


Anexa nr.1 la ordinul MECC  

nr. ________ din ______________ 

 

 

Metodologia de organizare și desfășurare a studiului  

de evaluare a vivacității și calității manualelor școlare 
 

1. Metodologia de organizare și desfășurare a studiului de evaluare a vivacității și calității manualelor 

școlare (în continuare – Metodologie) reglementează cadrul general de organizare a procesului de 

evaluare a manualelor școlare în învățământul general. 
 

2. În instituțiile de învățământ general se utilizează manualele școlare, elaborate în baza 

Curriculumului naţional, selectate și aprobate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (în 

continuare MECC). 
 

3. Metodologia  stabilește modalitatea de analiză și evaluare a manualelor școlare în vederea: 

 determinării gradului de corespondere a manualelor aflate în uz cu cadrul curricular pentru 

fiecare disciplină școlară; 

 adoptării deciziilor cu privire la reeditarea manualelor aflate în uz sau anunțarea acestora la 

concurs; 

 evaluării și îmbunătățirii calității manualelor școlare. 
 

4. Procesul de realizare a studiului de evaluare a vivacității și calității manualelor școlare se desfășoară 

în 4 etape: 

1) completarea de către cadrele didactice, selectate în modul stabilit, a chestionarelor tipizate de 

evaluare a calității manualelor; 

2) colectarea opiniilor elevilor și părinților referitoare la calitatea manualelor prin intermediul 

portalului web de evaluare a calității manualelor; 

3) evaluarea manualelor de către evaluatori de manuale școlare, selectați prin concurs de 

minister; 

4) analiza rezultatelor și adoptarea deciziilor cu privire la reeditarea manualelor aflate în uz sau 

anunțarea acestora la concurs de către Consiliul Național pentru aprobarea manualelor. 
 

I. Completarea de către cadrele didactice a chestionarelor tipizate de evaluare a calității 

manualelor 

5. Completarea chestionarelor tipizate se organizează pe un eșantion reprezentativ de cadre didactice 

și instituții de învățământ general. Numărul cadrelor didactice și școlilor care participă la studiul de 

evaluare a vivacității și calității manualelor școlare se stabilește de către Ministerul Educației, Culturii 

și Cercetării pentru fiecare raion/municipiu/UTA Găgăuzia. 
 

6. Chestionarul se completează pe suport hârtie, conform anexei nr.1. 
 

7. Chestionarul se distribuie organelor locale de specialitate în domeniul învățământului în variantă 

electronică de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Organele locale de specialitate în 

domeniul învățământului transmit instituțiilor de învățământ chestionarul în variantă electronică.  

Instituțiile de învățământ transmit chestionarele cadrelor didactice.  
 

8. Instituțiile de învățământ transmit chestionarele completate în formă scanată și pe suport hârtie, în 

original, organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, care ulterior le tansmit 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 
 

10.Organele locale de specialitate în domeniul învățământului decid asupra instituțiilor de învățământ 

și cadrelor didactice care vor completa chestionarul, selectate în baza următoarelor criterii de 

reprezentativitate: 

5 cadre didactice din mediul urban și rural, pentru fiecare manual, care: 

- dețin grad didactic; 

- predau la clasa și disciplina școlară căreia îi este destinat manualul. 



11. Un cadru didactic poate evalua unul sau mai multe manuale. 
 

12. Organul local de specialitate în domeniul învățământului aprobă prin ordin cadrele didactice 

selectate. 
 

13. Completarea chestionarului tipizat de evaluare nu poartă caracter anonim și se realizează 

individual. În chestionar se indică numele și prenumele cadrului didactic, disciplina predată și gradul 

didactic deținut.  
 

14. Chestionarul de evaluare conține informații privind gradul de corespundere a manualului cu 

curriculumul scolar și analiza detaliată a fiecărui capitol/modul/unitate de învățare din manual (anexa 

nr.1).  
 

