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CALENDARUL EVALUĂRILOR NAȚIONALE

ZILE INTERNAȚIONALE

Evaluare Națională clasa a II-a (EN II): limba română, limba maternă, matematică

Bacalaureat: limba și literatura română (Ea), limba și 
literatura  maternă (Eb), proba obligatorie a profilului 
(Ec), proba la alegere a profilului și a specializării (Ed)

Bacalaureat: limba și literatura română (Ea), limba și literatura maternă (Eb), proba 
obligatorie a profilului (Ec), proba la alegere a profilului și a specializării (Ed)

Data/Perioada

Sesiunea 
iunie–iulie

Sesiunea 
august–septembrie

Proba

Evaluare Națională clasa a IV-a (EN IV):  limba română, limba maternă, matematică

Examen de titularizare în învățământ

Evaluare Națională clasa a VI-a (EN VI): limbă și comunicare, matematică și științele naturii

Examen pentru obținerea definitivatului în învățământ

Evaluare Națională clasa a VIII-a (EN VIII): limba și literatura română, limba și literatura  
maternă, matematică

Examen pentru obținerea gradului didactic II

23 ianuarie – Ziua internațională a scrisului de mână

31 ianuarie – Ziua de-andoaselea: a mersului înapoi, 
a îmbrăcării pe dos, a vorbirii sau a scrisului în sens 
invers etc. 

8 februarie – Ziua râsului și a fericirii

16 februarie – Ziua internațională a cititului împreună

21 februarie – Ziua internațională a limbii materne

1 martie – Ziua Mărțișorului 

8 martie – Ziua internațională a femeii 

20 martie – Ziua internațională a francofoniei 

21 martie – Ziua internațională a a poeziei 

22 martie – Ziua internațională a apei

2 aprilie – Ziua internațională a cărților pentru copii

6 aprilie – Ziua internațională a sportului pentru 
dezvoltare și pace

7 aprilie – Ziua internațională a sănătății 

22 aprilie – Ziua internațională a Pământului

23 aprilie – Ziua internațională a cărții

10 mai – Ziua internațională a păsărilor și a arborilor 

15 mai – Ziua internațională a familiei 

18 mai – Ziua sportului 

21 mai – Ziua internațională a culturii

22 mai – Ziua internațională pentru diversitate biologică

1 iunie – Ziua internațională a copilului 

5 iunie – Ziua internațională a mediului înconjurător 

29 iunie – Ziua Dunării 

1 august – Ziua prieteniei 

12 august – Ziua internațională a tinerilor

21 septembrie – Ziua internațională a păcii 

1 octombrie – Ziua internațională a muzicii 

5 decembrie – Ziua internațională a voluntariatului 

10 decembrie – Ziua internațională a drepturilor omului 
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LICITAȚIA DE MANUALE ȘCOLARE 
ORGANIZATĂ DE MINISTERUL 
EDUCAȚIEI NAȚIONALE ÎN 2019

Editura Litera oferă informații la zi, suport și consiliere tuturor dascălilor prin intermediul 
Clubului Profesorilor din România (     /Clubul Profesorilor din Romania peste 12 000 de membri).

Editura Litera este partenerul de nădejde al profesorilor, oferind continuitate prin editarea de 
manuale și materiale didactice pe parcursul tuturor anilor de gimnaziu. 

Manualele Litera aprobate MEN 2019 sunt elaborate de autori de prestigiu, profesori cu 
experiență la catedră, condiție care asigură o calitate metodică și pedagogică deosebită. 

Editura Litera oferă profesorilor formare gratuită prin cursurile organizate pe platforma 
www.cursuridigitale.ro. La absolvirea cursurilor, cadrele didactice primesc adeverințe emise 
de Casa Corpului Didactic București. 

DE CE SĂ ALEGEȚI MANUALELE 
LITERA APROBATE MEN 2019

În primăvara acestui an, Ministerul Educației Naționale a lansat licitația pentru asigurarea necesarului de 
manuale școlare pentru clasa a VII-a, precum și pentru manualele necesare elevilor din clasele I-VI, pentru care 
fie nu au existat oferte în anii trecuți, fie acordurile-cadru încheiate în urma achizițiilor anterioare au încetat. 
Obiectivul acestei licitații a fost achiziția de manuale elaborate în conformitate cu noile programe școlare, care 
să reușească să ofere sistemului de învățământ preuniversitar manuale corespunzătoare din punctul de vedere 
al conținutului științific și adaptate nivelului de vârstă al elevului.   

Ca și la licitația de manuale școlare organizată de MEN în 2017, Editura Litera se numără printre editurile cu 
cele mai multe manuale declarate câștigătoare în urma evaluării. 

LEI

CULTURAL

Vocher activ pentru toți 
profesorii care vor preda 
după manualele Litera 
aprobate MEN 2019.

