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The History Textbook – Ideological Reorientations and 
New Didactical Approaches  

Elena BUJOREAN1 

Abstract 
In the following article we will attempt to illustrate the manner in which the 

discourse of the History textbook undergoes a shift from the nationalist perspective to the 
promotion of the European dimension. This ideological reorientation has been supported at 
the level of national educational politics starting from 1990. A declared finality of the 
reforming changes in education is represented by the promotion of European values.  

Shifting the History discourse from the ethnocentric register to the pro-European 
one supports the idea that, generally, History textbooks do not place into circulation a 
neutral and objective product, but a certain version of the “collective memory that moves the 
society at a given time”(Mihalache, C., 2012, p.143). The new didactic approaches that 
advocate for multiple perspectives in the teaching of History could represent efficient ways of 
putting a stop to ideological manipulations.  

The analysis of the manner in which knowledge is built for students in 12 
History textbooks between 1976 and 2011brings to light methodological options that 
promote the development of critical thinking in students in the new generation of textbooks. 

Keywords 
History textbook, ethnocentrism, pro-European, multiple perspectives. 

Manualul de istorie - o miză politică 

Manualul este depozitarul cunoştinţelor dobândite până la un 
moment dat şi apreciate ca necesare de societate; sub acest unghi, el reflectă 
deformat, incomplet sau decalat, însă totdeauna revelator prin schematismul 
său, stadiul cunoştinţelor unei epoci, principalele aspecte şi stereotipii ale 
societăţii, atitudinea faţă de cetăţenii ei şi faţă de vecini. El constituie un 
vehicul ce răspândeşte prescripţiile cuprinse în programe, un anumit sistem 
de valori, o ideologie, o cultură, reprezentând astfel “principalul mijloc de 
îndoctrinare”(Năstasă, L., 1995, p.93) a tinerei generaţii căreia i se adresează. 
În volumele coordonate de Pierre Nora, cartea şcolară a fost considerată, în 
sine, un “loc al memoriei”, un decupaj exemplar al identităţii naţionale: ”Aici 
se învaţă nu numai limba, istoria sau geografia naţiunii, ci şi cum se trăieşte şi se gândeşte 
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în spirit naţional...Pedagogia sentimentului de apartenenţă trece prin utilizarea în mod 
recurent a posesivelor de persoana întâi plural- “ţara noastră”, “patria noastră”- care 
reamintesc permanent că identitatea este colectivă” (Anne-Marie Thiesse, 2000, pp. 
173-174). 

Manualul de istorie reprezintă un tip particular de document şcolar. 
Administrativ, sunt documente care aplică o politică educaţională, iar 
didactic sunt instrumente de lucru în clasăşi acasă ce se subsumează 
experienţelor de învăţare create de profesor pentru atingerea finalităţilor. 
Formal, manualul dezvăluie un anumit tip de discurs, care este diferit atât de 
discursul academic , dar şi de naraţiunile vehiculate în spaţiul informal. 
Analiza relaţiei dintre manualul de istorie şi memoria colectivă a devenit un 
subiect aparte de cercetare, evoluând considerabil în următorii ani. Studiul 
conţinuturilor s-a extins apoi şi asupra practicilor prin care sunt vehiculate. 

Reorientarea discursului istoric : de la naţionalism la europenism 

Ca urmare a accentuării dimensiunii europene a învăţământului, 
studiul istoriei a cunoscut o serie de transformări esenţiale. Noile manuale 
şcolare au reprezentat un vehicul important de introducere a elementelor de 
schimbare educaţională. În cazul istoriei, noul curriculum a impus ca element 
de noutate dimensiunea europeană. Spre deosebire de alte discipline, 
impunerea acestei viziuni nu a fost lipsită de dificultăţi, având în vedere 
lunga tradiţie românească de abordare separată a istoriei naţionale de cea 
universală. O temă principală de discuţie în cadrul numeroaselor reuniuni 
europene se referă la modalitatea de obţinere a unui echilibru satisfăcător 
între istoria locală, naţională, regională, europeană şi universală. 