15. Gradul de corespundere a manualului școlar cu prevederile curriculumului se determină în baza 

descriptorilor: 

 Conținutul manualului corespunde curriculumului; 

 Manualul realizează competențele specifice curriculare;  

 Valorificarea conținuturilor recomandate de curriculum; 

 Corespunderea cu sugestiile metodologice din curriculum;  

 Corespunderea cu sugestiile de evaluare din curriculum; 
 

Punctajul se alocă în baza gradului de corelare/corespundere: 

- În mare măsură (90 - 100%) – 3p. 

- În mare măsură, dar există elemente necorelate (75% - 89%) – 2p. 

- În mică măsură sau deloc (1%-74%) – 1p. 

 

16. Analiza detaliată a fiecărui capitol/modul/unitate de învățare din manual se realizează în baza 

următoarelor criterii: 

Criteriul 1: Corectitudinea științifică a conținutului manualului – maxim 20p. 

Descriptor:  

 Veridicitatea expunerii teoriilor, conceptelor, fenomenelor, principiilor, proceselor din 

manual – 0-4p; 

 Corespunderea noțiunilor, faptelor, legităților expuse în manual, cu teoriile și ipotezele 

științifice – 0-4p;  

 Veridicitatea și corectitudinea explicațiilor, concluziilor, generalităților privind 

fundamentarea noțiunilor, faptelor etc. – 0-4p; 

 Validitatea conceptului teoretic al manualului etc – 0-4p; 

 Prezentarea și aplicarea conceptelor științifice se bazează pe achizițiile recente ale domeniilor 

științifice – 0-4p. 

 

Criteriul 2: Organizarea și relevanța didactică a conținuturilor din manual – maxim 25p. 

Descriptori:  

 Coerența și logica expunerii, organizării conținuturilor din manual contribuie la formarea 

competențelor generale și specifice prevăzute de curriculul școlar – 0-4p; 

 Conținuturile sunt expuse și organizate în concordanță cu particularitățile de vârstă – 0-3p; 

 Actualitatea informațiilor prezentate – 0-3p; 

 Prezența exercițiilor care stimulează gândirea elevului în direcția identificării conexiunii 

disciplinei date cu alte discipline școlare– 0-3p; 

 Complexitatea sarcinilor didactice este adecvată vârstei elevilor – 0-3p; 

 Dezvăluirea legăturilor dintre diferite componente ale manualului și relațiile disciplinei date 

cu alte discipline în scopul formării la elevi a reprezentărilor integrale despre lumea 

înconjurătoare şi legitățile ei etc. – 0-3p; 

 Oferta de proiecte inter-transdisciplinare din manual – 0-3p; 

 Axarea conținuturilor pe valorile naționale, interculturale, general umane – 0-3p. 

 











 

Anexa nr.2 la Metodologia de organizare și desfășurare a studiului  

de evaluare a vivacității și calității manualelor școlare 

 

Tabelul de totalizare  

a evaluării calității manualelor de către cadre didactice / evaluatori 

 

Raion/municipiu _____________________________________   

Manualul la disciplina _________________________________            Clasa ___________ 

 

Criteriul Punctajul 

acordat de 

evaluatorul 1 

Punctajul 

acordat de 

evaluatorul 2 

Punctajul 

acordat de 

evaluatorul 3 

Punctajul 

acordat de 

evaluatorul 4 

Punctajul 

acordat de 

evaluatorul 5 

Punctajul 

mediu 

Corespunderea cu 

prevederile curriculumului 

      

 

 

Criteriile/ punctajul 

Punctajul  

mediu* oferit de 

evaluatorul 1 

Punctajul  

mediu* oferit de 

evaluatorul 2 

Punctajul 

mediu* oferit de 

evaluatorul 3 

Punctajul 

mediu* oferit de 

evaluatorul 4 

Punctajul 

mediu* oferit de 

evaluatorul 5 

Total  

1. Corectitudinea științifică a 

conținutului manualului 

      

2. Organizarea și relevanța didactică a 

conținuturilor din manual 

      

3. Orientarea metodologică, asigurarea 

organizării procesului de predare-

învățare-evaluare în manual 

      

4. Corectitudinea lingvistică și 

accesibilitatea limbajului  

      

5. Calitatea și relevanța tehnoredactării 

și a ilustrațiilor în manual 

      

Total (suma mediilor)       

% din punctajul maxim posibil       

 

* Punctajul mediu reprezintă media aritmetică a punctajului acumulat per capitol/ modul/ unitate de învățare împărțit la numărul total de capitole/ 

module/ unități de învățare. 

