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Motto: “Şcoala viitorului înseamnă să uiţi că există metodologia predării. De fapt, în şcoală 
profesorul ar trebui să se preocupe de metodologia învăţării. Tehnologia – ceea ce este foarte 
vizibilă – înseamnă 20%, restul sunt procese, oameni şi cultură, în procent de 80%” .              
Radu Jugureanu (2013) 

  

PREDAREA CHIMIEI  PRIN UTILIZREA MANUALULUI  DIGITAL 

         Introducerea manualelor digitale ridică și unele probleme pedagogice, dincolo de cele de 
ordin economic, sociologic sau de politică educațională. O schimbare a suporturilor de învățare 
se cere a fi evaluată și din perspectiva psihologiei învățării și a unui cadraj didactic, pentru a 
identifica atât consecințe benefice, cât și unele eventuale pericole pe termen mediu sau lung. De 
aceea, în rândurile de mai jos ne vom centra, cu prioritate, asupra unor evaluări de acest ordin. 

         Trecerea de la manualul clasic la cel digital se înscrie într-un curent mai larg, cel al 
digitalizării și al virtualizării culturale. Suporturile culturale actuale, ca și mediul de transmitere a 
acestora, nu aveau cum să nu fie influențate de inovările tehnologiilor de informare și de 
comunicare. Cartea veche sau contemporană, tabloul din sala de expoziție sau muzeu, concertul 
sau un spectacol oarecare pot fi consultate/ ascultate/apreciate și prin intermediul „dubletelor” 
digitale ce ne parvin fie prin intermediul unor suporturi informatice (DVD-uri, de pildă), fie prin 
magistralele internetului. Mai toată cultura clasică a fost transpusă, din punctul de vedere al 
transmisibilității acesteia, și într-o versiune digitalizată. Cum este firesc, și suporturile curriculare 
au fost influențate de aceste evoluții. Învățământul nostru dispune deja de numeroase ocazii de 
instruire pe bază de ordinator (secvențe sau lecții facilitate de calculator, platforme specializate 
în care unele materii sunt stocate etc.). 

          Manualul digital este conceput, proiectat şi elaborat de către o echipă formată din cadre 
didactice cu o bogată experienţă în realizarea de manuale, specialişti în proiectarea învăţării, 
programatori, graficieni, specialişti în psihopedagogie, redactori. Din punct de vedere 
tehnic/informatic, manualul digital este independent de platformele e-Learning şi reprezintă un 
produs software (aplicaţie) ce poate fi folosit online dar şi offline, pe orice tip de tehnologie 
(desktop, laptop, tabletă, telefon), pe orice sistem de operare şi pe orice browser, iar din punct de 
vedere fizic există stocat pe un CD/DVD ce însoţeşte manualul tipărit.  

         Din punct de vedere al conţinutului, manualul digital cuprinde integral conţinutul 
manualului tipărit (ce are reprezentări statice), având complementar (în locul ilustraţiilor, 
tabelelor, exerciţiilor, etc. de pe hârtie) elemente specifice precum: exerciţii interactive, jocuri 



educaţionale, animaţii, filme şi simulări care, prin utilizare, aduc un plus de profit cognitiv. 
Manualele trebuie să îmbogăţească procesul de predare-învăţare-evaluare cu activităţi 
multimedia interactive, iar cel mai important element de noutate adus de manualele digitale este 
reprezentat de activităţile multimedia interactive de învăţare (AMII) ce pot avea următoarele 
clase de complexitate şi care oferă o continuitate a acumulărilor/competenţelor dobândite de elev 
pe întreaga durată de utilizare (atât individuală, cât şi în activităţi de grup): static, animat, 
interactiv, complex (aplicaţii software complexe).  

