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CALENDARUL EVALUĂRILOR NAȚIONALE
Data/Perioada

Proba
Evaluare Națională clasa a II-a (EN II): limba română, limba maternă, matematică
Evaluare Națională clasa a IV-a (EN IV): limba română, limba maternă, matematică
Evaluare Națională clasa a VI-a (EN VI): limbă și comunicare, matematică și științele naturii
Evaluare Națională clasa a VIII-a (EN VIII): limba și literatura română, limba și literatura
maternă, matematică

Sesiunea
iunie–iulie

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)
Examen de titularizare în învățământ
Examen pentru obținerea definitivatului în învățământ
Examen pentru obținerea gradului didactic II

Sesiunea
august–septembrie

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)

ZILE INTERNAȚIONALE
23 ianuarie – Ziua internațională a scrisului de mână
31 ianuarie – Ziua de-a-ndoaselea: 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
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10 decembrie – Ziua internațională a drepturilor omului

LICITAȚIA DE MANUALE ȘCOLARE
ORGANIZATĂ DE MINISTERUL
EDUCAȚIEI NAȚIONALE ÎN 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.

DE CE SĂ ALEGEȚI MANUALELE
LITERA APROBATE MEN 2019
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 este partenerul de nădejde al profesorilor, oferind continuitate prin editarea de
manuale și materiale didactice pe parcursul tuturor anilor de gimnaziu.
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.
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).
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MANUALUL DE CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE
PERSONALĂ PENTRU CLASA A VII-A
COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE,
CONFORM PROGRAMEI ȘCOLARE PENTRU
DISCIPLINA CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE
PERSONALĂ, CLASA A VII-A,
APROBATĂ PRIN OMEN NR. 3393/28.02.2017
Competențe generale
1.
2.
3.
4.

Adoptarea atitudinilor pozitive față de sine și a unui
stil de viață sănătos și echilibrat
Relaționarea armonioasă cu ceilalți în contexte
școlare și extrașcolare
Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor
pentru progres în învățare
Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor și
carieră prin valorificarea informațiilor despre sine,
educație și ocupații

Competențe specifice
1.1. Identificarea resurselor personale și a oportunităților
de dezvoltare specifice vârstei
1.2. Analiza surselor de stres și a consecințelor acestuia
asupra sănătății și stării de bine
2.1. Recunoașterea unei varietăți de emoții trăite în raport
cu sine și cu ceilalți
2.2. Acordarea feedbackului pozitiv în relaționarea cu
ceilalți
3.1. Identificarea factorilor personali și de context care
facilitează/blochează învățarea
3.2. Prezentarea progreselor în învățare, utilizând
modalități variate de comunicare
4.1. Recunoașterea oportunităților pe care le oferă
educația pentru alegerea carierei
4.2. Identificarea unor ocupații din domenii diferite de
activitate și a beneficiilor acestora pentru persoană
și pentru societate
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MANUAL DE CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
PENTRU CLASA A VII-A
Gabriela Bărbulescu • Daniela Beșliu
Cristina Maria Gunea • Angelica Sima
Elena-Cristina Sima
• Copertă broșată
• 88 de pagini
• 205 x 260 mm
• Interior color

Varianta tipărită

Manualul de Consiliere și dezvoltare personală este structurat pe unități
tematice care dezvoltă conținuturile din programă. Prezentate într-o
formă deosebit de atractivă, lecțiile cuprind exemple de activități care
conduc la formarea competențelor specifice disciplinei.
Organizarea conținutului permite crearea de relații cu celelalte discipline studiate.

