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LICITAȚIA DE MANUALE ȘCOLARE 
ORGANIZATĂ DE MINISTERUL 
EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ÎN 2020

Editura Litera oferă informații la zi, suport și consiliere tuturor dascălilor prin intermediul 
Clubului Profesorilor din România (  /Clubul Profesorilor din Romania cu peste 15 000 de membri) 
și Litera Educațional ( /Litera Educational) . 

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 MEC 2020 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 MEC 2020

În primăvara acestui an, Ministerul Educației și Cercetării a lansat licitația pentru 
asigurarea necesarului de manuale școlare pentru clasa a VIII-a, precum și pentru 
manualele necesare elevilor din clasele I-VII, 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 a elevului.   

Ca și la licitațiile anterioare de manuale școlare organizate de MEC, Editura Litera se 
numără printre editurile cu cele mai multe manuale declarate câștigătoare în urma 
evaluării. 
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MANUAL DE COMUNICARE ÎN LIMBA FRANCEZĂ
CLASA I
Hugues Denisot, Marianne Capouet, Raisa Elena Vlad
• Copertă broșată
• 128 pagini
• 205 x 260 mm
• Interior color

MANUAL DE COMUNICARE ÎN LIMBA FRANCEZĂ
CLASA I

Competențe generale
1.  Receptarea de mesaje orale simple

2.  Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală

3.  Receptarea de mesaje scrise simple

4.  Redactarea de mesaje simple în situaţii de comuni-
care uzuală

Manualul de Limba modernă franceză pentru Clasa I introduce elevii în universul familiei Legrand. Copiii vor urmări 
aventurile familiei Legrand de-a lungul întregului an școlar și vor descoperi, în același timp, limba franceză.

Alături de Léo, Alice, Maggie și de părinții lor, Luc și Jeanne Legrand, elevii vor învăța să recunoască și să reproducă 
structuri simple pentru a se prezenta, a vorbi despre rechizitele școlare, despre familia și casa lor, despre 
preferințele lor alimentare și despre alte subiecte din universul lor apropiat.

PROGRAMA ȘCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA 
COMUNICARE ÎN LIMBA FRANCEZĂ – CLASA I

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

Competențe specifice
1.1.   Oferirea unei reacţii adecvate la o întrebare/ 

instrucţiune scurtă și simplă rostită clar și foarte 
rar, adresată cu atenţie de către interlocutor

1.2.  Recunoașterea localizării elementare (stânga, 
dreapta, aici, acolo) a unor obiecte din universul 
imediat, în mesaje articulate clar și rar

1.3.  Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnifi-
caţiei globale a unor filme și a unor cântece pentru 
copii în limba modernă respectivă

2.1.   Reproducerea unor cântece/poezii scurte și simple

2.2.  Formularea unor mesaje scurte de prezentare per-
sonală (hobby-uri, adresă), cu sprijin din partea 
interlocutorului

2.3.  Participarea la jocuri de comunicare în care repro-
duce sau creează rime/mesaje scurte

2.4.  Exprimarea unei cereri simple pentru a obţine un 
obiect din universul imediat

3.1.  Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor 
mesaje scrise simple și scurte din universul 
imediat

4.1.  Participarea la proiecte de grup/la nivelul clasei  
în care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
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STRUCTURA MANUALULUI 

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 statique  
AMII static

AMII animé     
AMII animat

AMII interactif 
AMII interactiv

Structura manualului:

  6 unități a câte 4 sau 
5 lecții, organizate în 
jurul unei teme și a unei 
sarcini de lucru finale, 
definite de către proiect

  2 recapitulări 
intermediare și 
1 recapitulare finală, 
construite sub formă  
de jocuri

  Pagini de antrenament 
pentru probele DELF 
Prim A1.1

  Civilizație – prezentarea 
a două sărbători 
importante din spațiul 
cultural francofon

Les symboles

Regarde et écoute ton professeur.

Écoute

Chante / Récite

Lis

Montre

Parle

Écris / Dessine / Colorie

Joue

Observe

24 25

    Qu’est-ce que c’est ?
   Unité  2 : Vive l’école !

C’est une trousse. C’est un cartable.  
Ce sont des ciseaux.

7 8

1

4

2

5

3

6

1    Écoute et montre.

2    Écoute et montre sur la grande image.

