CAPITOLUL V
Cum ne alegem manualele?
(listă de posibile criterii)
Reforma învăţământului românesc presupune, între altele, adoptarea şi utilizarea, la clasă,
a manualelor alternative. Introducerea acestora reprezintă un semn al normalizării şcolii în
direcţia democratizării învăţării, folosirea lor fiind absolut necesară, deoarece nici profesorii şi
nici elevii nu sunt identici. Nu există elevul „în general”, unul şi acelaşi, căruia să-i prescriem o
evoluţie standard în şcoală, ci există elevi cu ritmuri diferite, interese diferite, abilităţi diferite
etc. Acceptând această realitate complexă din cadrul şcolii, trebuie să constatăm că, pentru o
formare intelectuală adecvată, este necesară o ofertă cât mai variată de instruire, capabilă să vină
în întâmpinarea diferitelor nevoi, interese, ritmuri, stiluri ale elevilor.
Manualul rămâne cel mai însemnat şi, în acelaşi timp, cel mai la îndemână instrument
didactic, deopotrivă pentru elevi şi pentru profesori. Stadiul utilizării în şcoala românească a
manualului unic a fost depăşit prin introducerea, în anul şcolar 1997/1998, a manualelor
alternative (în acest sens exista o bună tradiţie încă din perioada interbelică).
Pentru a identifica mai uşor criteriile după care un profesor ar trebui să-şi aleagă
manualul cu care va lucra la clasă, prezentăm, mai întâi, diferenţele esenţiale dintre manualele
tradiţionale şi manualele alternative, moderne:
Manual tradiţional

Manual modern

Operează o selecţie rigidă a conţinuturilor, Operează

o

selecţie

permisivă

a

din care rezultă un ansamblu fix de conţinuturilor, din care rezultă un ansamblu
informaţii, vizând o tratare de tip academic.

variabil de informaţii, în care profesorul şi
elevul au spaţiu de creaţie.

Informaţiile sunt prezentate ca interpretare Informaţiile sunt prezentate astfel încât
standardizată, închisă, universal valabilă şi stimulează

interpretări

alternative

şi

autosuficientă. Informaţiile constituie un deschise. Informaţiile constituie un mijloc
scop în sine.

pentru a forma competenţe, valori, atitudini
(dezvoltă capacităţi cognitive superioare).

Oferă un mod de învăţare care presupune Oferă un mod de învăţare care presupune
memorarea şi reproducerea.

înţelegerea şi explicarea (învăţare activă,
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deschisă

spre

reflecţie

şi

dezvoltare

personală a elevilor).
Reprezintă o sursă de cunoaştere.

Reprezintă un mijloc de stimulare a gândirii
critice.