Profesorii care vor preda după manualele Litera aprobate MEN 2019  vor primi prin e-mail un 
voucher cultural.
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MANUAL DE FRANCEZĂ PENTRU CLASA A V-A, 
LIMBA MODERNĂ 1

Competențe generale

Competențe specifice

1. Receptarea de mesaje orale în situaţii de comunicare
uzuală
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
3. Receptarea de mesaje scrise în situaţii de comunicare 
uzuală
4. Redactarea de mesaje în situaţii de comunicare uzuală

Construit în jurul unei abordări comunicativ-acționale,
acest manual de franceză este un instrument 
dinamic, dar, în același timp, bine structurat. Însoțiți 
de personajele principale ale cărții, elevii vor deveni 
ei înșiși actori ai cursului de limbă străină, care 
îndeplinesc sarcini, iau decizii, își pun în valoare 
imaginația și pun în practică achizițiile în mod 
participativ și ludic.

1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și 
dialoguri uzuale, clar articulate 
1.2. Identificarea semnificaţiei unor schimburi verbale 
uzuale și clar articulate, în situaţia în care interlocutorul 
oferă ajutor pentru a facilita înţelegerea

1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de unele elemente 
specifice spaţiului cultural al limbii studiate

2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/ a unui personaj

2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor formule 
conversaţionale simple (salut, rămas-bun, prezentare, 
mulţumire, instrucţiuni)

2.3. Exprimarea preferinţelor

2.4. Manifestarea disponibilităţii pentru participarea la 
dialog

2.5. Identificarea informaţiilor din panouri și semne 
aflate în locuri publice pentru facilitarea orientării

3.1. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, însoţit 
de ilustraţii

3.2. Identificarea informaţiilor din mesaje scrise simple 
de la prieteni sau de la colegi

3.3. Manifestarea curiozităţii pentru lectura de orientare

4.1. Redactarea de mesaje simple și scurte

4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni, 
locuri, școală, familie, hobby-uri), folosind propoziţii 
scurte

4.3. Manifestarea disponibilităţii pentru schimbul de
mesaje scrise simple

PROGRAMA SCOLARA PENTRU DISCIPLINA 
LIMBA MODERNĂ 1

CE CUPRINDE ACEST MANUAL?
SĂ FACEM O TRECERE ÎN REVISTĂ!

MANUAL DE FRANCEZĂ PENTRU CLASA A V-A, 
LIMBA MODERNĂ 1
Raisa Elena Vlad, Mariana Vișan
• Copertă broșată
• 128 de pagini
• 205 x 260 mm
• Interior color
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Structura manualului:
√ 6 unități
√ 3 unități recapitulative
√ 1 modul de Civilizație pentru a descoperi sărbătorile 
franceze

Structura  unei unități:
√ O dublă-pagină de deschidere – pentru a intra 
în universul personajului principal
√ Exerciții de înțelegere a mesajului oral și scris pentru 
a descoperi tema unității
√  Trei lecții, fiecare dintre ele centrată pe un aspect 
comunicativ, clar exprimat în titlu
√  Introducerea vocabularului, însoțită de imagini, dar 
și de înregistrări, pentru a le permite elevilor să asculte 
și acasă cuvintele noi

√ 1 Punct DELF – pentru a introduce și pregăti 
examenul DELF
√ 1 Compendiu de gramatică, pentru a relua și 
structura cele mai importante aspecte morfosintactice 
ale cărții.

√ Introducerea gramaticii în mod sintetic și în context, 
urmată de exerciții
√ Un punct de fonetică
√ Un moment de punere în practică printr-un joc 
sau un mini-proiect la finalul fiecărei lecții, veritabil 
moment de exploatare și de punere în context 
a achizițiilor.

Colțul lexicului – două pagini de exerciții de vocabular, 
pentru a susține elevul în efortul de memorare a 
cuvintelor noi, propunându-i activități variate în jurul 
vocabularului unității.
O pagină de proiecte – în grup și individuale – pentru a 
valoriza achizițiile și a da viață limbii franceze în clasă.
O pagină de abordare transdisciplinară a limbii 
franceze: Folosesc franceza pentru…, cu scopul de a 
transforma limba franceză într-un veritabil instrument 
de comunicare și de lucru.

Mag@dos – o pagină dublă dedicată descoperirii 
universului francofon, o abordare ludică și tinerească 
a civilizației.
O evaluare pentru fiecare unitate, construită pe o 
structură fixă:
√  Patru activități pentru a verifica cele patru competențe 
generale ale programei școlare românești, dar și ale 
CECRL – CE, CE, PE, PO

√ Două activități de evaluare a achizițiilor la nivel 

morfosintactic și lexical. 

Forma digitală a manualului școlar are un conținut similar variantei tipărite a manualului și cuprinde, în plus, o serie 
de activități multimedia interactive de învățare: statice, animate, interactive.

VARIANTA DIGITALĂ

AMII static 
AMII static

AMII animated 
AMII animat

AMII interactive 
AMII interactiv
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MANUALELE LITERA/
MAISON DES LANGUES

10 MOTIVE PENTRU A ALEGE 
MANUALUL DE FRANCEZĂ 
LITERA APROBAT MEN 2019!

Manualul Litera armonizează strategii și metode 
didactice occidentale cu programa școlară națională, 
datorită parteneriatului cu Maison des Langues. 

Manualul Litera propune o abordare actuală, 
comunicativ-acțională a materiei. Structurile 
lingvistice sunt folosite ca suport pentru efectuarea 
de sarcini de lucru autentice, materializate prin 
proiecte individuale și de grup prezente nu numai la 
finalul fiecărei unități de studiu, dar și în interiorul 
acestora.

