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Notă informativă 

cu privire la desfășurarea studiului de vivacitate a manualelor 

propuse spre reeditare în 2015 

 

Întru realizarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 448 din 09 aprilie 1998 

„Cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor din învăţămîntul primar, 

gimnazial şi liceal”, anexa nr. 3 Regulament „Cu privire la evaluarea şi 

selectarea manualelor pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal” Ministerul 

Educaţiei a organizat în anul 2015 studiul asupra manualelor aflate în uz. Prin 

ordinul ministrului nr. 799 din 05 august 2015 a fost stabilită lista manualelor 

incluse în acest studiu (Anexa 1). Prin prezentul ordin s-a stabilit etapele de 

organizare, desfăşurare şi totalizare a studiului.   

 

Contextul general 

Ministerul Educație a decis, pentru 2015 să modifice metodologie de 

organizare și desfășurare a studiului. Studiul a fost organizat în 3 etape: 

completarea chestionarelor tipizate de către cadrele didactice selectate de către 

direcțiile raionale de învățământ; portalul web, generalizarea propunerilor cadrelor 

didactice, părinților, elevilor de către comisiile de experți constituite prin ordinul 

ministerului. 

Toate activitățile realizate în procesul studiului au avut drept scop 

îmbunătățirea calității manualelor aflate în uz și posibilitatea de a aplica 

prevederile stabilite prin Regulamentul „Cu privire la evaluarea şi selectarea 

manualelor pentru învățământul primar, gimnazial şi liceal”: „Pentru manualele 

aflate în uz, ca fiind câștigătoare a concursurilor precedente, Ministerul Educaţiei 

organizează studii de evaluare, care apreciază vivacitatea şi impactul manualelor în 

utilizare. Studiile se organizează pentru învăţămîntul primar  în anul 3, iar pentru 

învăţămîntul gimnazial şi liceal în anul  4 de utilizare a manualului. Studiile se 

organizează pe un eşantion reprezentativ de şcoli. 
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Manualele care au acumulat, în cadrul studiului de evaluare, mai puţin de 80% din 

punctajul oferit de către instrumentul de evaluare aplicat sînt înaintate la un nou 

concurs. Manualele care au acumulat, în cadrul studiului de evaluare, mai mult de 

80% din punctajul oferit de către instrumentul de evaluare aplicat şi corespund 

curriculumului pot fi propuse spre reeditare cu eventuale corectări, actualizări etc”. 

 

Descriere 

Studiul de vivacitate reprezintă mecanismul de apreciere a calității 

manualelor școlare aflate în uz. El este aplicabil pentru manualele, atît pentru cele 

aflate în utilizare curentă dar a căror termen expiră în anul următor cît și cele care 

au termenul de valabilitate trecut. Acestea fiind supuse unui proces de evaluare 

prin intermediul unui chestionar tipizat. Chestionarul cuprinde 8 criterii care 

presupun evaluarea cantitativă şi calitativă, evidenţiind aspectele pozitive şi 

negative susţinute de exemple concrete.  Direcțiile raionale de învățământ, la 

solicitarea Ministerului Educație, au desemnat câte trei profesori pentru fiecare 

disciplina.  Desemnații au avut obligațiunea de a completa chestionarele în grup, 

sau individual dacă în instituție exista doar un singur profesor la disciplină, în 

format hîrtie și prezentate Ministerului, precum în format electronic, prin 

intermediului portalului web, destinat evaluării manualelor. 

 În august, prin ordinul Ministrului (nr. 799, din 5 august 2015), s-a dat start 

studiului de vivacitate pentru 34 de titluri de manuale școlare. Însă pentru 17 din 

ele (anexa 1) avem deja decizia Consiliului fapt ce ne permite să mergem cu ele în 

a doua etapă, ceea ce presupune analiza rezultatelor de către grupul de experți 

desemnat de către Ministerul Educației. 

A fost lansat portalul web privind evaluarea calității manualelor, cu scopul 

de a implica societatea civilă la scară largă.  (14 septembrie 2015). 

