cele mai echilibrate 
manuale în privinţa organizării şi structurării componentelor de conţinut (poate mai puţin realizat în balanţa dintre 
oferta de interpretare şi exerciţiile 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 ma-
re deschidere spre ţintele educative menţionate la capitolul „valori şi atitudini”), aparţine manualului Editurii Uni-
vers (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 puţin sistematică e cea referitoare la conceptele operaţionale şi, în general, la noţiunile 
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. noţiuni de naratologie) pare a fi 
tot cel al Editurii Univers (autorii menţionaţi mai sus), în timp ce, deşi interesant şi sistematic organizat (de 
pildă prin utilizarea patternului acţiune/naraţiune/ personaj sau temă/structură/compoziţie/mesaj întrebuin-
ţat în discutarea speciilor genului epic), manualul Editurii Teora (autori Doina Ruşti şi Adrian Costache) 
operează iniţial cu o distincţie 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 influenţează 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 funcţie de profilul/ specializarea clasei res-
pective.       

Alte puncte de reper, precum numele/ autoritatea autorilor sau a editurii pot fi relevante doar într-o 
anumită măsură. Momentul apariţiei pe piaţă a manualului poate fi un factor important (nu însă decisiv), în 
timp ce preţul, oricât ar conta ca pondere economică (şi economicoasă) nu credem că ar trebui să intre în 
discuţie 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 responsabilităţii morale faţă de educabili).    

Observaţiile 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 naţional, dar şi să organizez, la nivel local, o asemenea activi-
tate. Impresia generală este aceea că unii dintre colegii noştri nu înţeleg reforma în spiritul ei, că sunt derutaţi de 
aceste schimbări. De multe ori, deciziile în privinţa manualelor se iau la nivelul catedrei, în sensul că toţi profeso-
rii de limba română dintr-o şcoală decid asupra unui manual comun (aceasta fie din comoditate, fie de teama de 
a nu fi „interpretaţi” de ceilalţi colegi). Considerăm că, dacă aceste minusuri există, ele se datorează nu doar 
comodităţii sau chiar reticenţelor unora dintre noi, ci şi modului în care s-a derulat reforma în genere, căci dacă 
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s-au făcut paşi importanţi la nivelul componentelor curriculum, evaluare, management ale sistemului educaţio-
nal, mai puţină importanţă 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 educaţional, să-mi alcătuiesc propriul meu 
„manual” – proces care se suprapune parţial operaţiunii numite planificare, unde se presupune că am luat 
deja o decizie asupra textelor aplicative, că am realizat o „îmbinare” a modulelor de conţinut. Şi numai 
după ce există deja această variantă personalizată de interpretare a programei, să iau o decizie în privinţa 
manualului, respectiv să optez pentru cel care se apropie cel mai mult de propria mea construcţie.  

    
Mirela Mureşan (Colegiul Naţional Moise Nicoară, Arad) 
 oi 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 pen-
tru profesorii evaluatori de manuale şcolare, organizat de CNAM şi British Council în anul 2000. 

Prima distincţie pe care aş face-o este între a evalua un manual şi a alege un manual. Evaluarea unui ma-
nual se face în funcţie 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 pu-
teau 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 deţine datele 
concrete de la clasă, numai el poate alege manualul în funcţie de condiţiile concrete(tipul de clasă, profil, 
afinităţi personale etc.). 

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

Schematizând, situaţia 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 mulţi profesori au învăţat la cursurile de 
formare a evaluatorilor de manuale şcolare iniţiate de acelaşi minister!…Dacă eu, ca evaluator, primesc 
spre evaluare şapte manuale şi toate - să presupunem - obţin 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 situaţia de a alege un manual din numai cele trei aprobate. 
Pentru mine, criteriile esenţiale sunt: conformitatea cu programa în spiritul şi în litera ei şi demersul didac-
tic ales. Mă interesează doar în al doilea rând textele (căci am libertatea să recurg şi la alte texte) sau 
exerciţiile şi activităţile de învăţare propuse (căci pot crea la rându-mi exerciţii şi activităţi de învăţare 
adecvate elevilor mei). 

Dar un criteriu foarte important, pentru mine, este şi poziţia teoretică în care ancorează manualul respectiv, 
corectitudinea informaţiilor, coerenţa şi consecvenţa cu care se construieşte o privire unitară asupra comunicării 
literare. Am mai semnalat faptul că manualele alternative ancorează în poziţii teoretice uşor diferite mai ales 
atunci când e vorba de concepte operaţionale a căror dispută teoretico/ştiinţifică încă nu s-a încheiat (ficţionalita-
te, literaritate, gen, specie, naraţiune, proză, poezie etc.). Aceeaşi problemă apare şi în utilizarea terminologiei 
(acelaşi concept este numit cu termeni diferiţi de teoreticieni şi, implicit, de diferitele manuale). Acest lucru cre-
ează confuzie la elevi şi, probabil, examenul de bacalaureat va evidenţia acest lucru. 