Manualul Litera propune activități variate, de la 
simple exerciții de fixare a conținuturilor până la 
proiecte complexe care vor implica utilizarea tuturor 
cunoștințelor dobândite la un moment dat.

Manualul Litera este atractiv și ușor de folosit, datorită 
structurii foarte clare, repetitive, care contribuie la 
instaurarea unei rutine de lucru în clasă.

Manualul Litera propune o abordare ludică a 
conținuturilor, prin inserarea de jocuri și activități în 
afara tipologiei clasice în fiecare unitate.

Manualul Litera propune activități care prelungesc 
folosirea limbii franceze în afara orei de curs, prin 
proiecte și momentele de abordare transdisciplinară 
pentru realizarea cărora elevii sunt încurajați să își 
continue căutarea de informații de acasă (pe internet, 
în reviste, în dicționare și cărți).

Manualul Litera este construit astfel încât, pentru 
fiecare conținut al programei, informațiile să se 
regăsească integral la îndemâna profesorilor și 
elevilor. Astfel, fiecare element este explicat în 
mod clar (cu ajutorul tabelelor teoretice), exersat 
prin activități simple, pus în context prin activități 
complexe și reluat în mai multe reprize pe parcursul 
manualului pentru o fixare de durată.

Manualul Litera propune pagini de abordare 
transdisciplinară care devin pretexte de utilizare în 
context autentic a limbii franceze. Pentru o selecție 
de discipline de învățământ, familiare elevilor, sunt 
propuse activități al căror obiectiv pare a nu mai fi 
unul strict lingvistic-comunicativ, dar care în realitate 
încurajează elevii să folosească limba franceză în 
mod autentic, pentru îndeplinirea de sarcini de lucru 
care nu mai au legătură în mod strict cu studiul limbii. 

Manualul Litera propune activități care pregătesc 
elevii pentru examenele DELF, atât în mod explicit, 
la finalul cărții, cât și pe parcursul celor 6 unități 
didactice.

Manualul Litera propune elevilor să descopere 
frânturi din viața tinerilor francezi de vârsta lor, oferind 
o abordare proaspătă și autentică a conținuturilor 
culturale/de civilizație prevăzute de programa 
școlară.

9

10

8

7

6

Munca unui profesor nu se termină (aproape) niciodată, în orice caz nu la 15 iunie. După ce zumzetul culoarelor 
școlilor dispare și în sălile de clasă creta și buretele se odihnesc, profesorii încep să pregătească deja materialele, 
să facă strategii, să clasifice resurse pentru anul școlar următor. Probabil, una dintre cele mai dificile etape ale 
acestui demers este alegerea manualului școlar, documentul care va fi ghid în abordarea conținuturilor programei 
școlare – atât pentru profesor, cât, mai ales, pentru elevi. Pentru a veni în ajutorul celor care se află în plin proces 
de selecție a manualului școlar, am alcătuit mai jos o listă de 10 motive care v-ar putea convinge că manualul 
Litera poate fi cea mai bună alegere pentru dumneavoastră și elevii dumneavoastră.

1

2

3

5

4

Articol de prof. Raisa Elena Vlad
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ETAPELE DE ALEGERE A MANUALELOR 

CURSURI ON-LINE GRATUITE PENTRU 
PROFESORI  www.cursuridigitale.ro 

1

2 5

3 6

4 7

Accesați site-ul www.manuale.edu.ro și selectați clasa și disciplina care vă interesează.

Consultați oferta integrală de manuale 
existentă pentru respectiva disciplină. Răsfoiți 
integral manualele propuse, deschideți aplicațiile 
multimedia interactive de învățare apăsând pe 
iconițele indicate.

Procesul-verbal este avizat de către director 
și se înregistrează la secretariatul unității de 
învățământ în care s-a desfășurat procesul 
de selecție a manualelor școlare.

Alegeți manualul potrivit stilului dumneavoastră 
de predare și grupului de elevi pe care îl 
coordonați.

Persoana delegată înregistrează comenzile 
și le trimite către responsabilul cu manualele 
școlare de la nivelul ISJ/ISMB.

În ședința catedrei/ariei curriculare anunțați 
alegerea dumneavoastră pentru consemnarea 
acesteia în procesul-verbal.

Manualele comandate ajung în școală și vor fi 
distribuite fiecărui elev, pentru ca dumneavoastră 
să puteți folosi în fiecare oră atât suportul tipărit, 
cât și varianta digitală a manualului.

Editura Litera vine în întâmpinarea profesorilor din învățământul preuniversitar, oferindu-le  oportunitatea de formare 
profesională prin cursuri on-line realizate pe platforma www.cursuridigitale.ro.
 
Înscrierea și participarea la cursuri este gratuită, iar principalul obiectiv al acestora este dezvoltarea competenţelor 
digitale și a viziunii moderne a cadrelor didactice, necesare pentru a face faţă cu succes provocărilor actuale ale 
profesiei de dascăl.

Avantajele participării la cursurile on-line oferite de platforma cursuridigitale.ro: 

√ Toate cursurile sunt GRATUITE.

