
1

Manuale digitale

Manualele de limba engleză 
pentru clasa a V-a aprobate 
MEN, de la Editura Litera

GI INAM ALZ
Limba engleză

Revista

BONUS
Planificarea 

calendaristică





4 – 5        Informații utile pentru profesori

Structura anului școlar                                                                                                                              
Zile Internaționale

6-9          Manualele de limba engleză pentru clasa a V-a aprobate MEN, de la Editura Litera
                 Prezentarea manualelor, variantele tipărite și digitale
                 De ce să alegem manualele Macmillan-Litera, articol de prof. Ana-Magdalena Iordăchescu               

10 -13     Limba engleză L1 și L2. Caiete de activități pentru clasele V-VIII

14 – 15     Comunitatea Litera Educațional

Clubul profesorilor din România
Clubul de carte Printre litere
Micul librar

16            Editura Litera – marele câștigător al licitației de manuale pentru clasa a V-a! 
 Etapele de alegere a noilor manuale aprobate MEN, pentru clasa a V-a
 Premieră pentru diriginți: manualul de consiliere și dezvoltare personală

sumar



4

FEBRUARIE MARTIE APRILIE

MAI IUNIE

SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE

DECEMBRIE IANUARIE FEBRUARIE

structura anului școlar 2017 – 2018*

Semestrul I
11 septembrie 2017  – 2 februarie 2018

Semestrul al II-lea
12 februarie 2018 – 15 iunie 2018

Zile Internaționale (vezi pagina 5)

Vacanța de iarnă 

Vacanța intersemestrială 

Vacanța de primăvară 

Vacanța de vară

Sărbători legale 
30 noiembrie 2017 – Sfântul Andrei
1 decembrie 2017 – Ziua Națională a României
25 – 26 decembrie 2017 – Crăciunul
1 – 2 ianuarie 2018 – Anul Nou
24 ianuarie 2018 – Ziua Unirii Principatelor Române
8 – 9 aprilie 2018 – Paștele
1 mai 2018 – Ziua Muncii
27 – 28 mai 2018 – Rusaliile
1 iunie – Ziua Copilului

31 martie – 10 aprilie 2018

23 decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018

 3 – 11 februarie 2018

16 iunie 2018 – 9 septembrie 2018

11 septembrie – 15 iunie: 35 de săptămâni, 167 de zile de cursuri**

*Prezenta structură a anului școlar 2017 – 2018 este valabilă pentru învățământul 
gimnazial și este  întocmită conform prevederilor Ordinului nr. 3382/24.02.2017, 
emis de ministrul educației naționale.
 
**Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri 
(11 septembrie 2017 – 8 iunie 2018)

Programul național  „Școala Altfel”  se va desfășura în 
perioada 2 octombrie 2017 – 31 mai 2018, pe o perioadă 
de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se realizează 
la decizia unității de învățământ.
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16 februarie
Ziua Mondială a 
Cititului Împreună

22 martie
Ziua Mondială a Apei

6 aprilie
Ziua Internațională 
a Sportului pentru 
Dezvoltare și Pace

2 aprilie
Ziua 
Internațională 
a Cărții 
pentru Copii

22 aprilie
Ziua Internațională 
a Planetei Pământ

21 septembrie
Ziua Internațională 
a Păcii

1 octombrie
Ziua Mondială a Muzicii

17 noiembrie
Ziua 
Internațională 
a Elevilor 
și Studenților

5 iunie
Ziua Mondială a Mediului 
înconjurător

22 mai
Ziua Internațională pentru 
Diversitate Biologică

21 martie
Ziua Internațională a Poeziei

21 februarie 
Ziua Internațională 
a Limbii Materne

8 martie
Ziua Internațională a Femeii

20 martie
Ziua Internațională 
a Francofoniei

10 decembrie
Ziua Internațională 
a Drepturilor Omului

5 octombrie
Ziua Mondială 
a Profesorului

1 Iunie
Ziua 
Copilului 

zile internaționale

23 aprilie
Ziua 
Mondială 
a Cărții
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APROBAT 

MEN
2017

Manualele de limba engleză pentru clasa a V-a, realizate de Editura Litera și elaborate în conformitate 
cu noua programă școlară, au fost declarate câștigătoare la licitația MEN 2017. Ele au fost concepute 
pe baza materialelor de învățare a limbii engleze elaborate de Macmillan Education, renumită prin 
calitatea materialelor destinate învățării acestei limbi. 
Manualele Litera oferă copiilor mai mult decât învățarea unei limbi străine: îi învață tehnici și strate-
gii care îi vor ajuta să devină eficienți și independenți în studiul limbii engleze. Construcția lecțiilor 
facilitează formarea competențelor prevăzute în programă, iar activitățile propuse – diverse și atrac-
tive – respectă particularitățile vârstei elevilor de clasa a V-a. Manualele oferă flexibilitate în învățare, 
limbaj și conținut, fiind instrumente educaționale de înaltă ţinută ştiinţifică şi metodică. 