Prin urmare elevii și părinții, profesorii în mod voluntar și-au adus aportul în 

evaluarea calitativă a manualelor, înregistrând un număr de 258 chestionare.  
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Analiza cantitativă 

Manualele, supuse studiului de vivacitate pentru anul 2015, au fost evaluate 

de către profesorii la discipline din toate cele 35 de raioane prin intermediul unui 

chestionar tipizat. Astfel, fiecare raion au completat cite 3 rapoarte pentru fiecare 

disciplină în parte. În rezultat, am obținut o rata de participare de 100 % cadrelor 

didactice, echivalentul a 1785 de chestionare completate.  

Însă conform datelor prezentate de către platforma electronică de evaluare a 

calității manualelor, profesorii au completat 1276 de chestionare, ceea ce 

echivalează cu 75% din rezultatul total prezentat pe suport hîrtie. Diferența dintre 

varianta hard și cea electronică reprezintă gradul de cunoștințe a cadrelor didactice 

în materie de tehnologii informaționale. De menționat că Direcția Raională de 

Învățământ Sîngerei, nu a înregistrat nici o completare electronică motivând 

acțiunea lor, prin lipsa competențelor digitale, însă au prezentat toate chestionarele 

în formă solidă.  

 După amplasarea geografică, se observă că Regiunea de Centru 

înregistrează cele mai multe rezultate, fapt ce denotă o implicare pasivă în 

regiunile îndepărtate de capitală (vezi diagrama 1).  
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Diagrama nr. 1 Rezultatele după unitatea teritorial 

administrativă

0% 10% 20% 30% 40%

Evaluarea

manualelor

Regiunea Centru

Regiunea Nord

Regiunea Sud

 
 

Un număr preponderent ridicat de participanți se înregistrează în mediul 

urban cu 55 % în detrimentul mediului rural cu 45% rata de participare.  

 O diseminarea a rezultatelor pe fiecare raion, demonstrează o participare relativ 

activă atît din partea cadrelor didactice cît și din partea elevilor, părinților.    
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Analiza calitativă 

În perioada septembrie-octombrie, în procesul de vivacitate evaluatorii au 

analizat 17 titluri de manuale școlare (anexa 2). 

Fiecare manual a trecut filtrul calității, astfel specialiștii au analizat minuțios 

fiecare capitol, temă, ilustrație în conformitate cu metodologia de evaluare. În ceea 

ce privește aprecierea calității manualului școlar, impactul acestuia în procesul de 

studiu, evaluatorii au ținut cont de următoarele criterii de evaluare: 

 Corectitudinea științifică a conținutului manualului (expunerea bazelor 

științei / științelor ce stau la baza manualului: teoriile, noțiunile, faptele, 

legile); 

 Corespunderea cu curriculumul disciplinar; 

 Contribuția manualului la organizarea și conducerea procesului de 

învățare; 

 Structurarea materiei în manual; 

 Legăturile inter-interdisciplinare; 

 Calitatea ilustrațiilor, cromaticii şi a design-ului (culori, desene, diagrame, 

scheme etc.); 

 Calitatea tehnoredactării; 

 Accesibilitatea manualului. 

Rezultatul analizei calitative a chestionarelor de evaluare a demonstrat 

aprecieri diferite în dependenţă de criterii, fapt ce denotă o diversitate de opinii în 

scopul îmbunătățirii manualului.  

În concluzie, conform datelor prezentate de către direcțiile raionale compilate 

cu datele generate de platforma electronică, majoritatea manualelor au acumulat, în 

cadrul studiului de evaluare, mai mult de 80% din punctajul oferit de către 

instrumentul de evaluare aplicat şi corespund curriculumului. Prin urmare, sînt 

propuse spre reeditare cu eventuale corectări, actualizări în corespundere curriculei 

şcolare, îmbunătățiri in rezultatul  propunerilor venite de la grupul de experți. 