√ Înscrierea este facilă și se realizează prin 
completarea unui formular on-line disponibil pe 
www.cursuridigitale.ro

√  Înveți și lucrezi în ritmul tău. Cursurile au o durată 
medie de 15 ore și se pot parcurge oricând, oriunde: 
de acasă, în weekend, în vacanțe, la orice oră.

√  Informațiile sunt de actualitate și sunt prezentate 
într-o formă și un limbaj accesibile și familiare 
cadrelor didactice.

√ Trainerii care dezvoltă cursurile fac parte din 
mediul academic, sunt profesori cu experiență, 
psihopedagogi, consilieri școlari, formatori pentru 
educația adulților, autori de manuale.

√ Cursurile tratează subiecte de interes pentru 
profesori: cum să utilizezi manualul digital la 
clasă, care sunt noile instrumente digitale cu 
ajutorul cărora se pot realiza la clasă activități 
extracurriculare, metode și tehnici de formare și 
dezvoltare armonioasă a personalității elevilor etc.

√  Cursurile se pot citi și parcurge pe orice dispozitiv: 
calculator, tabletă, telefon, astfel încât realizarea lor 
devine și mai accesibilă.

√ După parcurgerea cu succes a modulelor, 
cadrele didactice vor primi adeverințe emise de 
Casa Corpului Didactic București, care vor servi la 
completarea dosarului de formare profesională a 
cadrelor didactice.

NOILE MANUALE APROBATE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ÎN URMA LICITAȚIEI 2019 SE POT OBȚINE 
GRATUIT, PENTRU FIECARE ELEV, DOAR ÎN BAZA ALEGERILOR FĂCUTE DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE. 

IATĂ PAȘII PE CARE TREBUIE SĂ ÎI URMAȚI ÎN ALEGEREA ACESTORA:
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AUXILIARE APROBATE MEN 
Limba franceză, L1, L2. Clasa a V-a

8 9

1

1 |  Associe les colonnes pour obtenir les 
formes correctes du verbe s'appeler :

2 |
correctes du verbe s'appeler.

4 | Trouve la sortie du labyrinthe en suivant, dans 
l’ordre, les lettres de l’alphabet.

5 | Tu connais bien l’alphabet en français ? 

6 | Trouve les nombres de 1 à 12 et copie-les, 
dans l’ordre.

7 | Range les lettres dans le bon ordre pour retrouver les noms des couleurs.

Je me présente

Exemple : Je m’appelle. Marie, et toi ?

a) Comment tu t’appell . . .  ?

b) Elle s’appell . . .  Jeanne.

c) Nous nous appel . . .  Marcel et Daniel.

d) Vous vous appel . . .  Julie Dupont ?

e) Ils s’appell . . .  David et André.

Exemple : Je m’appelle Georges Dufrais. Cela s’écrit   
      G-E-O-R-G-E-S D-U-F-R-A-I-S.

Je  t’ appelons

Tu  s’ appelle

Il  nous appellent

Elle m’ appelez

Nous s’ appellent

Vous s’ appelle

Ils  s’ appelles

Elles vous appelle

3 |  Complète les phrases suivantes à l'aide des étiquettes et du verbe s'appeler.

Et toi, comment tu t’appelles ?    .

a) Il   François Hollande, c'est 

  .

b) Elle  Mathilde,  

  .

c) Il  Obélix, c'est  .

Exemple : Ils s'appellent Pierre, Sarah et Tom, ce sont trois jeunes collégiens.

l’ancien président de la République Française un personnage de BD une élève de la classe

gruoe trev nablc sirg tievol

ujnae uleb iron ngoaer esro

Salut !
Je m’appelle Sophie. Et toi ? 
Comment t’appelles-tu ?

Salut !
Moi, je m’appelle 
Hélène.

Bonjour ! Moi, c’est Luc.  
J’ai 11 ans et je suis élève  
en Vème classe. 

J

P
B C D E

K W S J

F
GHI

J

K L

M B

YN

OB

CPR Q
S

T U X Y
W

V

ZO

T

F
C
I

U D

A

1 ...

2 ...

3 ...

4 ...

...5

...6

...7

...8

...9

...10

...11

...12

O
S
C
I
V
X
Z
Y
E
O
U
M
N
D
K
S

I
L
S
W
U
D
J
E
C
N
Y
O
K
C
W
G

E
U
E
L
D
E
U
X
J
Z
E
S
I
X
E
D

O
H
E
N
S
M
O
T
L
E
P
Q
A
E
U
V

R
M
V
L
O
O
E
Y
V
O
X
E
D
X
D
T

U
I

O
E
U
Z
I
V
I
Y
E
J
I
A
E
R

U
R
K
W
P
X
T
Y
K
E
A
Q
K
D
T
O

W
R
A
J
U
S
O
E
E
U
V
E
A
P
D
I

E
C
I
N
Q
E
N
E
U
F
N
P
Q
E
O
S

P
N
H
J
C
P
Q
U
A
T
R
E
I
E
U
R

X
B
Q
H
I
T
Z
P
H
J
A
C
Y
K
Z
U

H
V
H
Y
Q
Y
E
J

W
L
B
A
U
N
E
V

M
E
V
U
Q
I
E
T
Q
H
M
E
J
Z
O
E

A
Y
I
Y
X
J
I
V
X
D
I
X
I
Y
X
A

O
V
Z
I
C
J
U
K
Y
M
O
C
P
K
M
X

C
B
F
Y
H
O
D
U
B
U
H
U
I
T
Z
L

17

1En plus...je m’amuse !
L’alphabet des prénoms français

Je cherche des prénoms français.