3    Écoute Alice et dis les mots 
 que tu reconnais.

4    Écoute et réponds.

Leçon   1

4342

3

1  2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

lundi
mardi

mercredi
jeudi

vendredi
samedi

dimanche

 

Écoute 
et montre.

DÉPART 
A

DÉPART 
B

DÉPART 
C

DÉPART 
D

DÉPART 
E

DÉPART 
F

ARRIVÉE 
U

ARRIVÉE 
V

ARRIVÉE 
W

ARRIVÉE 
X

ARRIVÉE 
Y

ARRIVÉE 
Z

Bilan
1

 Dicte 
un parcours 
à un camarade.

S’il te 
plaît…

21

DACB

VARIANTA TIPĂRITĂ
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MANUAL DE FRANCEZĂ PENTRU CLASA A VIII‑A 
LIMBA MODERNĂ 1 
Raisa Elena Vlad
Dorin Gulie
• Copertă broșată
• 128 pagini
• 205 x 260 mm
• Interior color

MANUAL DE FRANCEZĂ PENTRU CLASA A VIII-A 
LIMBA MODERNĂ 1

Competențe generale
1.  Receptarea de mesaje orale în situaţii de comuni-

care uzuală

2.  Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală

3.  Receptarea de mesaje scrise în situaţii de comuni-
care uzuală

4.  Redactarea de mesaje în situaţii de comunicare uzuală

Acest manual este conceput atât pentru a structura 
competențele lingvistice și de comunicare ale elevilor, 
cât și pentru a le dezvolta abilitățile în toate competențele 
specifice.
Lucrarea oferă flexibilitate în învățare, limbaj și conținut 
cu o gamă completă de componente și utilizarea tehno-
logiei moderne. Este un manual atractiv și motivant, cu 
activități de vocabular și gramatică bine structurate, fiind 
centrat pe comunicarea naturală.
Elevii devin conștienți, încrezători în procesul de învățare, 
vorbitori excelenți, descoperind calea spre succes – la 
școală, la examene și pe tot parcursul vieții!

Competențe specifice
1.1.   Selectarea principalelor idei din programe TV/

înregistrări audio-video pe teme familiare, dacă se 
vorbește relativ rar și cu claritate

1.2.   Identificarea semnificaţiei dintr-o conversaţie obișnu-
ită de zi cu zi atunci când interlocutorii reformulează 
sau repetă la cerere anumite cuvinte/expresii

1.3.  Manifestarea interesului pentru cunoașterea unor 
personalităţi și evenimente culturale

2.1.  Relatarea unei întâmplări/a unor experienţe personale

2.2.  Participarea la scurte conversaţii în contexte obiș-
nuite, asupra unor subiecte generale

2.3.  Exprimarea unei sugestii sau a unei reacţii la 
o propunere în cadrul unui dialog informal

2.4.  Manifestarea interesului pentru calitatea exprimă - 
rii/interacţiunii

3.1.  Deducerea din context a semnificaţiei cuvintelor 
necunoscute

3.2.  Identificarea aspectelor principale din articole 
scurte pe teme familiare și de actualitate

3.3.  Identificarea sensului global al unor articole sau 
interviuri

3.4.  Manifestarea interesului pentru înţelegerea diferi-
telor tipuri de texte

4.1.  Redactarea unei scrisori/unui mesaj digital folo-
sind expresii de adresare, de cerere, de invitare și 
de mulţumire

4.2.  Redactarea de texte simple și coerente pe teme de 
interes

4.3. Manifestarea interesului pentru calitatea redactării

PROGRAMA ȘCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA 
LIMBA MODERNĂ 1

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

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.

Structura unei unități:
√  O dublă-pagină de deschidere – pentru a intra  

în universul personajului principal
√  Exerciţii de înţelegere a mesajului oral și scris 

pentru a descoperi tema unităţii
√  Trei lecţii, fiecare dintre ele centrată pe un aspect 

comunicativ
√  Introducerea vocabularului, însoţită de imagini, dar 

și de înregistrări, pentru a le permite elevilor să 
asculte și acasă cuvintele noi

√  Introducerea gramaticii în mod sintetic și în context, 
urmată de exerciţii

√  Un moment de punere în practică printr-un joc sau 
un mini-proiect la finalul lecţiei, veritabil moment 
de exploatare și de punere în context a achiziţiilor