Un caz aparte îl prezintă manualul de Limbă și literatura rusă maternă clasa 

a 9-a, care nu a întrunit punctajul necesar pentru a fi propus sper reeditare. Prin 

urmare, acest manual se pune în două situații: fie se prelungește termenul de 
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valabilitate în mărime de un an, adică pînă în 2017, în speranța că în anul 2016 va 

fi aprobată o nouă curricula, fie se anunță concurs. Manualele cu titlurile: Limba și 

literatura bulgară (maternă) Editura CARTIER, Limba și literatura găgăuză 

(maternă) Editura Știința; Limba și literatura ucraineană (maternă) au fost analizate 

de un număr relativ scăzut fapt ce nu n-ea permis să deducem un rezultat final. Prin 

urmare, dat fiind faptul că aceste manuale nu au suportat schimbări de-a lungul 

timpului, fapt demonstrat în studiul de vivacitate din 2013, i-ar curricula la aceste 

discipline a rămas aceiași, venim cu propunerea ca ele să fie acceptate pentru un 

nou ciclu de viață.  

 

Tabelul 1. Rezultatele evaluării manualelor pe criterii 

Nr.  

d/o 

Criteriul / 

Manualul 

Clasa 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Total 

1 

Limba şi literatura 

română (Abecedar) I 4,92 4,89 4,69 4,60 4,86 4,86 4,93 4,75 4,81 

2 

Limba şi literatura 

rusa (Bukvari) I 4,63 4,82 4,26 4,39 4,63 4,55 4,68 4,47 4,56 

3 

Limba şi literatura 

română (maternă) III 4,85 4,74 4,66 4,65 4,66 4,72 4,81 4,77 4,73 

4 Educație tehnologică III 4,51 4,51 4,38 4,42 4,53 4,49 4,58 4,32 4,47 

5 Istorie IV 4,85 4,83 4,68 4,63 4,69 4,78 4,71 4,61 4,72 

6 Educaţia plastic V-VI 4,63 4,18 4,47 4,37 3,49 6,99 4,76 4,52 4,68 

7 Educaţia plastic VII 4,36 4,30 4,25 4,20 4,23 4,25 4,30 4,27 4,27 

8 

Limba şi literatura 

română (maternă) IX 4,66 4,62 4,34 4,30 4,47 3,56 4,53 4,29 4,35 

9 

Limba şi literatura 

rusă(maternă) IX 3,78 3,08 3,66 3,64 3,60 3,25 3,58 3,62 3,53 

10 

Limba şi literatura 

găgăuză (maternă) IX                   

11 

Limba şi literatura 

ucraineană (maternă) IX                   

12 

Limba şi literatura 

bulgară (maternă) IX                   

13 Matematica IX 4,84 4,81 4,54 4,60 3,91 4,46 4,73 4,47 4,55 

14 Fizica IX 4,56 4,68 4,21 4,27 4,36 4,13 4,62 4,39 4,40 

15 Chimia IX 4,80 4,63 4,44 4,48 4,47 3,94 4,69 4,66 4,51 

16 Geografia IX 4,59 4,74 4,49 4,54 4,55 4,71 4,84 4,71 4,64 

17 Informatica IX 4,76 4,71 4,36 4,35 4,04 4,50 4,73 4,35 4,47 

 

Media  4,62 4,54 4,39 4,39 4,32 4,51 4,61 4,44 4,48 
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Anexa 1 

Manuale școlare 

supuse studiului de vivacitate în 2 etape 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

 

crt. 

Titlul manualului 

Limba 

 de 

instruire 

Clasa Editura 

Anul 

 ultimei 

ediții  

1 Limba şi literatura engleză Ro II ARC 2012 

2 Limba şi literatura rusă Ru III Ştiinţa 2012 

3 

Limba şi literatura română 

(alolingvi ) Ro III Cartier 2012 

4 Limba şi literatura engleză Ro/Ru III ARC 2012 

5 

Limba şi literatura găgăuză 

(maternă) Ro/Ru III Știința 2012 

6 

Limba şi literatura 

ucraineană (maternă) Ro/Ru III Știința 2012 

7 

Limba şi literatura bulgară 

(maternă) Ro/Ru III Cartier 2012 

8 Matematica Ro III Prut 2010 

9 Științe Ru III Prut 2012 

10 Educația muzicală Ru III Știința 2012 

11 Educația plastic Ru III-IV ARC 2010 

12 Limba şi literatura engleză Ro IV ARC 2012 

13 

Limba şi literatura română 

(rusă) Ro/Ru V Lumina 2011 

14 

Limba şi literatura română 

(rusă) Ro/Ru VI Lumina 2011 

15 

Limba şi literatura română 

(rusă) Ro/Ru VII Cartier 2011 

16 

Limba şi literatura română 

(rusă) Ro/Ru VIII Cartier 2011 

17 

Limba şi literatura română 

(rusă) Ro/Ru IX ARC 2011 
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Anexa 2 

Manuale școlare 

supuse studiului de vivacitate în 3 etape 

 

Nr. 