Structura manualului
Pagina de prezentare a unității de învățare

Titlul unității

Numărul unității
Titlurile lecțiilor

Conținuturi
Competențe specifice

Pagini de lecție

Titlul lecției

Aplică

Descoperă!
(experiență concretă
de învățare)
Imagini corelate cu
informațiile din text

Reflectează!
(învățare reflexivă)

PROIECTUL MEU
(metode complementare
de evaluare –
portofoliu, proiect)

Află!
(conținut științific)
Evaluează

Mesaj pentru tine

Varianta digitală

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.
AMII static

AMII animat

AMII interactiv
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CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ –
O ALTFEL DE DISCIPLINĂ
Disciplina Consiliere și dezvoltare personală este
cuprinsă în planul-cadru pentru învăţământul gimnazial, ca
disciplină de trunchi comun în aria curriculară Consiliere
şi orientare, având alocată 1 oră pe săptămâna, pentru
elevii aflaţi în fiecare dintre clasele a V-a - a VIII-a. Ceea ce
o diferențiază de celelalte discipline este că nu se referă
neapărat la o acumulare de cunoștințe, ci mai degrabă la
însoțirea elevului în procesul de descoperire a propriilor
resurse (motivație, aptitudini, interese, stil de învățare etc.) și
limite, de gestionare a emoțiilor și de dezvoltare a abilităților
de comunicare, colaborare, cooperare cu ceilalți. Din acest
motiv, manualul de Consiliere și dezvoltare personală
pentru clasa a VII-a este un instrument de lucru care îl
ajută pe profesorul diriginte, indiferent de specialite, să
ofere oportunităţi de exersare atât a dimensiunii raţionalintelectivă a elevului, dar şi a celei afective, motivaţionale,
atitudinale. Dezvoltarea social-emoţională se constituie de-a
lungul timpului, într-o abilitate transferabilă pentru elevi,
care le va permite adaptarea rapidă la schimbările sociale
contemporane.
A răspunde la întrebarea „Cine sunt eu?” presupune a
ne identifica aptitudinile, abilitățile, deprinderile, dorințele,
aspirațiile, valorile, convingerile. Presupune, de asemenea,
acceptarea de sine, a ceea ce suntem, cu calități și limite.
Din acest punct pornește procesul dezvoltării personale.
Conștientizarea a ceea ce suntem acum și a ceea ce ne-am
dori să fim permite schițarea unor obiective de dezvoltare în
anumite arii ale vieții noastre, fixarea unor termene, alegerea unor activități menite să ne maximizeze potențialul, să
ne transforme în cea mai bună versiune a noastră. Cu alte
cuvinte, autocunoașterea ne permite întocmirea unui plan de
dezvoltare personală.
Rolul profesorului este de a oferi elevilor contexte de auto
și intercunoaștere (de afirmare și valorizare a punctelor tari,
de identificare și optimizare a punctelor slabe), de comunicare, colaborare, cooperare, competiție. Foarte important
este cadrul de siguranță pe care profesorul trebuie să îl creeze în clasă, astfel încât copiii să găsească, mai devreme sau
mai târziu, curajul să încerce, să aibă inițiativă, să se îndoiască, să pună întrebări, să greșească.
Un alt aspect foarte important este că disciplina Consiliere
și dezvoltare personală se pliază pe principiile învățării experiențiale, urmărind modificarea comportamentelor elevilor în
urma aplicării în practică a unor concluzii rezultate din analiza
experiențelor personale.
Învățarea experiențială sau învățarea din practică se produce atunci când elevii sunt implicați în activitate, analizează,
determină ce este important de reținut și aplică cele aflate în
situații din viața lor.
Procesul învățării experiențiale cuprinde patru etape –
experiență, analiză, conceptualizare și aplicare.
Experiența reprezintă situația în care sunt implicați elevii
la începutul orei, introdusă de profesor, al cărui rol în această
primă etapă este de a o genera și de a asista grupul de elevi în
parcurgerea ei. Pentru ca demersul să fie eficient, profesorul
trebuie să aibă în vedere niște obiective clare și să adapteze
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experiența la acestea. Dat fiind specificul consilierii, este
important ca experiența să faciliteze întâlnirea directă cu probleme practice și personale.
Analiza sau reflectarea asupra activității este etapa în
care se discută despre ceea ce s-a întâmplat, cum s-au
simțit elevii, modul în care au relaționat. Împărtășirea
experienței, a gândurilor și emoțiilor trăite, prelucrarea
celor întâmplate oferă posibilitatea unor clarificări. În
această etapă, rolul profesorului este de a facilita discuțiile,
prin asigurarea unui mediu securizant și prin formularea
de întrebări deschise, menite să stimuleze comunicarea.
Conceptualizarea este etapa în care elevii vor interpreta
cele discutate anterior și vor extrage niște principii după care
se vor ghida ulterior. Având în vedere vârsta copiilor cărora li
se adresează, rolul profesorului în această etapă este foarte
important, el fiind cel care trebuie să conducă discuțiile către
definirea conceptelor-cheie, rezumarea celor învățate în propoziții clare și concise, aplicabilitatea cunoștințelor în viața
copiilor de fiecare zi.
Aplicarea, ca ultimă etapă a ciclului învățării experiențiale,
este aceea în care elevii, pe baza concluziilor extrase, integrează în viața lor comportamente noi. Asumarea deciziei
pentru modificarea comportamentelor le revine în totalitate,
profesorul neavând control asupra modului în care aceștia vor
aplica sau nu cele învățate. Acesta îi poate ghida însă către
dezvoltarea unui plan individual de acțiune prin adresarea de
întrebări referioare la modul în care cele învățate ar putea fi
folosite în viața lor, la consecințele aplicării/neaplicării cunoștințelor dobândite în situații personale, la identificarea de pași
necesari în schimbare și de persoane de suport.
În concluzie, pentru a facilita învățarea în cadrul acestei
ore, este de dorit ca profesorul să creeze un climat afectiv
securizant, să stabilească obiective clare, să genereze experiențe de învățare relevante pentru viața personală a elevilor, să
permită autoevaluarea.

CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ –
O ALTFEL DE DISCIPLINĂ
Evaluarea la disciplina Consiliere și dezvoltare personală
este o radiografie a felului în care se face transferul în viața
de zi cu zi a celor învățate și nu un prilej de critică și ierarhizare. Deși evaluarea la această disciplină nu se concretizează
într-o notă, este important progresul fiecărui elev în propria
dezvoltare personală.
Dacă analizăm cu atenție structura competențelor generale
din programa școlară, vom observa o particularitate aparte la
disciplina Consiliere și dezvoltare personală, respectiv accentul pus pe abilități și atitudini:
1.	Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de
viaţă sănătos și echilibrat.
2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și
extrașcolare.
3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor
pentru progres în învățare.
4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea informațiilor despre sine, educație și
ocupații.

Procesul de evaluare a atitudinilor și al valorilor este
complex, de mare subtilitate, şi presupune înţelegerea mecanismelor de interiorizare. Această apreciere de
nuanță și de rafinament, cu surprinderea elementelor
de determinare și motivație interioară din partea elevilor, poate fi făcută cel mai bine prin proiecte și cu ajutorul
portofoliului.
În documentul Coordonate ale unui nou cadru de
referinţă al curriculumului național se spune despre portofoliu că este un instrument evaluativ şi formativ, în egală
măsură. Datorită avantajelor sale multiple, portofoliul a
devenit un instrument preferat în ţările UE pentru evaluare/autoevaluare, dar şi pentru formarea competenţelor
educaţionale/profesionale.
LEN introduce portofoliul de învăţare începând cu ciclul
primar şi îl asociază cu planul individual de învăţare.
Măsura ca atare se înscrie într-o direcție care vizează inovarea instrumentelor de evaluare şi formare.