Structura manualului:
√  6 unităţi
√  1 unitate recapitulativă
√  1 Autoevaluare pentru a verifica dobândirea 

competenţelor conform Programei școlare

√  1 Autoevaluare pentru a verifica dobândirea 
competenţelor pentru nivelul A2 din CECRL

√  1 Compendiu de Gramatică, pentru a relua 
și structura cele mai importante aspecte 
morfosintactice ale cărţii

Colţul exerciţiilor – pagini de exerciţii, pentru a  fixa 
noţiunile propuse în lecţii
O pagină de proiecte – în grup și individuale –  
pentru a valoriza achiziţiile și a da viaţă 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
O evaluare pentru fiecare unitate, construită pe 
o structură fixă:
√  Patru activităţi pentru a verifica cele patru competenţe 

generale ale programei școlare românești, dar și ale 
CECRL – CO, CE, PE, PO

√  Două activităţi de evaluare a achiziţiilor la nivel 
morfosintactic și lexical.

VARIANTA DIGITALĂ

AMII statique 
AMII static

AMII animé 
AMII animat

AMII interactif 
AMII interactiv

45

Mon projet 
en groupe

Mon projet 
individuel

45

Projets de classe

ASTUCE

Vous pouvez 
publier votre guide 

sur le blog de 
votre collège.

Gérez vos amis
N'acceptez personne 

que vous ne  
connaissez pas

Paramètres de  
confidentialité

Vérifiez-les  
régulièrement

Soignez votre réputation
Éviter la publication de  

textes ou d'images  
dévalorisantes pour vous et 

pour les autres

Nous rédigeons un guide du bon 
usage des réseaux sociaux. 

  Je réfléchis à mon usage 
des réseaux sociaux. 

  Je fais une liste des problèmes 
que je peux rencontrer à cause 
des réseaux sociaux. 

  Pour chaque problème, 
j'apporte des solutions, 
des conseils. 

  Nous formons des groupes et nous expliquons les 
problèmes liés à une mauvaise utilisation des 
réseaux sociaux.

  Nous nous mettons d'accord sur les problèmes les 
plus importants et nous donnons notre point de vue. 

Photos 
publiées

Gérer  
mon profil

Guide du bon usage des 
réseaux sociaux

  Nous préparons une petite 
introduction qui explique 
pourquoi nous avons 
rédigé ce guide. 

  Nous rédigeons un guide 
commun pour le bon 
usage des réseaux sociaux. 

Vous pouvez 
accompagner le 
guide de photos 
ou d'une vidéo et 
même faire un 
petit spot de 
prévention.44

J'utilise le français pour la classe d’

44

Par groupes, créez une activité que 
vos camarades doivent réaliser et 
décidez s'ils sont doués en informatique.  

informatique

En France, depuis 2001, les élèves de l’école primaire, du collège et du lycée passent un brevet en 
informatique et Internet appelé B2i pour vérifier leur maîtrise des outils multimédias et de l’Internet. Les 
élèves ont des épreuves en situations concrètes. Les compétences se travaillent et sont validées tout au 
long de leur scolarité pour terminer par le niveau 3 : le B2i Lycée. 

VRAI FAUX

Ce signe sert à déplacer.  
La copie de jeu vidéo est interdite même pour l’usage privé.
Il est plus facile de chercher un numéro de téléphone sur Internet que dans l’annuaire.

Pour envoyer un mail, la case « A » sert à inscrire l’adresse électronique.
Pour envoyer un mail, la case « CC » sert à donner un titre au message.
Le logiciel sert au stockage de l’information.
Sur certaines pages Internet on trouve des erreurs.
L’historique de la navigation est la liste de tous les sites Internet que tu as visités.

Je peux corriger un texte que j’ai trouvé et le coller sur une page Internet que je signe.

Il existe des logiciels qui permettent de limiter l'accès à Internet aux enfants.

On a le droit de copier un CD de musique qu’on a acheté seulement pour l’offrir à un ami. 

1 |  Lis le texte et réponds aux questions.

2 |  Test ! Est-ce que tu pourrais passer le B2i en France ?  
Réponds par Vrai ou Faux puis compare avec ton camarade. 