Documentele europene au relevat că, în majoritatea ţărilor istoria se 
predă dintr-o perspectivă naţională, iar istoria celorlalte ţări apare doar în 
legătură cu propria istorie. În esenţă, punctul de vedere naţional a fost 
prezentat elevilor drept singura perspectivă asupra trecutului. Sunt câteva 
documente emise de diferite organisme specializate ale U.E care au avut un 
impact direct asupra predării istoriei în şcoală. În acest domeniu contribuţia 
Consiliului Europei a fost, poate, cea mai importantă. Documentul care 
jalonează modul de adaptare a procesului predării istoriei la obiectivele 
europene este Recomandarea 15/2001 elaborată de Comitetul de Miniştri 
din cadrul Consiliului Europei. Principalele idei ale acestui document sunt 
următoarele:  

- Predarea istoriei are un rol însemnat în construirea conştiinţei 
identitare europene prin cunoaşterea moştenirii culturale şi istorice comune; 
în acest amplu proces se susţin valori precum : toleranţă, democraţie, 

Bujorean, E. (2015). The History Textbook – Ideological Reorientations and New Didactical Approaches. In O. Clipa &
G. Cramariuc (eds.), Educatia in societatea contemporana. Aplicatii (pp. 369-376). Iasi, Romania: Editura LUMEN.



Educaţia în societatea contemporană. Aplicaţii 

371 

acceptarea şi respectarea diferenţelor culturale, a identităţilor naţionale şi a 
aspectelor locale; dimensiunea europeană este concretizatăîn curriculum prin 
focalizarea pe evenimentele şi epocile care au contribuit la construcţia 
europeană. 

- Istoria poate deveni un instrument de manipulare în scop ideologic 
prin omisiunea sau chiar falsificarea unor dovezi , prin negarea sau omiterea 
unor fapte istorice. Cunoscând acest fapt, documentele europene atrag 
atenţia că predarea istoriei nu trebuie utilizată pentru promovarea 
concepţiilor intolerante, a ideilor ultranaţionaliste ori xenofobe. În acest scop 
sunt încurajate strategii didactice pentru dezvoltarea gândirii critice şi 
autonome, a abilităţii de manifestare obiectivă prin luarea în discuţie a 
diferitelor fapte, opinii şi perspective. 

Alături de aceste observaţii, Consiliul Europei a susţinut întotdeauna 
că istoria predată în şcoală trebuie să includă istoria Europei şi că 
modificările majore, evenimentele semnificative şi personalităţile importante 
trebuie să fie cunoscute pe scară largă. Dar decizia de a muta accentul pe 
trăsăturile generale europene nu a fost un lucru uşor. Autorii programei, şi 
ulterior cei ai manualelor, au trebuit să facă faţă situaţiei dificile a definirii 
înţelesurilor şi conţinutului culturii europene, a identificării patrimoniului 
cultural european faţă în faţă cu cel universal. Aceasta a presupus opţiuni care 
au avut atât o dimensiune intelectuală, cât şi o dimensiune ideologică (Bârzea C., 2005). 
Aceste opţiuni erau chemate să concretizeze oferta de conştiinţă istorică pe 
care societatea, sau cel puţin un tronson cultural şi politic semnificativ al 
acesteia, a făcut-o în România anilor 1990. 

O dezbatere deloc lipsită de importantă, din perspectiva obiectivelor 
demersului nostru, este legată de separarea istorie universală-istorie 
naţională. Dincolo de rezistenţele puternice manifestate în diferite medii 
culturale şi politice în anii 90, în final argumentele de ordin ideologic au 
prevalat. Propunerea de a integra istoria Românilor în cadrul istoriei 
universale şi de a le preda împreună a fost percepută de un segment 
important al societăţii româneşti ca un” asalt împotriva “valorilor sacre” 
reprezentate de trecutul naţional”(Murgescu L., 2004, p.13). 