Portofoliul personal de învățare este un instrument complex, care se construiește de-a lungul unei perioade mai mari
de timp și care poate conține: teme de reflecție, replici sau
idei apărute în interacțiunea cu ceilalți parteneri de comunicare, citate sau desene motivaționale, comentarii pe marginea
unor imagini sau citate/cărți citite, idei principale ale unor
lecții, teme rezolvate, experiențe de comunicare și învățare
(participare la anumite evenimente formale și nonformale),
sentimente și emoții exteriorizate (prin desen sau cu ajutorul cuvintelor), reacții în anumite situații, întrebări la care se
caută răspuns, rezultate ale unor experimente, chestionare,
teste, referate, proiecte, grafice, hărți, diagrame organizatori
grafici diverși, enunțuri autoevaluative, liste cu resurse utile:
titluri de texte, titluri de filme, emisiuni interesante, melodii
cu impact etc.

De ce este considerat portofoliul un instrument valoros?
Pentru că în procesul de construcție îi dă posibilitatea
elevului să se cunoască și să-și autoaprecieze munca (preponderența funcției educativ-formative a evaluării).
Pentru că îi dă posibilitatea profesorului să formuleze judecăți de valoare pe baza unui ansamblu de rezultate.
Mai mult decât atât, profesorul îi poate da feedbackuri
elevului pe parcursul construcției portofoliului, ceea ce
înseamnă că elevul are șansa de a-și modifica/regla pozitiv comportamentele. Treptat, elevii învață să-și asume
mai multă responsabilitate pentru procesul de învățare și
încep să-și dezvolte capacitatea de autoevaluare. Aprecierile sincere, exprimate constant de către profesori, sunt
interiorizate de către elevi, devenind de multe ori repere în
formarea imaginii/conceptului de sine.

Proiectul este una dintre cele mai valoroase metode folosite în învățare, dar și o modalitate de evaluare complexă.

Caracteristicile proiectului sunt cuprinse sintetic în organizatorul grafic de mai jos:

•stimularea, stabilirea
obiectivelor,
împărțirea sarcinilor,
cercetare/creație,
procesarea
materialului,
realizarea formei
finale, prezentarea,
feedbackul

•elevii au ocazia
de a-și folosi
competențe
formate la mai
multe discipline

O activitate
desfășurată în etape

O temă abordată
diferit

O activitate
integrată

Un produs (ceva, nu
despre ceva)

•pleacă de la o temă
studiată în clasă; se
adaptează nivelului de
vârstă și de studiu
(începători, avansați
etc.)

• poate fi: carte,
broșură, pliant,
poster, ghid,
revistă, ziar, piesă
de teatru, obiect
util, studiu de caz,
sondaj de opinie
etc.
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CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ –
O ALTFEL DE DISCIPLINĂ
Iată ce avantaje prezintă utilizarea metodei proiectului:
Elevii pot demonstra ceea ce au învățat, descoperind singuri răspunsul la întrebarea Ce pot face cu ceea ce am învățat
la școală?; învățarea capătă un sens pentru că nu a fost doar
teorie, a fost ceva, nu despre ceva.
Abordarea este integrată: elevii combină cunoștințe și
deprinderi multiple.
Elevii hotărăsc singuri conținutul și forma, iau decizii, își
pun în valoare punctele forte (motivație intrinsecă), învață prin
cooperare.

În cadrul orelor de Consiliere și dezvoltare personală
o valoare deosebită o au proiectele de grup, o strategie în
care comunicarea se împletește cu învățarea prin cooperare. Este important în egală măsură produsul realizat, dar
și procesul, în care participanții lucrează în parteneriat și
pun la comun abilități specifice, fără temerea că vor greși.
Grupurile formate aleator vor aduce împreună fete și băieți,
cu caracteristici diferite; în construcția proiectului, aceștia
se vor cunoaște mult mai bine.