Je les note dans l’ordre de leur initiale de A à Z.

Je choisis mon prénom français préféré de la liste.

Mon prénom français préféré c’est : 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

Q

S

T

U

V

W

X

Y

Z

.

Le saviez-vous ?
Les prénoms les plus donnés en France pendant le dernier siècle sont Jean, 

Philipe, Michel, Alain et Patrick pour les garçons et Marie, Nathalie, Isabelle, 

Martin, Bernard et Dubois semblent être les plus fréquents.
(source : fr.wikipedia.org / www.journaldesfemmes.com)

• Copertă broșată
• 205 x 260 mm
• 96 de pagini
• Interior color

• Copertă broșată
• 205 x 260 mm
• 96 de pagini
• Interior color

Une double-page d’ouverture de l’unité
pour entrer dans la thématique

Des exercices
supplémentaires

Trois leçons avec des
textes déclencheurs et

des activités autour d’un
acte de parole

Une page de projet et
un point de découverte

– Le saviez-vous ?

Une page de rappel
des contenus théoriques

de l’unité
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AUXILIARE APROBATE MEN
Limba franceză, L1, L2. Clasa a VI-a

TABLEAU DES CONTENUS: Ma garde-robe pour l’école • Chez 
moi • J’aime le sport! • Pour manger bien… manger sain! • Dans 
la nature! • Les vacances approchent • Évaluation

TABLEAU DES CONTENUS: Ma garde-robe pour l’école • Chez 
moi • J’aime le sport! • À table! • Dans la nature! • Les vacances 
approchent • Évaluation

• Copertă broșată
• 205 x 260 mm
• 96 de pagini
• Interior color

• Copertă broșată
• 205 x 260 mm
• 96 de pagini
• Interior color
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AUXILIARE APROBATE MEN
Limba franceză, L1, L2. Clasa a VII-a

TABLEAU DES CONTENUS: Voici mes amis • Des sentiments plein 
le Coeur • La planète en danger • Un monde techno • Parlons 
gastronomie! •Mes projets de vacances • Évaluation

TABLEAU DES CONTENUS: Voici mes amis • Des sentiments plein 
le Cœur • La planète en danger • Un monde techno • Ma passion: 
la lecture • Mes projets de vacances • Évaluation

• Copertă broșată
• 205 x 260 mm
• 96 de pagini
• Interior color

• Copertă broșată
• 205 x 260 mm
• 96 de pagini
• Interior color
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AUXILIARE APROBATE MEN
Limba franceză, L1, L2. Clasa a VIII-a

TABLEAU DES CONTENUS: Ma vie au collège • Les accros de la 
technologi • Les merveilles de la nature • Je pense à mon avenir 
• Mes loisirs • La fin du collège • Évaluation

TABLEAU DES CONTENUS: Ma vie au collège • Une expérience 
extraordinaire • Les merveilles de la nature • Je pense à mon 
avenir • Mes loisirs • La fin du collège • Évaluation

• Copertă broșată
• 205 x 260 mm
• 96 de pagini
• Interior color

• Copertă broșată
• 205 x 260 mm
• 96 de pagini
• Interior color
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METODE INOVATIVE DE PREDARE A LIMBII FRANCEZE 
LA GIMNAZIU

1. Stimulați dezbaterile și discuțiile 

Încurajați-i pe elevi să dezbată diverse subiecte: personaje 
fictive dintr-un show de televiziune popular, scenarii din 
categoria „Ce ar fi dacă ...”, schimbări pe care ar dori să le 
vadă în comunitatea lor etc.

2. Încercați activități de citire captivante

Studiul unei limbi străine este una dintre cele mai eficiente 
metode de dezvoltare a fluenței în citire, în scriere și, 
într-o oarecare măsură, în vorbirea limbii. În loc să vă 
concentrați pe achiziția formală a conceptelor literare, 
angajați-vă elevii în activități creative de aprofundare. Le 
puteți propune să compună muzică sau să picteze ceva 
despre care citesc. Lăsați-i să lucreze în grupuri și să 
împărtășească idei cu privire la anumite proiecte, dar să 
includă și activități individuale, care îi încurajează să-și 
găsească propria identitate în poezii, în povestiri și în alte 
tipuri de texte.

3. Dezvoltați abilitățile de scriere recurgând
la diverse activități distractive

Există o singură cale de a ajunge să scrii corect în orice 
limbă – practică, practică și iarăși practică. Din păcate, 
cei mai mulți elevi se bazează astăzi pe smartphone 
sau pe programele de editare a documentelor pentru a 
corecta tot ce scriu, fie că este vorba de un banal mesaj 
pe WhatsApp sau de un eseu pentru școală.
Trebuie să faceți ca scrisul să pară mai interesant, mai 
ales când concurați împotriva argoului și a „limbajului 
SMS” care ucid cuvântul scris. Încercați proiectele care 

implică utilizarea unei platforme moderne. Creați un blog 
unde elevii pot publica poezie, traduceri, povestiri scurte 
sau chiar meme-uri. 