 





Anexa nr.4 la Metodologia de organizare și 

desfășurare a studiului de evaluare a vivacității și 

calității manualelor școlare  

 

Chestionar pentru elevi 
 

 

Drag elev, 

 

Îţi propunem să răspunzi la un şir de întrebări, care au ca scop să determinăm cât de satisfăcut eşti de 

manualele şcolare pe care le foloseşti. Nu există opinii corecte sau greşite, există diferite puncte de vedere 

pe care intenţionăm să le cunoaştem. Răspunsurile tale sunt confidenţiale.  

Completarea chestionarului este o procedură simplă. Citeşte atent întrebarea şi variantele de răspuns, 

apoi bifează  varianta care coincide cel mai mult cu opinia ta. Când este cazul, scrie părerea ta referitoare 

la subiectul respectiv. În cazurile în care apar neclarităţi, te rugăm să te adresezi persoanei care ţi-a înmânat 

chestionarul. 

 

Data completării chestionarului:  

SECŢIUNEA A. DATE SOCIODEMOGRAFICE  

 

A.1. Raionul/municipiul |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

 

A. 2 Instituţia de învăţământ 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

 

A.3. Mediul  
Urban  1 

Rural  2 

 

A.4. Clasa în care înveţi|___|___|  

 

A.5. Sexul  

Masculin  1 

Feminin  2 

 

SECŢIUNEA B. PERCEPŢII, ATITUDINI, IMPACT 

 

1.Cât de des utilizezi manualele şcolare? 

Manualul la disciplină De fiecare 

dată la 

disciplină 

Uneori  

 

Deloc  

 

Altceva  

(de 

specificat) 

Limba şi literatura 

română 

    

Limba rusă     

Limba franceză     

Limba engleză     

Matematica     

…     

     

 

 

 

 

 

 



2. În ce scop foloseşti manualele şcolare? 

Manualul la disciplină La lecţii La 

studierea 

temei de 

acasă 

Doar pentru 

realizarea 

exerciţiilor 

Nu utilizez 

deloc 

 

Altceva 

(de specificat) 

Limba şi literatura 

română 

     

Limba rusă      

Limba franceză      

Limba engleză      

Matematica      

…      

      

 

3. În opinia ta, în ce măsură manualele şcolare contribuie la procesul de învăţare şi la dezvoltarea ta 

personală?  

Manualul la disciplină Da, în 

totalitate 

În mare 

măsură 

Într-o 

oarecare 

măsură 

Deloc 

 

altceva 

(de specificat) 

Limba şi literatura 

romană 

     

Limba rusă      

Limba franceză      

Limba engleză      

Matematica      

…      

      

 

4. Eşti mulţumit (ă) de calitatea şi relevanţa informaţiilor din manualele şcolare? 

Manualul la 

disciplină 

Da, în 

totalitate 

În mare 

măsură 

Într-o 

oarecare 

măsură 

Deloc 

(bifează varianta/variantele de răspuns) 

Limba şi 

literatura 

romană 

    informaţia nu este interesantă şi nu mă motivează 

să învăţ 

 manualul nu mă ajută să învăţ independent 

limbajul este greu de înţeles, nu corespunde 

vârstei mele  

 manualul conţine mesaje discriminatorii  

 textul conţine greşeli ortografice/de conţinut 

 sarcinile sunt formulate neclar  

 informaţiile nu sunt utile pentru viaţă 

 altceva (de specificat) _________________ 

Limba rusă     informaţia nu este interesantă şi nu mă motivează 

să învăţ 

 manualul nu mă ajută să învăţ independent 

 limbajul este greu de înţeles, nu corespunde 

vârstei mele  

 manualul conţine mesaje discriminatorii  

 textul conţine greşeli ortografice/de conţinut 

 sarcinile sunt formulate neclar  

 informaţiile nu sunt utile pentru viaţă 

 altceva (de specificat) ______________ 

Limba 

franceză 

    informaţia nu este interesantă şi nu mă motivează 

să învăţ 



 