Coperte broșate

Nr. de pagini: 128/volum

Format: 205x260

Interior color

Află din pagina 16 a revistei cum poți comanda pentru întreaga 
clasă noile manuale de engleză aprobate MEN!

MAnuALE PEntru CLASA A V-A
LIMBA EngLEZă. LIMBA MODErnă 1
LIMBA EngLEZă. LIMBA MODErnă 2

Autori: Fiona Maucheline
Daniel Morris
Catherine Smith
Ana-Magdalena Iordăchescu
Mariana Stoenescu

Autori: Emma Heyederman  
Fiona Maucheline 
Ana-Magdalena Iordăchescu 
Mariana Stoenescu
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APROBAT 

MEN
2017 În urma colaborării editurilor Macmillan și Litera s-au creat 

aceste manuale de limba engleză (avansați și începători), 
care arată mai puțin ca instrumente de lucru și mai degrabă 
ca o invitație la creativitate. Spiritul jucăuș al acestora este 
extrem de atractiv și eficace pentru copii. Sunt proiectate în 
conformitate cu noul curriculum și ne ajută pe noi, profesorii, 
la desfășurarea lecției în clasă, lăsând loc propriei imaginații, 
prin adaptarea conținutului la specificul fiecărei ore de curs.

De-a lungul anilor am experimentat la orele de limba en-
gleză diverse manuale ale editurilor prezente pe piața de 
carte străină. Dar de câțiva ani, prefer materialele Macmillan, 
care sunt atractive și motivante, au activități de vocabular și 
gramatică bine structurate, centrate pe comunicarea natu-
rală, cu resurse online ușor accesibile.

Elevii devin conștienți de capacitățile lor, încrezători în pro-
cesul de învățare și vorbitori excelenți. Ei descoperă calea 

spre succes – la școală, la examene și pe tot parcursul vieții!
Cei 174 de ani de experiență a editurii Macmillan au propulsat-o printre liderii mondiali pe piața materialelor 
de predare-învățare a limbii engleze. 

Noile manuale Macmillan-Litera au câte 8 module, urmate de o secțiune de verificare retrospectivă a infor-
mațiilor și deprinderilor. Fiecare modul combină temele și informațiile legate de cultura anglofonă și inter-
națională cu elemente de gramatică, vocabular, pronunție și ortografie. Problematica textelor și a situațiilor 
de achiziție și utilizare a limbii engleze îmbină firescul cotidian cu explorarea tărâmurilor mai îndepărtate și 
a universului virtual.

Dificultățile tipice pentru gramatica și practica limbii engleze sunt surmontate ingenios și atrăgător prin in-
termediul unor jocuri, glume, „Collaborative Projects” și „pastile” intitulate „Let’s have fun!”. Învățarea devine 
astfel plăcută, spiritul jucăuș al copilăriei este captat și îndreptat spre activități exploratorii. Imaginația, deli-
ciul ineditului și excentricului, seducția ingeniozității merg mână 
în mână cu exercițiile repetitive și efortul sistematizării informației.

Manualele de limba engleză Macmillan-Litera, câștigătoare ale licitației 
2017, le oferă copiilor mai mult decât învăţarea unei limbi străine.  
Oferă strategii care îi vor ajuta să devină eficienţi și independenţi în 
studiul limbii engleze dar și o gamă completă de componente de 
învăţare și utilizare a tehnologiei moderne.

Prin conţinut şi mod de prezentare, manualele sunt, mai degrabă, 
o invitație la distracție, la însușirea limbii engleze cu bucurie și 
ușurință. Copiii învață jucându-se și descoperă drumul către tainele 
unei culturi străine, odată cu descoperirea propriei unicități.

Vă invităm să facem această călătorie împreună cu elevii noștri, să 
experimentăm predarea într-un mod distractiv, să fim o contribuție 
pentru ei, onorându-ne astfel profesia!

