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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

Manualul de franceză, limba modernă 2, clasa a V-a, realizat de Editura Litera și elaborat în conformi-
tate cu noua programă școlară, a fost declarat câștigător la licitația MEN 2017. Manualul a fost con-
cepute pe baza materialelor de învățare a limbii franceze elaborate de Maison des langues, editură 
renumită prin calitatea materialelor destinate învățării acestei limbi. 

Manualul Litera oferă elevilor mai mult decât învățarea unei limbi străine: îi învață tehnici și strategii 
care îi vor ajuta să devină eficienți și independenți în studiul limbii franceze. Construcția lecțiilor faci-
litează formarea competențelor prevăzute în programă, iar activitățile propuse – diverse și atractive – 
respectă particularitățile vârstei elevilor de clasa a V-a. Manualul oferă flexibilitate în învățare, limbaj 
și conținut, fiind un instrument educațional de înaltă ţinută ştiinţifică şi metodică. 

Copertă broșată

Nr. de pagini: 128

Format: 205 x 260 mm

Interior color

Află din pagina 16 a revistei cum poți comanda pentru întreaga 
clasă noul manual de franceză pentru clasa a V-a aprobat MEN!

MAnuAL DE LIMBA FrAnCEZă 
PEntru CLASA A V-A
LIMBA MODErnă 2

Autori: Elena Raisa Vlad
              Mariana Vișan
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APROBAT 

MEN
2017

PrEZEntArEA MAnuALuLuI

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

  Structura manualului
√ Șase unități de câte 18 pagini
√  Două unități recapitulative
√ Un modul de Civilizație pentru a descoperi sărbătorile franceze
√ Un punct DELF – pentru a introduce și pregăti examenul DELF A1
√  Un compendiu de Gramatică, pentru a relua și structura cele mai importante aspecte morfosintactice ale cărții

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

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

de exploatare și de punere în context a achizițiilor

Colțul gramaticii – două pagini de exerciții, pentru a fixa 
noțiunile propuse în lecții.

60 61

Le calen
drier 

scolaire 
en Franc

e

septembre

décembre

novembre

Les vacances de Noël

25 décembre : Noël

Au mois de septembre, c'est  

la rentrée des classes ! 

Le 1er janvier, c'est le  

Nouvel an ! On se souhaite  

la bonne année !

Les vacances de la Toussaint 

1er novembre : la fête des morts

Observe le calendrier des vacances scolaires en France. 
Compare les dates de tes vacances avec celles de la France. 
Tu as les mêmes vacances que nous ? février

avril

juin

Les vacances   

d'hiver

Les vacances de 
Pâques

La fin de l'année scolaire. Ce sont les grandes 
vacances !

Le 2 février, c'est la 

Chandeleur, le jour 

des crêpes !

+ infosEn France, les élèves ont  6 semaines de classe, puis 2 semaines de vacances.  En été, ils ont 8 semaines de vacances.

•  Sortie théâtre, classes de 4e A et 4e C : le 10 décembre.
•  Classe de neige du 5 au 10 février.
•  Voyage en Angleterre des 5e : du 1er au 6 mars.
•  Journée „sécurité routière” pour les classes de 3e : le 4 avril.
•  Sortie „nature”, classes de 6e et 5e : le 5 mai.
•  Cross du collège : le 3 juin.

Les collèges français proposent de 
nombreuses activités et sorties scolaires  
aux élèves pendant l’année scolaire. 

1)  Lis le texte. Le collège propose quelles 
activités ? Quelles activités tu préfères ? 

2)  Constituez des groupes et réalisez une 
liste d’activités extrascolaires que vous 
aimeriez proposer à votre professeur 
principal/ directeur de collège (3 activités 
minimum). Présentez votre liste au reste 
de la classe.

Les activités et les sorties scolaires

Activités et sorties du collège Giacometti

Tu connais des chansons françaises pour le 

Noël? Cherche une chanson sur internet (Petit 

Papa Noël, Mon beau sapin, L’as-tu vu?, Le petit 

renne au nez rouge, Il est né le divin enfant ou 

autre). En classe, choisissez l’une des chansons 

découvertes et essayez de la mémoriser!