 

5. Eşti mulţumit (ă) de calitatea imaginilor/graficelor/diagramelor redate în manualele şcolare? 

Manualul la 

disciplină 

Da, în 

totalitat

e 

În mare 

măsură 

Într-o 

oarecare 

măsură 

Deloc 

(bifează varianta/variantele de răspuns) 

Limba şi 

literatura 

romană 

    imaginile/graficele/diagramele sunt prea multe 

 imaginile/graficele/diagramele sunt prea puţine 

 manualul conţine imagini discriminatorii  

 imaginile sunt necorespunzătoare 

textului/conţinutului 

 imaginile sunt neclare, puţin colorate  

 altceva (de specificat) _________________ 

Limba rusă     imaginile/graficele/diagramele sunt prea multe 

 imaginile/graficele/diagramele sunt prea puţine 

 manualul conţine imagini discriminatorii  

 imaginile sunt necorespunzătoare 

textului/conţinutului 

 imaginile sunt neclare, puţin colorate  

 altceva (de specificat) _________________ 

Limba franceză     imaginile/graficele/diagramele sunt prea multe 

 imaginile/graficele/diagramele sunt prea puţine 

 manualul conţine imagini discriminatorii  

 imaginile sunt necorespunzătoare 

textului/conţinutului 

 manualul nu mă ajută să învăţ independent 

 limbajul este greu de înţeles, nu corespunde 

vârstei mele  

 manualul conţine mesaje discriminatorii  

 textul conţine greşeli ortografice/de conţinut 

 sarcinile sunt formulate neclar  

 informaţiile sunt inutile pentru viaţă 

 altceva (de specificat) ________________ 

Limba engleză     informaţia nu este interesantă şi nu mă motivează 

să învăţ 

 manualul nu mă ajută să învăţ independent 

 limbajul este greu de înţeles, nu corespunde 

vârstei mele  

 manualul conţine mesaje discriminatorii  

 textul conţine greşeli ortografice/de conţinut 

 sarcinile sunt formulate neclar  

 informaţiile nu sunt utile pentru viaţă 

 altceva (de specificat) ________________ 

Matematica     informaţia nu este interesantă şi nu mă motivează 

să învăţ 

 manualul nu mă ajută să învăţ independent 

limbajul este greu de înţeles, nu corespunde 

vârstei mele  

 manualul conţine mesaje discriminatorii  

 textul conţine greşeli ortografice/de conţinut 

 sarcinile sunt formulate neclar  

 informaţiile nu sunt utile pentru viaţă 

 altceva (de specificat) __________________ 

…     

     



 imaginile sunt neclare, puţin colorate  

 altceva (de specificat) _________________ 

Limba engleză     imaginile/graficele/diagramele sunt prea multe 

 imaginile/graficele/diagramele sunt prea puţine 

 manualul conţine imagini discriminatorii  

 imaginile sunt necorespunzătoare 

textului/conţinutului 

 imaginile sunt neclare, puţin colorate  

 altceva (de specificat) ________________ 

Matematica     imaginile/graficele/diagramele sunt prea multe 

 imaginile/graficele/diagramele sunt prea puţine 

 manualul conţine imagini discriminatorii  

 imaginile sunt necorespunzătoare 

textului/conţinutului 

 imaginile sunt neclare, puţin colorate  

 altceva (de specificat) _________________ 

…     

     

 

 

6. Eşti mulţumit (ă) de calitatea materialelor din care sunt produse manualele şcolare? 

 

Manualul la 

disciplină 

Da, în 

totalitat

e 

În mare 

măsură 

Într-o 

oarecare 

măsură 

Deloc 

(bifează varianta/variantele de răspuns) 

