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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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Pentru clasa a V-a, este precizată o oră pe săptămână, cu eliminarea capitolului de Geografia populației și a 
așezărilor omenești.
Modul în care sunt abordate subiectele, prin teme cu un pronunțat caracter practic și experențial, pune 
elevul în rolul de participant permanent. Ba mai mult, el este invitat să contribuie cu exemple legate de felul 
în care s-a modificat comportamentul omului modern sau la reflecții profunde privind starea în care se află 
planeta astăzi.
Se propune construirea unui sistem de referință format din elemente cartografice, planeta întreagă cu geosfere 
ei și elementele regionale, în care sunt inserate armonios sisteme și structuri. Interacțiunea om-natură este 
punctată după fiecare temă, pentru a determina reflexia și căutarea unor soluții la starea de fapt întâlnită.
Profesorul este invitat să abordeze temele pluri sau interdisciplinar, dar și transdisciplinar. Acesta are toată 
libertatea de a proiecta activitățile în funcție de spațiul de care dispune, dar și de regiunea sau mediul în care 
activează. Invită elevul la o atitudine reflexivă, dar și responsabilă asupra mediului geografic.
Un element metodologic constant al acestei programe este utilizarea metodei investigației pentru a oferi 
elevului o învățare experențială relevantă. Astfel, elevul va avea o imagine holistică asupra unei situații/probleme 
luată în calcul pentru derularea investigației.
Actuala programă are ca punct de pornire cele opt domenii de competenţe definite de Comisia Europeană: 
comunicarea în limba maternă; comunicarea în limbi străine; competenţe în matematică şi competenţe ele-
mentare în ştiinţe şi tehnologie; competenţe digitale şi de utilizare a noilor tehnologii (TIC); competenţa de a 
învăţa să înveţi; competenţe de relaţionare interperson-
ală şi competenţe civice; spirit de iniţiativă şi antrepreno-
riat; sensibilizare culturală şi exprimare artistică. 

Comparând această programă cu cea anterioară, se pot 
distinge următoarele:
      Actuala programă are patru competențe generale, față 
de opt existente anterior;
    În programa anterioară nu erau asumate și integrate 
competențele de comunicare într-o limbă străină și cele 
de IT, pe când în cea nouă sunt obligatorii.

Toate demersurile prevăzute în noua programă au ca 
punct de debut nevoile elevului și tot la acesta este ra-
portat și finalul, ca un tot armonios. Și nu în ultimul rând, 
atingerea potențialului personal pentru fiecare elev par-
ticipant la educație.

Deoarece dinamica societății este resimțită din 
plin pe toate palierele, tânăra generație avea 
nevoie de o schimbare, de o nouă dimensiu-
ne a proiectării educaționale pentru gimnaziu. 
Programa școlară aprobată în acest an pentru 
disciplina geografie se axează pe dimensiunea 
europeană și respectă Legea Educației Naționa-
le. Totodată, aceasta se bazează pe continuarea 
temelor din clasa a IV-a legate de Univers și țară. 
Dacă la această clasă elevii începeau cunoaște-
rea de la orizontul local, cu puține date despre 
Pământ și locul său în Univers, acum accentul se 
deplasează dinspre global spre local.

Provocările noii programe școlare 
pentru disciplina geografie  Articol de prof.  Violeta Dascălu
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APROBAT 

MEN
2017

Manualul de geografie pentru clasa a V-a de la Editura Litera a fost 
declarat câștigător la licitația MEN 2017. Atât prin structură, cât 
și prin conținut și grafică, manualul este realizat în conformitate 
cu nivelul de vârstă și de înțelegere al elevilor de clasa a V-a. 
Conținuturile științifice și activitățile diversificate, de grup sau 
individuale, corespund nevoilor academice și interesului de cunoaștere 
al elevilor.

Autori: Violeta Dascălu

Diana Alexandra Popovici

Ștefania omrani

Maria Stoica

Copertă broșată

Nr. de pagini: 104

Format: 205 x 260 mm 

Interior color

1. Prezentarea realităţii geografice utilizând mijloace și limbaje specifice
 1.1. Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite
 1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice observate direct sau indirect
2. Raportarea realităţii geografice spaţiale și temporale la reprezentări cartografice
 2.1. Utilizarea tehnicilor de orientare pe hartă/teren
 2.2. Relaționarea scării de proporție cu realitatea geografică
 2.3. Citirea reprezentărilor grafice și cartografice simple
3. Studierea spaţiului geografic, realizând conexiuni cu informaţii dobândite la alte discipline 

școlare
 3.1.  Descrierea unor elemente, fenomene și procese geografice folosind noțiuni din matematică, 