60

Colțul lexicului – două pagini de exerciții de vocabular, pen-
tru a susține elevul în efortul de memorare a cuvintelor noi, 
propunându-i activități variate în jurul vocabularului unității.

O pagină de proiecte – în grup și individuale – pentru a va-
loriza achizițiile și a da viață limbii franceze în clasă.

O pagină de abordare transdisciplinară a limbii franceze: Folosesc franceza pentru…, cu scopul de a transforma 
limba franceză într-un veritabil instrument de comunicare și de lucru.

MagAdos – o pagină dublă dedicată descoperirii universului francofon, o abordare ludică și tinerească 
a civilizației.

O evaluare pentru fiecare unitate, construită pe o structură fixă:
√  Patru activități pentru a verifica cele patru competențe 

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

√  Două activități de evaluare a achizițiilor la nivel morfosin-
tactic și lexical.

Projet
s

   de 
classe

Mon projet 
en groupe

Mon projet individuel

ASTUCE

Tu peux préparer la 

brochure des endroits 

préférés des élèves 

du collège.

ASTUCE

Un cybercopain peut 

t’aider à conserver le contact 

avec la langue française 

pendant les vacances.

Je poste un message sur un forum pour 
trouver un cybercopain francophone. 

Nous créons un dépliant touristique 
de notre ville/pays préféré(e). 

• Nous formons des groupes.

•  Nous choisissons une ville 
ou un pays francophone. 

•  Nous élaborons un dépliant 
avec des photos et des 
légendes.

• Nous choisissons un titre.

• Je choisis un site et un forum avec mon professeur.

• Je me présente et je parle de ma famille.

• Je parle de mes goûts.

Nouveau message

Supprimer
Répondre Rép. à tous Réexpédier Imprimer

Salut, 
Je m’appelle Claudia et je suis argentine. J’ai 13 ans et demi, mon anniver-

saire est le 12 novembre. Ma mère s’appelle Graciela, elle est photographe 

et mon père Mateo est médecin. J’ai deux frères, ils sont grands, ils ont 18 

et 21 ans et ils sont sympathiques. Ils s’appellent Oscar et Luis. J’adore les 

voyages et je fais de la danse, mais je n’aime pas les maths ! Contacte-moi 

pour découvrir mon pays et ma culture ! 

Bises, Claudia 

Mini Projet

   Sur le modèle de la 
carte des régions 
françaises, tu crées 
une carte des régions 
de ton pays.

J'utilise le français pour la classe de géographie

La géographie est l'étude de la planète, ses terres, ses caractéristiques, ses habitants et ses phénomènes. 
Une traduction littérale serait « décrire ou écrire sur la Terre ». En France, les élèves découvrent la 
géographie en même temps que l'histoire.

1 |  Regarde la carte et réponds : il y a combien de régions françaises ? 

Géographie

2 |  Observe la carte des régions françaises 
et complète les définitions.

a)  En été, les vacanciers font du surf dans cette région. C’est l' ……………….
b)  C’est une région au bord de la mer. Elle est célèbre pour ses crêpes. C’est la ……………….
c)  Napoléon vient de cette île de la Méditerranée. C’est la ……………….
d)  C’est une île, mais elle ne touche pas la mer. La tour Eiffel est 

dans cette région. C’est l’……………….
e)  C’est là que la fusée Ariane effectue son vol inaugural 

en 1979. C’est la ……………….
f)  C’est la région de la lavande et du Festival de Cannes. 

C’est la ……………….
g)  Elle porte le nom d’un fleuve et c’est la région 

des châteaux. C’est les ……………….
h)  L’hiver les vacanciers font du ski dans 

cette région. Il fait froid pendant l’hiver. 
C’est la région ……………….

i)  Elle partage une frontière avec l’Allemagne. 
On peut voir des cigognes. C’est l’ ……………….

  Observe la carte des régions françaises 

114 115

Varianta  tipărită
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Acest simbol te ajută  
să identifici paginile  

din manual cu activități 
multimedia de învățare 

(AMII).