Sugestii de activități pentru ora de Consiliere și dezvoltare personală:
• Sunt valoros
Materiale necesare: coli, pixuri
Desfășurarea activității:
Se scriu pe tablă/coală de flipchart diferite afirmații referitoare la imaginea de sine și se solicită elevilor să le bifeze
pe acelea care li se potrivesc. Se cere elevilor să își evalueze
propria imagine. Se discută pe marginea alegerilor făcute. Se
subliniază rolul unei imagini pozitive de sine.
Exemple de afirmații:
Îmi place felul în care arăt.
Mă accept aşa cum sunt.
Cred în mine.
Sunt la fel de valoros/valoroasă ca oricare altul.
Sunt unic(ă) și deosebit(ă).
Sunt mândru/mândră de mine.

• Globul de cristal
Materiale necesare: coli A4, coli de flipchart, creioane colorate, pixuri
Desfășurarea activității:
Elevii sunt invitați să-și imagineze că sunt în posesia unui
glob de cristal care poate prezice ocupațiile viitorului. Pe
o coală A4 notează, împreună cu colegul de bancă, cât mai
multe ocupații noi. Pe o coală de flipchart profesorul listează
toate ideile rezultate.
Reflecție și analiză:
După părerea voastră, ocupațiile de azi vor fi necesare și
peste 20 de ani?

• Jurnal de reflecție
Elevii pot fi învățați să se antreneze zilnic, pentru a face
reflecții.
a. Pot începe progresiv, la sfârșitul activităților, prin completarea unor fraze lacunare – timp de 5 minute:
Am descoperit faptul că am următoarele lucruri în comun
cu colegii mei:
Am descoperit următoarele diferențe între mine și ceilalți:
Am descoperit un lucru pe care nu‑l știam până acum despre colegul meu/colega mea X:
b. Următorul pas poate fi răspunsul la întrebări date, care
au legătură cu activitatea desfășurată:
Cum îți manifești grija față de colegii tăi? Dar față de
profesori?

Cum poți fi mai atent la nevoile celor din jur?
Care sunt elementele care te ajută să înțelegi când cineva
este fericit, trist, speriat, plictisit, furios, curios?
Care sunt avantajele pe care le ai atunci când faci parte dintr‑un grup unit?
c. Un alt pas gradat ca dificultate poate fi eseul de 5 minute,
pe marginea unor afirmații date – afirmații care pot reprezenta concluzia activităților desfășurate.
Exemple:
Deși venim din diferite culturi și avem diferite etnii și religii,
toți suntem interconectați.
Indiferent de diferențele dintre noi, ar trebui să învățăm să
ne respectăm și să ne apreciem unul pe celălalt.
Atitudinea față de cei din jur ne definește.
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INTERVIU CU GABRIELA BĂRBULESCU –
AUTOR AL MANUALULUI LITERA
Stimată doamnă Gabriela
Bărbulescu sunteți profesor
formator, psiholog șco
lar și
un foarte cunoscut și res
pectat autor de manuale
și auxiliare școlare. La
disciplina Consiliere și dezvoltare personală, pentru care aţi realizat manualul
de clasa a VII‑a, elevii primesc informații concrete care
îi ajută în viață, care le dezvoltă gândirea sistemică și
le îmbogățește cultura generală. Vă întrebăm, așadar,
cum se pregătesc elevii pentru viață prin studiul acestei
discipline?
Disciplina Consiliere și dezvoltare personală este o
disciplină atipică. Nu este o disciplină despre ceva, ci despre cineva. Mai precis, este despre elev în relație cu el
însuși și despre elev în relație cu ceilalți – colegi, prieteni,
părinți, profesori etc. În orele de consiliere și dezvoltare
personală elevul are posibilitate să se descopere și să înțeleagă cum funcționează în interacțiunile cu cei din jur ca
să își poată regla comportamentele. Obiectivul major este
integrarea armonioasă în societate și pregătirea pentru o
viață de adult adaptată aptitudinilor, intereselor, aspirațiilor personale.
Trăim vremuri în care jocurile și filmele pe internet au
câștigat teren în defavoarea cărților? Cum poate câștiga
profesorul lupta cu tehnologia?
Eu nu cred că profesorul ar trebui să lupte cu tehnologia, ci să o folosească. Ar trebui să acceptăm că
tehnologia face parte acum din viața noastră și să identificăm modalitățile în care ne putem ajuta de tehnologie
pentru ca, pe de o parte, să utilizăm resursele pe care
ni le pune la dispoziție în activitatea didactică, iar pe de
altă parte, să validăm nevoia elevilor noștri de a petrece
timp cu dispozitivele electronice. Mai degrabă aș încerca
să orientez relația elevului cu tehnologia către aspectele
pozitive (căutarea/selectarea de informații, utilizarea
unor materiale suport, utilizarea unor aplicații educaționale, utilizarea calculatorului pentru elaborarea/
prezentarea unor materiale, activitate pe platforme de
învățare etc.) decât să interzic sau să evidențiez doar
aspectele negative. Chiar și telefonul mobil poate deveni
o resursă valoroasă în clasă dacă activitatea este organizată și structurată corespunzător.
În ceea ce priveşte relaţia profesor–elev, ce ne-aţi
putea spune în privinţa generaţiilor actuale? Observaţi
schimbări radicale din punctul de vedere al mentalităţii?
Ar fi nepotrivit să generalizez că relația profesor–elev
este într-un fel sau altul. Fiecare profesor este responsabil de relația pe care o construiește cu elevii săi. Ceea
ce primim de la elevii noștri este în strânsă legătură