DE CE Să ALEgEM MAnuALELE 
MACMILLAn – LItErA?

Prof. Ana-Magdalena Iordăchescu
      

Școala Gimnazială nr. 97, București
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PrEZEntArEA MAnuALELOr DE LIMBA EngLEZă
Manualele de limba engleză ale editurii Litera, concepute în colaborare cu Macmillan Education, sunt atractive 
și motivante, cu activități de vocabular și gramatică bine structurate, fiind centrate pe comunicarea naturală.  

Manualul elevului include:
√  Un modul introductiv, de trei pagini.
√  Opt module de 12 pagini.
√  Patru teste de evaluare de câte două pagini după 

modulele 2, 4, 6, 8.
√  Șase pagini de recapitulări finale, la sfârșitul 

manualului.
√  Două pagini de schițe, glume și exerciții de dicție.
√  Un CD-ROM cu manualul în format digital.

Vocabularul este prezentat prin intermediul unor 
imagini reprezentative și înregistrat astfel încât 
elevii să poată exersa pronunția.

Caseta Acum e rândul tău! include o activitate de as-
cultare, care conduce către exersarea vocabularului 
prin scurte dialoguri.

Textele de Exersarea citirii sunt bogate în informații 
și interesante ilustrând folosirea limbii în contexte. 
Ele promovează abilitățile de comunicare și plăcerea 
lecturii.

Gramatica este prezentată în tabele clare. Exerciții 
cu grade diferite de dificultate îi ajută pe elevi să 
exerseze noțiunile de gramatică predate.

Caseta Pronunție apare în fiecare unitate.

Vocabularul este prezentat prin intermediul unor 
imagini reprezentative și înregistrat astfel încât 
elevii să poată exersa pronunția.

Caseta Acum e rândul tău! include o activitate de as-
cultare, care conduce către exersarea vocabularului 
prin scurte dialoguri.

Textele de Exersarea citirii sunt bogate în informații 
și interesante ilustrând folosirea limbii în contex-
te. Ele promovează abilitățile de comunicare și 
plăcerea lecturii.

Gramatica este prezentată în tabele clare. Exerciții 
cu grade diferite de dificultate îi ajută pe elevi să 
exerseze noțiunile de gramatică predate.

Caseta Pronunție apare în fiecare unitate.

LIMBA MODErnă 1 LIMBA MODErnă 2

80

 3 Write complete sentences in your notebook using 
the present continuous negative.

1 I / win / the race .
2 He / play / hockey / today .
3 My friends / watch / TV .
4 Emily / train / for the marathon .
5 We / cycle / now .
6 They / have / fun .

 4 Read the dialogue using the present continuous 
form of the verbs in brackets.

Grammar
Present continuous

affi rmative

long form short form

I am snowboarding I’m snowboarding.

You are doing exercises. You’re doing exercise.

He / She / It is dancing. He / She / It’s dancing.

We / You / They are 
running.

We / You / They’re running.

negative

long form short form

I am not training. I’m not training.

You are not skiing. You aren’t skiing. 

He / She / It is not 
jumping.

He / She / It isn’t jumping.

We / You / They are not 
skating.

We / You / They aren’t 
skating.

We use the Present continuous for 
actions taking place at the moment 
of speaking.

 1 Copy and complete the table with the -ing form 
of the words in the box. Use the spelling rules on 
page 88 to help you.

dive   do   hit   lose   play   swim   watch   win

+ -ing e + -ing double consonant + -ing 

doing

 2 Complete the sentences with the present 
continuous form of the verbs in brackets.

1 It’s April and we … (watch) the London Marathon.
2 Over 30,000 people … (participate) in this marathon.
3 Some people … (run) and others … (jog).
4 Many runners … (collect) money for charity.
5 Look! That man … (wear) strange clothes. He’s 

a chicken!

 do   

80880080

Pronunciation
-ing

 a  Listen and repeat.

doing   hitting   participating   watching

 b  Listen. Which word do you hear?

1 a) swim b) swimming 
2 a) win b) winning
3 a) play b) playing
4 a) train b) training

Ellen Hi, Dave, it’s Ellen. Where are you?
Dave Oh, hi, Ellen. I (1) … (watch) the basketball 

match. The Wild Elephants (2) … (play) 
the Golden Monkeys. The Elephants 
(3) … (not win) at the moment. The 
Monkeys’ Number 7 player (4) … (run) 
now. The Elephants (5) … (not stop) him. 
He’s got the ball.