            Astfel, prin manualul digital se atinge un nivel superior al procesului de predare-învăţare-
evaluare prin atributul de imersiune (virtual reality şi augmented reality) pe care un eveniment de 
învăţare continuu (manual digital) îl conferă procesului didactic, faţă de un eveniment de tip 
discret (RLO, Reusable Learning Objects) şi faţă de experienţa acumulată de elevi sau cadrele 
didactice în utilizarea de software educaţional (lecţii interactive) prin laboratoarele virtuale 
pentru fizică, chimie, biologie, etc. 
Observaţia 1. Manualul digital reprezintă o abordare nouă în implementarea componentei TIC 
în procesul de predare-învăţare-evaluare, şi de aceea nu este formatul .pdf şi nici formatul static 
HTML al manualulul tipărit. 
Observaţia 2. Conceptul manualului digital este rezultatul preocupărilor permanente ale 
diverşilor actori din procesul educaţional în vederea utilizării instrumentelor TIC în educaţie, 
după anul 2000, când prin activităţi de pionierat s-au realizat colaborări între profesori, 
specialişti în ştiinţele educaţiei şi specialişti IT de la diverse companii IT, pentru promovarea şi 
dezvoltarea noilor tehnologii în educatie.                                                                         
Observaţia 3. Pentru a implementa aceste noi modalităţi de abordare a unui parcurs de învăţare, 
cadrele didactice trebuie: să aibă o pregătire superioară în domeniul de cunoaştere; să aibă 
experienţă privind instruirea asistată de calculator și instrumentele TIC pentru educaţie; să 
cunoască şi să poată implementa metodele şi modalităţile oferite de pedagogia modernă în 
contextul utilizării noilor tehnologii IT. 
Observaţia 4. O nouă funcţie de job-Designer instrucţional (Instructional designer): Proiectant 
de instruire, Dezvoltator de resurse educaţionale. 
Definiţie. Un designer instrucţional este un specialist în educaţie/formare profesională ce 
identifică şi analizează nevoile specifice de instruire ale beneficiarilor, după care proiectează şi 
implementează programele de educaţie / formare. 
           Atribuţiile specifice sunt: 
-proiectează şi testează conţinuturile şi materialele de instruire; 
- participă la realizarea conţinuturilor şi materialelor suport pentru e-learning; 
-evaluează şi analizează eficienţa programelor de educaţie / formare şi a metodelor utilizate în 
procesele de instruire 

                  Ideea introducerii învățării pe bază de suport informatic se așază pe un orizont de așteptare 
care ar putea favoriza sau motiva învățarea, cel puțin pentru unele categorii de vârstă. 
Manualul digital nu trebuie înțeles ca o dublură sau un substitut al celui real, tipărit, obiectual, ci se 
constituie într-un alt produs, construit pe baza a noi principii de explicitare a materiei, după didacticizări 
suplimentare ale conținuturilor și mulat pe o filozofie a învățării care să potențeze activismul, 
interactivitatea, progresivismul, creativitatea. Manualul digital, mai evident decât cel clasic, se 
constituie nu într-un depozitar de informații, ci într-un instrument de învățare și de prelucrare/ 
semnificare a acestora. Identitatea de conținut, prin temele și subtemele enunțate de programă, se 
menține pe mai departe, dar nu și din punct de vedere formal-structural, întrucât manualul digital 



dispune informația sau sugerează activități după o altă logică a succesiunii sau conectivității cu privire la 
acestea. În plus, acesta asigură o integrativitate de conținut, întrucât poate include sau trimite la 
secvențe informative suplimentare – scriptice, auditive, filmice etc., de care beneficiarul elev poate 
dispune la un moment dat. Tehnologiile multimedia, mai ales cele interactive, pot juca un rol deosebit în 
descoperirea de noi cunoștințe și valori, într-o formă agreabilă, în consens cu interesele elevilor. 
Altfel spus, digitalizarea învățării presupune o schimbare a unei ipostaze importante a curriculumului – 
cea care este disponibilizată elevului prin intermediul manualului. 