În mod concret, un manual se regăseşte la confluenţa unora dintre delimitările mai sus
formulate, oferindu-se, astfel, posibilitatea ca un conţinut ştiinţific precis să fie prezentat într-o
varietate de forme pedagogice. Având, aşadar, posibilitatea opţiunii, profesorul poate alege,
pentru sine şi pentru elevii pe care îi formează, varianta cea mai adecvată. În funcţie de ce criterii
va fi aceasta aleasă? Prezentăm, în cele ce urmează, opţiunea noastră în ceea ce priveşte criteriile
de alegere a unui bun manual de istorie.
1. Adecvarea manualului la cerinţele programei şcolare
- manualul trebuie să prezinte o concordanţă deplină între conţinuturile propuse şi
obiectivele pe care le vizează programa (obiective-cadru şi obiective de referinţă), rezervând,
însă, şi „spaţiu” pentru activităţile la dispoziţia profesorului.
2. Accesibilitatea manualului pentru elevi
- manualul trebuie să devină un instrument de lucru cu valenţe practice în mâna elevilor;
- manualul trebuie să prezinte o bună selecţie şi sistematizare a conţinuturilor, oferind,
astfel, mai multă libertate de manifestare, iniţiativă şi creativitate în conceperea actului didactic;
- limbajul manualului trebuie să fie adecvat vârstei, nivelului, potenţialului de învăţare şi
intereselor elevilor pentru care este ales (avem în vedere claritatea, expresivitatea, concizia
exprimării).
3. Componenta ştiinţifică a manualului
- evenimentele, procesele şi fenomenele istorice trebuie tratate în spirit critic şi înfăţişate
în manual numai în maniera în care ştiinţa istorică le-a certificat în studii de specialitate;
- rigoarea ştiinţifică trebuie să se îmbine cu o prezentare logică, accesibilă elevilor,
existând posibilitatea acceptării şi discutării problemelor istorice controversate;
- manualul trebuie să dispună de o cât mai substanţială actualizare a informaţiei ştiinţifice
pe care o vehiculează şi să o elimine pe cea depăşită, perimată;
- manualul trebuie să ofere posibilitatea interpretării unui fapt istoric din perspective
multiple (multiperspectivitatea).
4. Aspectul grafic al manualului
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- imaginile din manual trebuie să fie selectate având în vedere o mai bună ilustrare şi
completare a textului, pentru a suscita discuţii şi, de asemenea, pentru a-l ajuta pe profesor în
evaluarea conţinuturilor predate (să aibă un rol funcţional, nu decorativ);
- imaginile manualului trebuie alese astfel încât să nu favorizeze răspândirea unor
prejudecăţi sau clişee în rândul elevilor;
- ilustraţiile, hărţile, graficele, diagramele trebuie să fie redate deosebit de clar, pentru a
spori eficienţa utilizării lor de către elevi (avem în vedere plasarea în pagină, tiparul, aspectul
cromatic etc.).
5. Componenta metodică a manualului
- se impune realizarea unui echilibru între text şi imagini, între surse istorice şi exerciţii
aplicative, pentru a permite, într-o manieră mai amplă, studiul individual şi învăţarea formativă
(deprinderea de capacităţi, competenţe, atitudini, abilităţi de către elevi);
- de asemenea, se impune realizarea unui echilibru între abordarea ştiinţifică a
conţinuturilor şi viziunea pedagogică asupra acestora;
- este necesară o dozare raţională a cantităţii de informaţie pe unitatea de instruire,
evitarea supraîncărcării elevilor.
6. Aspectul motivaţional al manualului
- manualul trebuie să prezinte cunoştinţe cu o valoare practică şi, de asemenea,
semnificative pentru existenţa cotidiană a elevului;
- cunoştinţele vehiculate de manual trebuie să declanşeze dorinţa extinderii orizontului de
cunoaştere al elevului, să stimuleze gândirea critică, dar şi gustul acestuia pentru lectură.
7. Originalitatea manualului
- se au în vedere elemente de originalitate în legătură cu:
- selecţia şi organizarea conţinuturilor;
- strategiile şi metodele de învăţare-predare;
- probe de evaluare;
- prezentarea grafică a manualelor (valoarea estetică).
În concluzie, este dificil de stabilit criteriile de alegere a unui bun manual. Chiar şi atunci
când majoritatea criteriilor sunt întrunite, este totuşi posibil ca manualul să nu fie unul bun. Şi,
de asemenea, este posibil ca, deşi o carte didactică să fie foarte departe de lista de criterii,
utilizatorii acesteia (profesorii şi elevii) să o considere ca fiind foarte reuşită.
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Aşadar, un manual de istorie bun poate fi corect ales numai dacă îmbinăm, inspirat,
criterii obiective şi experienţe subiective.
Reprezentând încă o forţă majoră în educaţia din întreaga Europă, manualul este validat
ca instrument de predare-învăţare valoros exclusiv de către utilizatorii săi.
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Câteva sfaturi pentru studenţii care efectuează practica pedagogică9
Amintiţi-vă mereu că sunteţi oaspeţi în şcoala unde aţi fost repartizaţi pentru a desfăşura
această activitate. De aceea, comportaţi-vă decent în orice împrejurare, adoptaţi o atitudine
profesionistă, încercaţi să contribuiţi la „mersul” şcolii într-un mod pozitiv.
Amintiţi-vă, de asemenea, că profesorul-mentor este alături de voi pentru a vă îndruma şi
ajuta, la nevoie, nu pentru a vă judeca.
Verificaţi-vă ţinuta pentru a avea o prezenţă agreabilă în faţa elevilor din clasă.
Nu vă consideraţi apţi să intraţi la clasă pentru a susţine lecţia până ce nu cunoaşteţi exact
ce cuprinde programa şcolară şi cum este tratată lecţia respectivă în manual.
Pregătiţi-vă din vreme materialul didactic pentru lecţie şi studiaţi-l temeinic, spre a-l
folosi în mod firesc, fără ezitări. În cazul în care, din cauza emoţiilor, parcurgeţi mai rapid unele
segmente ale proiectării didactice, în minutele rămase la dispoziţie apelaţi la mijloacele de
învăţământ aduse la clasă, nu intraţi în panică!
Parcurgeţi, în prealabil, pe hărţile istorice adecvate lecţiei, traseele oştilor combatante,
localizaţi bătăliile etc., pentru a nu avea ezitări ori imprecizii în timpul lecţiei, foarte prompt
observate de către elevi.
Corectaţi, pe parcursul lecţiei, greşelile pe care le fac elevii, nu le lăsaţi neobservate.
Staţi mai mult cu faţa la clasă, nu cu spatele, vorbiţi cu elevii, nu cu tabla! Alcătuiţi o
schemă esenţializată pe tablă, pentru a nu sta prea mult cu spatele la clasă.
Plimbaţi-vă printre bănci când predaţi, sunteţi profesorul tuturor elevilor, nu doar al celor
din primele bănci!
Antrenaţi-i în desfăşurarea lecţiei pe cât mai mulţi dintre elevi, mai ales pe cei inactivi,
neatenţi, neinteresaţi, visători.
Nu indicaţi pe hartă decât cu instrumente special destinate acestui scop (ori, cel puţin, cu
o riglă).
Materialele auxiliare (documente, planşe, portrete, ilustraţii) pe care le folosiţi la lecţie
arătaţi-le întregii clase, la nevoie mergând printre bănci.
Respectaţi exact timpul afectat orei şi, în cadrul ei, fiecărui segment pe care vi l-aţi
propus. Nu scurtaţi sub nici un motiv timpul afectat predării noilor cunoştinţe sau fixării
acestora.
Realizaţi evaluarea, puneţi note elevilor, lăudaţi-i ori criticaţi-i (în funcţie de situaţie)
pentru progresul sau involuţia lor, apreciaţi clar, cât mai obiectiv, ceea ce a fost pozitiv şi negativ
în desfăşurarea lecţiei dumneavoastră.

9

După Gh. I. Ioniţă, Metodica predării istoriei, Editura Universităţii, Bucureşti, 1997.
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