La această problemă, soluţia e în mâna autorilor programei care pot opta pentru o terminologie una-
nim 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 înţelegere 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 substanţial la obţinerea unor rezul-
tate bune la limba şi literatura română cu condiţia să fie utilizat corespunzător de către elevi, dar şi de către pro-
fesori, care, deocamdată, rămân vioara întâi a procesului instructiv-educativ din gimnaziile României, şi nu nu-
mai din gimnazii.[…] 

Partea bună a tuturor manualelor de limba şi literatura română pentru ciclul gimnazial este că respec-
tă programa în totalitatea cerinţelor ei. Partea proastă, însă, este că majoritatea autorilor de manuale se 
străduiesc care mai de care, într-o adevărată competiţie să introducă o serie de noţiuni 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 
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noţiunilor din manual şi chiar înlocuirea unor texte cu altele, respectând, bineînţeles, programa, dar nu e mai 
puţin adevărat că elevii şi părinţii acestora cunosc prea puţin sau deloc - şi nu-i poate obliga nimeni să cu-
noască -   această libertate care i-a fost dată profesorului. Or, în condiţiile în care fiecare profesor ţine la ima-
ginea sa, este destul de neplăcut şi total neproductiv să argumentezi părinţilor (la şedinţe sau în particular) şi 
elevilor de ce n-ai tratat o anumită informaţie, deşi ea apare în manual (nu mă refer aici la textele suplimenta-
re de lectură, care-şi au un rol bine definit în programă şi în manuale, ci la alte noţiuni) Dacă autorii de ma-
nuale pentru clasele gimnaziale vor să introducă noţiuni suplimentare faţă de programă (ceea ce, în principiu, 
nu e rău) o pot face într-un capitol special, trecut la sfârşitul manualului cu specificarea “noţiuni facultative”, 
iar elevii interesaţi (din ce în ce mai puţini la număr) le pot studia pentru a-şi completa cunoştinţele. Sau poa-
te ar fi mai bine ca respectivul spaţiu să fie acordat exerciţiilor gramaticale care, în majoritatea manualelor, 
sunt mult prea puţine. […] Consider că al treilea criteriu în ordinea importanţei ar fi selecţia textelor. În condiţi-
ile în care nu toate şcolile dispun de mijloace moderne de multiplicare şi deci nu peste tot profesorul are po-
sibilitatea să pună la dispoziţia elevilor alte texte decât cele din manual (în cazul în care consideră că aces-
tea nu sunt suficient de edificatoare), este foarte important ca acestea să corespundă din toate punctele de 
vedere obiectivelor propuse pentru o anumită unitate de învăţare.   
 

Carmen Proştean (Şcoala cu clasele I-VIII nr. 4, Mediaş, jud. Sibiu)   
Aleg manualul după următoarele criterii: conformitatea cu programa, demersul didactic, nivelul de di-

ficultate. Consider că programa de limba şi literatura română constituie reperul principal al profesorului. 
Opţiunea pentru un anumit demers didactic este esenţială 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 personalităţii noastre să se plieze cu maniera de învăţare şi de evaluare propusă 
de autorii manualelor. […] Nivelul de dificultate poate constitui un criteriu în situaţia în care trebuie să ne 
adaptăm la realitatea învăţământului românesc de azi. Ţinem cont şi de faptul că au fost editate manuale 
neadaptate ca limbaj, necorelate interdisciplinar, care nu ţin cont de dezvoltarea psihică a elevului, de ex-
perienţa de viaţă, de competenţele dobândite anterior. Or, manualul trebuie să reprezinte un instrument 
de lucru la îndemâna elevului. 

Întrucât funcţionăm în interiorul unei societăţi în căutarea propriei identităţi, când economia de piaţă 
face eforturi să-şi impună mecanismele, considerăm că numele editurii, promovarea manualului, momen-
tul apariţiei pe piaţă nu pot fi luate, deocamdată, în calcul. 

În condiţiile 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, preţul nu poate să constituie un criteriu, decât dacă ne raportăm la situaţia financiară 
precară a elevilor şi a profesorilor acestora. 

 
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 pro-
pune şi profilul ideal al unui manual alternativ. 