3 | a) Tu connais la nétiquette ? De quoi s'agit-il ?  
Cherche des informations sur Internet. 

      b)  Voici les cinq règles de la nétiquette. Cherche les mots que tu 
ne comprends pas et donne un exemple pour chacun d'eux.

Brevet informatique et Internet 

a) De quoi parle le texte ?

b) Donne une définition du B2i.

c) Combien de temps dure le B2i ?

d) Ce brevet existe-t-il dans ton pays ?  
Si oui, explique son déroulement.  
Si non, aimerais-tu passer un brevet comme celui-ci ? 
Pourquoi ?

prudence concision clartérespect courtoisie

44
35

2
Exprimer une opinion favorable / défavorable

Ils ont tous l’air bien 
ces appareils photos ! Tu es sûr de vouloir en acheter un ? Moi, je suis 

très contant de la caméra de mon portable.

Oui, je préférerais bien un appareil 
photo. Tu sais, je suis prêt à m’inscrire 
au club de photographie du collège...je 
suis confiant en mon talent et je pense 
que je voudrais devenir photographe.

1 |  Trouve la définition de chaque mot :

2 |  Réponds affirmativement ou négativement aux questions suivantes :
a) Tu es sûr du résultat du concours ? c) Elle est heureuse d’avoir la nouvelle tablette ?

b) Vous êtes prêts à acheter un nouvel ordinateur ? d) Il est désolé de nous avoir fait attendre ?

3 |  Tu as vécu les expériences suivantes. Formule des phrases en utilisant les expressions 
apprises :
a) C’est le moment d’aller au ciné. Tu es déjà habillé et tu attends. Ton ami t’appelle et te demande si 

tu es préparé. Tu lui dis : . . .  .

b) Tu rencontres un vieil ami que tu n’as pas vu depuis longtemps. Tu lui dis : . . .  .

c) Tu as un rendez-vous, mais tu as oublié d’y aller. Tu appelles ton ami et tu lui dis: . . .  .

4 |  Chasse l’intrus :

être heureux de
être sûr de
être prêt à
être confiant en
être désolé de

Des expressions 
avec le verbe être

heureux

méfiant

joyeux

infortuné

incertain

désolé

malheureux

sûr

ravi

malchanceux

sceptique

heureux inhabité et triste

qui a confiance en quelqu’un ou en quelque chose

qui bénéficie d’une chance favorable, que le sort favorise, chanceux

qui est en état, est rendu capable, préparé pour

qui envisage les événements avec confiance

sûr

prêt

confiant

désolé

riant

34

Leçon 1  |  Parler de la technologie

un câble USB un écran tactile une souris

une clé USB

une toucheune tabletteune liseuseun ordinateur 
(portable)

un disque dur un écran plat une webcamun clavier une imprimante

cliquer
sélectionner
enregistrer / sauvegarder
taper / saisir un texte

copier
coller
effacer / supprimer
insérer une image / une photo

retoucher une photo
imprimer
se connecter à Internet
télécharger une application

Les outils informatiques

Le matériel

Le langage informatique

1 |  Es-tu un crack en informatique ?  
Lis l’encadré sur les outils informatiques et réponds par Vrai ou Faux.
a) Pour utiliser un écran tactile, il faut une souris.      Vrai   Faux

b) Avec un écran plat, on n’a pas besoin de clavier.     Vrai   Faux

c) Un disque dur permet de sauvegarder des documents.    Vrai   Faux

d) Un câble USB sert à connecter des éléments à l’ordinateur, comme   Vrai   Faux 
une imprimante ou une webcam.

e) Sur le clavier, les touches des lettres sont dans l’ordre alphabétique.   Vrai   Faux

2 | Complète le texte avec les mots du lexique.
Exemple : a) Pour ne pas perdre ton travail, enregistre / sauvegarde régulièrement ton document.

a) Pour ne pas perdre ton travail, . . .  régulièrement ton document.

b) – Oh non, j'ai tout . . .  sans le vouloir ! – Pas de panique, tu peux annuler. 

c)  Tu veux recopier un texte entier dans ton document sans le taper ? Pour le . . .  , sélectionne le 

texte et fais « Contrôle » et C. Ensuite, pour le . . .  , fais « Contrôle » et V.

d) Tu peux m'aider à . . .  cette photo ? Elle est trop sombre. 

e) Le professeur de français nous conseille de . . .  cette application.  