Ellen Dave, what’s he doing? 
Dave Oh, no! Another three points for 

the Monkeys!

 5  Listen and check. 

Grammar Pronunciation

78

Vocabulary

 1 Which of the words in the box describe the 
actions in the pictures?

catch   dance   dive  hit   jump   kick   lose   run   
score   shout   throw   train   walk   win

 2  Listen and repeat.

78778878

In general, we use:
play with ball sports: play football
go + -ing: go swimming
do + other activities: do athletics

 3 Copy and complete the table with the words in 
the box. Can you add more?

athletics   basketball   cycling   football   golf   
hockey   judo   rugby   snowboarding   surfi ng   
swimming   tennis   yoga

play go do

football

 4 Put the activities in exercise 3 in your order of 
preference. Compare your list with a partner.

1 play football, 2 do athletics …

 5  Listen to Alex and Emily. What sports do 
they do in their free time?

 6 a) Work in small groups. Ask and answer 
questions about the sports you do. 

 b) Report to the class what sports the 
students in your group like doing in their 
free time.

Now say it!

2

1

In our group Maria and David do athletics.

Sport6a
3

ModuleModule

7979779979

We often add -er or player to describe 
a sportsperson:
football player      street dancer

 11 Who does these sports? Add -er to the verb or 
use player to make the sportsperson and write the 
words in your notebook.

basketball    football    golf    hockey    rugby   
surfi ng    swimming    tennis

basketball – basketball player

 12  CLASS VOTE Do you want to try street dancing? 
What other sports would you like to try at school?

 8  Read, listen and check your answers.

 9 Read the text again and say if the sentences are true 
or false.

1 British students always do street dance in their 
PE lessons.

2 There is only one type of street dance.
3 Students at High Park School like doing 

street dance.  
4 Street dancing is an Olympic sport.

 10 Answer the questions.

1 What sports do British students do at school?
2 What is street dancing?
3 Why do some students bring notes from 

their doctor?

dance, but it’s basically a combination of hip-hop 
dance, funk and lots of physical exercise. It’s a lot 
of fun and all the students have a good time. 

The students at High Park School love street 
dancing and are really happy. But is it sport? 
Street dancing isn’t an Olympic sport, but the 
students are doing physical exercise. Some 
teenagers don’t like doing competitive sports like 
rugby or running. They often bring notes from 
their doctors with an excuse, so they don’t do 
anything. These students love street dance and 
there aren’t any notes from the doctor today!

What’s next for British PE lessons? Skateboarding, 
martial arts … yoga?

What sports do British students usually do at school? 
In winter, it’s usually football, hockey or cross-country 
running, and in summer it’s often tennis or athletics. 
But at High Park School, lessons are different. So, 
what are they doing for their PE lessons? 

The students aren’t playing football or hockey and 
they aren’t running. They’re doing a new form of 
exercise – they’re doing street dance!

So, what is street dancing and why are students doing 
it in school? There are many different types of street 

Street dancing in 
schools: is it PE?

4

Reading

 7 Read the headline from a newspaper article. Do you think the article is about a normal PE lesson? 

Vocabulary

Now say it! 

Reading

Manualul elevului include:
√  Modulul introductiv, de cinci pagini.
√  Opt module de nouă pagini, urmate de câte o pagină 

de evaluare.
√  Câte două pagini de recapitulare și consolidare, după 

modulele 2, 4, 6, 8.
√  Un calendar al sărbătorilor din Marea Britanie.
√  Patru ghiduri de scriere de câte două pagini.
√ Trei proiecte de grup, de câte două pagini.
√  Patru pagini de recapitulări finale, la sfârșitul manualu-

lui.
√  O pagină de glume, ghicitori, limerick-uri și exerciții de dicție. 
√  Opt pagini de trimiteri la studiul limbii, care sistema-

tizează noțiunile de vocabular, gramatică și comunicare.
√  Un CD-ROM cu manualul în format digital.
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PrEZEntArEA MAnuALELOr DE LIMBA EngLEZă

Paginile de Redactare oferă un model pentru 
diferite tipuri de texte.

Pagina dedicată Exprimării orale introduce limba 
modernă în situații de comunicare uzuală.

Textele din secțiunea Cultură evidențiază diverse 
aspecte ale vieții din țări în care se vorbește limba 
engleză.

Paginile de Redactare oferă un model pentru 
diferite tipuri de texte.

