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CALENDARUL EVALUĂRILOR NAȚIONALE

ZILE INTERNAȚIONALE

Evaluare Națională clasa a II-a (EN II): limba română, limba maternă, matematică

Bacalaureat: limba și literatura română (Ea), limba și 
literatura  maternă (Eb), proba obligatorie a profilului 
(Ec), proba la alegere a profilului și a specializării (Ed)

Bacalaureat: limba și literatura română (Ea), limba și literatura maternă (Eb), proba 
obligatorie a profilului (Ec), proba la alegere a profilului și a specializării (Ed)

Data/Perioada

Sesiunea 
iunie–iulie

Sesiunea 
august–septembrie

Proba

Evaluare Națională clasa a IV-a (EN IV):  limba română, limba maternă, matematică

Examen de titularizare în învățământ

Evaluare Națională clasa a VI-a (EN VI): limbă și comunicare, matematică și științele naturii

Examen pentru obținerea definitivatului în învățământ

Evaluare Națională clasa a VIII-a (EN VIII): limba și literatura română, limba și literatura  
maternă, matematică

Examen pentru obținerea gradului didactic II

23 ianuarie – Ziua internațională a scrisului de mână

31 ianuarie – Ziua de-andoaselea: a mersului înapoi, 
a îmbrăcării pe dos, a vorbirii sau a scrisului în sens 
invers etc. 

8 februarie – Ziua râsului și a fericirii

16 februarie – Ziua internațională a cititului împreună

21 februarie – Ziua internațională a limbii materne

1 martie – Ziua Mărțișorului 

8 martie – Ziua internațională a femeii 

20 martie – Ziua internațională a francofoniei 

21 martie – Ziua internațională a a poeziei 

22 martie – Ziua internațională a apei

2 aprilie – Ziua internațională a cărților pentru copii

6 aprilie – Ziua internațională a sportului pentru 
dezvoltare și pace

7 aprilie – Ziua internațională a sănătății 

22 aprilie – Ziua internațională a Pământului

23 aprilie – Ziua internațională a cărții

10 mai – Ziua internațională a păsărilor și a arborilor 

15 mai – Ziua internațională a familiei 

18 mai – Ziua sportului 

21 mai – Ziua internațională a culturii

22 mai – Ziua internațională pentru diversitate biologică

1 iunie – Ziua internațională a copilului 

5 iunie – Ziua internațională a mediului înconjurător 

29 iunie – Ziua Dunării 

1 august – Ziua prieteniei 

12 august – Ziua internațională a tinerilor

21 septembrie – Ziua internațională a păcii 

1 octombrie – Ziua internațională a muzicii 

5 decembrie – Ziua internațională a voluntariatului 

10 decembrie – Ziua internațională a drepturilor omului 
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LICITAȚIA DE MANUALE ȘCOLARE 
ORGANIZATĂ DE MINISTERUL 
EDUCAȚIEI NAȚIONALE ÎN 2019

Editura Litera oferă informații la zi, suport și consiliere tuturor dascălilor prin intermediul 
Clubului Profesorilor din România (     /Clubul Profesorilor din Romania peste 12 000 de membri).

Editura Litera este partenerul de nădejde al profesorilor, oferind continuitate prin editarea de 
manuale și materiale didactice pe parcursul tuturor anilor de gimnaziu. 

Manualele Litera aprobate MEN 2019 sunt elaborate de autori de prestigiu, profesori cu 
experiență la catedră, condiție care asigură o calitate metodică și pedagogică deosebită. 

Editura Litera oferă profesorilor formare gratuită prin cursurile organizate pe platforma 
www.cursuridigitale.ro. La absolvirea cursurilor, cadrele didactice primesc adeverințe emise 
de Casa Corpului Didactic București. 

DE CE SĂ ALEGEȚI MANUALELE 
LITERA APROBATE MEN 2019

În primăvara acestui an, Ministerul Educației Naționale a lansat licitația pentru asigurarea necesarului de 
manuale școlare pentru clasa a VII-a, precum și pentru manualele necesare elevilor din clasele I-VI, pentru care 
fie nu au existat oferte în anii trecuți, fie acordurile-cadru încheiate în urma achizițiilor anterioare au încetat. 
Obiectivul acestei licitații a fost achiziția de manuale elaborate în conformitate cu noile programe școlare, care 
să reușească să ofere sistemului de învățământ preuniversitar manuale corespunzătoare din punctul de vedere 
al conținutului științific și adaptate nivelului de vârstă al elevului.   

Ca și la licitația de manuale școlare organizată de MEN în 2017, Editura Litera se numără printre editurile cu 
cele mai multe manuale declarate câștigătoare în urma evaluării. 

Profesorii care vor preda după manualele Litera aprobate MEN 2019  vor primi prin e-mail un 
voucher cultural.
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MANUAL DE ENGLEZĂ PENTRU CLASA A VI-A, 
LIMBA MODERNĂ 1 – STUDIU INTENSIV

Competențe generale

Competențe specifice

1. Receptarea de mesaje orale în diverse situaţii de 
comunicare
2. Exprimarea orală în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse situaţii de 
comunicare
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

Acest manual este conceput atât pentru a structura 
competențele lingvistice și de comunicare ale elevilor, 
cât și pentru a le dezvolta abilitățile în toate competențele 
specifice.
Lucrarea oferă flexibilitate în învățare, limbaj și conținut 
cu o gamă completă de componente și utilizarea 
tehnologiei moderne. Este un manual atractiv și 
motivant, cu activități de vocabular și gramatică bine 
structurate, fiind centrat pe comunicarea naturală.
Elevii devin conștienți, încrezători în procesul de învățare, 
vorbitori excelenți, descoperind calea spre succes – la 
școală, la examene și pe tot parcursul vieții!