 

crt. 

Titlul manualului 

Limba 

 de 

instruire 

Clasa Editura Autori 

Anul 

ultimei 

ediții 

1 

Limba şi literatura 

română (Abecedar) Ro I Ştiinţa 

M. Buruiană, S. 

Cotelea ş.a. 2014 

2 

Limba şi literatura rusa 

(Bukvari) Ru I ARC 

E. Novac, O. 

Popova 2014 

3 

Limba şi literatura 

română (maternă) Ro III Ştiinţa 

M. Buruiană, A. 

Ermicioi, S. 

Cotelea 2012 

4 Educație tehnologică Ro/Ru III Epigraf 

E. Grosu, R. 

Croitoru, L. 

Ciobanu ş.a. 2012 

5 Istorie Ro/Ru IV Știința P. Crbuşca ş.a. 2012 

6 Educaţia plastic Ro/Ru V-VI Litera 

E. Puică-

Vasilachi, Z. Ursu 

ș.a. 2010 

7 Educaţia plastic Ro/Ru VII Știința 

M. Morei, R. 

Mocanu-Nosco, 

A. Frumosu ș.a. 2010 

8 

Limba şi literatura 

română (maternă) Ro IX Știința 

T. Cartaleanu, M. 

Ciobanu ș.a. 2010 

9 

Limba şi literatura 

rusă(maternă) Ru IX Vector V-N 

G. Drozd, O. 

Bodarev 2010 

10 

Limba şi literatura 

găgăuză (maternă) Ru IX Știința 

I. Baboglu, K. 

Vasilioglu 2010 

11 

Limba şi literatura 

ucraineană (maternă) Ru IX Știința 

L. Palamar, A. 

Nichitcenco 2010 

12 

Limba şi literatura 

bulgară (maternă) Ru IX Cartier Elena Rateeva ș.a. 2010 

13 Matematica Ro/Ru IX Prut 

Ion Achiri, 

Andrei Braicov 

ș.a. 2010 

14 Fizica Ro/Ru IX Cartier 

I. Botgros, V. 

Bocancea, V. 

Donici 2010 

15 Chimia Ro/Ru IX ARC 

S. Cudritchi, B. 

Pasecinic 2010 

16 Geografia Ro/Ru IX ARC 

M. Matcu, V. 

Sochirca 2010 

17 Informatica Ro/Ru IX Știința 

A. Gremalschi, 

ș.a.  2011 
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Planul de acțiuni  

pentru organizarea și desfășurarea studiului de vivacitate în anul 2015 

(stabilit pin ordinul nr.799 din 05.08.2015 ) 

 