Pagina dedicată Exprimării orale introduce limba 
modernă în situații de comunicare uzuală.

Textele din secțiunea Cultură evidențiază diverse 
aspecte ale vieții din țări în care se vorbește limba 
engleză.

După fiecare două module există două pagini de 
Evaluare menite să recapituleze vocabularul și noți-
unile de gramatică predate.

Cele șase pagini de Recapitulări finale invită elevii 
să repete și să consolideze noțiunile de vocabular 
și gramatică predate.

După fiecare două module există două pagini de 
Evaluare menite să recapituleze vocabularul și noți-
unile de gramatică predate.

Cele șase pagini de Recapitulări finale invită elevii 
să repete și să consolideze noțiunile de vocabular 
și gramatică predate.

Speaking

108

Speaking
Going to a party 

Listen
 1 Look at the picture. What type of party do you 

think is taking place?

 2  Listen to Alex talking to Ben on the phone 
and answer the questions.

1 When is the party?
2 What time does it fi nish?

 3 Listen and complete the dialogue.

Bye!

Practise
 4 Listen again and repeat the dialogue.

 5 Order the words to make questions. 
Write in your notebook.

1 does / it / What / time / fi nish ?
2 like / you / come / Would / to ?
3 it / start / What / does / time ?

I’m having a barbecue this afternoon. Would you like 
to come?
Yes, I’d love to. What time does it start?
It starts at one o’clock.
What time does it fi nish?

Functional language
Making and accepting 
invitations

OK. See you then.

Brilliant. See you at one o’clock.
At about (2) …

And what time does it fi nish?
It starts at one o’clock.

Happy birthday! What time does it start? 
It’s my birthday.

Yes, I’d love to. What are you celebrating?
I’m having a barbecue (1) … 

Would you like to come?

 ROLE PLAY Invite your favourite cartoon 
character / actor / singer to your birthday party. 
Make up a dialogue similar to the one 
in exercise 3. Work with a partner.

108110088108

109

  Speaking task
  Write a dialogue between you and Ben.

 Step 1
Imagine it is your birthday and you are having 
a party. First, choose a party type below.

 Step 2
Decide what you say.

I’m having a ... on … 
Would you like to come?
It’s my …
It starts at ...
It fi nishes at ...
See you then.

Decide what Ben says.

Yes, I’d love to. What are you celebrating?
What time does it start?
And what time is it going to fi nish?
See you at …

 Step 3
Write your dialogue.

 Step 4
Work in pairs. Take it in turns to practise your 
dialogue.

Culture
Festivals

 6  Read and listen to the information about 
festivals. Then answer the questions. 

1 When is the Notting Hill Carnival?
2 What do people wear?
3 How long does the Adelaide Fringe Festival last?
4 When is it? 

 7 What do you celebrate in your country? How do 
you celebrate it? 

The summer is a great 
time to celebrate.  
In London, in the month of 
August, they celebrate the 
Notting Hill Carnival. It is 
a big street party. People 
wear fantastic costumes 
and walk through the 
streets. Thousands 
of people watch the 
processions and there is 
really loud music. It has 
a real party atmosphere!

The weather in Australia is 
different to the UK. When it’s 
winter in Europe, it’s summer in 
Australia and it’s very hot. There 
are a lot of cultural festivals in 
Australia, including the Adelaide 
Fringe Festival. This is the 
second biggest fringe festival 
in the world – after Edinburgh – 
and it consists of 24 days and 
nights of comedy, music, dance 
and visual arts. The festival is in 
February and March – the warm 
months in Australia.

Bowling party

City bowling alley

7pm–9pm

Picnic in the park

North park

12.30pm–3.30pm

 Singing time!
Follow this link: https://www.youtube.com/
watch?v=8Lu41LulQos. Listen to Celebration – Song 
Around The World

a) Learn the song.
b) In groups perform the song during the 

English class.

109110099109

Module

86

Writing
An e-mail

 1  Read and listen. Answer the questions.

1 What is Lucas’s favourite sport?
2 Why does he like it?
3 What equipment does he need?
4 How often does he do it?

86886686

 2 Match the sentences halves then rewrite them with so.

I live near the beach, so I love all water sports.
1 I live near the beach
2 I can’t throw or catch a ball
3 I’m good at running
4 My dad is good at tennis 
5 I love swimming 
6 We live near the mountains

 3 Write an e-mail about your favourite 
sport. Follow these steps.

Language

Writing an e-mail

 Step 1 Plan
Make notes under three headings:
1 What’s your favourite sport? Why?
2 What equipment do you need?
3 How often / When do you do your 
 favourite sport?