           În raport cu manualul clasic, nu trebuie dezvoltată o ideologie a alternativității sau 
înlocuirii totale a suportului tradițional cu cel nou, ci una a complementarității, a anexării 
progresive în spațiul învățării, pe lângă ceea ce există (cărți, manuale, alte mijloace de 
învățământ), a noi surse sau prilejuri de învățare. Expedierea totală a manualului tipărit la 
„groapa de gunoi” a istoriei nu ni se pare nici oportună, nici înțeleaptă. Sunt secvențe sau situații 
când interacțiunea cu manualul-obiect se impune, fie din rațiuni psihologice, fie didactice, fie 
antropologice (a completa cu propria mână, caligrafiind, anumite răspunsuri, cerințe etc. sau a 
„silabisi” primele litere, urmărind cuvântul cu degetul pe foaia de hârtie, nu sunt nici pe de parte 
activități desuete din perspectiva psihologiei învățării). În plus, introducerea noilor tehnici 
culturale trebuie prefațată de studii de impact, de cercetări-pilot (pentru dimensionarea, 
evaluarea, calibrarea și corijarea noilor proceduri în raport cu situații concrete, necunoscute, 
nepredictibile), dar și susținută de strategii colaterale fără de care digitalizarea manualelor nu 
poate funcționa (existența unui suport tehnic și a unei asistențe de specialitate în școli, formarea 
cadrelor didactice pentru utilizarea noilor tehnologii, asigurarea accesului și a egalității de șanse 
etc.). 
              Învățarea prin intermediul manualelor digitale favorizează structurile metacognitive, 
competențele de asociere și de integrare a cunoștințelor, pe orizontală sau verticală, intra sau 
interdisciplinare. Aceasta înseamnă că elevii trebuie să posede deja competențe bazale, de citire, 
recunoaștere, interpretare a semnelor etc. ce pot fi achiziționate prin intermediul suporturilor 
tradiționale. Mai mult chiar, la un moment dat, informația poate fi dată doar parțial, aceasta fiind 
generată plenar de/împreună cu elevul. Din acest punct de vedere, apare întrebarea: de la ce 
vârstă (clasă) ar deveni optimă introducerea învățării pe bază de manual informatizat. Pe de altă 
parte, ușurința cu care copiii de vârstă preșcolară se atașează de doritele și (aproape) 
omniprezentele tablete poate fi considerat unul din argumentele care ar încuraja implementarea 
mai timpurie a digitalului în procesul educațional. 
              Cu toate acestea, trebuie studiat, de pildă, dacă învățatul scris-cititului este oportun prin 
intermediul manualelor digitale. Din perspectiva antropologică, nu e necesară, în dezvoltarea 
unui individ, și o etapă de interacțiune „naturală” cu un obiect real care este cartea școlară? 
„Buchia” cărții are doar o valoare literar-sentimentală, nu constituie și o necesitate ce 
condiționează dezvoltarea normală a unei persoane? 
Nu putem previziona cum va arăta viitorul și ce înfățișare sau putere de pătrundere vor avea noile 
tehnologii. Cert este că astăzi și, după cât se vede, măcar în următoarele două-trei decenii, 
analogicul și digitalul vor coexista. Din acest motiv, stiloul și touchpad-ul trebuie să se 
întâlnească în același ghiozdan/geantă/rucsac măcar o bună perioadă de acum încolo. Renunțarea 
la suporturile fizice ar constitui un handicap, așa după cum astăzi o carență evidentă ar fi (și) 
ignorarea dezvoltării aptitudinilor digitale. 
Poate că structurile decizionale ar trebuie să nu se grăbească, adoptând prin „decret” trecerea 
totală și dintr-o dată la manualul digital, în necunoștință de cauză, înainte de evaluarea unor 
consecințe. Se cer a fi derulate o serie de studii și un program de pilotare simultan cu crearea, 