cu ceea ce le oferim. Ce este evident, generațiile sunt
diferite pentru că societatea este diferită. Și noi, profesorii, suntem diferiți față de cum eram acum câțiva
ani. Cred că rolul nostru este să fim foarte atenți la elevii noștri și să adaptăm procesul didactic în funcție de
realitățile claselor/școlilor. Ceva ce cred că îngreunează
uneori misiunea profesorilor este înțelegerea greșită a
rolului părinților. Aceștia ar trebui să fie parteneri care
să valideze și să aibă încredere în profesionalismul profesorilor. Iar dacă se ivesc disfuncționalități, acestea să
fie rezolvate de pe poziții egale, de parteneri.
Foarte important, să nu uităm că orice relație din școală
este, în primul rând, o relație între doi oameni, indiferent
de rolurile acestora (elev, profesor, părinte, manager, personal auxiliar etc.) și să o tratăm ca atare.
Ce v-a determinat să deveniţi profesor formator?
În devenirea mea profesională, am avut șansa să am
mentori foarte buni cărora le sunt recunoscătoare. La un
moment dat, am considerat că este timpul să dau înapoi
ceea ce am primit. Lucrul cu profesorii în formarea continuă este provocator, dar aduce multe satisfacții. Pentru
fiecare coleg care consideră că a învățat ceva de la mine
știu că merită să continui. Îmi reglez permanent activitatea încercând să fiu la curent cu noutățile din educație ca
să le pot împărtăși. Temele pe care le abordez sunt alese
dintre nevoile identificate din discuțiile cu profesorii, îmi
doresc ca activitățile de formare să fie cu sens și de folos
pentru ei.
Ce le-aţi sugera profesorilor aflați la început de
carieră?
În primul rând, să arate că le pasă. Elevii simt când ești
în fața lor doar ca să bifezi o oră de curs. Apoi, să revadă
periodic metodica predării disciplinei pe care și-au
ales-o și profilul psihologic al vârstei elevilor cu care
lucrează. Să își reamintească principiile didacticii care
vorbesc despre accesibilizarea conținuturilor și despre
respectarea particularităților de grup și individuale. Nu în
ultimul rând, să cunoască foarte bine programa școlară,
de la nota de prezentare până la sugestiile metodologice.
Pe cei care vor fi diriginți, îi rog să nu înlocuiască ora
de Consiliere și dezvoltare personală cu altceva. Această
oră le aduce beneficii foarte mari pentru consolidarea
relațiilor de grup, pentru creșterea motivației elevilor pentru învățare, pentru a-i câștiga pe elevi de partea școlii.
Îi felicit pe colegii profesori că au ales această profesie
în care eu cred în continuare cu tărie, chiar după 30 de ani
de activitate, îi asigur că misiunea de profesor este nobilă,
deși de multe ori dificilă (a fi părtaș la crearea unor destine nu e ușor), și le urez să câștige respectul și încrederea
elevilor lor!
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MOTIVE PENTRU CARE SĂ ALEGEȚI
MANUALUL LITERA EDUCAȚIONAL