 Step 2 Write
Write a fi rst draft. Organize your 
writing in three paragraphs. Use your 
notes from Step 1 and the e-mail 
on this page to help you.

 Step 3 Check
Check your work. Try to include so and 
adjectives of opinion.

 Step 4 Write
Write your fi nal copy and hand in your 
work.

so
Firstly, I live near the sea, so I love all water sports.
A good surfboard costs more than €400, so surfi ng 
is expensive.

a) he’s teaching me to play.
b) I like athletics.
c) I’m in the school 

swimming team.
d) I often go skiing. 
e) I love all water sports.
f) I don’t like basketball.

Hi! I’m Lucas and I’m from Biarritz, in France. My favourite 

sport is surfi ng. Why do I like surfi ng so much? There are 

two reasons. Firstly, I live near the sea, so I love all water 

sports. Secondly, surfi ng is an exciting sport! My mum 

says it’s dangerous and diffi cult, but I think it’s amazing! 

You need a wetsuit and a surfboard. A good surfboard 

costs more than €400, so surfi ng is expensive. You can 

borrow a board from a friend of course, that’s free!

I usually go surfi ng at the weekend with my friends. We 

aren’t surfi ng at the moment because we’ve got exams 

next week!

To:

From:

Subject: My favourite sport
Lucas

Sam

 Class portfolio 3 page 119
In small groups design a portfolio 
with the title ”Sport is fun and healty”.

Writing Culture

Manualele tipărite sunt însoțite de câte un CD care cuprinde varianta digitală, având un conținut similar variante-
lor tipărite.
Acestea conțin în plus exerciții interactive, jocuri educaționale, animații, filme și simulări care aduc un plus de 
valoare cognitivă. Paginile din manualele digitale pot fi vizionate pe desktop, laptop, tabletă, telefon, oferind o 
experiență excelentă de navigare. 

Varianta digitală

cursmanualdigital.ro

Pentru ca profesorii să afle tot ce au nevoie despre manualele digitale și utilizarea lor, Litera Educațional oferă 
cursuri online GRATUITE, organizate pe platforma cursmanualdigital.ro. La absolvirea cursului, profesorii 
vor primi o adeverință acordată de Casa Corpului Didactic București.
Pe platforma cursmanualdigital.ro, profesorii vor putea accesa GRATUIT tutoriale, unde le este explicat, pas 
cu pas, modul de utilizare a manualelor digitale: de la informații tehnice despre suporturile pe care le pot 
folosi până la accesarea conținutului propriu-zis.

Cursuri online gratuite pentru profesori
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caiete de pregătire. Clasele V-VIIIcaiete de activități. Clasa a V-a

Copertă broșată

Nr. de pagini: 104

Format: 205x260 

Interior color

Preț: 3990lei

Copertă broșată

Nr. de pagini: 96

Format: 205x260 

Interior color

Preț: 3990lei
Auxiliare 

pentru
 manualele 

aprobate 
la licitația
 MEN 2017

Caietele de activități pentru limba engleză, clasa a V-a, pentru începători 
și pentru avansați, au fost concepute pe baza materialelor elaborate de 
prestigioasa editură Macmilan Education, renumită prin calitatea cursu-
rilor destinate învățării. Materialele sunt adaptate de profesori români cu 
experiență și respectă programa şcolară aprobată prin Ordinul ministrului 
educaţiei naţionale nr. 3393/28.02.2017 
Activitățile de învățare propuse sunt diverse și atractive și au scopul de a consoli-
da abilitățile gramaticale, vocabularul și deprinderile lingvistice ale elevilor. Întreaga 
abordare are la bază stimularea curiozității și a motivației pentru învățare. 
Caietele se impun printr-un design plăcut, funcţional şi modern, care contribuie la stimularea şi facilitarea 
învăţării. Pot fi folosite indiferent de manualul utilizat la clasă.