științe și tehnologii
 3.2. Precizarea legăturilor dintre realitatea geografică și fenomene din domeniul științe și tehnologii
 3.3.  Descrierea diversității naturale a realității geografice realizând corelații cu informațiile 

dobândite la alte discipline școlare
4. Elaborarea unui demers investigativ din perspectiva educaţiei permanente și pentru viaţa 

cotidiană
 4.1. Utilizarea metodelor simple de investigare
 4.2. ordonarea elementelor geografice după anumite criterii
 4.3. Aplicarea cunoștințelor și a abilităților dobândite în contexte noi/situații reale de viață

Competențe generale și specifice, conform programei școlare pentru disciplina 
GEOGRAFIE, clasa a V-a, aprobată prin OMEN nr. 3393/28.02.2017
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Varianta  tipărităPrezentarea manualului

Lecții
Pagina de prezentare a unității de învățare

Lecții

Competențe 
vizate

Numărul și 
titlul unității 
de învățare

Conţinuturi – 
informații și 
descri eri ale 
unor elemen te 
și fenomene 
geografice. Imagine 

relevantă

Conținut 
științific

Subtitlu

Titlul lecției

Amintește-ţi!  – 
noțiuni însușite 
anterior necesare 
lecției curente. 

Experiment  – 
realizarea unor 
experimente 
pentru a observa 
și înțelege anu-
mite fenomene 
geografice.

Hartă

Pagină de aplicații Pagină de evaluare

Reprezentare 
grafică

Secvență de 
autoevaluare

Itemi de 
evaluare

Itemi

Important – infor-
mații utile supli-
mentare pentru 
înțelegerea unor 
noțiuni.  

Aplicaţii practice 
– exerciții propuse 
pentru dobândirea 
competențelor 
specifice capito-
lului, dar și pentru 
cunoașterea ori-
zontului local.

observă –  
realizarea unor 
ob servații directe 
sau indirecte 
realizate pentru 
înțelegerea unor 
elemente sau 
fenomene  
geografice. 

Știai că...? – 
curiozități 
cu privire la 
conținuturile 
lecției.

Manualul de Geografie pentru clasa a V-a 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 spe ci fice disciplinei. 
organizarea conținutului permite crearea de relații cu celelalte discipline studiate.
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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 geografie 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 geografie pentru clasa a V-a de la Editura 
Litera a fost declarat câștigător la licitația MEN 2017.
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Copertă broșată

Nr. de pagini: 96

Format: 205x260

Interior color

Preț: 1590lei

Lecția de geografie
Teorie și aplicații
Clasa a V-a

Caietul de activități pentru elevii din clasa a V-a este elaborat pe unități tematice ancorate în realitatea copi-
lului. Prezentat într-o formă deosebit de atractivă, auxiliarul oferă exemple de activități pe care copiii le pot 
urmări cu ușurință. Caietul are la bază structura noii programe și se poate folosi împreună cu manualul de 
geografie Litera pentru clasa a V-a aprobat de Ministerul Educației Naționale.

Auxiliar 
pentru

 manualul 
aprobat 

la licitația
 MEN 2017

OfEriM discOuNt 60% 
indiferent de valoarea 

comenzii, pentru caietul 
Lecția de geografie

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.

caiet de teorie și activități
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De la cele mai palpitante locuri pentru aventură din 
lume, până la plante și animale extraordinare, condiţii 
și forme de relief ieşite din comun, acest atlas te va 
uimi pe măsură ce descoperi unele dintre cel mai 
greu de explorat locuri de pe Pământ!

Copertă cartonată

Nr. de pagini: 144

Format: 240 x 300 mm

Interior color

Preț: 

Copertă cartonată

Nr. de pagini: 160

Format: 215 x 275 mm

Interior color

Preț: 

Această ediţie complet actualizată a celui mai vân-
dut atlas geografic şcolar din lume conţine peste 100 
de hărţi special create pentru elevii de gimnaziu, in-
formații cu subiecte incluzând probleme actuale de 
mediu, conflicte mondiale, comunicarea globală şi 
răspândirea culturilor, zeci de diagrame şi de grafice 
ce reflectă cele mai noi informaţii și multe alte date 
interesante!