Elle permet de traduire dans toutes les langues. 

f )  Maintenant au foyer on peut . . .  à Internet.

58

Le coin des exercices

1 |  Tu es en France. Tu choisis une activité avec tes amis. Écris le numéro de l’annonce qui 
correspond à chaque personne.

2 | Lis le document suivant. Coche la variante correcte et justifie avec une phrase du texte :

Activité 1: Visite guidée du Château de Versailles. Vous allez 
connaître la résidence du roi Louis XIV. Le guide va vous 
répondre en trois langues.

Activité 2: Demain, au Alizé-Club, venez danser et écouter votre 
musique francophone préférée. Il y a la soirée karaoké.

Activité 3: Venez connaître la diversité à l’aide de la musique. On 
vous propose un voyage musical autour des cinq continents.

Activité 4: On vous attend au Musée d’Orsay pour admirer l’art 
des impressionnistes. Des tableaux célèbres y sont exposés.

Activité 5: La soirée est pour les amis. Venez au Studio Galande et 
choisissez le film préféré. La place est à 6 euros.

a. Myriam aime la culture 
de tous les peuples.

b. Sébastien adore passer le 
temps avec ses amis.

c. Rafael aime l’histoire.

d. Lucie fait de la peinture. 
Elle aime la peinture.

e. Alexandre aime chanter 
avec les amis.

Tous ensemble, fêtons la musique ! 
C’est le 21 juin ! Alors, c’est quoi ? Oui, c’est la Fête de la musique ! Notre association 

organisera un festival ouvert à tout le monde. Tu es jeune ou moins jeune, tu es grand ou petit, 
tu es gros ou mince ? Ça ne compte pas ; les portes sont ouvertes ! Et… la surprise : l’entrée est 
gratuite. L’événement se propose de rapprocher les générations et les cultures, de créer des liens par 
l’intermédiaire de la musique.  

Attention ! Si tu as moins de 14 ans, n’oublie pas tes parents à la maison ! Tu dois être 
accompagné par un adulte.

Alors, quitte ton canapé et viens danser !

a) La Fête de la musique est organisée en hiver.  Vrai   Faux

 Justification :

b) L’entrée à la fête est payante.  Vrai   Faux

 Justification :

c) L’objectif de l’événement est de promouvoir la musique française.  Vrai   Faux

 Justification :

d) Mario, qui a 12 ans, peut aller seul à la fête.  Vrai   Faux

 Justification :

dix-huit

Le Club de la Francophonie 3
Je m’appelle Faustine 
et j’ai 14 ans et demi.

Les animaux 
sauvages 
Les voyages

Les balades en 
forêt
Les insectes

Compétences 

spécifiques: 

1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 

3.2, 3.3, 4.1, 4.2.

Dans cette unité, je vais :

 Inviter / Accepter / Refuser une 
invitation.

 Raconter des événements passés.
 Établir la chronologie des 

événements passés.
 Parler de quelque chose sans dire 

son nom.

Le Mag’@dos

 Voyage autour de la Francophonie.

Le français en classe de civilisation

 La Francophonie.

Nous faisons un 
WebQuest : 
Personnalités 
francophones

47
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ARGUMENTE PENTRU CARE SĂ ALEGEȚI 
MANUALELE DE LIMBA FRANCEZĂ LITERA

 1.  Manualele Litera armonizează strategii și metode didactice occidentale cu programa școlară națională, 
datorită parteneriatelor cu editurile internaționale Hachette-FLÉ și Maison des Langues. 

 2.  Propun 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.

 3.  Cuprind 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.

 4.  Sunt manuale atractive și ușor de folosit, datorită structurii foarte clare, repetitive, care contribuie la 
instaurarea unei rutine de lucru în clasă.

 5.  Propun o abordare ludică a conținuturilor, prin inserarea de jocuri și activități în afara tipologiei clasice în 
fiecare unitate.

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

 7.  Sunt construite 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.

 8.  Cuprind 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. 

 9.  Conțin activități care pregătesc elevii pentru examenele DELF, atât în mod explicit, la finalul cărții, cât și pe 
parcursul celor unităților didactice.

10.  Manualele Litera propun 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.

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 manualelor școlare, am alcătuit mai jos o listă de 10 motive care v-ar putea convinge că manualele 
Litera pot fi cea mai bună alegere pentru dumneavoastră și elevii dumneavoastră.