ModAlități dE coMANdă:
  Trimiteți e-mail la comenzi@litera.ro.
   Sunați la 0746 290 648, 0748 881 184, 0752 548 372.
  Trimiteți un SMS cu textul CARTE la 1800 (tarif normal).  
Un operator al editurii vă va contacta pentru preluarea comenzii.
  Intrați pe www.litera.ro.

ofEriM discouNt 50% 
indiferent de valoarea 

comenzii, pentru caietele 
English practice L1 și 
English practice L2, 

clasa a V-a!
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ofErtă clAsElE Vi-Viii
discount            valoare comandă

 30%                       până la 250 lei 
35%                            250–750 lei
40%                         peste 750 lei        

ModAlități dE coMANdă:
  Trimiteți e-mail la comenzi@litera.ro.
   Sunați la 0746 290 648, 0748 881 184, 0752 548 372.
  Trimiteți un SMS cu textul CARTE la 1800 (tarif normal).  
Un operator al editurii vă va contacta pentru preluarea comenzii.
  Intrați pe www.litera.ro.

caiete de activități. Clasa a VI-a

Litera și Macmillan Education vă recomandă caietele de limba engleză pentru gimnaziu, începători 
și avansați!

• Sunt concepute pe baza materialelor de învățare a limbii engleze elaborate de Macmillan Education, edi-
tură renumită prin calitatea materialelor destinate educației, oferind o metodă nouă, recomandată de mulți 
profesori de limba engleză.
• Sunt adaptate de profesori români cu experiență, în conformitate cu programa şcolară în vigoare.
• Propun o abordare originală, concepută pentru consolidarea abilităților gramaticale, a vocabularului și a 
deprinderilor lingvistice ale elevilor.
• Se impun printr-un design plăcut, funcţional şi modern, care contribuie la stimularea şi facilitarea învăţării.
• Pot fi folosite indiferent de manualul utilizat la clasă.
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caiete de pregătire. Clasele V-VIIIcaiete de activități. Clasa a VII-a

Litera și Macmillan Education vă recomandă caietele de limba engleză pentru gimnaziu, începători 
și avansați!

• Sunt concepute pe baza materialelor de învățare a limbii engleze elaborate de Macmillan Education, edi-
tură renumită prin calitatea materialelor destinate educației, oferind o metodă nouă, recomandată de mulți 
profesori de limba engleză.
• Sunt adaptate de profesori români cu experiență, în conformitate cu programa şcolară în vigoare.
• Propun o abordare originală, concepută pentru consolidarea abilităților gramaticale, a vocabularului și a 
deprinderilor lingvistice ale elevilor.
• Se impun printr-un design plăcut, funcţional şi modern, care contribuie la stimularea şi facilitarea învăţării.
• Pot fi folosite indiferent de manualul utilizat la clasă.
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caiete de activități. Clasa a VIII-a

ofErtă clAsElE Vi-Viii
discount            valoare comandă

 30%                       până la 250 lei 
35%                            250–750 lei
40%                         peste 750 lei        

ModAlități dE coMANdă:
  Trimiteți e-mail la comenzi@litera.ro.
   Sunați la 0746 290 648, 0748 881 184, 0752 548 372.
  Trimiteți un SMS cu textul CARTE la 1800 (tarif normal).  
Un operator al editurii vă va contacta pentru preluarea comenzii.
  Intrați pe www.litera.ro.
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Clubul Profesorilor din România este o plat-
formă online care oferă informații, suport și 
consilere dascălilor din România. În plus, cali-
tatea de membru le oferă acestora avantaje 
importante:

reducere 40% la o gamă largă de cărți 
comandate pe www.litera.ro
voucher în valoare de 100 lei pentru 
achiziționarea de carte de pe www.litera.ro
biblioteca clasei (corp de mobilier și cărți), 
în valoare de 500 lei
produse educaționale, în valoare de 600 lei

Clubul de carte Printre Litere este un 
proiect dezvoltat la nivel național, în-
cepând cu anul 2016, și este destinat 
elevilor de școală primară și gimnazială. 
Prin acest club, Litera Educațional își 
propune să cultive copiilor plăcerea și 
obișnuința de a citi, cu sprijinul părinților, 
al dascălilor și al altor personalități care 
îi pot influența în acest sens. În fiecare 
lună, în cadrul Clubului de carte Printre 
litere, copiilor li se propun cărți menite 
să îi atragă spre lectură. 

comunitatea LItErA EDuCAȚIOnAL

Urmăriți-ne pe      
      Clubul Profesorilor din România

Peste 
15 000 
de elevi

MEMbri

Creștem cititori!

Editura Litera este permanent preocupată de calitatea materialelor 
educaționale. Astfel, au fost încheiate parteneriate cu edituri 
de prestigiu internațional în domeniul educației, precum: 
Macmillan, National Geographic, Maison des Langues, 
Giunti.

