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Componente

▪ Introducere

▪ Funcționalități ale manualului digital

▪ Clasificarea manualelor digitale

▪ Precondiții

▪ Elaborare

▪ Evaluare

▪ Implementare



Introducere

Manualul digital este un sistem 

informatic interactiv pentru 

instruire, cu funcţii complexe, 

care asigură continuitatea şi 

completitudinea instruirii, 

controlul progresului, 

instrumente de control şi 

autoevaluare



De control:
 Navigare, text, multimedia,  

obiecte externe, referințe

Multimedia:
 Imagini, animații, sunet, video

Interactive:
 activități practice, exerciții, 

experiențe, simulări

Complexe:
 evaluare, interacțiune cu  
sisteme informaționale 
pentru educație
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Funcționalități
SPAȚIUL DIGITAL 
PENTRU EDUCAȚIE:

• Repozitoriul
național pentru 
resurse 
educaționale

• WEB

• Management 
al instruirii

• Comunicare în 
scopuri didactice

• Evaluare



Clasificări

Forme digitale

Conținuturi statice, cu acces 
direct din cuprins. 

Instrumente de marcare (notițe, 
evidențieri, copiere text), 

Navigare (deplasare în cadrul 
documentului, 
mărire/micșorare). 

Formatul clasic – pdf.

Manuale interactive

Conținuturi interactive, extinse 
pe platforma manualului tipărit. 

Rulează în browser, de pe o 
platformă web cu acces 
individual, sau local – din 
aplicația generică.

Manuale inteligente

Conținuturi interactive extinse, 

adaptabile pentru 

autoinstruire, Instrumente de 

control a învățării, formare a 

traseului de învățare, selectare 

conținuturi. 

Utilizare tehnologii touch, 3D, 

realitate augmentată. 
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Experiența internațională: SUA

”… an e-textbook in every student's hand by 2017”

Începând cu anul 2007 Adobe, mai apoi Apple și Amazon au pus la dispoziția 

publicului larg instrumente software pentru crearea cărților (și în particular -

manualelor) digitale.

iBook
demo

SUA_scurt_iBook.mp4


Experiența internațională: Coreea de Sud 

Programul național ”Digital Textbook”. Lansat în 

2007. La baza programului – concepția cărții 

interactive virtuale ”Virtual interactive ubiquitous

book” 3D cu implementarea principiului realității 

augmentate, care combină modelele 3D 

interactive cu date necesare pentru studii, în 

diverse formate. 

Investiții: 2.100.000.000 $

Manual 
”Inteligent”

https://www.youtube.com/
watch?v=1q7HzzmFc_Q

Demo 
AR

https://www.youtube.com/
watch?v=kON_HediHyw

Digital_Textbook_coreea_2x.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=1q7HzzmFc_Q
Augmented Reality Book- Dinosaurs Alive! (DEMO).mp4
https://www.youtube.com/watch?v=kON_HediHyw


Experiența internațională: România

Pornind de la resurse digitale fragmentare, momente 

educaționale, lecții și unități de învățare realizate fie de 

companii software, care investesc în educație, fie de 

editurile, care urmăresc tendințele de dezvoltare și 

transformare din domeniul editorial,  pe parcursul anilor s-

a ajuns la colaborări și elaborări comune a pachetelor de 

resurse specializate pe discipline, ani de studii, etc., care 

în final au fost soldate de lansarea în 2014 a unui program 

național gestionat de Ministerul Educației și Cercetării -

program de elaborare a manualelor digitale pentru clasele 

I și II. Acesta urmează să fie extins în următorii ani.

Demo
Platforma 
manuale

Demo
Manual

Digital_Textbook_coreea_2x.mp4
http://www.manuale.edu.ro/
DEMO Manual digital INTUITEXT 'Matematică și explorarea mediului. Clasa I'.mp4


Precondiții

Actori:

▪ Sistemul educațional - deschis pentru implementarea noului tip de manuale.

▪ Ministerul Educației – infrastructura digitală a instituțiilor de învățământ raliată la cerințele 

tehnice pentru implementarea Manualului digital; Elaborate cerințe tehnice pentru 

dispozitivele digitale pe care vor rula manualele digitale; identificarea surselor de finanțare 

pentru producerea manualelor digitale. 

▪ Edituri – deschise pentru colaborare cu companiile din domeniul TIC pentru formarea 

consorțiilor pentru elaborarea manualelor digitale; pentru crearea unor echipe diversificate 

de producere a manualelor, formate din autori de conținut, designeri grafici, programatori 

web, experți în designul pedagogic, operatori multimedia, redactori, corectori, testeri.