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

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

2

4 7

1 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.

5 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.

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

6 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.

NOILE MANUALE APROBATE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ÎN URMA LICITAȚIEI 2020 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:

Editura Litera, prin parteneriatele pe care le are cu instituții care furnizează programe de formare, oferă cadrelor 
didactice din învățământul preuniversitar 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 competen-
ţelor 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.

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

√ 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.

√ După parcurgerea cu succes a modulelor, cadrele 
didactice vor primi adeverințe care vor servi la 
completarea dosarului de formare profesională.
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INSTITUTUL FRANCEZ, SINGURUL  
CENTRU DE EXAMENE OFICIALE  
AL STATULUI FRANCEZ DIN ȚARĂ

Institutul Francez, unul dintre cei mai importanţi 
și influenţi operatori culturali și de cooperare din 
România, având direcţii regionale la București, Iași, 
Cluj-Napoca și Timișoara, este recunoscut pentru 
excelenţa formărilor sale de limba franceză.

Instituţie oficială a Ministerului Afacerilor 
Externe al Franţei, înfiinţată acum mai bine de 
opt decenii, Institutul Francez din România favo-
rizează și susţine dezvoltarea de parteneriate 
culturale și creaţia artistică, învăţarea limbii 
franceze, cooperarea educativă, universitară și 
știinţifică, dezvoltarea teritorială și coopera-
rea descentralizată, precum și colaborarea în 
domeniul sănătăţii și incluziunii sociale. Aceste 
acţiuni de cooperare bi- și multilaterală sunt 
implementate în cadrul unor parteneriate cu 
actori instituţionali și cu organizaţiile societăţii 
civile. Limba franceză, limbă a culturii și a cre-
aţiei, este un element motor al multilingvismu-
lui, Institutul Francez împărtășind valorile unei 
Europe multiculturale.

Fiind primul centru de învăţare a limbii franceze 
cu aproximativ 5000 de cursanţi anual și singurul 

centru de examene oficiale al statului francez din 
România, Institutul Francez oferă cursuri de cali-
tate adaptate nevoilor dumneavoastră.

Stai acasă și învață franceza ușor și confortabil! 
Trei variante de cursuri pentru toate preferințele.

1. Franceza 24/24

Criza Covid19 a grăbit lansarea primului campus 
interactiv online, cu asistenţă directă din par-
tea unui profesor pe care Institutul Francez din 
România îl pregătea de câteva luni.

Ce reprezintă platforma? 

Este vorbă despre un parcurs complet interactiv 
disponibil 24/24 care vizează toate competenţele. 
Cei înscriși au dreptul la acces nelimitat la exer-
ciţii și la o întâlnire săptămânală online cu un pro-
fesor din echipa Institutului! 

Sunt mai multe avantaje: 

•  Grup de maximum 7 persoane
•  Durata cursurilor: 6 săptămâni (nivel debutant) 

și 7 săptămâni (nivel intermediar)
•  Acces la exerciţii 24h/24h
•  Acces gratuit la biblioteca digitală  

culturetheque.com.

INSTITUTUL FRANCEZ DIN ROMÂNIA
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2. Cursuri de franceză via Zoom

O altă variantă de a învăţa franceză de acasă, pro-
pusă de Institutul Francez, sunt cursurile via Zoom. 

Cursurile îmbină perfect activităţile de înţelegere 
orală și scrisă cu studiul gramaticii, a vocabula-
rului sau a noţiunilor de cultură și civilizaţie fran-
ceză. Predarea se face exclusiv în limba franceză. 
Totul se realizează având la bază câteva elemente 
esenţiale: o pedagogie activă compusă din manu-
ale publicate de editurile din Franţa, grupe cu 
efective limitate, o echipă de profesori români și 
francezi specializaţi în predarea limbii franceze 
ca limbă străină.  Aceasta formulă echilibrată de 
predare poate fi considerată totodată o pregătire 
pentru susţinerea examenului DELF/DALF.

Și în acest caz se oferă acces gratuit la biblioteca 
digitală Culturethèque.

Ca și în varianta prezenţială, se menţine ritmul de 
studiu de 2 ședinţe pe săptămână, iar manualele 
sunt trimise prin curier.