Litera Educațional, parte a Grupului Media Litera, publică și distribuie anual peste 100 
de manuale și auxiliare școlare  avizate de Ministerul Educației Naționale, precum și 
opere din bibliografia școlară. Din anul 2017, Litera Educațional deține exclusivitate 
pentru editarea de cărți educaționale Disney, sub imprintul Disney Educațional.

Peste 
20 000 

de profesori
îNscriși
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Membrii Clubului de carte 
Printre litere beneficiază GRATUIT 
de numeroase materiale: 

Catalogul clubului, cu apariție 
lunară, conține informații, sfaturi, 
descrierea amănunțită a cărților 
propuse pentru lectură

Jurnalul de lectură, unde elevii 
își pot nota impresii despre cartea 
citită

Pașaport de cititor – unde pro-
fesorul notează cărțile cititite de 
elevi 

Insigne, cărți și alte obiecte oferite 
cadou.

„Micul librar” este un proiect realizat sub egida Clubului de carte 
Printre Litere. 
Elevi de școală primară sunt invitați să prezinte și să reco-
mande cărți în librării, în fața unei audiențe alcătuite din 
profesori, părinți și colegi de clasă. Scopul proiectului 
este acela de a-i introduce pe copii într-un mediu cul-
tural, pentru a conștientiza importanța și plăcerea citi-
tului, dar și pentru a le dezvolta abilitățile de comuni-
care și de transmitere a unui mesaj comercial. 
Desfășurată lunar, campania „Micul librar” a ajuns la 
a IV-a ediție. 

Doriți să faceți parte din comunitatea Litera 
Educațional (Clubul Profesorilor din România, 
Clubul de lectură „Printre Litere”, „Micul librar”)? 
Vă puteți înscrie prin e-mail la suport@litera.ro 
sau prin telefon la 0752 548 372.

îNscriEți-Vă!

Un proiect isteț despre cărți și lectură!

www.printrelitere.ro
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Litera – marele câștigător al licitației 
de manuale pentru clasa a V-a organizate 

de Ministerul Educației naționale! 
15 manuale declarate câștigătoare!

Limba şi literatura română
Istorie
Geografie
Biologie
Informatică şi TIC

Limba modernă 1 – Limba engleză
Limba modernă 2 – Limba engleză
Limba modernă 2 – Limba franceză
Consiliere şi dezvoltare personală
Educație tehnologică şi aplicații practice

Educație muzicală
Educație socială
Educație fizică şi sport
Pregătire sportivă practică – Fotbal
Pregătire sportivă practică – Atletism

PREMIERĂ
pentru diriginți

manualul de Consiliere 
și Dezvoltare Personală

Etapele de alegere a manualelor 
pentru clasa a V-a 

Consultați integral manualul propus, 
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 varianta de manual potrivită 
stilului dumneavoastră de predare și 
grupului de elevi pe care îl coordonați.

Informaticianul sau secretara 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. 

1 Accesați site-ul www.manuale.edu.ro și selectați manualul pentru disciplina predată.

2 5

3 6

4 7

Începând din anul școlar 2017–2018, veți putea preda la 
orele de consiliere și dezvoltare personală folosind noile 
manuale aprobate de Ministerul Educației Naționale. La 
licitația pentru manualele de clasa a V-a, manualul de 
Consiliere și dezvoltare personală editat de Litera a fost 
declarat câștigător, cu punctaj mare la calitate. 

Litera – marele câștigător al licitației 
de manuale pentru clasa a V-a organizate 

de Ministerul Educației naționale! 
15 manuale declarate câștigătoare!

Limba şi literatura română
Istorie
Geografie
Biologie
Informatică şi TIC

Limba modernă 1 – Limba engleză
Limba modernă 2 – Limba engleză
Limba modernă 2 – Limba franceză
Consiliere şi dezvoltare personală
Educație tehnologică şi aplicații practice

Educație muzicală
Educație socială
Educație fizică şi sport
Pregătire sportivă practică – Fotbal
Pregătire sportivă practică – Atletism

NOILE MANUALE îN VARIANTELE TIPĂRITĂ șI dIGITALĂ SE POT OBțINE GRATUIT PENTRU 
fIECARE ELEV dOAR îN BAzA ALEGERILOR fĂCUTE dE PROfESORI!

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