Nr.  Denumirea acțiunii Termen de 

executare  

Responsabil 

1. Activități premergătoare inițierii 

studiului de vivacitate 

07.08.2015 – 

14.09.2015 

Ministerul Educației, 

direcțiile și instituțiile 

1.1 Instruirea responsabililor din direcțiile 

raionale cu privire la desfășurarea 

studiului de vivacitate 

7.09.2015 Direcția e-Transformare și 

Informatizare 

1.2 Selectarea cadrelor didactice care vor 

participa la studiu conform criteriilor de 

reprezentativitate 

8.09.2015 -

14.09.2015 

Direcțiile de învățământ 

1.3 Configurarea portalului web de evaluare 

a calității manualelor 

24.08.2015 – 

14.09.2015 

Direcția e-Transformare și 

Informatizare 

1.4  Selectarea membrilor grupurilor de 

experți 

03.08.2015 – 

17.08.2015 

Direcția e-Transformare și 

Informatizare 

1.5 Semnarea contractelor cu membrii 

grupurilor de experți 

17.08.2015 – 

24.08.2015 

Direcția e-Transformare și 

Informatizare 

2. Completarea chestionarelor tipizate 14.09-

22.10.2015 

Ministerul Educației, 

direcțiile și instituțiile de 

învățământ, cadrele 

didactice 

2.1 Transmiterea online a chestionarelor 

către direcțiile raionale 

14.09.2015 Direcția e-Transformare și 

Informatizare 

2.2  Transmiterea online a chestionarelor 

către instituțiile de învățământ 

14.09.2015 Direcțiile de învățământ 

2.3  Imprimarea chestionarelor și transmiterea 

online și pe suport hârtie a acestora către 

cadrele didactice  

14.09.2015 Instituțiile de învățământ 

2.4  Completarea chestionarelor  14.09.2015 – 

5.10.2015 

Cadrele didactice 

 2.5  Colectarea chestionarelor pe suport hârtie 

și în format electronic 

5.10.2015 –   

9.10.2015 

Direcțiile de învățământ 

2.6 Transmiterea pe suport hârtie și în format 

electronic a chestionarelor completate, a 

Raportului de realizare a chestionării 

cadrelor didactice în cadrul studiului de 

vivacitate către Ministerul Educației și a 

Tabelului de totalizare a evaluării 

cantitative (ana.plamadeala@edu.md) 

9.10.2015 – 

14.10.2015 

Direcțiile de învățământ 

2.7 Generalizarea chestionarelor 14.10.2015 – 

28.10.2015 

Direcția e-Transformare și 

Informatizare  

3.  Colectarea opiniilor elevilor și 14.09- Ministerul Educației 
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părinților prin intermediul portalului 

web de evaluare a calității manualelor 

 

15.10.2015 

3.1 Lansarea portalului web de evaluare a 

calității manualelor 

 

14.09.2015 Direcția e-Transformare și 

Informatizare 

3.2 Promovarea portalului web 14.09-

15.10.2015 

Direcția e-Transformare și 

Informatizare 

3.3 Sinteza sugestiilor parvenite pe portal și 

transmiterea acestora către grupurile de 

experți 

12.10-

15.10.2015 

Direcția e-Transformare și 

Informatizare 

4. Evaluarea manualelor de către 

grupurile de experți  

 

28.08.2015 – 

2.05.2016 

Ministerul Educației 

4.1 Desfășurarea primei ședințe a grupurilor 

de experți care vor evalua manualele care 

au trecut de prima etapă a studiului de 

vivacitate la data adoptării ordinului 

28.08.2015 Direcția e-Transformare și 

Informatizare 

4.2 Prezentarea Rapoartelor de analiză a 

manualelor  de evaluare care au trecut de 

prima etapă a studiului de vivacitate la 

data adoptării ordinului 

30.10.2015 Direcția e-Transformare și 

Informatizare 

4.3 Colectarea de la edituri a tabelelor de 

divergență  

13.11.2015 Direcția e-Transformare și 

Informatizare 

4.4 Desfășurarea negocierilor între grupurile 

de experți și edituri 

27.11.2015 Direcția e-Transformare și 

Informatizare 

4.5 Prima ședință a grupurilor de experți care 

vor evalua manualele care la data 

adoptării ordinului nu au trecut nici o 

etapă a studiului de vivacitate 

14.10.2015 Direcția e-Transformare și 

Informatizare 

4.6 Prezentarea Rapoartelor de analiză 11.11.2015 Direcția e-Transformare și 

Informatizare 

4.7 Colectarea de la edituri a tabelelor de 

divergență  

25.11.2015 Direcția e-Transformare și 

Informatizare 

4.8 Desfășurarea negocierilor între grupurile 

de experți și edituri 

09.12.2015 Direcția e-Transformare și 

Informatizare 

4.9 Emiterea ordinului cu privire la 

reeditarea cu modificări a manualelor sau 

înaintarea acestora la concurs 

16.12.2015 Direcția e-Transformare și 

Informatizare 

4.10 Transmiterea ordinului editurilor  20.12.2015 Direcția e-Transformare și 

Informatizare 

 

 