dezvoltarea și testarea unei „bănci” de manuale digitale care să poată fi accesate printr-o 
pluralitate de mijloace deja existente. Nu trebuie uitat faptul că unificarea (poate chiar 
impunerea) suporturilor de același tip (cum ar fi e-reader-ul, tableta) ar conduce la accentuarea 
unor decalaje, dat fiind că acestea sunt încă scumpe, iar sistemul românesc de învățământ nu 
poate suporta, financiar vorbind, astfel de cheltuieli. Nici cele mai bogate țări nu și-ar permite un 
atare lux. 
Suntem conștienți de faptul că noile tehnologii vor reforma atât suporturile de învățare, cât și 
mecanismele bazale de accesare de ordin psihologic. Noi înșine suntem un susținător și un 
beneficiar al acestor înnoiri. Vom asista, în vremurile ce vin, cu siguranță, la o „cotitură 
antropologică”, din acest punct de vedere. Schimbarea va fi mare, de anvergură, dar trebuie 
întâmpinată – chiar provocată – printr-o pregătire pe măsură! 

             Manualele sunt cartea de vizită a unui sistem de educație. Situate în categoria 
instrumentelor de lucru suport pentru învățare, acestea sunt reflexia unei concepții a unui grup de 
lucru, situată necesar în prelungirea concepției curriculare în actualitate, exprimată prin 
documente de politici educaționale și prin documentele curriculare generate de Ministerul 
Educației. De aceea, două componente pot fi analizate atunci când vorbim de un manual școlar, 
în perspectiva comparațiilor între un manual convențional-tipărit și un manual digital: 

 o componentă de tip pasiv – conținutul – decupajul din domeniul de cunoaștere, propus 
prin programa școlară și transpus în diverse maniere în manual; 

 o componentă activă – sarcinile de lucru – ca modalitate concretă de a atinge obiectivele 
de învățare prin descoperire, exersare, reflecție, în acord cu o anumită accepțiune a 
modului în care se realizează cel mai eficient învățarea (de ex.: behaviorism, cognitivism, 
constructivism). 

Marele avantaj al manualelor digitale este că pot valorifica deplin componenta ”activă”. În 
această viziune, diferența dintre un manual digital și un manual tipărit este dată de faptul că un 
manual digital nu poate fi tipărit fără a i se pierde calitatea definitorie de a fi interactiv – pentru a 
nu mai vorbi de alte caracteristici care i-ar putea fi integrate precum instrumentele de social 
networking și adnotările (sociale). 

              Dacă la începuturile informatizării educației, accentul era pus pe modul de realizare și 
de organizare a conținutului – chiar și manualele cu text, majoritatea în format pdf simplu, fiind 
considerate acceptabile –, ne așteptăm ca manuale digitale din ziua de astăzi să ofere un plus de 
valoare prin proiectarea corespunzătoare a sarcinilor de lucru propuse elevilor. Astfel, manualul 
se transformă dintr-un simplu instrument de suport într-un adevărat ”mijloc de învățământ”, fiind 
expresia unei strategii didactice și având funcții pedagogice în adevăratul sens al cuvântului.În 
plus, este cert că crearea unor texte în format digital care copiază conținutul manualelor tipărite 
existente nu motivează suficient elevii și profesorii să facă trecerea la utilizarea manualelor 
electronice .Această variantă de abordare a problemei digitizării conținuturilor învățământului 
conduce la ratarea obiectivului afirmat de a impulsiona procesul de educație prin valorificarea 
posibilităților noilor tehnologii. 

                 Manualele digitale sunt o resursă educaţională modernă ca rezultat al imaginaţiei, iniţiativelor, 
experimentelor şi promovărilor, cercetării şi dezvoltării noilor tehnologii în educaţie, în procesele 



sistemului de învăţământ. De altfel, considerare din categoria instrumentelor de lucru suport pentru 
învăţare, acestea sunt reflexia unei concepţii a unui grup de lucru, situată necesar în prelungirea 
concepţiei curriculare în actualitate, exprimată prin documente de politici educaţionale şi prin 
documente curriculare. 

„Şcoala are ca obiective majore formarea tinerilor pentru o dezvoltare individuală, o dezvoltare ca buni 
cetăţeni şi o pregătire pentru găsirea locului de muncă în societate”  
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