1.1. Identificarea informațiilor esențiale din știrile 
prezentate la TV/materiale înregistrate, referitoare 
la diferite evenimente, atunci când comentariul este 
ilustrat prin imagini 
1.2. Identificarea detaliilor din mesaje și interacţiuni pe
subiecte previzibile când locutorii/interlocutorii vorbesc
clar și rar

1.3. Identificarea unor elemente culturale specifice 
limbii
studiate

2.1. Prezentarea unor planuri, unor intenții și proiecte 
de viitor

2.2. Descrierea scurtă, elementară a unor activități

2.3. Inițierea, susținerea și încheierea unui dialog pe 
teme familiare sau de interes personal

2.4. Participarea la conversaţii în legătură cu planificarea 
unor activităţi

2.5. Manifestarea interesului pentru participarea la 
schimbul verbal

3.1. Extragerea informațiilor necesare din liste sau din 
texte funcționale simple (pliante, meniuri, orare, reclame)

3.2. Extragerea informațiilor din mai multe texte scurte 
pe baza mai multor criterii/constrângeri prestabilite 
sau negociate

3.3. Identificarea informațiilor dintr-o scrisoare personală 
simplă/e-mail în vederea redactării unui răspuns

4.1. Completarea unui formular cu informaţii de 
identificare (educaţie, interese, competențe)

4.2. Redactarea unei scrisori personale (inclusiv digitale) 
foarte simple exprimând mulțumiri sau scuze

4.3. Relatarea pe scurt a unei întâmplări utilizând cuvinte 
de legătură pentru a marca ordinea cronologică

4.4. Redactarea de texte simple și coerente pe teme de interes

4.5. Participarea la schimbul de mesaje scrise

PROGRAMA ȘCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA 
LIMBA MODERNĂ 1 – STUDIU INTENSIV ENGLEZĂ

CE CUPRINDE ACEST MANUAL?
SĂ FACEM O TRECERE ÎN REVISTĂ!

MANUAL DE ENGLEZĂ PENTRU CLASA A VI-A, 
LIMBA MODERNĂ 1 – STUDIU INTENSIV
Emma Heyderman, Fiona Mauchline, Patrick Howarth, 
Patricia Reilly, Daniel Morris, Ana-Magdalena Iordăchescu, 
Mariana Stoenescu
• Copertă broșată
• 176 de pagini
•  205 x 260 mm
• Interior color



7

Manualul include:

√ Un modul introductiv de trei pagini.

√ Nouă module de 11 pagini.

√ Nouă Teste de evaluare, câte unul după fiecare modul.

√ Optsprezece pagini de Ghid de scriere.

√ Cinci pagini de Competențe digitale.

√ Patru pagini de Proiecte de grup.

√ Douăsprezece pagini de Sărbători din toată lumea.

√ Șase pagini de Recapitulări finale.

√ Nouă pagini de trimiteri la Noțiuni de gramatică.

√ Două pagini de schițe, glume și exerciții de dicție.

√ Două pagini de verbe neregulate.

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 
ascultare, care conduce către exersarea vocabularului 
prin scurte dialoguri.
Textele de Exersarea citirii sunt bogate în informații 
interesante și ilustrează folosirea limbii în contexte.
Toate textele sunt înregistrate.

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 la fiecare unitate.
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.

După fiecare modul există o pagină de Evaluare menită 
să recapituleze și să evalueze vocabularul și noțiunile de 
gramatică predate.
Cele șase pagini de Recapitulări finale invită elevii să repete și 
să consolideze noțiunile de vocabular și gramatică predate.

Cele patru pagini de Portofoliu oferă elevilor ocazia de a 
lucra în echipă pentru a realiza și a prezenta posterul 
grupului.

Forma digitală a manualului școlar are un conținut similar variantei tipărite a manualului și cuprinde, în plus, o serie 
de activități multimedia interactive de învățare: statice, animate, interactive.

VARIANTA DIGITALĂ

AMII static 
AMII static

AMII animated 
AMII animat

AMII interactive 
AMII interactiv



MANUAL DE ENGLEZĂ PENTRU CLASA A VI-A, 
LIMBA MODERNĂ 2

Competențe generale

Competențe specifice

1. Receptarea de mesaje orale simple
2. Exprimarea orală în situații de comunicare uzuală
3. Receptarea de mesaje scrise simple
4. Redactarea de mesaje simple în situaţii
de comunicare uzuală

Acest manual este conceput atât pentru a structura 
competențele lingvistice și de comunicare ale elevilor, 
cât și pentru a le dezvolta abilitățile în toate competențele 
specifice.
Lucrarea oferă flexibilitate în învățare, limbaj și conținut 
cu o gamă completă de componente și utilizarea 
tehnologiei moderne. Este un manual atractiv și 
motivant, cu activități de vocabular și gramatică bine 
structurate fiind centrat pe comunicarea naturală.
Elevii devin conștienți, încrezători în procesul de învățare, 
vorbitori excelenți, descoperind calea spre succes – la 
școală, la examene și pe tot parcursul vieții!

1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj oral
clar articulat în contexte familiare

1.2. Identificarea orei și a cantității exprimate numeric 
(prețuri, numere) în cadrul unui mesaj audiat articulat 
clar și rar

1.3. Explorarea unor aspecte culturale simple

2.1. Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu 
sprijin din partea interlocutorului

2.2. Cererea și oferirea de informaţii referitoare la 
numere, la prețuri, la exprimarea orei

2.3. Descrierea simplă a unei persoane/unui personaj

2.4. Manifestarea deschiderii pentru a participa la 
scurte interacțiuni sociale

3.1. Identificarea informațiilor din panouri și semne 
aflate în locuri publice pentru facilitarea orientării

3.2. Identificarea unor elemente importante de reperare
a unui eveniment pe un afiș (inclusiv afiș digital) sau pe 
un alt suport

3.3. Identificarea datelor cuprinse într-un formular
simplu (nume, prenume, data nașterii, adresa)

3.4. Manifestarea deschiderii pentru receptarea de 
mesaje scrise simple în limba străină

4.1. Completarea de date personale (nume, prenume, 
adresă, vârstă, pasiuni etc.)

4.2. Redactarea de mesaje simple despre sine/despre 
alţii

4.3. Manifestarea disponibilității pentru schimbul de 
mesaje scrise simple

PROGRAMA ȘCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA 
LIMBA MODERNĂ 2 - ENGLEZĂ

CE CUPRINDE ACEST MANUAL?
SĂ FACEM O TRECERE ÎN REVISTĂ!