4. Realizați o listă cu aplicații de gramatică 

Predarea conceptelor de gramatică și compoziție trebuie 
să fie cât mai practică. Numărul de ore petrecute în 
clasă este însă limitat. În schimb, majoritatea elevilor 
au aproape în permanență acces la un smartphone, o 
tabletă sau un laptop; utilizați acest lucru în avantajul 
dumneavoastră. Realizați o listă cu cele mai bune aplicații 
și jocuri care pot fi utilizate pentru predarea limbii 
franceze. Împărtășiți-le cu elevii voștri pentru a-i ajuta 
să-și îmbogățească vocabularul, să exploreze platformele 
interactive de învățare și să-și îmbunătățească gramatica 
prin practică permanentă.

5. Utilizați potențialul instrumentelor on-line 
 
Puteți recurge la tehnologia inteligentă din dotarea clasei 
pentru a monitoriza progresul elevilor. De asemenea, 
încurajați-i să încerce instrumente de învățare on-line și 
să interacționeze cu vorbitori de franceză pe platforme 
sociale. Aceste metode neconvenționale de predare 
rezonează cu adolescenții care sunt conectați non-stop 
la rețelele sociale.
Internetul oferă o gamă practică de materiale de lectură 
pentru studenții care învață limba franceză: cărți 
electronice gratuite, conținut social media, instrumente 
de traducere și postări pe blog etc. 

6. Construiți un mediu de studiu inspirat 

Nu vă așteptați ca elevii dumneavoastră să fie pasionați de 
învățare dacă mediul din clasă nu este conceput pentru a-i 
inspira. Există mai multe modalități de a stimula atracția 
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concept, dar și domeniile care ar putea fi îmbunătățite. 
Autoevaluarea și interevaluarea contribuie la sporirea 
încrederii elevilor în propriile abilități, precum și la 
motivarea acestora printr-o concurență sănătoasă. 

Ca profesor de limba franceză, aveți multe de câștigat 
recurgând la metodele inovative de predare. La urma 
urmei, ceea ce astăzi pare a fi o metodă radicală mâine ar 
putea reinventa jocul. Succes!

de învățare a unui anumit spațiu, deci creați în sala de 
clasă o zonă care să îi încurajeze și să îi motiveze pe elevi. 
De exemplu, amenajați un colț de lectură care să conțină 
o varietate de materiale scrise de diverși autori.

7. Recurgeți la metode alternative de evaluare

Fiecare elev are propriul ritm de învățare, dar toți sunt 
preocupați să-și autoevalueze munca sau să evalueze 
lucrările colegilor. Aceste forme de evaluare le permit 
elevilor să înțeleagă valorile care stau la baza unui anumit 

• Invitați la oră pe cineva care vorbește 
fluent limba franceză, de exemplu, un 
prieten sau un coleg. Încurajați elevii să se 
exprime fără prea multă îngrijorare pentru 
greșelile lor și să înțeleagă importanța 
comunicării.

• Antrenați elevii în activități care îi 
interesează, desfășurate într-o atmosferă 
favorabilă participării și succesului. Cu 
cât sunt mai interesați de ceea ce fac, cu 
atât progresează mai repede. Competițiile 
și testele sunt un motivator important. 
Recompensați-i atunci când reușesc 
să comunice și oferiți-le oportunități 
permanente de îmbunătățire. Cel mai mic 
exercițiu practic, asocierea de imagini 
și cuvinte, de exemplu, și chiar căutarea 
cuvintelor ascunse pot fi transformate în 
concursuri.

• Nu uitați că gramatica este punctul 
de plecare pentru toate competențele 
lingvistice, un element la fel de important 
ca și comunicarea! Gramatica este 
baza tuturor competențelor lingvistice. 
Cunoașterea gramaticii îi ajută pe elevi să 
vorbească mai bine, să scrie corect și să 
câștige mai multă încredere.  

• Dați elevilor teme pe care să le rezolve 
acasă, pentru a-și aminti ce au învățat 
în timpul orelor de curs. Învățarea unei 
limbi continuă prin acumulare. De aceea, 
ea trebuie să continue în afara clasei. 
Revizuirea frecventă a elementelor de 
gramatică și a vocabularului are un rol 
deosebit de important în fixarea limbii 

studiate. Utilizați jocuri, activități și clipuri video 
pentru a ilustra regulile de gramatică pe care le predați 
elevilor.

• În timpul exercițiilor practice, repetați întotdeauna 
ceea ce spuneți, astfel încât elevii să poată asculta 
pronunțarea de mai multe ori.

• Organizați, la nivelul claselor cu același nivel de 
predare, Clubul de limbă franceză, în cadrul căruia 
elevii pot face teme sau pot discuta despre culturile 
britanică și americană.

• Inițiați un program de schimb de mailuri între elevii 
dumneavoastră, care să le solicite să corespondeze 
în limba franceză. Dacă este posibil, stabiliți relații 
cu școli din alte țări, unde se vorbește această limbă. 
Astfel, elevii din România vor adresa întrebări elevilor 
cu care stabilesc legături, vor încerca să înțeleagă 
răspunsurile scrise de aceștia. O astfel de experiență  
le va da motive suplimentare pentru a-și îmbunătăți 
cunoașterea limbii franceză.