3. Ateliere de conversație 

Institutul Francez s-a gândit și la cei care vor 
să-și îmbunătăţească franceza vorbită. Printr-un 
parcurs complet interactiv, atelierele de conver-
saţie online sunt dedicate persoanelor care au un 
nivel intermediar de limba franceză (B1 și B2).

Scopul unui atelier este de a vă determina să practi-
caţi cunoștinţele de franceză de acasă, discutând cu 
alţi participanţi pe baza unei teme date. Este vorba 
de o abordare dinamică și interactivă a limbii (prin 
exerciţii, dezbateri și jocuri de rol) în care veţi acu-
mula cuvinte și expresii utilizate în viaţa cotidiană. 

Procesul de asimilare a cunoștinţelor se face prin 
intermediul documentelor autentice extrase din 
presă, din filme, din cărţi sau de pe reţelele de 
socializare. 

Un profesor nativ conduce discuţia, animă grupul 
și corectează la final greșelile majore făcute de 
participanţi. Avantajele sunt:

•  Interacțiune cu un profesor nativ 
•  Exprimare orală pe un subiect de actualitate 
•  Joc de roluri 
•  Documente autentice 
•  Grup de maximum 5 persoane

•  Durata unui atelier: 2 ore via Zoom
•  Orar: vinerea de la 18.00 la 20.00 
•  Acces gratuit la biblioteca digitală  

culturetheque.com.

Vă puteți înscrie la oricare dintre  
cele trei variante printr‑un simplu mail la:  
inscri@institutfrancais.ro. 

Dacă doriţi să obţineţi mai multe informaţii des-
pre cursuri, echipa noastră vă răspunde cu drag 
la nr. de tel.: 0374 125 209/ 0374 125 224.

Ce reprezintă examenele DELF – DALF?

Este important să subliniem că limba fran-
ceză este limba relaţiilor internaţionale (ONU, 
UNESCO, NATO) și a doua limbă străină studiată 
atât în lume, cât și în România. Limbă de comuni-
care internaţională, limba franceză este totodată 
limbă de cultură.

În România, peste 40 000 de diplome au fost elibe-
rate de Ministerul francez al Educaţiei naţionale, 
acestea fiind recunoscute la nivel internaţional în 
174 de ţări (diplome cu valabilitate pe viaţă). Ast-
fel, România ocupă locul 7 în Europa ca număr de 
diplome obţinute. Examenul DELF este astăzi sin-
gura diplomă oficială care validează nivelul de fran-
ceză, asemenea examenelor DELE pentru limba 
spaniolă sau Cambridge, pentru limba engleză.

De ce să susții examenul DELF?

Avantajul general al DELF‑ului:

Este un examen centrat pe cele 4 competenţe: 
înţelegerea discursului oral, înţelegerea dis-
cursului scris, exprimarea orală, exprimarea 
scrisă. Latura pragmatică a examenului cere 
candidatului să dovedească că este capabil să 
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îndeplinească o activitate legată de viaţa coti-
diană sau profesională. În cazul în care candi-
datul a urmat cursuri tradiţionale de franceză, 
bazate pe predarea gramaticii și a limbii în gene-
ral, acesta nu va fi capabil să interacţioneze cu 
francofoni.

Un atu pentru viitor: studii și activitate 
profesională

Diplomele DELF B1 și B2 permit celor interesaţi 
să-și continue studiile superioare într-o universi-
tate francofonă, fără a mai susţine test de nivel. 
Aceste diplome sunt obligatorii pentru admiterea la 
unele universităţi. Recunoscute de către Ministerul 
Educaţiei din România, nivelurile B1 și B2 echiva-
lează competenţele lingvistice de la bacalaureat.

Astăzi, în România există peste 2500 de compa-
nii franceze, cu o pondere de 15% din PIB-ul ţării 
noastre. În cadrul acestor întreprinderi multi-
lingvismul (română, engleză, franceză) este un 
element esenţial pentru promovarea în postu-
rile de răspundere (în special, pentru cei care 
lucrează cu francofoni). Dat fiind contextul mul-
tilingvistic, DELF-ul reprezintă așadar un avantaj 
incontestabil.

Dacă sunteţi interesaţi, Institutul Francez din Româ-
nia și Alianţele franceze sunt singurele centre ofici-
ale autorizate să organizeze examenele DELF. 