MANUAL DE ENGLEZĂ PENTRU CLASA A VI-A, 
LIMBA MODERNĂ 2
Fiona Mauchline, Daniel Morris, Catherine Smith, 
Ana-Magdalena Iordăchescu, Mihaela-Raluca Ionescu
• Copertă broșată
• 144 pagini
•  205 x 260mm
• Interior color

8
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Manualul include:

√ Un modul introductiv de cinci pagini.

√ Opt module de câte nouă pagini.

√ Opt Teste de evaluare, câte unul după fiecare modul.

√ Patru ghiduri de scriere de câte două pagini.

√ Patru pagini de Competențe digitale.

√ Douăsprezece pagini de Sărbători și festivaluri din 
toată lumea.

√ Trei proiecte de grup de câte două pagini.

√ Patru pagini de recapitulări finale.

√ Trei pagini de CLIL.

√ Opt pagini de trimiteri la studiul limbii care sistematizează 

noțiunile de vocabular, gramatică și comunicare.
√ O pagină de exerciții de dicție, ghicitori și glume.
√ Două pagini de verbe neregulate.

Vocabularul este introdus prin intermediul unor imagini 
reprezentative și înregistrat astfel încât elevii să poată 
exersa pronunția.
Textele de Exersarea citirii sunt bogate în informații interesante 
și ilustrează limba în context. Toate textele sunt înregistrate.
Gramatica este prezentată în tabele clare. Exerciții cu 
grade diferite de dificultate îi ajută pe elevi să exerseze
noțiunile de gramatică predate.

Pagina dedicată Exprimării orale introduce limba 
modernă în situații de comunicare uzuală.
Paginile de Redactare oferă un model pentru diferite 
tipuri de texte.
Textele din secțiunea Cultură evidențiază diverse aspecte
ale vieții din țări în care se vorbește limba engleză.

După fiecare modul există o pagină de Evaluare menită 
să recapituleze și să evalueze vocabularul și noțiunile de 
gramatică predate.
Grila de evaluare marchează progresul realizat de elevi.

Textele de învățare integrată de conținut și limbă
(CLIL) încurajează învățarea limbii engleze prin
intermediul altor discipline.
Trimiterile la noțiunile noi de vocabular și gramatică din 
fiecare modul sunt prezentate la sfârșitul manualului.

Forma digitală a manualului școlar are un conținut similar variantei tipărite a manualului și cuprinde, în plus, o serie 
de activități multimedia interactive de învățare: statice, animate, interactive.

VARIANTA DIGITALĂ

AMII static 
AMII static

AMII animated 
AMII animat

AMII interactive 
AMII interactiv

GrammarGrammarGrammar

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

1 These young people … (learn) 
how to sail.

2 They … (sleep) on the 
catamaran for a week.

3 The instructor … 
(demonstrate) the safety 
instructions.

4 The cook … (make) dinner 
in the kitchen.

5 They … (have) a fantastic time!

2 Complete the text with the present continuous 

3 Write complete questions.
you / eating well?
Are you eating well?
1 you / sleep in a bed?
2 the sun / shine?
3 Mario / make / new friends?
4 Shannon and Kiera / have / 

a good time?
5 you / swim / in the sea?

4   Listen to Zaida and 
her mum. Check your 
answers to exercise 3.

5 Choose the right tense (present 
simple or present continuous) 
and write the correct 
sentences.
1 We have / are having lessons 

every morning.
2 I usually visit / am visiting my 

friend, Mary on Sundays.
3 She watches / is watching TV

at the moment.
4 Right now, they don’t ride / 

aren’t riding their bicycles.
5 The plane arrives / is 

arriving in Madrid at 
midday.

Present simple and present continuous

Present simple Present continuous

Expressing habits:
We have dinner at 7p.m. every evening.

Expressing actions happening at the time of speaking:
I’m having dinner at the moment.

Expressing routines:
I take the bus to school every morning.

Expressing temporary situations:
He’s looking for a new job these days.

Expressing timetables, schedules, programmes:
The plane leaves at 8.

Time expressions:
Every day / weekend / year etc., always, usually, 
never, on Mondays, once a week etc.

Expressing annoying habits when used with always:
You are always forgetting things!

Time expressions:
At the moment, now, this week, these days, today etc.

My name is Zaida and I (1)… (write) my diary on a 

catamaran. I (2)… (share) a cabin with Shannon and 

Kiera. At the moment, they (3)… (not work) on the 

boat. My brother Mario is also here but today he (4)… 

(not feel) well. He (5)… (rest) on his bed. We (6)… (try) 

lots of new activities. It’s great!

Zaida’s
BLOG

Home | Recent post

Posted by Zaida, 16:32

26
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WildCamping
•  Home

•  Videos

•  Web map

Marco Adams @MarcoGAdams • 5 h
I’m with Ollie. We’re hiking in Scotland. 
Awesome  view!

Open Favourite Repost Reply

Wild camping is a popular outdoor activity in Britain. It means camping without  the 
comforts of a campsite, like showers or shops.
Everyone can enjoy wild camping – you just need a sleeping bag, a tent and some warm 
clothes. It’s also a good idea to learn some basic survival skills : how to build a shelter, 

ater. It’s very important to respect the natural environment. Don’t 

Phoebe Smith  is an expert wild camper. She often tweets or blogs about her adventures 
and is the author of a book about wild camping called Extreme Sleeps . She goes camping 
in all w eather. She usually sleeps in a tent, but she 
also camps in caves or old buildings. And when the 
weather is good, she sometimes sleeps outside 
under the stars.