Companii din domeniul TIC – pregătite pentru extinderea subdiviziunilor de programare web, 

modelare și creare obiecte interactive 2D, 3D, colaborarea cu instituțiile editoriale

Cadrele didactice – instruite pentru utilizarea manualelor digitale

Elevii – dotați cu echipamente certificate pentru utilizarea eficientă  a resurselor din 

manualele digitale
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Concepția manualului digital 
pentru învățământul preuniversitar din Republica Moldova



Concepția Manualului digital: 

Componenta structurală:

La prima etapă de implementare a manualelor digitale se vor 
accepta formele digitale cu structură complexă (inclusiv 
elemente multimedia integrate). 

La următoarele etape, odată cu acumularea experienței, 
formarea grupurilor extinse de autori, identificarea soluțiilor 
software și de design se va trece la producerea manualelor 
interactive.

În perspectiva de lungă durată se presupune preluarea 
experienței internaționale de producere a manualelor 
inteligente.



Concepția Manualului digital: 

Componenta elaborare

1. Elaborarea manualului digital – în conformitate cu 
cerințele tehnice înaintate de Ministerul Educației.

2. Tehnologiile în domeniu se dezvoltă rapid – prin 
urmare, cerințele tehnice urmează să fie ajustate 
cel puțin 1 dată la 3 ani, cazul ideal – în fiecare an.

3. Cerințele tehnice stabilesc parametrii de 
funcționare ai manualului digital, nu și modul de 
organizare a conținuturilor, care este determinat 
de echipa de autori. 



 mediul de lucru; 

 tehnologiile de dezvoltare a resurselor; 

numărul și timpul de rulare a elementelor 

multimedia pe parcursul unei lecții; 

 instrumentele de navigare și marcare; 

 text; 

 elemente multimedia (proprietăți de redare); 

 Interfață; 

 design.

Concepția Manualului digital:

Componenta cerințe tehnice



Concepția Manualului digital:

Componenta de evaluare a manualului

1. Setul manual tradițional + digital este evaluat ca 

un tot întreg;

2. Componenta digitală este evaluată în 

trei aspecte principale: 

a. Evaluarea cantitativă elemente multimedia

b. Evaluare calitativă elemente multimedia

c. Evaluare stabilitate și universalitate software



Concepția Manualului digital: 

Componenta Implementarea manualului

Implementarea Manualului Digital

Implementarea Manualului Digital

Etapa 1 (cel puțin 4 ani)

Faza A ( cel puțin 2 ani)

Eșantion 
experimental

Orientat pe 
manualul 

tipărit

manualul 
digital

Faza B (cel puțin 2 ani)

Eșantion 
extins

Orientat pe: 
manualul 

digital

manualul 
tipărit

Etapa 2 (cel puțin 4 ani)

Nivel 
național

Orientat pe: 
manualul 

digital

Alternativa: 
manualul 

tipărit



Particularități de implementare

Tehnice: Extinderea treptată a complexității manualelor digitale. Pornind de 
la forme digitale cu multimedia integrată și referințe la resurse externe se va 
trece graduat, pe măsura acumulării experienței și identificării specialiștilor în 
domeniu, la manualele interactive, care conțin tot spectrul EMI

Temporale: implementarea urmează să înceapă paralel la toate treptele 
de instruire în școala generală: în clasele 1, 5, 10. Astfel, pe parcursul a 4 
ani, poate fi asigurat cu manuale digitale tot sistemul educațional 
preuniversitar

Regionale: proiectele experimentale vor fi realizate în instituții de 
învățământ repartizate uniform din punct de vedere geografic (pe unități 
teritoriale), după tipul localităților (rural / urban) și tipul instituțiilor (școalaă
primară / gimnaziu / liceu). 



Așteptări:

Acces extins la cunoștințe

Creșterea succesului școlar

Atitudine pozitivă față de studii, 

Satisfacție de la procesul de cunoaștere

Automotivare



Teme pentru discuții:

1. În ce măsură este necesară implementarea manualului digital în învățământul 

preuniversitar?

2. Când poate fi începută implementarea experimentală a manualelor digitale?

3. Care dintre modelele de manuale (formă digitală, manual interactiv, manual 

inteligent) urmează să fie preponderent utilizat în procesul de implementare a 

manualului digital?

4. Ce perioadă de timp este necesară pentru a elabora un manual 

digital ? (pentru un an de studii la o disciplină)

5. În ce măsură este posibilă apariția situației în care se va renunța la utilizarea 

manualelor tipărite?

6. Altele: propuneți!



Vă mulțumim pentru participare!