Mediateca Digitală Culturethèque

Culturethèque – www.culturetheque.com – este 
mediateca digitală a Institutului Francez din 
România. Această platformă este accesibilă de 
la calculatorul dumneavoastră sau de pe tabletă 
și telefoane mobile de oriunde din ţară!  Filme, 
albume muzicale, reviste, cărţi, benzi desenate 
și manuale pentru autoformare sunt accesibile 
online. Resursele care se găsesc aici pot fi des-
cărcate sau pot fi accesate direct. Printre ele se 
numără opere din literatura clasică franceză, dar 
și ultimele apariţii editoriale din Franţa, presă 
la zi, concerte, documentare. Profesorii de fran-
ceză vor putea găsi diverse lucrări pentru perfec-
ţionare, materiale care să îi ajute în procesul de 
predare.  

Un spaţiu ludic destinat copiilor prezintă într-o 
manieră prietenoasă creaţia franceză: albume, 
benzi desenate, cărţi audio, documentare speci-
fice, reviste care li se adresează direct îi vor ajuta 
în studiul limbii franceze. Există, de asemenea, 
în acest spaţiu virtual pentru copii, și resurse 
dedicate școlii la distanţă: „L’école à la maison”. 
Aici veţi găsi diferite activităţi care îi vor ajuta pe 
cei care învaţă limba franceză să reţină mai ușor 
vocabularul limbii lui Molière.  

Culturethèque este un spaţiu unic permiţând pro-
fesorilor și elevilor să aibă acces la documente 
autentice care pot ușura deprinderea limbii fran-
ceze: un spaţiu potrivit obiceiurilor culturale ale 
tinerilor.  

Mediateca propune și ateliere online, ateliere care 
să îi apropie pe tineri de limba franceză: 

•  Adochanson – îi invităm pe adolescenţii români 
să descopere muzica franceză contempo-
rană și la final facem un top pe baza voturilor 
participanţilor.

•  Atelier de lectură în limba franceză, discuţii 
despre subiectul cărţii, despre personaje, pen-
tru îmbunătăţirea și dezvoltarea competenţelor 
de înţelegere și diversificare a vocabularului.

INSTITUTUL FRANCEZ DIN ROMÂNIA
Bd. Dacia nr. 77, sector 2, București
www.institutfrancais.ro

Urmăriți‑ne pe:
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AUXILIARE APROBATE MEN 
Limba franceză, Clasele I–IV

ZOOM SUR LA ROUMANIE. LIMBA FRANCEZĂ
Caiet de activități pentru clasa I
Raisa Elena Vlad, Lili Radu
•  Copertă capsată • 205 x 260 mm
• 64 de pagini • Interior color

ZOOM SUR LA ROUMANIE. LIMBA FRANCEZĂ
Caiet de activități pentru clasa a II-a
Raisa Elena Vlad, Lili Radu
•  Copertă capsată • 205 x 260 mm
• 64 de pagini • Interior color

ZOOM SUR LA ROUMANIE. LIMBA FRANCEZĂ
Caiet de activități pentru clasa a IV-a
Raisa Elena Vlad, Dorin Gulie
•  Copertă capsată • 205 x 260 mm
• 64 de pagini • Interior color

ZOOM SUR LA ROUMANIE. LIMBA FRANCEZĂ
Caiet de activități pentru clasa a III-a
Raisa Elena Vlad, Lili Radu
•  Copertă capsată • 205 x 260 mm
• 64 de pagini • Interior color
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AUXILIARE APROBATE MEN 
Limba franceză, L1, L2. Clasa a V‑a

•  Copertă  
broșată

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

•  Copertă  
broșată

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

AUXILIARE APROBATE MEN
Limba franceză, L1, L2. Clasa a VI‑a

• 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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•  Copertă  
broșată

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

•  Copertă  
broșată

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

AUXILIARE APROBATE MEN
Limba franceză, L1, L2. Clasa a VII‑a

AUXILIARE APROBATE MEN
Limba franceză, L1, L2. Clasa a VIII‑a

•  Copertă  
broșată

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

•  Copertă  
broșată

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



MANUALE ȘCOLARE APROBATE 
DE MINISTERUL EDUCAȚIEI

www.literaeducational.ro
/Clubul Profesorilor din Romania
/Litera Educațional