Marco Adams @MarcoGAdams • 1 h
Ollie’s outside. I’m relaxing in my sleeping bag. 
Tomorrow, we’re getting up with the sun. Good night!

Open Favourite Repost Reply

Microblogging and a wiki page

1 Look at the photos and title. What do you think ‘wild camping’ means?

2   Read and listen to the texts. Check your answer to exercise 1.

Word Check
tuohtiw  sevaw  )tnet a( pu tup  emosewa

4 Answer the following questions.

1 What survival skills does the 
text mention?

2 What ‘dos’ and ‘don’ts’ for wild 
camping does it mention?

3 Read the texts again. Correct the information 
underlined in these sentences.

1 Marco and Ollie decide to camp in an old building.
2 Ollie is excited about the waves.
3 Tomorrow, Marco and Ollie are getting up late.
4 Only experts can go wild camping.
5 Phoebe Smith never sleeps in a tent.

W
c
E
c

b

Marco Adams @MarcoGAdams • 3 h
We’re looking for a place to sleep. There’s an old building a 
few miles away, but it’s getting dark. The beach looks good!

Open Favourite Repost Reply

Marco Adams @MarcoGAdams • 2 h
We’re putting up  the tent. The waves  are crashing 
onto the beach - Ollie’s worried!

Open Favourite Repost Reply

Facts
You can go wild camping anywhere in 
Scotland. In the rest of Britain, you need 

Vocabulary

24

2a
Unit Outdoor 

activities

1   Listen and repeat the words. Match them with pictures 1–10.

1

5

2 3 4

6
7

8

9
10

2 Choose the correct words.

1 I sometimes  in the mountains with my family.
2 We often  in the river for our food.
3 We usually sleep / climb in a big tent.
4 Sometimes, my mum and dad build / chop a shelter from wood.
5 In the morning, we look for / cook wild fruit for our breakfast.

3   Listen to Erik and John. What outdoor activities does John do?

4 In pairs, ask and answer questions about the outdoor activities you do.

Do you do any outdoor activities?
Yes, I hike and I climb mountains.

GrammarReadingVocabulary

Listening

5

ReadingCulture

3131Module 2

/s/

a a   Listen and repeat.

summer  sleep  swim  survival

b b   Listen to the sentence and repeat.

At some summer camps you can swim 
in the sea.

PronunciationPronunciationPrProroonunununcncciaiatattioioon
  Read and listen. Then answer the questions.

1 How many people go to summer camps in 
the USA?

2 What different kinds of summer camps are 
there in the USA?

3 What do children learn about at the 
Woodcraft Folk camps?

4 What competition is Woodcraft Folk having 
this year?

What summer camps are there in Romania?

Every year, more than 10 million young people go to one of the 
12,000 summer camps across the USA. There are speciality 
camps where children learn specific skills. There are adventure 
camps where children sleep outdoors, hike in the mountains or 
swim in the sea. There are sports camps and even rock camps 
where young people learn to play musical instruments.

In the UK, Woodcraft Folk organizes summer camps during the 
school holidays. Thousands of teenagers called Venturers aged 
between 13 and 15 attend the camps. They learn practical survival 
skills such as building shelters and cooking outdoors. They also 
learn about the environment, world peace and global issues. 
The teens in this photo are making a fire. There are also 
games and competitions. This year, they’re having a 
competition to design a new membership badge.

school holidays. Thousands of teenagers called Venturers aged 
between 13 and 15 attend the camps. Thep y learn practy p ical survivalical survival 
skills such aaskills such as building shs building shs building shelters and coelters aelters and coers and cookingoking outdoorokoking outdoors. They alsoThs. They also T
learn about tlearn about tlearn about tarn aboutlearn about tearn about tarn about the environmenhe envienvironhhe environmenenvironmohe environmehe environmene environme environment world peacorworld peat, world peact world pearld peact, world peacworld peacet, t, world pe e and globaland globalndande and global and gloe and globe and global e and global a dand global issuesissuuesissues.uesissues. 
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Every year more than 10 million young people go to one of the

ssues.sues. eses

Writing

30

A blog entry

1   Read the Model Text and listen. Then answer the questions.

1 Where is Tommy?
2 What is he doing on the first day?
3 Who is he with?
4 Is everyone having a good time?

We’re in Cornwall, in the southwest of 
England. Today we’re hiking along the 
coast and I’m excited!

There are three of us in the group. The leader is Michael. He’s a PE 
teacher. He often walks long distances. My dad is with us too. He 
loves climbing mountains. And finally, there’s me. I don’t usually 
like adventures, but I’m having a good time. My sister isn’t here 
because she’s studying. She’s jealous!

Tonight we’re camping outdoors and Michael and Dad are 
building the shelter. Everyone is happy!

Posted by Tommy, 10:45

Model Text

2 Look at the Tips. Find examples of and, but and 
because in the Model Text.

Tips
Conjunctions
We use and, but and because to join sentences, as the 
following examples illustrate:

We’re hiking along the coast and I’m excited!
I don’t normally like adventures, but I’m having a good time.
My sister isn’t here because she’s studying.

3 Copy and complete the following sentences with 
and, because or but.
They’re looking for food … they’re hungry.
They’re looking for food because they’re hungry.
1 He likes fishing … he doesn’t like eating fish.
2 I’m chopping wood … I’m building a fire later.
3 It’s a fantastic day … I’m happy.

4 PERSONAL PROJECT A day in London
Follow the link and print the map.
https://mapcollection.wordpress.
com/2012/07/22/tourist-map-of-london/
Bring the map to class. You are in front of 
Buckingham Palace. Choose three sights that 
you would like to visit with your classmates. 
Mark the attractions on your map. 
Find your way to these London sights.