• Sugerați elevilor dumneavoastră să vizioneze 
emisiuni TV sau filme în limba franceză, fără 
subtitrare. Întrebați-i ce știu despre cultura țărilor în 
care se vorbește limba franceză. Diferențele culturale 
și lingvistice despre care discutați contribuie la 
învățarea unei limbi și stimulează interesul elevilor. 

 Nu ezitați să acordați bonusuri pe tot parcursul 
anului școlar! Alegerea temelor este, de asemenea, 
importantă pentru a le provoca curiozitatea.

PREDAREA EFICIENTĂ A LIMBII FRANCEZE 
– SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI
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CASA CORPULUI DIDACTIC ALBA
Str. Gabriel Bethlen, nr. 7, Alba Iulia, jud. Alba, cod 510009
Telefon: 0258 826147 Fax: 0258 833101
e-mail: office@ccdab.ro
www.ccdab.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC ARAD
Str. Mucius Scaevola, nr. 9, Arad, jud. Arad, cod 310106
Telefon/fax: 0257 281077
ccd_arad@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC ARGEŞ
Str. I. C. Brătianu, nr. 45, Piteşti, jud. Argeş, cod 110417
Telefon/fax: 0248 220520
e-mail: contact@ccdarges.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC BACĂU
Str. Oituz, nr. 24, Bacău, jud. Bacău, cod 600266
Telefon/fax: 0234 523 988
e-mail: contact@ccdbacau.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC BIHOR
Str. Mihai Eminescu, nr. 11, Oradea, jud. Bihor, cod 410019
Telefon: 0359 409726; 0259 412569
Fax: 0259 476948
e-mail: contact@ccdoradea.ro
ccdbihor@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC BISTRIŢA-NĂSĂUD
B-dul Independentei, nr. 24, Bistrița,
jud. Bistrița-Năsăud, cod 420184
Telefon:0263 237094
Fax: 0263 234916
e-mail: ccd@ccdbn.ro, ccd_bistrita@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC BOTOŞANI
Str. Bd. Mihai Eminescu nr. 40, Botoşani, jud. Botoşani, 
cod 710171
Telefon/fax: 0231 517556
e-mail: contact@ccdbotosani.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC BRĂILA
Str. Griviţei, Nr. 328, Brăila, jud. Brăila, cod 810040
Telefon: 0239 615261 / fax: 0239 611060
e-mail: ccdbraila2007@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC BRAŞOV
Str. Iuliu Maniu, nr. 52, Braşov, jud. Braşov, cod 500091
Telefon/fax: 0268 472168
e-mail: ccdbrasov@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC BUCUREŞTI
Splaiul Independenţei nr. 315 A, sector 6, Bucureşti,
cod 060043, OP 16
Telefon: (004) 0213134901
fax: (004) 0213134927
e-mail: contact@ccd-bucuresti.org
ccdbuc@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU
Str. Independenţei, nr. 42, Buzău, jud. Buzău, cod 120204
Telefon/fax: 0238 718504
e-mail: ccd@buzau.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC CĂLĂRAŞI
Str. Sloboziei, nr. 28, Călăraşi, jud. Călăraşi, cod 910014
Telefon/fax: 0242 312793
e-mail: ccd_calarasi@yahoo.com
ccdcalarasi@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC CARAŞ-SEVERIN
Str. Bega 1, Reşiţa, jud. Caraş-Severin, cod 320059
Telefon: 0255 218029; 0355 417618
fax: 0255 206005
e-mail: ccdcaras@gmail.com
ccd_caras_severin@yahoo.com
www.ccdcs.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ
Str. Septimiu Albini, nr.91, Cluj-Napoca, jud. Cluj, 
cod 400457
Telefon/fax: +40-264-593945
e-mail: ccd@ccdcluj.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC CONSTANŢA
Str. Soveja, nr. 17, Constanţa, jud. Constanţa, cod 900562
Telefon: 0241 615468 / fax: 0241 615453
email: ccd@isjcta.ro, ccd.cta@gmail.com
www.ccdconstanta.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC COVASNA
Str. Victor Babeş, nr. 18/A, Sfântu Gheorghe,
jud. Covasna, cod 520004
Telefon: 0267 316088 / fax: 0267 314274
e-mail: ccd.covasna@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIŢA
Str. Calea Domnească, nr. 127, Târgovişte,
jud. Dâmboviţa, cod 130167
Telefon/fax: 0245 220569
e-mail: office@ccd-dambov

CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ
Str. Ion Maiorescu, nr. 6, Craiova, jud. Dolj, cod 200760
Telefon: 0251 421159 / fax: 0251 595174
e-mail: ccddolj@gmail.com
web: www.ccddj.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC GALAŢI
Str. Gării, nr. 35, Galaţi, jud Galaţi, cod 800222
Telefon: 0236 414749 / fax: 0236 465860
e-mail: ccd_gl@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC GIURGIU
Str. Dr. Ion Munteanu, nr. 3, Giurgiu, jud. Giurgiu, cod 080474
Telefon: 0752070775 / fax: 0246 212638
e-mail: ccdgr2002@yahoo.com