AMII static
 

Cuprinde: desene, fotografii, diagrame statice, hărți statice.

AMII animat
     

Cuprinde animații sau filme. 

AMII interactiv
  

Cuprinde elemente educaționale cu grad înalt de interactivitate (simulări de 
procese, rezolvare de probleme, experiment şi descoperire, jocuri educative),  

prin care elevul reuşeşte să adauge o valoare cognitivă superioară.

Manualul tipărit este însoțit de un CD care cuprinde varianta digitală, având un conținut similar variantei tipărite.
Acesta conține în plus exerciții interactive, jocuri educaționale, animații, filme și simulări care aduc un plus de 
valoare cognitivă. Paginile din manualul digital 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

De ce să alegeți manualul de limba 
franceză al editurii Litera?

Editura Litera oferă profesorilor formare gratuită pentru 
utilizarea manualelor digitale, prin intermediul platfor-
mei cursmanualdigital.ro.

Editura Litera este partenerul de nădejde al profeso-
rilor, oferind continuitate prin editarea de manuale 
și materiale didactice pentru toată perioada învăță-
mântului gimnazial.

Manualul este elaborat de autori de prestigiu, profesori cu 
experiență la catedră, condiție care asigură o calitate me-
todică și pedagogică deosebită.

Manualul de limba franceză pentru clasa a V-a de la 
Editura Litera a fost declarat câștigător la licitația MEN 
2017, cu punctaj mare la calitate.
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Copertă broșată

Nr. de pagini: 96

Format: 205 x 260 mm 

Interior color

Preț: 2990lei

Copertă broșată

Nr. de pagini: 96

Format: 205 x 260 mm 

Interior color

Preț: 2990lei

caiete de activități. Clasa a V-a

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 
Club @dos L1 și Club @dos L2, 

clasa a V-a!

       

Caietele de activități Club @dos de clasa a V-a, pentru începători și pentru avansați, au fost concepute pe 
baza materialelor elaborate de editura Maison des Langues, renumită prin calitatea cursurilor destinate în-
vățării limbii franceze. 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 consolida abilitățile gramaticale, 
vocabularul și deprinderile lingvistice ale elevilor. Întreaga abordare are la bază stimularea curiozității și 
a motivației pentru învățare.

Club @dos L1, clasa a V-a Club @dos L2, clasa a V-a
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caiete de pregătire. Clasele V-VIIIcaiete de activități. Clasele a VI-a și a VII-a

Club @dos L1, clasa a VI-a

Club @dos L1, clasa a VII-a

Club @dos L2, clasa a VI-a

Club @dos L2, clasa a VII-a
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caiete de activități. Clasa a VIII-a

Litera și Éditions Maison des Langues vă recomandă caietele de limba franceză 
pentru gimnaziu, începători și avansați!

• Sunt concepute pe baza materialelor de învățare a limbii franceze elaborate de 
Maison des Langues, editură renumită prin calitatea materialelor destinate edu-
cației, oferind o metodă nouă, recomandată de mulți profesori de limba franceză.

• Sunt adaptate de profesori români cu experiență, în conformitate cu programa 
şcolară în vigoare.

• Propun o abordare originală, concepută pentru consolidarea abilităților gramati-
cale, a vocabularului și a deprinderilor lingvistice ale elevilor.

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.

Copertă broșată

Nr. de pagini: 96

Format: 205 x 260 mm

Interior color

Preț: 1690
lei2990lei

Copertă broșată

Nr. de pagini: 96

Format: 205 x 260 mm

Interior color

Preț: 1690
lei2990lei

Club @dos L1, clasa a VIII-a Club @dos L2, clasa a VIII-a
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Édition Maison des Langues – un suflu nou pe piața de 
manuale din România

dosar

Articol de prof. Raisa Vlad

Didactica limbii franceze nu a fost nicicând mai efer-
vescentă decât este astăzi, când trebuie să facă față 
provocărilor ridicate de noile tehnologii, noile stiluri 
de învățare și, mai ales, de utilizare a limbilor străine, 
unui mediu din ce în ce mai eterogen și unui public 
mai greu de înscris în tipare. Pe de altă parte, nicicând 
nu au existat atât de multe metode de profil decât 
sunt în prezent pe piață. Dacă Hachette, Didier sau 
Clé nu mai au nevoie de prezentare printre profesorii 
de limba franceză, Maison des Langues este un nume 
mai tânăr și de aceea mai puțin cunoscut. Deși are o 
experiență de numai 10 ani, obiectivul său este unul 
ambițios, acela de a aduce un suflu nou în domeniu.  