 
Sugestii:  
 colaborarea cu autorii de programe; cu autorii de la limbi străine; 
 diversificarea tipurilor de exerciţii pentru formarea competenţelor necesare susţinerii examenelor; 
 standardizarea unor definiţii (concepte operaţionale) în vederea examenelor; 
 standardizarea criteriilor de evaluare a performanţelor comunicative în vederea examenelor; 
 îmbunătăţirea anuală a manualului; 
 bibliografia metodică bine alcătuită; 
 continuitate în stilul abordat; 
 orientarea pragmatică; 
 estomparea criticii aride; 
 simplificarea conţinuturilor; 
 respectarea principiilor selectării textelor; 
 bibliografii de specialitate bine alcătuite; 

Profilul ideal al unui manual alternativ 

1. conformitatea cu programa / relaţia cu examenele 
– formarea capacităţilor, deprinderilor, competenţelor cerute de programă 
– dobândirea de competenţe conforme cerinţelor impuse de susţinerea examenelor 
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– demersul integrator   elevii obişnuiţi cu structura probelor de examen 
– acoperă integral ansamblul obiectivelor de referinţă şi a unităţilor de conţinut propuse de progra-

mă – cum reflectă elementele curriculare ? 
– există legături între structura unităţilor de învăţare şi examene 
– testele de evaluare de la sfârşitul unităţii de învăţare reflectă tipurile de itemi din probele de exa-

men 
– temele pentru acasă /exerciţiile din manual cuprind itemi de tipul celor de la examene 
2. Calitatea conţinutului  
– manualele oferă cadrul conceptual general şi unitar, o viziune de ansamblu, prezintă module de infor-

maţii; 
– viziune teoretică unitară; 
– acurateţe a tratării noţiunilor, rigurozitate ştiinţifică, corectitudine; 
– claritatea explicaţiilor, relevanţa definiţiilor; 
– structura logică; 
– asigurarea naturii progresive şi motivante a organizării noţiunilor; 
– selectarea textelor – principii: accesibilitate, atractivitate, valoare, varietate; 
– conceptele operaţionale integrate organic; 
– operaţionalizarea conceptelor; 
– manualul este instrument de canonizare/atac la canon?; 
– deschiderea spre literatura universală /interferenţă cu celelalte arte; 
– conceptele din domeniul comunicării se încadrează în lingvistica funcţională, pragmatică; 
– segmentele de limbă şi comunicare pornesc de la situaţii concrete de viaţă, sunt ancorate în rea-

litatea comunicaţională a elevilor; 
3. Metoda pedagogică 
– demers deductiv/ demers inductiv, 
– modelul comunicativ-funcţional: selectarea, ordonarea şi tratarea didactică integrată şi funcţiona-

lă a unităţilor de conţinut; 
– provoacă gândirea independentă şi formează capacitatea de lucru în echipă; 
– conceperea lecţiilor în spiritul gândirii critice; 
– îmbină procesele de cunoaştere cu acelea de formare a diverselor capacităţi şi de 
– formare a atitudinilor; 
– valenţe formative şi variate tipuri de învăţare – prin formularea sarcinilor schimbă 
– raportul formativ-informativ; 
– cerinţe clare şi diferenţiate; 
– sarcinile de evaluare oferă posibilitatea diferenţierii nivelului de performanţă; 
– determină formarea unor abilităţi 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; 
– educaţia interactivă  comunicarea eficientă dintre profesor şi elev; 
b. elevii şi manualele alternative: 
– dezvoltă personalitatea şi imaginaţia elevilor; 
– formează gustul estetic /deschiderea culturală; 
– oferă un model flexibil şi activ de formare şi  autoformare, care să încurajeze învăţarea prin des-

coperire, dezvoltarea graduală a capacităţilor, antrenarea mecanismelor gândirii creative critice, 
stimularea imaginaţiei; 

– asigură selecţia cunoştinţelor şi gradarea lor, accesibilitatea, dezvoltarea gândirii, stimularea dis-
ponibilităţilor afective şi voliţionale, educaţia morală, estetică 

– învăţământ formativ, interactiv care stimulează originalitatea, creativitatea, iniţiativa, capacitatea 
de adaptare la diverse situaţii; 

– să fie adecvat cu dezvoltarea psiho-intelectuală a elevilor 
 
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 de-

venise deja presant. Aşa că nu am avut timp să-l prezint tuturor elevilor la care predau, ci doar singurei 
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clase la care am avut continuitate dintr-a IX-a (prima generaţie de liceeni care a început să înveţe cu aju-
torul 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  

  
Chestionar 

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

te)? b) manualul care orientează receptarea prin întrebări/interpretări multiple? Motivaţi-vă alegerea. 
4. Ce competenţe/abilităţi credeţi că v-a ajutat/vă ajută să dobândiţi manualul? 
5. Aproximaţi în procente folosirea manualului ca instrument de lucru în clasă/acasă. 
 