CASELE CORPULUI DIDACTIC
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CASA CORPULUI DIDACTIC GORJ
Str. Victoriei, nr. 132-134, Târgu Jiu, jud. Gorj, cod 210234
Telefon/fax: 0253 240888
e-mail: ccdgorj@hotmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC HARGHITA
Str. Topliţa, nr. 20, Miercurea-Ciuc, jud. Harghita, cod 530241
Telefon: 0266 372139 / fax: 0266 371648
e-mail: ccd(a)ccd.eduhr.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC HUNEDOARA
Str. Gh. Barițiu, nr. 2, Deva, jud. Hunedoara, cod 330065
Telefon/fax: 0254 232452
e-mail: ccd_deva@yahoo.com
ccd@isj.hd.edu.ro
www.ccdhunedoara.ro
www.isj.hd.edu.ro/ccd

CASA CORPULUI DIDACTIC IALOMIŢA
Str. Lacului, nr. 19, Slobozia, jud. Ialomiţa, cod 920042
Telefon/fax: 0243 234205
e–mail: ccd_ ialomita@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC IAŞI
Str. Octav Botez, nr. 2A, Iași, jud. Iași, cod 700116
Telefon/fax: 0232 210424; 0232 267731
e-mail: ccdiasi@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV
Str. Slt. Petre Ionel, nr. 2, Brăneşti, jud. Ilfov
Telefon/fax: 021 3501402
e-mail: ccdilfov@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC MARAMUREŞ
Str. Petőfi Sándor, nr. 12-14, Baia Mare,
jud. Maramureş, cod 4800
Telefon: 062275935 / fax: 062276673
e-mail: ccd@mail.multinet.ro
ccd@isjmm.ubm.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC MEHEDINŢI
Str. Calomfirescu, nr. 94, Drobeta-Turnu Severin, 
jud. Mehedinţi, cod 220127
Telefon/fax: 0252 321537
e-mail: ccdmehedinti@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ
Str. Victor Babeş, nr. 11, Târgu Mureş, jud. Mureş, cod 540097
Telefon: 0265 260880 / fax: 0265 262574
e-mail: ccdmures@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMŢ
Sediul central: Str. Petru Rareş, nr. 24,
Piatra-Neamţ, jud. Neamţ, cod 610119
Telefon/fax: 0233 223885
Corp B: Str. Petru Movilă, nr. 67, Piatra-Neamţ,
jud. Neamţ, cod 610094
Telefon: 0233 621910
ccdneamt@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC OLT
Str. Ionaşcu, nr. 38, Slatina, jud. Olt, cod 230081
Telefon: 0249 406103 / fax: 0249 406203
http://isjolt.ot.edu.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA
Str. Democraţiei, nr. 35, Ploieşti, jud. Prahova, cod 100559
Telefon: 0244 577338 / fax: 0244 577338
e-mail: ccdprahova@ccdph.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC SATU MARE
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 6, Zalău, jud. Sălaj, cod 440010
Telefon: 0361 801065 / fax: 0361 801064
e-mail: contact@ccdsm.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ
Str. Unirii, nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, cod 450059
Telefon: 0260 661396; 0372 873 614
e-mail: ccdsalaj@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC SIBIU
Str. Turismului, nr. 15, Sibiu, jud. Sibiu, cod 550020
Telefon/fax: 0269 230259
e-mail: ccdsibiu.edu@gmail.com
metodist.ccdsb@gmail.com

CASA CORPULUI DIDACTIC SUCEAVA
Aleea Nucului, nr. 10, Suceava, jud. Suceava, cod 720067
Telefon: 0230 523316 / fax: 0230 523346
e-mail: contact@ccd-suceava.ro
www.ccd-suceava.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN
Str. Carpaţi, nr. 15, Alexandria, jud. Teleorman, cod 140059
Telefon: 0247 315636 / fax: 0347 407064
e-mail: ccd_tr@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ
Str. P-ţa Iancu Huniade, nr. 3, Timişoara, jud. Timiş, 
cod 300029
Telefon/fax: 0256 490452
e-mail: ccdtimis@yahoo.com
www.ccd-timis.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC TULCEA
Str. Alunișului, nr. 7, Tulcea, jud. Tulcea
Telefon: 0240 516656 / fax: 0240 511379
e-mail: contact@ccdtulcea.ro
www.ccdtulcea.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA
Str. Nicolae Bălcescu, nr. 30, Râmnicu Vâlcea, 
jud. Vâlcea, cod 240190
Telefon/fax: 0350 421398
e-mail: ccdvalcea@yahoo.com

CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI
Ștefan cel Mare, nr. 37, Vaslui, jud. Vaslui,
Telefon: 0235 317279 / fax: 0335 419048
e-mail: contact@ccdvaslui.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC VRANCEA
Str. Eroilor, nr. 2, Focşani, jud. Vrancea, cod 620162
Telefon: 0237 223372
fax: 0237 226974
e-mail: ccd_vrancea@yahoo.com



MANUAL ȘCOLAR APROBAT MEN 2019

www.literaeducational.ro
/Clubul Profesorilor din Romania