Writing Task

1 Plan
Make notes for a blog entry and include:
Location I’m in …
Current activities At the moment, I’m / 
we’re …
Your companions There are … of us in the 
group.
Your plans Tonight / Tomorrow, I’m / 
we’re …

2 Write
Use the Model Text, your notes and this 
structure:
Paragraph 1 Your location, what you are 
doing
Paragraph 2 Your group
Paragraph 3 Your plans, your feelings

3 Check
present continuous for activities in 
progress
 present simple
 future plans
vocabulary for outdoor activities and 
feelings
 conjunctions

SpeakingSpeakingSpeaking

29Module 2

Speaking Task

Making plans / Before a weekend trip

1   Listen to the dialogue. Where 
are Irina and David going this 
weekend?

2 Listen again and repeat the 
dialogue.

campingcamping schoolschool

IrinaIrina

at half past fourat half past four

Thursday afternoonThursday afternoon

the foodthe food

DavidDavid

in front of the supermarketin front of the supermarket

Model Dialogueeee

3 Choose the correct order of the following 
sentences.
a) OK. What time?
b) Sorry, I’m studying. What about tomorrow?
c) Are you going on the school trip next week? 1
d) How about meeting at half past nine?
e) Yes! Let’s buy a map together.
f) Good idea! Are you free this afternoon?

17th–19th
WITH THE SCOUTS

• waterproof jacket 
and shoes

• sunglasses

You need:

MOUNTAIN
BIKINGBIKINGBIKINGBIKINBIKINGBIKINBIKINGBIKINGBIKINGKBIKING

DAY TRIP WITH THE YOUTH CLUB

2222222NDNDNDNND 444–4–444THTHTHTHHTH

• SUNGLASSES
• SUN SCREEN
• LUNCH

YOOUU NNEEEEDD:

1 Talk about a weekend trip
Read the posters and choose a trip.

2 Prepare a dialogue
Look at the Model Dialogue and change the 
words in blue.

3 Speak
In pairs, practise your dialogue.

Are you going on the sailing weekend?

Yes, I’m really excited! Let’s buy our shoes together.

Useful LanguageUseful Language

Every module is followed by a Progress check to revise 
vocabulary and grammar.

După fiecare modul există o pagină de Evaluare
menită să recapituleze și să evalueze vocabularul 
și noțiunile de gramatică predate.

The marking scheme evaluates students’ progress. Grila de evaluare marchează progresul realizat de elevi.

The CLIL texts encourage English language 
learning through studying about other 
subjects.

Textele de învățare integrată de conținut și limbă 
(CLIL) încurajează învățarea limbii engleze prin 
intermediul altor discipline.

The Language reference is a reference section 
for the new vocabulary and grammar of the module.

Trimiterile la noțiunile noi de vocabular și gramatică
din fiecare modul sunt prezentate la sfârșitul manualului.

The Culture section highlights different aspects of life 
in a variety of English – speaking countries.

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

The Speaking section introduces the foreign language 
in routine exchanges.

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

The Writing page provides a model for different 
text types.

Paginile de Redactare oferă un model pentru 
diferite tipuri de texte.
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Module 2 Language reference

Vocabulary Outdoor activities

build camp chop climb cook

find fish hike look for sleep

Feelings  angry    bored   embarrassed   excited   jealous   nervous   pleased   sad    scared   
surprised   tired    worried

Grammar Present continuous for activities in progress

Affirmative Negative Interrogative Short answers

I am camping tonight. I am not camping tonight. Am I camping tonight? Yes, I am.

He / She / It is camping 
tonight.

He / She / It is not camping 
tonight.

Is he / she / it camping
tonight?

No, she isn’t.

We / You / They are
camping tonight.

We / You / They are not 
camping tonight.

Are we / you / they camping
tonight?

Yes, we are.

Present simple and present continuous
Present simple is used to express: Present continuous is used to express:

habits: 
We walk in the park on Sundays.

actions happening at the time of speaking:
I’m doing my homework now.

routines: 
We start school at 8 o’clock in the morning.

temporary situations:
She’s studying for her exams these days.

timetables, schedules, programmes:
The train arrives at 10 o’clock.

making plans, fixed arrangements for the near future:
They’re moving into their new house next week.

Time expressions:
Every day / weekend / year etc., 
always, usually, never, on Mondays, 
once a week etc.

annoying habits (with always)
They are always leaving the door open!

Time expressions:
At the moment, now, this week, these days, today etc.

Speaking Making plans

Are you camping with the school this weekend? Let’s buy our food together.
Good idea! Are you free after school tomorrow?  What about on Thursday afternoon?
Yes, that’s fine. Where shall we meet? What about in front of the supermarket? 
OK. What time? How about meeting at half past four?

Module 3 Progress Check
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Self-Check
Exercise no. Score (points)

1 5 × 2 = 10

2 5 × 2 = 10

3 10 × 1 = 10 

4 5 × 3 = 15

5 5 × 3 = 15

6 10 × 3 = 30

Total 90

Granted points 10

Final score 100

1 Identify the life events.

1 b  b 2 s  s 

3 g  m 4 g  a j 

5 l  t  d 

2 Order the letters and write the musical 
instruments.

1 oxophsaen 3 tpmtreu 5 nliivo
2 mudrs 4 rutgia

3 Find the first ten ordinal numbers:

P E T L I V I M H F W T N
T A J S B C L T O T X E Q
T P K E R H F U N L R N J
M B L C G I R O A I D T L
S A L O F T F V B S N H H
R E I N H J A V E H D T B
D D V D O C C F A U X O H
R D Q E J N J N D F O Q X
I T Y V N S I X T H O I T
H W B F H T H G I E C G F
T B R D V P H J P C F O Z
F H A Q K L U Z V B N N G
B A L T J G Z G A I T B Q

4 Answer the following questions:

1 What is the first month of the year?
2 What is the fifth month of the year?
3 What is the twelfth month of the year?
4 What is the third day of the week?
5 What is the seventh day of the week?