 
1. La prima întrebare, majoritatea (15) au recu-

noscut 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 in-
terpreteze, 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, ceilalţi afirmâmd că au înţeles destul de 
repede avantajul participării lor active şi că manualul 
nu mai constituie o problemă pentru ei. Patru dintre 
cei chestionaţi au răspuns că le-a fost “puţin greu” să 
se adapteze şi au pus această minimă dificultate pe 
seama greutăţii 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, 
saturaţi de manualele “comuniste”, cu exagerat de 
multe informaţii, “restricţioniste”: “Îmi amintesc perfect 
că toate cărţile ne erau subliniate, iar dintr-un număr 
de şapte pagini, lecţia se reducea de fapt la două 
(Th.) 

2. Cele mai multe dintre observaţiile 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 manua-
lelor (implicit a textelor, a metodelor de lucru, a inter-
pretărilor) va influenţa în mod negativ desfăşurarea 
examenului de bacalaureat? Pentru elevi este un ma-
re “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 răs-
punsurile lor: puncte forte: testarea imaginaţi-
ei/originalităţii; posibilitatea de “a gândi liber”; in-
formaţia concentrată; deschiderea de orizonturi; 
metode moderne (eseuri dezbateri, discuţii libere); 
ieşirea din tiparul clasic; întrebări pe marginea tex-
tului; 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; lecţiile despre cum se redactează di-

ferite tipuri de compuneri; felul în care se aprofun-
dează textele; că sunt noi (manualele), nu le-a mai 
folosit nimeni înainte, nu sunt deteriorate, stilul 
“sintetic”, rolul de “ghid”; puncte slabe: preţul (mai 
mare de la an la an); dimensiunea (prea 
mari/grele/voluminoase), prea multă libertate; texte 
neinteresante/plictisitoare; ilustraţii puţine, neatrac-
tive; exprimarea uneori ambiguă, preţioasă; lipsa 
comentariilor; unele exerciţii prea sim-
ple/absurde(!); acumulare de informaţii fără o ordi-
ne logică; “ne obligă să citim mai mult”; “trebuie să 
le cumpărăm”. 

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

3. La întrebarea care viza preferinţa 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 întreba-
rea 2, cât şi datorită faptului că manualul acesta îi 
ajută/i-a ajutat să deprindă anumite abili-
tăţi/competenţe pe care le voi enumera la punctul 
4. Şase dintre cei chestionaţi ar prefera o combina-
ţie între cele două: adică un manual care să cu-
prindă preponderent exerciţii/întrebări care să ori-
enteze 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 adepţii manualului de tip a. (“Cred că 
dacă am fi ales manualul care cuprinde oferte de 
interpretare a textelor, noi, elevii, am fi ştiut ci pre-
cizie ceea ce trebuie să învăţăm şi am fi ştiut cu 
exactitate operele pe care trebuie să ne 
axăm.Când existau manuale unice, toată lumea 
era mulţumită şi ştia cu precizie ceea ce are de fă-
cut.”(Doru) 

4. Toţi cei chestionaţi, chiar şi cei doi, au conşti-
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entizat 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 timpu-
lui, a ideilor, a felului de a scrie; dorinţa de documen-
tare/ cercetare; dezvoltarea creativităţii; capacitatea 
de a comunica eficient; încrederea în propriile "for-
ţe”/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 toţi manualul este 
un ajutor real în munca individuală, completat - e 
adevărat - de fişe, cărţi cu texte integrale, studii cri-
tice, portofolii, mape. 

 
 Nu ştiu dacă este cazul să  trag eu concluziile, 

acum şi aici, având în vedere numărul mic al celor 
chestionaţi, lucru ce nu permite generalizări. De 

asemenea, nu ştiu în ce măsură un astfel de ches-
tionar este oportun sau relevant în contextul aces-
tui număr al revistei în care profesorii au fost cei 
solicitaţi să se exprime. Pentru mine, prezentarea 
chestionarului elevilor a fost un gest reflex. Elevii 
mei îmi sunt parteneri activi, pe care mereu îi con-
sult, 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 ace-
eaşi 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 sur-
prinsă (şi nu cred că sunt singura) de similitudinile 
dintre răspunsurile mele la întrebările din chestio-
narul ANPRO şi răspunsurile elevilor referitoare la 
aceleaşi aspecte.   

(ancheta a fost realizată de Monica Onojescu) 
 

 