Impunerea unei noi paradigme în reconstituirea trecutului a presupus o 
depăşire a istoriei militare, în esenţă conflictuală (Boia L., 2002, pp.12-15). 
Însă seducţia exercitată asupra omului contemporan de mediatizatele 
evenimente ieşite din comun ce descriu violenţa, conflictul de la orice nivel 
face extrem de dificilă această nouă abordare. Secolul al XIX-lea a însemnat 
punctul cel mai înalt atins de un asemenea tip de discurs, fiind un “secol 
conflictual prin excelenţă” (id) : naţiuni contra naţiuni, rase contra rase , sau, 
în viziunea lui Marx, clase contra clase. Îndeosebi decupajul naţional a fost 
de natură să dea o nouă justificare şi un nou impuls spiritual şi aşa conflictual 
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al istoriei. Istoricul Lucian Boia arată că ideologia naţională, fără a fi în 
totalitatea ei depăşită, este completată astăzi şi nuanţată de principii şi valori, 
care nu-i sunt neapărat superioare, dar nu-i sunt nici subordonate: ideea 
europeană pe de o parte sau, sub nivelul naţional, structurile regionale şi culturile 
minoritare (Boia, L., 2002, pp.12-15). O asemenea perspectivă, mult mai 
complexă şi mai fină decât monolitica ideologie naţională de până acum, 
înseamnă şi o reelaborare a istoriei, fiindcă, oricât ar părea de paradoxal, 
trecutul se schimbă odată cu prezentul (discursul nostru despre trecut). 
Discursul comun despre trecutul nostru (aşa cum apare în manualele şcolare) 
continuă să facă o distincţie netă între noi şi ceilalţi , aşezând raporturile 
respective mai curând în tiparele conflictului politic şi militar decât ale 
interferenţelor culturale.  

Afirmarea curentului “Noii Istorii” promovează o abordare de tip 
inedit a istoriei în şcoală în care accentul cade pe modul în care se analizează, 
se interpretează, se utilizează principiile gândirii critice. Această perspectivă 
permite ca predarea-învăţarea să iasă din cercul etnocentrist şi să propună o 
perspectivă globală care să valorifice moştenirea istorică europeană comună 
(Dumitrescu, D., 2010, p.28). Manualul tratează în premieră teme care nu au 
fost incluse în manualele anterioare privind procesul de modernizare, ideile şi 
instituţiile politice, spre a ajuta elevii să înţeleagă originile lumii 
contemporane. În manual se regăsesc noile teritorii ale istoriei, consacrate de 
congresele internaţionale de ştiinţe istorice: istoria civilizaţiei, istoria 
instituţiilor, istoria mentalităţilor şi a imaginarului, imaginea celuilalt.  

În noua viziune, istoria trebuie să constituie pentru elevi o sinteză 
relativ la tot ceea ce se ştie în legătură cu societăţile şi să-i ajute să sesizeze 
relaţiile care leagă evenimentele în timp; în acest fel se depăşesc formulări 
parţiale, fragmentare, limitate cel mai adesea la conflicte politice şi militare. 
Istoria naţională, aşa cum a fost concepută în mod tradiţional, reprezintă “un 
tip aparte de istorie, de obicei , o istorie politică şi, de aceea, prin definiţie, istoria grupului 
dominant” (Manea, M., 2010, p.275). Există o istorie a majorităţii şi aceasta 
tratează, în cea mai mare parte, istoria acelor grupuri sau clase sociale care 
deţin puterea. În istoria predată în şcoală, există o tendinţă de a se scoate în 
evidenţă mişcările politice şi evenimentele majore, momentele de cotitură ale 
istoriei naţionale, conflictele naţionale, conflictele rezolvate cu succes sau, 
pentru anumite naţiuni, perioadele de expansiune şi prosperitate. Dar, în 
istoria fiecărei naţiuni, există şi alte întâmplări care sunt reversul temelor 
dominante. În secolul al XXI-lea, are loc trecerea de la istoria politică spre 
domenii până atunci minimalizate (istoria economică, istoria vieţii cotidiene, 
istoria de gen, istoria reprezentărilor colective). Studiul istoriei priveşte şi 
grupuri sociale mai noi, precum copiii, imigranţii, săracii, familiile , iar” 
marginalitateaca şi condiţie umană devine astfel obiect de studiu”( Căpiţă,L., Căpiţă, C. 
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2005, p.110). Istoria înseamnă conflict, dar nu înseamnă numai conflict, 
înseamnă şi apropiere, interferenţe, înseamnă şi multă viaţă “obişnuită” 
(Boia, L., 2013, p.94). Conflictele sunt mai degrabă evenimente punctuale şi 
nu explică procesele de lungă durată. Mai mult, remarcă Căpiţă. L.& Căpiţă, 
C.(2005, p.33) o istorie culturală şi o istorie a vieţii cotidiene au mai multă 
relevanţă din perspectiva obiectivelor şi a competenţelor, căci ele înlesnesc 
comparaţiile cu lumea contemporană, lumea familiară elevilor. 