ATLASUL LUMII PENTRU ELEVI
National Geographic

ATLASUL PăMâNTULUI PENTRU 
AVENTURIERI 
National Geographic

recomandare de carte

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.

lei
9034
lei
9049

lei
9034
lei
9049
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Pământul în schimbare
Sub picioarele noastre, planeta Pământ 
este neliniștită.
Continentele se deplasează lent, 
munții se formează treptat, cutre-
murele zguduie scoarța, iar vulcanii 
erup în mod spectaculos.
Între timp, la suprafață, vântul și apa 
„sculptează” forme complicate pe uscat. 
La adâncimi mari în interiorul Pământu-
lui, căldura degajată de nucleul său for-
mat din fier și nichel mișcă materia care 
alcătuiește mantaua din jurul lui. Precum 
apa care clocoteşte ușor, rocile topite din 
manta circulă sub formă de curenți de 
convecție, care se ridică pe măsură ce se 
încălzesc şi formează un strat moale, nu-
mit astenosferă. Pe măsură ce curenții 
se îndreaptă spre crusta de suprafață, 
subțire, rocile din manta (magma) se ră-
cesc și devin solide. Împreună, crusta şi 
mantaua superioară solidă din 
stratul exterior al Pămân-
tului, alcătuiesc litosfera. 
Ea susține continentele și 
oceanele.
Mișcările mantalei au dus 
la fisurarea litosferei Pămân-
tului tânăr, fracturând-o în 
plăci tectonice sau litosferice. În 
prezent, curenții de convecție con-
tinuă să împingă plăcile, încet, dar 
sigur. Plăcile care alunecă unele pe 
lângă altele pot produce cutremure 
de pământ. Plăcile care se îndepărtează 
unele de altele pot lărgi un ocean sau 
pot crea o nouă mare. Plăcile care se 
ciocnesc pot forma munți, vulcani sau 
fose oceanice.

Graniţele tectonice
Mişcarea celor şapte 
plăci tectonice mari şi 
a celorlalte, mai mici, 
care formează suprafața 
Pământului, a modelat 
uscatul și fundul ocean-
ului. Această hartă arată 
felul în care distribuția 
vulcanilor și a cutremure-
lor este strâns legată de 
delimitarea plăcilor.

Interiorul Pământului
Nucleul Pământului se compune din două straturi de 
fier și nichel – diferențiate în nucleul intern, solid și cel 
extern, lichid. Mantaua este formată din straturi de rocă 
– solidă în mantaua inferioară, vâscoasă în astenosferă 
și iarăși solidă în mantaua superioară. Mantaua superioară 
și scoarța formează litosfera.

Acum 4,6 – 4,2 miliarde de ani 
Suprafața Pământului tânăr 
este bombardată de meteoriți și 
comete, iar interiorul lui începe să 
se încălzească și elementele mai 
grele se depun în nucleu.

Acum 200 mil. de ani
Masele uscatului din emisferele 
de nord și sud se unesc într-un 
singur supercontinent, Pangaea, 
înconjurat de un ocea vast.

Acum 90 mil. de ani
Continentul Pangaea 
se fragmentează și 
formează partea de 
sud a oceanului 
Atlantic, dar America 
de Nord rămâne 
unită de Europa, iar 
Australia de Antarctida.

dosar

Acum 4,2 – 3,8 miliarde de ani 
Bombardamentul încetineşte. 
Fluxurile de lavă eliberate de im-
pact ajung la suprafață, se răcesc 
și formează crusta. Treptat, apa 
eliberată din vulcani și din comete 
formează treptat oceanele.
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Povestea Pământului
Pământul s-a format, împreună cu restul sistemului solar, 
acum 4,6 mil. de ani dintr-un nor de praf și gaze în rotație. 
De atunci, planeta noastră s-a aflat într-o permanentă trans-
formare. Teoria plăcilor tectonice explică felul cum s-au de-
plasat și s-au transformat continentele de-a lungul a milio-
ane de ani și cum vor continua ele să se schimbe în viitor.

Acum peste 50 mil. de ani
Atlanticul se lărgeşte,
Mediterana dispare
deoarece Africa şi Europa
se unesc, Australia și Asia
de Sud-Est se unesc, iar 
California se deplasează
spre Alaska.

În prezent
Continentele au ajuns în 
poziția de azi acum aproape 
12 mil. de ani. Coliziunile 
continentale vor conduce în 
viitor la formarea unui nou 
continent unic.

CICLUL ROCILOR
Scoarța Pământului este formată din trei tipuri de roci. Rocile 
vulcanice, precum granitul și bazaltul, se formează atunci când 
magma topită fie se răcește în interiorul scoarței, fie erupe sub 
formă de lavă și se răcește la suprafață. Rocile sedimentare, 
precum gresia și calcarul, sunt formate din mâl, argilă sau nisip 
provenite din mărunțirea altor roci sau din materie organică, 
precum scoicile. Rocile metamorfice, precum marmura și 
ardezia, sunt roci care au fost modificate de presiuni sau 
temperaturi foarte ridicate. Rocile Pământului se transformă în 
mod constant.

 

 

Rocă magmatică Rocă de precipitare
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ACTIVITATEA TECTONICĂ

Sursă articol: Marele atlas ilustrat al lumii. Copyright © 2016 Grup Media Litera
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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



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. 