1 Manualul este elaborat de un grup de autori alcătuit
din profesori practicieni cu bogată experienţă pro
fesională, condiţie care asigură o calitate metodică
şi pedagogică deosebită.
2 Conținutul prevăzut în programa școlară este
accesibilizat pentru elevii de clasa a VII-a. Pentru
asigurarea înțelegerii, toate conținuturile sunt
susținute cu exemple din viața elevilor, cu imagini
sugestive și cu aplicații relevante.
3 Proiectarea manualului respectă modelul centrat
pe construirea de competențe orientate către starea
de bine și consolidarea încrederii în sine a elevilor,
ca persoane unice și valoroase, care își cunosc
potențialul individual, interacționează armonios cu
ceilalți, învață cu eficacitate și iau decizii școlare,
personale, de carieră și stil de viață sănătos.
4 Activitățile de învățare propuse sunt diverse, specifice atât învățării experiențiale, cu implicarea
directă și activă a elevului în învățare, cât și învățării reflexive. Manualul oferă contexte variate de
aplicare a cunoștințelor dobândite și de formare/
dezvoltare a abilităților elevilor. Întreaga abordare
are la bază stimularea curiozității și a motivației
pentru învățare.

6 Manualul se impune şi prin aspectul general,
printr-un design plăcut şi funcţional, original şi
modern, care contribuie la stimularea şi facilitarea
învăţării. Prin grafica bine realizată, construcția
textului sub forma interogației și utilizarea unor
rubrici semnificative, elevii se orientează ușor în
paginile manualului și în parcurgerea variantei
digitale.
7 Activitățile din manual promovează empatia, toleranța,
au un caracter etic, moral și nediscriminatoriu: respectă principiile care nu fac nicio deosebire de rasă,
naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,
convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap,
boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată.
8 Paginile de evaluare conțin metode și instrumente
complementare de evaluare (proiecte, portofolii,
investigații etc.) cu grad ridicat de relevanță pentru
aplicabilitatea în viața de zi cu zi. Itemii de evaluare
propuși acoperă întreaga gamă a tipologiei itemilor
(obiectivi, semiobiectivi și subiectivi) și sunt însoțiți
de sugestii de rezolvare când este cazul.
9 Componenta de autoevaluare este foarte bine
reprezentată, îi oferă elevului contextul de a fi
conștient de propriul progres și de a identifica
modalități de autoreglare a propriei învățări.

5 Există numeroase sarcini de învățare care încura
jează comunicarea, colaborarea, cooperarea între
elevi marcate prin rubricile „Activitate în grup“ și 10 Manualul digital care însoțește manualul tipărit
„Activitate în pereche“.
oferă material informativ suplimentar, exerciţii
Elevii sunt puși în situația de a discuta liber, de a-și
interactive, jocuri educaţionale, animaţii, filme şi
spune părerea, de a privi critic anumite situații, de a
simulări care prin utilizare aduc un plus de valoare
aplica ceea ce învață, dar și de a împărtăși ceea ce
în procesul de dezvoltare personală.
simt, de a se autoevalua etc.
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ETAPELE DE ALEGERE A MANUALELOR
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:

1
2
3
4

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

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

5
6
7

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.

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

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.

CURSURI ON-LINE GRATUITE PENTRU
PROFESORI www.cursuridigitale.ro
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.
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CASELE CORPULUI DIDACTIC

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
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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

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

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

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. Petöfi 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 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
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