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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

Programul național  „Școala Altfel”  se va desfășura în perioada 
2 octombrie 2017 – 31 mai 2018, pe o perioadă de 5 zile con-
secutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității 
de învățământ.

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)
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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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Stilul de viață modern 
include adesea o serie 
de obișnuințe cu con-
secințe negative asu-
pra stării de sănătate. 
Începând cu cele mai 
mici vârste, efectele 
negative ale acestor 
obișnuințe se reflec-
tă și asupra creșterii 
și dezvoltării fizice și 

emoționale a copiilor. Sedentarismul, alimentația ne-
sănătoasă sunt doar două dintre exemplele ce pot fi 
amintite în legătură cu riscurile la care sunt expuși co-
piii. Tot mai des se manifestă preferința copiilor, a tine-
rilor, dar și a părinților, de a înlocui spațiul ambiental 
al terenului de sport, al unui parc sau al unui teren de 
joacă în aer liber cu spațiile închise de acasă, unde te-
lefonul „smart”, tableta sau laptopul înlocuiesc efortul 
fizic și plăcerea jocului dinamic.
În cele mai multe situații se constată că acești copii au 
și o alimentație greșită, generatoare de afecțiuni en-
docrino-metabolice, a căror incidență, la vârstă mică, a 
crescut exponențial în ultimele decenii. 
Automat, apar influențe extrem de negative asu-
pra performanței fizice umane, cu consecințe grave 
asupra sportului de performanță din România, a că-
rui bază de selecție se află într-un declin evident în 
ultimii ani.

Manualul 
de Educație fizică și 
sport – un pas înainte 
spre o mai bună 
sănătate fizică și un 
stil de viață activ al 
elevilor!

Manualul de Educație Fizică și sport

Manualul de Educație fizică și sport este o realitate 
prezentă de mulți ani în peisajul învățământului din 
multe țări cu standarde educaționale performante, 
în general, și în mod special cu standarde înalte pri-
vind educația pentru și prin mișcare.

Manualul de Educație fizică și sport de la Editura 
Litera și, implicit, colectivul de autori, propun o 
schimbare de paradigmă a aplicării programei șco-
lare și a predării disciplinei Educație fizică și sport, 
impusă de aceste realități cu care se confruntă po-
pulația școlară din România. Planul nostru ambiți-
os este de a contribui la formarea unui stil de viață 
sănătos al copiilor și al tinerilor, care să aducă be-
neficii pe termen lung la nivelul întregii populații.

Apariția manualului de 
Educație fizică și sport 
este o premieră absolută 
pentru învățământul din 
România. Acest element 
de noutate atrage, în mod 
firesc, întrebări, opinii di-
ferite, diverse puncte de 
vedere și observații pri-
vind necesitatea, utilita-
tea și eficiența acestuia 
în relație cu predarea 
unei discipline de învăță-
mânt eminamente prac-
tice prin natura ei.

noutate absolută în sistemul de învățământ românesc!

Monica Iulia Stănescu, Silvia-Violeta Teodorescu, Nicolae-Emilian Neagu  
Autorii manualului de Educație fizică și sport

Meseria de dascăl presupune o preocupare 
permanentă pentru dezvoltarea profesională. 
Editura Litera vine în sprijinul dascălilor și oferă 
fiecăruia câte un voucher cultural în valoare 
de 150 lei, pe baza căruia pot achiziționa cărți 
de pe www.litera.ro. 
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editura litera oferă profesorilor un pachet unic de 
manuale pentru clasa a V-a aprobate de către Ministerul 
educației Naționale: 

Educație fizică și sport 
Pregătire sportivă practică - Fotbal
Pregătire sportivă practică - Atletism

APROBAT 

MEN
2017

Manualul de sport pentru clasa a V-a, declarat câștigător este elaborat în conformitate cu 
prevederile programei școlare pentru disciplina Educație fizică și sport (clasa a V-a), învățământ 
gimnazial, aprobată prin Ordinul M.e.N. nr. 3393/28 februarie 2017.

Manualul este elaborat de un grup de autori alcătuit din profesori cu bogată experiență profesională, condi-
ție care asigură o calitate metodică și pedagogică deosebită.