Limba şi 

literatura 

romană 

    coperta este fragilă, se deteriorează/rupe repede 

 hârtia este prea subţire, se uzează repede  

 mărimea manualelor este diferită  

 manuale sunt voluminoase, grele 

 altceva (de specificat) ________________ 

Limba rusă     coperta este fragilă, se deteriorează/rupe repede 

 hârtia este prea subţire, se uzează repede  

 mărimea manualelor este diferită  

 manuale sunt voluminoase, grele 

 altceva (de specificat) __________________ 

Limba franceză     coperta este fragilă, se deteriorează/rupe repede 

 hârtia este prea subţire, se uzează repede  

 mărimea manualelor este diferită  

 manuale sunt voluminoase, grele 

 altceva (de specificat) ___________________ 

Limba engleză     coperta este fragilă, se deteriorează/rupe repede 

 hârtia este prea subţire, se uzează repede  

 mărimea manualelor este diferită  

 manuale sunt voluminoase, grele 

 altceva (de specificat) __________________ 

Matematica     coperta este fragilă, se deteriorează/rupe repede 

 hârtia este prea subţire, se uzează repede  

 mărimea manualelor este diferită  

 manuale sunt voluminoase, grele 

 altceva (de specificat) __________________ 

…     

     

 

 

 



7. În opinia ta,  ce tip de manuale şcolare ai vrea să ai? 

 

Manualul la disciplină Pe suport de 

hârtie/tipărit 

Variantă 

electronică,  în 

format PDF  

Digital 

interactiv  

Mixt (suport 

de hârtie şi 

digital) 

Altceva          

(de specificat) 

Limba şi literatura 

romană 

     

Limba rusă      

Limba franceză      

Limba engleză      

Matematica      

…      

      

 

8. Cum este după părerea ta un manual şcolar atractiv?   

conținut structurat (noţiuni teoretice evidenţiate, de învăţare, imagini, text, scheme, 

sarcini interactive de lucru, situaţii practice) 
  

conţinut adaptat la realităţile cotidiene   

cantitatea de informaţie dozată, textul corelat cu numărul de imagini, scheme, grafice   

informaţia expusă într-un text succint, cu cuvinte cheie marcate, rezumate   

aspect grafic modernizat (imagini, scheme, grafice, tipul şi mărimea fontului)   

informaţia teoretică şi exemplele practice combinate în pagină consecutiv şi 

proporţional 
  

conţinuturile să prezinte relaţii interdisciplinare între obiecte, domenii   

manualul să permită învăţarea independentă   

altceva (de specificat)   

 

9. Scrie o propunere pentru a îmbunătăţi manualul şcolar  

 

Manualul la disciplină Opinia ta 

Limba şi literatura 

romană 

 

Limba rusă  

Limba franceză  

Limba engleză  

Matematica  

…  

  

 

 

10. Transmite un mesaj specialiştilor care elaborează manualele şcolare 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Participarea ta la sondaj ne va ajuta să avem manuale mai bune.                                                        

Îţi mulţumim pentru răspunsuri! 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.5 la Metodologia de organizare și 

desfășurare a studiului de evaluare a vivacității și 

calității manualelor școlare  

 

Chestionar pentru părinți 

 
 

Stimate părinte, 

Acest chestionar este aplicat în scopul de a determina care sunt opiniile dvs., ca principal partener 

al şcolii, cu privire la manualele şcolare utilizate de copilul dvs. Chestionarul este anonim, iar 

informaţiile vor fi utilizate pentru studierea opiniilor şi îmbunătăţirea calității manualelor.  

Vă rugăm să oferiți răspunsuri sincere, care să reprezinte punctul dvs. de vedere. Completarea 

chestionarului se face prin bifarea variantei/variantelor de răspuns potrivite și/sau prin descrierea 

propriei opinii, completând spațiile rezervate. 
 

