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Noi manuale școlare pentru clasele I și a II-a 

 

Pe 13 octombrie, au fost aprobate prin ordin de ministru noile manuale destinate 

disciplinelor din clasele I şi a II-a, câştigătoare ale licitaţiei organizate de MEN. Este 

vorba despre manualele la disciplinele „Matematica şi explorarea mediului" pentru 

clasele I şi a II-a, „Comunicare în limba română", clasa a II-a, „Comunicare în limba 

modernă - Limba engleză” pentru clasele I şi a II-a, „Comunicare în limba maternă 

maghiară”, clasa I şi „Comunicare în limba română pentru minorităţi”, clasa I. 

De miercuri, 15 octombrie, cadrele didactice, elevii, părinţii şi publicul larg pot 

accesa gratuit noile manuale pentru clasele I şi a II-a, în format digital, intrând pe site-

ul manuale.edu.ro. Astfel, cadrele didactice pot folosi deja la clasă manualele digitale 

disponibile. Până la achiziţionarea pachetului manual print - manual digital, ele pot fi 

consultate pe platforma pusă la dispoziţie de MEN. 

În perioada 16 - 22 octombrie, cadrele didactice din învăţământul primar au ales 

din oferta existentă, manualele adecvate nivelului de pregătire a clasei. Comenzile pentru 

manualele în format print şi digital sunt făcute de către şcoli și transmise Inspectoratului 

Școlar al județului Mehedinți La finalul procesului de centralizare a cererilor, CNEE va 

încheia contracte cu ofertanţii care au câştigat licitaţia și vor fi achiziționate manualelor 

solicitate de către unităţile de învăţământ. Pe 23 octombrie vor fi centralizate comenzile 

de manuale școlare la nivelul inspectoratului, iar pe 24 octombrie se va realiza 

centralizarea la nivel național. 

Noile manuale au şi o componentă digitală, însă varianta digitală nu înlocuieşte 

manualul tipărit. Cele două variante ale manualelor (print şi digital) funcţionează în 

paralel. Introducerea formatului digital este un pas în plus pe care MEN îl face pentru 

adaptarea învăţământului românesc la tendinţa mondială de utilizare a tehnologiei 

informaţiei în procesul de predare - învăţare. Manualele digitale au un grad mai mare de 

interactivitate, sporind gradul de interes al elevilor şi contribuind la creşterea calităţii şi 

performanţelor actului educaţional. Un alt avantaj al noilor manuale este că acestea 

prezintă mai multă rigoare în privinţa calităţii conţinutului. Viabilitatea manualelor este 

de patru ani şcolari, cu posibilitatea de extindere pentru încă doi ani şcolari, cu condiţia 

reevaluării lor. Manualele şcolare sunt supuse unui proces periodic de analiză, pe durata 

valabilităţii acestora. 

În județul Mehedinți vor primi noile manuale 2199 de elevi de clasa I (117 clase) 

și 1640 de elevi de clasa a II-a (94 de clase). 
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