O nouă viziune asupra construcţiei cunoaşterii prin  
manualul de istorie 

O trăsătură comună predării istoriei perioada totalitarismului, dar şi 
imediat în anii tranziţiei spre reforma educaţională sistemică, este 
structurarea autoritară a procesului didactic, copiilor cerându-li-se să înveţe 
doar ce profesorul a predat, în timp ce însuşirea deprinderilor analitice şi a 
dezbaterilor critice lipsea aproape cu desăvârşire.  

După 1989, în repetate ocazii profesorii şi elevii au incriminat vechile 
manuale ca inaccesibile datorită informaţiei prea mari, imposibil de asimilat 
de elevi. Noul manual este redactat într-o concepţie nouă, ce a renunţat la 
informaţia de tip evenimenţial în favoarea problematizării şi a dezbaterii de 
idei. Nu se adresează reproducerii de date, ci gândirii şi creativităţii elevilor. 
Metodologia manualului presupune reconstituirea fenomenelor, prin 
cercetarea unor surse şi documente selectate de autori. Numărul mare al 
sarcinilor de învăţare, precum şi proporţia sarcinilor de învăţare 
problematizante şi a celor aplicative în comparaţie cu sarcinile reproductive 
din recentele manuale demonstrează o nouă viziune asupra construirii 
cunoaşterii la orele de istorie, aşa cum reiese şi din reprezentarea grafică a 
frecvenţei sarcinilor de învăţare. Graficul ilustrează frecvenţa sarcinilor 
reproductive, aplicative şi a sarcinilor de tip euristic în 12 manuale de istorie 
analizate. Analiza de conţinut a sarcinilor de învăţare incluse în manuale a 
avut în vedere manualele de istorie din perioada 1977-2011. 

“Istoria-povestire” a fost denunţată că selectează şi accentuează acele 
valori şi fapte favorabile puterii (Mihalache, C., 2002, 2012). În noile 
manuale diminuarea naraţiunii a fost asociată cu modernizarea predării 
istoriei şi sinonimă cu exersarea de către elevi a criticii şi a identificării 
surselor. Dispunerea informaţiilor scrise sugerează mai multe voci şi ritmuri 
ale povestirii , valorizând interogarea, imaginarul, detaliul. Elevul trebuie 
acum să chestioneze el însuşi trecutul şi să discearnă autonom,” rezistând astfel 
posibilelor îndoctrinări reţinute de regimul politic dominant” sau de societatea în care 
trăieşte (Mihalache, C., 2002, p. 146). Pe lângă faptul că aceste exerciţiu al 
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elevului nu poate fi realizat într-un vid al cunoaşterii, Cătălina Mihalache 
(2002) atrăgea atenţia că critica surselor nu este inocentă. Problema pe care o 
ridică utilizarea surselor scrise este dacă ele pot fi folosite ca ”argumente de 
autoritate” (Căpiţă, L & Căpiţă, C., 2005, p.128). Astfel preluarea ca atare a 
unor scrise sau vizuale fără o analiză critică poate duce la perpetuarea 
stereotipurilor şi a clişeelor. 

 

 

Grafic nr. 1. Frecventa tipurilor de sarcini de învăţare din manualele de istorie 

Noile abordări strategice ale manualelor de istorie încurajează 
multiperspectivitatea în predarea istoriei. Această viziune a fost apreciată ca o 
modalitate pedagogică ce dinamizează procesul de predare-învăţare, 
contribuie la formarea abilităţilor şi deprinderilor intelectuale superioare şi 
elimină, măcar parţial , posibilitatea de manipulare a elevilor (prin impunerea 
unor ideologii sau simboluri culturale). 