5 Write sentences using the prompts.

1 She / meet / Tom / next Monday / 
12th October.

2 They / play badminton / next Tuesday / 
23th November.

3 Sue / go / dentist / next Wednesday / 
24th October.

4 We / meet / Sam / train station / 
next Thursday / 2nd December.

5 Our parents / go / concert / next Friday / 
30th October.

6 Complete the dialogue. Use the correct 
form of the verbs in brackets.

Dad What (1) … you … (look) at?
Izzie I (2) … (think) about my future and I (3) … 

(not be) sure what subjects to choose.
Dad Oh! What (4) … (be) the options?
Izzie I (5) … (look) at the options at the 

moment. All my friends (6) … (go) to do 
biology and chemistry.

Dad Well, what do you want to do in the 
future?

Izzie That’s the problem. I (7) … (want) to 
work with animals two years ago. Now I 
think I (8) … (work) with people.

Dad You can (9) … (write) a list of your 
favourite Subjects and you (10) … (know) 
which subjects to do.

Izzie Thanks a million, Dad. That’s a really 
good idea.

53

CLIL activities

1 Complete the text about the Beatles 
with the words in the box.

Cavern Club  five  four  1960s  17

The Beatles were the most famous 
pop band of the (1) … and they were 
from Liverpool. There were (2) …
members of the band: John Lennon, 
Paul McCartney, George Harrison 
and Ringo Starr. They often played 
concerts at the (3) … in Liverpool. They 
had (4) … number one hit records and 
they made (5) … films. Thousands of 
tourists visit the Cavern Club every 
year.

Music
The 1960s
The Beatles are the most successful band in history. They sold more than one billion 
records and were a product of the 1960s, a decade many refer to as the Swinging 
Sixties. The Beatles had a big influence on pop and rock music and a lot of bands 
today use the same ideas as they did. Firstly, they were the songwriters as well as the 
performers. Two members of the band, Paul McCartney and John Lennon, wrote most 
of the songs. They also played instruments, such as guitars, the drums and vocals. 
Their songs were short and the lyrics were easy to memorize. The melody of the song 
was very simple but effective and the chorus often repeated the title of the song. The 
Beatles weren’t the only band who used this formula. The Rolling Stones, The Kinks 
and The Who all influenced pop and rock music and they were all popular in the 1960s.

2 Choose the correct answers.

1 Ringo Starr played the …
a) drums          b) keyboards          c) electric guitar

2 John Lennon’s first band was called … 
a) The Bootlegs
b) The Fab Four
c) The Quarrymen

3 The Beatles broke up in …
a) 1967          b) 1970          c) 1981

4 The Beatles regularly played in … ?
a) Barcelona          b) Hamburg          c) Paris

5 Who was the youngest member of the Beatles?
a) George Harrison
b) Paul McCartney
c) John Lennon

CLIL 
activities

Language 
Reference

Progress 
check

The 
marking 
scheme

Speaking CultureWriting

Tips

The content of the digital version of the Student’s book 
(The Digibook) is similar to the one in the printed version 
and it also includes a range of interactive multimedia 
learning activities (static, animated, interactive).

Forma digitală a manualului școlar are un conținut 
similar variantei tipărite a manualului și cuprinde, 
în plus, o serie de activități multimedia interactive 
de învățare: statice, animate, interactive.

The Digibook    Var ianta digi tală

AMII static 
AMII static

AMII animated 
AMII animat

AMII interactive 
AMII interactiv
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MANUAL DE ENGLEZĂ PENTRU CLASA A VII-A, 
LIMBA MODERNĂ 1 – STUDIU INTENSIV

Competențe generale

Competențe specifice

1. Receptarea de mesaje orale în situaţii de comunicare uzuală
2. Exprimarea orală în situații de comunicare uzuală
3. Receptarea de mesaje scrise  în situaţii de comunicare uzuală
4. Redactarea de mesaje în situaţii de comunicare uzuală

Acest manual este conceput atât pentru a structura 
competențele lingvistice și de comunicare ale elevilor, 
cât și pentru a le dezvolta abilitățile în toate competențele 
specifice.
Lucrarea oferă flexibilitate în învățare, limbaj și conținut 
cu o gamă completă de componente și utilizarea 
tehnologiei moderne. Este un manual atractiv și 
motivant, cu activități de vocabular și gramatică bine 
structurate, fiind centrat pe comunicarea naturală.
Elevii devin conștienți, încrezători în procesul de învățare, 
vorbitori excelenți, descoperind calea spre succes – la 
școală, la examene și pe tot parcursul vieții!

1.1. Identificarea informațiilor principale din știrile 
prezentate la tv/materiale înregistrate, referitoare 
la diferite evenimente, atunci când comentariul este 
ilustrat prin imagini

1.2. Identificarea detaliilor din mesaje și interacţiuni pe 
subiecte previzibile când locutorii/interlocutorii vorbesc 
clar și rar

1.3. Identificarea unor elemente comune culturii proprii și 
culturii studiate

2.1. Prezentarea unor planuri/expunerea unor intenții și 
proiecte de viitor

2.2. Participarea la conversaţii în legătură cu planificarea
unor activităţi

2.3. Formularea unei păreri asupra unei probleme 
practice, cu sprijin din partea interlocutorului

2.4. Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de 
participarea la dialog și exprimarea în public

3.1. Extragerea informațiilor necesare pe baza lecturii
unor instrucţiuni de utilizare, regulamente

3.2. Selectarea de informaţii din texte pe teme din viaţa cotidiană

3.3. Identificarea informațiilor dintr-o scrisoare personală
simplă/e-mail în vederea redactării unui răspuns

3.4. Căutarea de surse adecvate de lectură și de informare

4.1. Elaborarea unui mesaj simplu de prezentare pentru 
un profil personal

4.2. Relatarea pe scurt a unei întâmplări utilizând cuvinte
de legătură pentru a marca ordinea cronologică

4.3. Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de participarea 
la schimbul de mesaje scrise

PROGRAMA ȘCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA 
LIMBA MODERNĂ 1 – SUDIU INTENSIV ENGLEZĂ

CE CUPRINDE ACEST MANUAL?
SĂ FACEM O TRECERE ÎN REVISTĂ!

