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         Lumea se modernizează din ce în cel mai mult, tehnologia avansează pe zi ce trece, iar nici 
manualele şcolare nu mai sunt ce au fost... 
         Manualul digital atinge un nivel superior al procesului de  predare-învăţare-evaluare 
folosind instrumente TIC atât pentru elevi , cât şi pentru cadrele didactice.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, considerate 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.  
          Astăzi, se poate spune că termenul de “învăţământ virtual” nu reprezintă înlocuirea 
învăţământului tradiţional cu forme şi modalităţi de eliminare a rolului profesorului din procesul 
didactic, ci din contră trebuie să reprezinte forme şi modalităţi moderne pentru a atinge un nivel 
superior al procesului de predare-învăţare-evaluare prin instrumente TIC. 
           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 cercetări şi 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 educaţie: e-Learning, Software educaţional, Virtual Reality. 
            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 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). 
               Manualul digital are anumite beneficii. 
 Beneficiile manualului digital pentru profesori: 

        Dascălii pot acum beneficia de experiența manualului digital, putând pune eficient în 
practică  diverse modele de predare: de la modelul tradițional, centrat pe profesor, până la 
modele mai noi, cum ar fi cel centrat pe elevi sau clasa oglindită (flipped-classroom) – mai bine 
adaptate pentru lucrul colaborativ și centrat pe activitatea practică. 
       Manualul digital este în același timp o bibliotecă de activități de învățare de foarte bună 
calitate. Astfel, pentru profesori, manualele digitale sunt un real ajutor care reduc din sarcina lor 
și le permit să adopte un stil mai interactiv de predare. 
 Beneficiile manualului digital pentru elevi: 

         Pentru elevi, manualul digital reprezintă mediul natural în care aceștia sunt obișnuiți să 
lucreze și să acumuleze informații noi. În lumea de azi, competențele digitale sunt extrem de 



 

importante și ele trebuie deprinse de cât mai devreme, așa încât cei mici să fie pregătiți din timp 
pentru carierele viitorului. 
        Manualul digital reprezintă un pas important spre învățarea adaptivă, în care ritmul nu mai 
este cel impus de profesor sau de clasă. Acum fiecare elev poate parcurge activitățile de învățare 
într-un ritm propriu, iar acest lucru permite o dezvoltare organică a cunoașterii la nivelul clasei. 
        Suportul oferit celor mici prin mijloace precum feedback vizual, feedback textual sau 
“hint”-uri face ca procesul de învățare să devină mult mai prietenos. Lecțiile devin jocuri 
educaționale, povești cu caracter informativ, așa încât obligația de a învăța se va transforma în 
motivație. 