Încercând să definească multiperspectivitatea, Robert Stradling 
(2014)2, ajunge la câteva concluzii: 

Evenimente şi procesele istorice pot fi abordate din perspective 
diferite. În acest scop trebuie ca dovezile pe care le oferă sursele istorice 
trebuie să fie coroborate în vederea testării credibilităţii. De asemenea, 
informaţiile contextuale sunt utile cu privire la fiecare sursă: cine sunt autorii, 
ce rol au jucat, cum au obţinut informaţiile, ce limite fizice, tehnice ar fi 
putut distorsiona ce au văzut, au auzit şi ce au simţit. 

                                                 
2 Stradling, Robert. (2014). Multiperspectivitatea în predarea istoriei. Un ghid pentru profesori, 
Editura Universitară, Bucureşti, 2014, pp.26-56. 
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În examinarea unui punct de vedere este importantă analiza 
motivelor care stau în spatele acestuia. Autorul ne recomandă să avem în 
vedere în discursul istoriei trei elemente. În primul rând înţelegerea logicii 
din spatele punctului de vedere exprimat (”De ce autorul sau persoanele 
menţionate ar gândi astfel? Pe ce şi-au bazat acest punct de vedere? De ce au 
văzut unele informaţii ca relevante şi au eliminat restul?”). Apoi, se impune 
de-construirea limbajului surselor şi documentelor istorice. Acest proces 
presupune diferenţierea faptelor verificabile şi a opiniilor competente de 
opiniile care nu au bază testabilă, identificarea omisiunilor şi a stereotipurilor 
dintr-o naraţiune, precum şi a analogiilor forţate sau a limbajului emoţional. 
În al treilea rând, multiperspectivitatea implică”colaţionarea şi analiza 
informaţiei contextuale” în legătură ci fiecare sursă. Analiza mediului din 
care provine o persoană care formulează un anumit punct de vedere ne ajută 
să înţelegem alianţele, asociaţii şi convingerile acesteia. 

Analiza istoriografică presupune şi identificarea diferenţelor dintre 
diferite perspective şi structuri narative, precum şi decelarea intereselor 
diferite ce animă actorii unor naraţiuni la un moment dat.  

L. Căpiţă şi, C. Căpiţă (2005: 116) consideră că este previzibilă o 
îmbunătăţire a rezultatelor activităţilor de predare - învăţare pe termen lung 
dacă doar câteva lecţii dintr-un an şcolar ar fi derulate în această manieră. 
Demersul didactic ce se subsumează acestei perspective presupune 
parcurgerea unui algoritm ce implică” descrierea surselor, interpretarea 
acestora, legăturile cu cunoştinţele anterioare, identificarea lacunelor din 
cadrul informaţiilor, identificarea de surse pentru informaţii suplimentare” 
(Stadling, R., 2002:18). 

4. Concluzii 

La o primă analiză s-ar părea că opţiunea autorului pentru a utiliza o 
anumită metodologie de construire a cunoaşterii la elevi ar ţine de concepţia 
sa pedagogică, de curentele şi orientările existente la un moment dat în 
educaţie. În realitate determinările metodologiei didactice sunt complexe, 
integrând chiar şi factori ideologici.  

Dimensiunea ideologică a metodei este evidenţiată de Andre de 
Peretti (1996) când expune logicile formării: dacă interesează eliberarea 
indivizilor de incertitudinile lor cu restrângerea libertăţii lor de alegere în 
vederea integrării lor într-o societate conformistă logica dominantă va fi cea 
a condiţionării strânse; la celălalt pol, pentru a ajusta o societate deschisă, 
plastică, a personalităţilor autonome, capabile de implicare şi creativitate, 
logica formatoare va fi aceea a unei învăţări aleatorii, în iniţiativă. 
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Faptul că elevii nu dispun încă de capacitatea de a discerne 
simbolurile oferite şi că ei nu sunt obişnuiţi să gândească în mod critic 
facilitează generalizarea simbolurilor convenabile raporturilor de forţă 
(situaţia violenţei simbolice). Apreciem că încurajarea multiperspectivităţii în 
predarea istoriei este strategia cea mai eficientă de a reduce violenţa 
simbolică pe care manualul de istorie o poate induce. 
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