MANUAL DE ENGLEZĂ PENTRU CLASA A VII-A, 
LIMBA MODERNĂ 1 – STUDIU INTENSIV
Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morris, 
Ana-Magdalena Iordăchescu, Mariana Stoenescu
• Copertă broșată
• 176 de pagini
• 205 x 260 mm
• Interior color
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Manualul include:

√ Un modul introductiv de trei pagini.

√ Nouă module de 11 pagini.

√ Nouă Teste de evaluare, câte unul după fiecare modul.

√ Optsprezece pagini de Ghid de scriere.

√ Cinci pagini de Competențe digitale.

√ Douăsprezece pagini de Sărbători și festivaluri din 
toată lumea.
√ Șase pagini de recapitulări finale.

√ Nouă pagini de trimiteri la Noțiuni de gramatică.

√ Două pagini de schițe, glume și exerciții de dicție.
√ Două pagini de verbe neregulate.

Vocabularul este prezentat prin intermediul unor 
imagini reprezentative și înregistrat, astfel încât elevii 
să poată exersa pronunția.
Textele de Exersarea citirii sunt bogate în informații 
interesante și ilustrează folosirea limbii în contexte. 
Toate textele sunt înregistrate.
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 la fiecare unitate.
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.

După fiecare modul există o pagină de Evaluare menită
să recapituleze și să evalueze vocabularul și noțiunile de
gramatică predate.
Cele șase pagini de Recapitulări finale invită elevii să repete și 
să consolideze noțiunile de vocabular și gramatică predate.

Cele patru pagini de Portofoliu oferă elevilor ocazia de a 
lucra în echipă pentru a realiza și a prezenta posterul 
grupului.

Forma digitală a manualului școlar are un conținut similar variantei tipărite a manualului și cuprinde, în plus, o serie 
de activități multimedia interactive de învățare: statice, animate, interactive.

VARIANTA DIGITALĂ

AMII static 
AMII static

AMII animated 
AMII animat

AMII interactive 
AMII interactiv
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MACMILLAN EDUCATION

10 MOTIVE PENTRU A ALEGE MANUALELE DE ENGLEZĂ 
MACMILLAN EDUCATION-LITERA APROBATE MEN 2019!

Sunt concepute pe baza materialelor de învățare a 
limbii engleze elaborate de Macmillan Education, 
editură renumită prin calitatea materialelor 
destinate educației, oferind o metodă nouă, 
recomandată de mulți profesori de limba engleză.

Conținuturile Macmillan sunt adaptate în conformitate 
cu programa școlară în vigoare.

Propun o abordare originală, concepută pentru 
consolidarea abilităților gramaticale, a vocabularului 
și a deprinderilor lingvistice ale elevilor.

Sunt concepute atât pentru a structura competențele 
lingvistice și de comunicare ale elevilor, cât și pentru 
a le dezvolta abilitățile prevăzute în programa 
școlară.

Se impun printr-un design plăcut, funcțional și 
modern, care contribuie la stimularea și facilitarea 
învățării.

Propun un mediu pozitiv de învățare prin încurajarea 
cooperării dintre elevi și prin a-i motiva să se bucure 
de succesul celorlalți.

Varianta digitală a manualelor crește angajamentul 
și implicarea elevilor prin intermediul videoclipurilor 
captivante, al cântecelor și povestirilor, dar și al 
activităților interactive.

Îi încurajează pe elevi să învețe despre lumea din 
jurul lor și să-și dezvolte conștiința culturală, 
alături de competențele academice.

Fiecare unitate conține texte și secțiuni dedicate 
culturii, care sunt concepute pentru a spori gradul 
de conștientizare culturală al elevilor și pentru 
a-i familiariza cu aspectele vieții specifice țărilor 
vorbitoare de limbă engleză.

Îi ajută pe elevi să devină încrezători în procesul de 
învățare, vorbitori excelenți, descoperind calea spre 
succes – la școală, la examene și pe tot parcursul 
vieții!

1

2

3

9

10

8

7

5

6

4

With learners for life!
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ETAPELE DE ALEGERE A MANUALELOR 

CURSURI ON-LINE GRATUITE PENTRU 
PROFESORI  www.cursuridigitale.ro 

1

2 5

3 6

4 7

Accesați site-ul www.manuale.edu.ro și selectați clasa și disciplina care vă interesează.

Consultați oferta integrală de manuale 
existentă pentru respectiva disciplină. Răsfoiți 
integral manualele propuse, deschideți aplicațiile 
multimedia interactive de învățare apăsând pe 
iconițele indicate.

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

Persoana delegată 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.

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

Editura Litera vine în întâmpinarea profesorilor din învățământul preuniversitar, oferindu-le  oportunitatea de formare 
profesională prin cursuri on-line realizate pe platforma www.cursuridigitale.ro.
 
Înscrierea și participarea la cursuri este gratuită, iar principalul obiectiv al acestora este dezvoltarea competenţelor 
digitale și a viziunii moderne a cadrelor didactice, necesare pentru a face faţă cu succes provocărilor actuale ale 
profesiei de dascăl.

Avantajele participării la cursurile on-line oferite de platforma cursuridigitale.ro: 

√ Toate cursurile sunt GRATUITE.

√ Înscrierea este facilă și se realizează prin 
completarea unui formular on-line disponibil pe 
www.cursuridigitale.ro

√  Înveți și lucrezi în ritmul tău. Cursurile au o durată 
medie de 15 ore și se pot parcurge oricând, oriunde: 
de acasă, în weekend, în vacanțe, la orice oră.

√  Informațiile sunt de actualitate și sunt prezentate 
într-o formă și un limbaj accesibile și familiare 
cadrelor didactice.

√ Trainerii care dezvoltă cursurile fac parte din 
mediul academic, sunt profesori cu experiență, 
psihopedagogi, consilieri școlari, formatori pentru 
educația adulților, autori de manuale.