Manualul se impune prin aspectul general, printr-un design plăcut și funcţional, original și modern, 
care contribuie la stimularea și facilitarea învățării.

Prin grafica bine realizată, construcția textului sub forma interogației și utilizarea unor rubrici semnificative, 
elevii se orientează ușor în paginile manualelor.

Litera este singura editură care a realizat manuale de fotbal și atletism pentru învățământul sportiv, clasa a V-a. 
Aceste două manuale au câștigat licitația MEN cu punctaje maxime la calitate.

Singurele 
manuale 

de  FOtBal 
și atletiSM  

din piața 
educațională!

Editura Litera își propune realizarea și a altor manuale pentru disciplinele de Pregătire sportivă practică 
cuprinse în programa școlară aprobată prin Ordinul M.E.N. nr. 3393/28 februarie 2017.

Badminton    Baschet    Baseball    Canotaj    Dans sportiv    Gimnastică artistică feminină - Gimnastică artistică 
masculină    Gimnastică ritmică    Haltere    Handbal    Hochei pe gheață    Hochei pe iarbă    Înot    Judo    Caiac-canoe    
Karate    Lupte greco-romane    Lupte libere    Orientare sportivă   Patinaj artistic    Patinaj viteză    Polo pe apă    
Rugby    Sanie    Sărituri în apă    Schi alpin    Schi biatlon    Schi fond    Schi orientare    Schi sărituri    Scrimă    Softball    
Sport aerobic    Şah    Tenis    Tenis de masă    Volei    Yachting 
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Manualul de Educație fizică 
și sport pentru clasa a V-a este 
structurat pe unități tematice, 
care abordează conținuturile 
din programa aprobată prin 
OMEN nr. 3393/28.02.2017. 
Prezentate într-o formă 
deosebit de atractivă, lecțiile 
cuprind exemple de activități 
care conduc la formarea 
competențelor specifice 
disciplinei. 
Organizarea conținutului 
permite crearea de conexiuni 
cu celelalte discipline studiate.

pagina de prezentare a unității de învățare

pagini de lecție și aplicații

Structura manualului de Educație fizică și sport

Titlul 
unității

Competențe 
specifice

Titlurile 
lecțiilor

Numărul 
unității

Titlul lecției

Rubrica 
Reține!

Rubrica 
Exersează!

Rubrica 
Observă!

Imagini 
sugestive

Rubrica 
Amintește-ți!

Numărul 
unității

Varianta tipărită 
a manualului

varianta tiparită + varianta digitală
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Exerciții 
și aplicații

Barem de notare

pagini de evaluare

Competențe generale și specifice, conform programei școlare pentru  
disciplina Educație fizică și sport, clasa a V-a, aprobată prin OMEN nr. 3393/28.02.2017

1.  Utilizarea efectelor favorabile ale educației fizice și sportului în practicarea constantă a exercițiilor 
fizice, pentru optimizarea stării de sănătate 

 1.1.  Recunoașterea principalelor aspecte ale stării generale de sănătate 
 1.2.  Identificarea, în activitățile de educaţie fizică, a factorilor de creștere a rezistenței organismului 

la influențele nocive ale factorilor de mediu 
2.  Utilizarea achizițiilor specifice educaţiei fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice 

armonioase și a capacităţii motrice 
 2.1.  Recunoașterea termenilor specifici dezvoltării fizice armonioase
 2.2.  Identificarea, în cadrul activităților de educație fizică, a elementelor care definesc dezvoltarea 

fizică armonioasă 
 2.3.  Recunoașterea exercițiilor simple pentru dezvoltarea calităților motrice de bază 
 2.4.  Executarea unor procedee tehnice în structuri motrice simple – specifice disciplinelor sportive 

studiate 
3.  Demonstrarea unui comportament adecvat regulilor specifice, pe parcursul organizării, practicării și 

participării ca spectator la activitățile de educație fizică și sport
     3.1.  Punerea în practică a unor activități motrice în formații de adunare, de deplasare și de lucru, conform 