Cu o echipă tânără, dar în care se regăsesc și nume 
importante precum Christian Puren sau Sylvie Pois-
son-Quinton, Maison des Langues își face loc, încet 
dar sigur, printre actorii principali ai genului.  Cum 
reușește ? Prin proactivitate, după părerea noastră, și 
printr-un simț special al nevoilor generațiilor actuale 
de elevi, dar mai ales de profesori. 

Poate părea ciudată această focusare pe profesor, într-o 
perioadă în care toate cărțile de didactică pun în cen-

trul învățării elevul. Maison des Langues a înțeles însă 
că pentru a ajunge la elev, pentru ca acesta să devină 
în mod real un actor al învățării și pentru ca toate te-
oriile activ-participative să nu rămână numai în cărțile 
de profil, ci să devină un exercițiu cotidian,  trebuie in-
struiți și ajutați, în primul rând, profesorii. Cum? Prin 
formări permanente și accesibile de oriunde, pe de o 
parte. În acest sens, editura pune la dispoziția dorito-
rilor, contra unei taxe anuale modice, un spațiu virtual 
unde sunt postate, în mod regulat, formări și ateliere 
pe teme din didactica actuală, lecții în format digital, 
documente autentice didactizate și alte resurse utile în 
clasă. În oglindă, o platformă asemanatoare este pusă 
și la dispoziția celor care studiază limba franceză, cu 
activități și documente interactive, dar și cu posibilitatea 
de a fi în contact permanent cu profesorul îndrumător. 

Pe de altă parte, prin crearea de metode care tra-
duc perfect teoriile didacticii actuale și care răspund 
noilor obiective globale ale învățării limbilor străine. 
Astfel, metodele Maison des Langues propun o 
abordare transdisciplinară și activă a conținuturilor, 
o descoperire intuitivă a gramaticii și scenarii de uti-
lizare cât mai aproape de realitate a vocabularului. 
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De asemenea, lexicul, tematicile, 
imaginile alese de autori aparțin 
cotidianului, pun elevul în contexte 
de comunicare actuale.
Nu în ultimul rând, prin realizarea 
de metode perfect adaptate publicu-
lui și exigențelor efective ale clasei. 
Editura pune la dispoziția utiliza-
torilor versiuni ale metodelor sale 
dedicate special anglofonilor sau 
arabofonilor, înțelegând că dincolo 
de discursul centrat pe globalizare și 
uniformizare a practicilor în didacti-
ca limbilor străine, există specificități 
care trebuie luate în considerare 
pentru a obține un produs ușor uti-
lizabil și care să dea rezultate reale. 
Bazându-se pe aceleași principii, 
Maison des Langues a devenit în 
anul 2017 partener al editurii Litera, 
în încercarea de a aduce pe piața 
românească manuale și caiete de activități  care să îmbine, în mod armonios, expertiza autorilor de metode 
internaționale cu realitatea claselor și curriculum-ul din România. Între paginile cărților având sigla EMDL și 
Litera se vor regăsi conținuturi din metodele internaționale consacrate ale editurii, cum ar fi Zoom pentru 
elevii din ciclul primar sau Club Ados pentru gimnaziu, dar care au fost modificate și îmbogățite pentru a 
răspunde nevoilor efective ale publicului din țara noastră. 

Dacă Maison des Langues își propune să aducă un aer proaspăt pe piața internațională a metodelor dedicate 
predării-învățării limbilor străine, editura Litera, la rândul ei, își fixează ca obiectiv ca, prin acest parteneriat, 
să aducă un aer nou pe piața de profil din România. 
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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. 
Desfașurată 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 

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

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 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.

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. 