Data completării chestionarului:  

SECŢIUNEA A. DATE SOCIODEMOGRAFICE 

A.1. Raionul/municipiul |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

A.2. Mediul de provenienţă 

Urban  1 

Rural  2 

A.3. Sexul dumneavoastră 

Masculin  1 

Feminin  2 
 

A.4. Treapta de şcolaritate a copilului  
 

Primară  1 

Gimnazială  2 

Liceală  3 
 

 

SECŢIUNEA B. PERCEPŢII, ATITUDINI, IMPACT 
 

  B.1. Copilul DVS utilizează manualele şcolare pentru realizarea temelor de acasă? 

da  1 

nu  2 

nu ştiu  3 

altceva (de specificat)  4 
 

 

  B.2. Cum consideraţi că sunt manualele actuale? 

foarte bune   1 

foarte slabe  2 

pline de greşeli  3 

prost concepute  4 

altceva (de specificat)  5 
 

 

  B.3. Sunteţi mulţumit (ă), ca părinte, de calitatea conţinutului manualelor şcolare? 

foarte mulţumit (ă)  1 

relativ mulţumit (ă)  2 

nemulţumit (ă) 

 nu stimulează interesul şi motivaţia copilului pentru învăţare 

 textul complicat (expus prea ştiinţific, prea teoretizat) 

 mesaje discriminatorii  

 limbaj neaccesibil, greu de înţeles  

 greşeli ortografice/de conţinut 

 3 



 sarcini formulate neclar  

 informaţii inutile pentru viaţă 

 semne grafice utilizate (caracter prea mare, prea mic etc.) 

 altceva (de specificat) 
 

 

 B.4. Sunteţi mulţumit (ă), de calitatea imaginilor redate în manualele şcolare? 

foarte mulţumit (ă)  1 

relativ mulţumit (ă)  2 

nemulţumit (ă) 

 imagini prea multe 

 imagini puţine 

 imagini discriminatorii  

 imagini necorespunzătoare textului/conţinutului 

 imagini neclare, puţin colorate (paleta culorilor săracă) 

 altceva (de specificat) 

 3 

 

   

B.5. Sunteţi mulţumit (ă), de calitatea materialelor din care sunt produse manualele şcolare? 

foarte mulţumit (ă)  1 

relativ mulţumit (ă)  2 

nemulţumit (ă) 

 copertă fragilă, care se deteriorează/rupe repede 

 hârtie prea subţire, care se uzează repede  

 format diferit (unele A4, altele A5) 

 manuale voluminoase, grele 

 altceva (de specificat) 

 3 

 

   

B.6. Consideraţi că există necesitatea revizuirii manualelor şcolare care să corespundă curriculumului   

           şcolar? 

da  1 

nu  2 

nu ştiu  3 
 

 

B. 7. Cum credeţi ce tip de manuale ar fi necesare copilului DVS? 

suport de hârtie/tipărit  1 

variantă electronică în format PDF  2 

digital interactiv  3 

mixt (suport de hârtie şi digital)  4 

altceva (de specificat)  5 
 
 

 

  

 B.8. După părerea DVS, cum trebui să fie un manual şcolar atractiv pentru copil?   

conţinuturile să corespundă curriculumului naţional, adaptate la realităţile 

noastre 
 1 

conţinutul să fie structurat (noţiuni teoretice evidenţiate, de învăţare, imagini, 

text, scheme, sarcini interactive de lucru, situaţii cotidiene) 
 2 

cantitatea de informaţie să fie dozată, textul corelat cu numărul de imagini   3 

mesajul esenţial să fie expus într-un text succint, cu cuvinte cheie marcate, 

rezumate 
 4 

aspect grafic modernizat (imagini, scheme, tipul şi mărimea fontului)  5  

aspectele teoretice şi practice combinate în pagină consecutiv şi proporţional  6 

conţinuturile să stimuleze autoînvăţarea (copilul să se poată descurca singur 

când citeşte sarcinile sau o temă nouă) 
 7 

conţinuturile să prezinte relaţii interdisciplinare între obiecte  8 



altceva (de specificat)  9 

 

   

B.9. Scrieţi o propunere pentru îmbunătăţirea manualelor şcolare:________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

 

Participarea DVS la sondaj ne-a ajutat să colectăm date importante.                                                        

 

Vă mulţumim pentru răspunsuri! 

 
 

 
