specificului acestora 
 3.2.  Manifestarea pe parcursul activităților a atitudinii de respect față de regulile stabilite 
 3.3.  Manifestarea atitudinii de respect față de partenerii și adversarii din întrecere
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Manualele tipărite sunt însoțite fiecare de câte un CD care cuprinde varianta digitală, având un conținut similar 
variantei tipărite.
Manualele digitale conțin în plus exerciții interactive, jocuri educaționale, animații, filme și simulări. Toate 
acestea au obiectivul de a aduce un plus de valoare cognitivă.
Paginile din manuale digitale pot fi vizionate pe desktop, laptop, tabletă, telefon, oferind o experiență excelentă 
de navigare. 
Navigarea în varianta digitală permite parcurgerea manualului și revenirea la activitatea de învățare precedentă.

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.

Varianta digitală 
a manualelor

cursmanualdigital.ro

START 1septembrie 2017
Adeverință pentru absolvirea cursului acordată de Casa Corpului Didactic București.

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 care certifică competențele dobândite.
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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Începând din anul școlar 2017–2018, veți 
putea preda 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 edi-
tat de litera a fost declarat câștigător, cu 
punctaj mare la calitate. 

Atuurile manualului Litera de Consiliere și 
Dezvoltare Personală:

Abordare originală și creativă a unităților 
de învățare 
Structurarea conținuturilor și operaționali-
zarea acestora în manieră liberă și inedită
Accesibilizarea informației selecționate 
printr-o formă de prezentare inteligibilă și 
stimulativă (imagini, tabele, indicatori, or-
ganizatori grafici)
Asigurarea coerenței pedagogice interne, 
limbaj accesibil

De ce să alegeți manualele Editurii litEra ?
Editura Litera oferă 
profesorilor formare 
gratuită pentru 
utilizarea manualelor 
digitale, prin inter-
mediul platformei 
cursmanualdigital.ro.

Editura Litera este 
partenerul de nă-
dejde al profesorilor 
oferind continuitate 
prin editarea de 
manuale și materiale 
didactice pentru toa-
tă perioada învăță-
mântului gimnazial.

Manualele sunt ela-
borate de autori de 
prestigiu, profesori 
cu experiență la ca-
tedră, condiție care 
asigură o calitate 
metodică și pedago-
gică deosebită.

Manualele litera aprobate MeN 
se pot obține GratUit pentru 

elevi, pe baza opțiunilor profesorilor 
de educație fizică și sport. Comenzile vor fi 

centralizate la nivelul fiecărei unități de învă-
țământ și vor fi transmise apoi către Ministerul 

educației Naționale. 
la începutul anului școlar 2017 – 2018, elevii se 

vor putea bucura de noile manuale la ora de educație 
fizică și sport.

preMieră
pentru diriginți

manualului de consiliere 
și Dezvoltare Personală
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Stimate domnule Cristian Țopescu, succesul 
dumneavoastră ca și comentator se datorează pasi-
unii pentru sport, felului în care vă documentați 
pentru fiecare eveniment prezentat, dar – credem noi 
– mai ales felului în care povestiți. Vă invit să facem 
un exercițiu de imaginație și să spunem că ne aflăm 
în fața lui Cristian Țopescu copil, elev în primii ani de 
gimnaziu. Ce ne-ați povesti? Cum a început pasiunea 
dumneavoastră pentru sport?

Pasiunea mea pentru sport a început din familie, 
tatăl meu a fost sportiv de performanță, a făcut 
parte din echipa hipică a României, participantă 
la Jocurile Olimpice de la Berlin din 1936. El mi-a 
transmis dragostea pentru sport, în special pentru 
sportul hipic pe care am ajuns să îl practic și eu, 
câștigând două campionate naționale de sărituri 
peste obstacole. 
Bătrânii spun că cei care iubesc caii sunt oameni 
buni. Eu cred că am fost un elev bun, iar după 
adolescență, îndrumat de profesorul Radu 
Suvalcea, am jucat tenis și am ajuns până în finala 
campionatului de juniori. Mai târziu, a apărut 
pasiunea reportajului de televiziune, și a trebuit să 
mă despart de sportul de performanță pentru că nu mai 
aveam timp să le fac pe amândouă. 
Cum vă spuneam, ca școlar, am fost un elev bun, 
conștiincios. Profesorii mi-au apreciat dragostea 
pentru sport și de fiecare dată am reușit să justific 
această încredere prin ceea ce am realizat. Dar 
sportul, repet, a fost din familie și l-am transmis 
și eu mai departe copiilor mei care au făcut și ei 
sport, nu de performanță, ci pentru întreținere, 
pentru consolidare fizică. Mă bucur că în familia 
mea sportul s-a transmis din 
generație în generație, iar 
eu duc mai departe această 
tradiție, către nepoțeii mei care 
au acum 7 ani și 6 ani. Amândoi 
au început deja să înoate – să 
înoate foarte bine chiar – 
pentru că primul sport pe care 
trebuie să îl facă un copil este 
înotul. Ajuns la adolescență, 
fiecare copil trebuie să știe să înoate. După înot, ar 

