
Punct de vedere al decanilor facultăților filologice din România privind 

reintroducerea manualului unic în învățământul preuniversitar 

 

Noi, semnatarii acestui document, decani ai unor facultăţi filologice cu tradiţie în învăţământul 

universitar românesc, ne exprimăm, prin prezenta declaraţie comună, via şi adânca îngrijorare 

provocată de iniţiativele din ultimele săptămâni, ale ministrului educaţiei, d-l Liviu Pop, în 

problema manualelor şcolare.  

Profunda noastră preocupare este cauzată de faptul că din aceste iniţiative ale d-lui ministru 

rezultă intenţia de a se renunţa la instituţia manualelor alternative. 

O asemenea decizie ar avea efecte catastrofale asupra sistemului de învăţământ românesc de 

azi. Ea ne-ar duce înapoi în istorie, în perioada de început a comunismului de stat, când şcoala 

românească era supusă (şi) prin intermediul manualului unic, unui control detaliat şi extins. 

Implementarea acestei intenţii ar afecta, totodată,  în mod grav imaginea României europene. 

Problemele generate astăzi în învăţământul românesc de editarea, achiziţionarea şi utilizarea 

manualelor alternative există în mod neîndoielnic. Este însă o mare eroare de politică 

educaţională să se considere că revenirea la manualul unic ar putea însemna rezolvarea tuturor 

acestor probleme.   

Implicarea noastră, ca reprezentanţi ai învăţământului universitar, într-o problemă a sistemului 

educaţional preuniversitar se explică prin aceea că universităţile româneşti au susţinut de la 

primii paşi eforturile de modernizare ale şcolii româneşti. De aceea, nu ne poate fi indiferent 

să vedem că o muncă îndelungată şi legitimă este ameninţată. 

Considerăm așadar că inițiativele anunțate privesc situația educației din România în ansamblul 

său și că ele ar trebui să fie supuse unei largi și consistente consultări publice, care să angreneze 

deopotrivă instituțiile și persoanele cu expertiză în domeniu, principalii agenți și beneficiari ai 

procesului de învățământ: 

- Institutul de Științe ale Educației 

- Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar 

- Universitățile din România, în special acelea care au în componență facultăți de științe 

ale educației 



- Facultățile din sistemul de învățământ universitar din România, în special acelea care 

gestionează programe de studii în domenii de interes prioritar în învățământul 

preuniversitar (română, matematică, istorie, limbi străine ș.a.) 

- Academia Română 

- Președinția României, inițiatoare a proiectului ”România educată” 

- Profesorii din învățământul preuniversitar, prin intermediul asociațiilor de profil 

- Editurile cu profil educațional 

- Elevii, prin intermediul asociațiilor reprezentative 

- Părinții, prin intermediul asociațiilor reprezentative 

- Organizațiile non-guvernamentale cu profil educațional ș.a. 

Numai printr-o astfel de conlucrare se vor putea identifica soluțiile optime pentru îmbunătățirea 

resurselor educaționale care să faciliteze dezvoltarea învățământului românesc. 
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