urma – după opinia mea de părinte de trei copii – 
un sport cu mingea, eternul magnet al copiilor. Iar 
sportul cel mai complet care folosește mingea și 
care pune la contribuție capul, mâinile și picioarele 
este baschetul.

Educația din România traversează vremuri în 
schimbare, cu încercări de reformă și de poziționare 
alături de sistemele de învățământ europene. Care 
credeți că este modelul de educație care s-ar potrivi cel 
mai bine în sistemul nostru de învățământ?

Modelul de educație al popoarelor nordice! Acolo, 
sportul este – hai să nu zic religie, pentru că poate 
părea puțin exagerat! – dar este practicat de 
milioane de oameni. În Finlanda, există un maraton 

anual, se numește Vasaloppet, 
care adună la start peste 10 000 
de oameni. Pe urmă, în țările 
nordice, dacă treceți pe acolo, 
veți vedea în fața caselor crose 
de hochei, patine și schiuri de 
fond. Sigur, și specificul climatic a 
adus o contribuție la practicarea 
sporturilor de iarnă, dar cred că 
popoarele nordice, prin exemplul 

pe care ni-l dau, reprezintă un model. În anul 1994, 

INTERVIU

„Adevărata CRIZĂ este criza 
orelor de sport”

„Profesorii mi-au apreciat 
dragostea pentru sport 
și de fiecare dată am reușit 
să justific această încredere 
prin ceea ce am realizat.”
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am comentat pentru televiziunea română Jocurile 
Olimpice de Iarnă de la Lillehammer, din Norvegia, 
un orășel cu aproximativ 30 000 de locuitori. Când 
s-a alergat cursa de fond pe schiuri de 50 km, pe 
cărările din pădurile, unde se aleargă această cursă, 
erau sute de mii de oameni, unii dintre ei cu copii 
mici în brațe. L-am întrebat pe un norvegian „Bine, 
dar de ce nu stai acasă, pentru că ai vedea cursa 
mult mai bine la televizor?” „Cum să stau acasă, mi-a 
răspuns, Jocurile Olimpice sunt în orășelul meu și eu 
trebuie să mă mândresc față de copiii mei și, ulterior, 
față de nepoții mei că am participat ca spectator pe 
lângă cei care își disputau medaliile olimpice”. 
Acest fel de a vedea lucrurile m-a surprins plăcut, 
ca și voluntariatul pe care noi, românii, îl neglijăm. 
Ce înseamnă a fi voluntar? Vă dau un exemplu 
tot din orășelul care a găzduit Olimpiada de Iarnă 
de la Lillehammer: la centrul de presă, la intrare, 
era o doamnă – cred că avea în jur de 60 de ani – 
care nu făcea altceva decât să deschidă ușa când 
apărea un oaspete, să îi ureze Bun venit, sau la 
plecare să îi deschidă ușa și să îi spună La revedere. 
Şi am întrebat-o „Doamnă, dumneavoastră sunteți 
remunerată pentru orele pe care le stați aici la 
intrarea în centrul de presă?” „Cum să fiu remunerată 
– mi-a replicat doamna – e o mândrie pentru mine 
să fiu aici gazda a celor care participă la Olimpiadă, 
în orășelul meu.” E o idee de voluntariat care este 
mult prea departe de noi, care nu concepem să 
facem ceva fără a fi plătiți.
 

Aminteați într-un interviu despre statistici care 
clasează copiii din România printre primele locuri din 
Europa la obezitate infantilă. Pornind de la această 
realitate, în calitatea dumneavoastră de parlamentar, 
ați propus ca fiecare elev să facă 5 ore de educație 
fizică pe săptămână. Cum a fost primită această 
propunere, a produs efecte? 

Eram în Parlamentul României când am apărut în 
fața colegilor din Senat cu un tricou pe care scria 
„Adevărata criză este criza orelor de sport”. Am pledat 

încă de atunci pentru mărirea numărului de ore 
de sport din școli. Nu am reușit aproape nimic, nici 
acum nu sunt suficiente ore de sport. În ceea ce 
privește obezitatea, să nu se supere părinții care ne 
citesc, dar ei sunt primii responsabili, pentru că în 
loc să își trimită copiii pe terenul de sport, pe fostele 
maidane – cum se numeau pe vremuri – le permit 
să rămână în casă, în fața calculatorului, în fața 
tabletelor, a jocurilor video, în poziții statice care le 
deformează coloana vertebrală. Încep să sufere de 
cifoză sau scolioză, mănâncă ceea ce se numește 
astăzi fast-food și așa ajung să se îngrașe văzând 
cu ochii. Când e prea târziu și sunt deja obezi, ne 
intrebăm de ce. Suntem pe locul 3 în Europa ca 
număr de copii obezi. 

„Îndemnul spre mișcare este primul și cel 
mai important îndemn pe care trebuie să îl 
adresăm copiilor noștri.”

Ce este de făcut pentru a ameliora această stare 
de lucruri?

Să îi invităm pe copii să facă mișcare. Eu am trei 
copii din trei generații diferite și le-am urmărit 
evoluția. Principala preocupare a copilului, încă din 
fragedă vârstă este alergarea. Se aleargă unii pe 
alții, în recreațiile din curtea școlii, fac fel de fel de 
jocuri, de-a prinselea și așa mai departe. Trebuie să 
le încurajăm acest apetit pentru alergare, pentru 
că la ora actuală sunt mulți copii care nu știu nici să 
meargă, nu mai vorbesc să alerge, să aibă o ținută 
frumoasă din punct de vedere fizic. Or, îndemnul 
spre mișcare este primul și cel mai important 
îndemn pe care trebuie să îl adresăm copiilor noștri. 
Mișcați-vă, alergați, prindeți-vă unii pe alții și în felul 
acesta veți rămâne activi și nu vă veți îngrășa peste 
măsură!

Un cuvânt de încheiere pentru sau despre profesorii 
de sport? 

Profesorii de sport sunt insuficient remunerați la noi 
în țară. Unicul stimulent care le-a rămas pentru a-și 
exercita profesia este pasiunea. Este păcat, iar mie 

nu-mi rămâne decât să 
sper că această situație se 
va schimba în timp, pentru 
că a fi profesor de sport 
este o vocație, una dintre 
cele mai nobile. 

„A fi profesor 
de sport este 
o vocație, una 
dintre cele mai 
nobile.”
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Clubul Profesorilor din România este o platfor-
mă online care oferă informații, suport și consi-
lere dascălilor din România. În plus, calitatea 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, înce-
pând cu anul 2016, și este destinat elevi-
lor de școală primară și gimnazială. Prin 
acest club, Litera Educațional își propu-
ne să cultive copiilor plăcerea și obiș-
nuința 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 de 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 re-
comande cărți în librării, în fața unei audiențe alcătuite 
din profesori, părinți și colegi de clasă. Scopul proiectu-
lui este acela de a-i introduce pe copii într-un mediu 
cultural, pentru a conștientiza importanța și plăcerea 
cititului, dar și pentru a le dezvolta abilitățile de co-
municare 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 și literatura română
Istorie
Geografie
Biologie
Informatică și TIC

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

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

Pentru comenzi: 
trimiteți sms cu textul Carte la 1800 sau sunați 

la numerele de telefon:  0770 408 924 /0374.83.35.00
E-mail: comenzi@litera.rowww.literaeducational.ro

Oferta editurii litera de auxiliare pentru clasa a V- a, 
realizate în conformitate cu noua programă școlară!