√ Cursurile tratează subiecte de interes pentru 
profesori: cum să utilizezi manualul digital la 
clasă, care sunt noile instrumente digitale cu 
ajutorul cărora se pot realiza la clasă activități 
extracurriculare, metode și tehnici de formare și 
dezvoltare armonioasă a personalității elevilor etc.

√  Cursurile se pot citi și parcurge pe orice dispozitiv: 
calculator, tabletă, telefon, astfel încât realizarea lor 
devine și mai accesibilă.

√ După parcurgerea cu succes a modulelor, 
cadrele didactice vor primi adeverințe emise de 
Casa Corpului Didactic București, care vor servi la 
completarea dosarului de formare profesională a 
cadrelor didactice.

NOILE MANUALE APROBATE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ÎN URMA LICITAȚIEI 2019 SE POT OBȚINE 
GRATUIT, PENTRU FIECARE ELEV, DOAR ÎN BAZA ALEGERILOR FĂCUTE DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE. 

IATĂ PAȘII PE CARE TREBUIE SĂ ÎI URMAȚI ÎN ALEGEREA ACESTORA:
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METODE INOVATIVE DE PREDARE A LIMBII ENGLEZE 
LA GIMNAZIU

Engleza este considerată uneori o limbă dificilă, mai 
ales atunci când trebuie vorbită fluent. Stăpânirea unui 
nivel avansat de limbă engleză este adesea o provocare, 
însă elevii pot fi ajutați să dobândească o cunoaștere 
aprofundată a acesteia. 
Iată câteva dintre cele mai creative abordări care ar putea 
oferi rezultatele pe care le doriți ca profesor:

1. Stimulați dezbaterile și discuțiile 

Încurajați-i pe elevi să dezbată diverse subiecte: personaje 
fictive dintr-un show de televiziune popular, scenarii din 
categoria „Ce ar fi dacă ...”, schimbări pe care ar dori să le 
vadă în comunitatea lor etc.

2. Încercați activități de citire captivante

Studiul literaturii engleze este una dintre cele mai eficiente 
metode de dezvoltare a fluenței în citire, în scriere și, 
într-o oarecare măsură, în vorbirea limbii. În loc să vă 
concentrați pe achiziția formală a conceptelor literare, 
angajați-vă elevii în activități creative de aprofundare. Le 
puteți propune să compună muzică sau să picteze ceva 
despre care citesc. Lăsați-i să lucreze în grupuri și să 
împărtășească idei cu privire la anumite proiecte, dar să 
includă și activități individuale, care îi încurajează să-și 
găsească propria identitate în poezii, în povestiri și în alte 
tipuri de texte.

3. Dezvoltați abilitățile de scriere recurgând
la diverse activități distractive

Există o singură cale de a ajunge să scrii corect în orice 
limbă – practică, practică și iarăși practică. Din păcate, 
cei mai mulți elevi se bazează astăzi pe smartphone 

sau pe programele de editare a documentelor pentru a 
corecta tot ce scriu, fie că este vorba de un banal mesaj 
pe WhatsApp sau de un eseu pentru școală.
Trebuie să faceți ca scrisul să pară mai interesant, mai 
ales când concurați împotriva argoului și a „limbajului 
SMS” care ucid cuvântul scris. Încercați proiectele care 
implică utilizarea unei platforme moderne. Creați un blog 
unde elevii pot publica poezie, traduceri, povestiri scurte 
sau chiar meme-uri. 

4. Realizați o listă cu aplicații de gramatică 

Predarea conceptelor de gramatică și compoziție trebuie 
să fie cât mai practică. Numărul de ore petrecute în 
clasă este însă limitat. În schimb, majoritatea elevilor 
au aproape în permanență acces la un smartphone, o 
tabletă sau un laptop; utilizați acest lucru în avantajul 
dumneavoastră. Realizați o listă cu cele mai bune aplicații 
și jocuri care pot fi utilizate pentru predarea limbii 
engleze. Împărtășiți-le cu elevii voștri pentru a-i ajuta 
să-și îmbogățească vocabularul, să exploreze platformele 
interactive de învățare și să-și îmbunătățească gramatica 
prin practică permanentă.

5. Utilizați potențialul instrumentelor on-line 
 
Puteți recurge la tehnologia inteligentă din dotarea clasei 
pentru a monitoriza progresul elevilor. De asemenea, 
încurajați-i să încerce instrumente de învățare on-line și 
să interacționeze cu vorbitori de engleză pe platforme 
sociale. Aceste metode neconvenționale de predare 
rezonează cu adolescenții care sunt conectați non-stop 
la rețelele sociale.
Internetul oferă o gamă practică de materiale de 
lectură pentru studenții care învață limba engleză: cărți 
electronice gratuite, conținut social media, instrumente 
de traducere și postări pe blog etc. 

Articol de Dana Jandhyala,
https://galleryteachers.com
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preocupați să-și autoevalueze munca sau să evalueze 
lucrările colegilor. Aceste forme de evaluare le permit 
elevilor să înțeleagă valorile care stau la baza unui anumit 
concept, dar și domeniile care ar putea fi îmbunătățite. 
Autoevaluarea și interevaluarea contribuie la sporirea 
încrederii elevilor în propriile abilități, precum și la 
motivarea acestora printr-o concurență sănătoasă. 

Ca profesor de limba engleză, aveți multe de câștigat 
recurgând la metodele inovative de predare. La urma 
urmei, ceea ce astăzi pare a fi o metodă radicală mâine ar 
putea reinventa jocul. Succes!

6. Construiți un mediu de studiu inspirat 

Nu vă așteptați ca elevii dumneavoastră să fie pasionați de 
învățare dacă mediul din clasă nu este conceput pentru a-i 
inspira. Există mai multe modalități de a stimula atracția 
de învățare a unui anumit spațiu, deci creați în sala de 
clasă o zonă care să îi încurajeze și să îi motiveze pe elevi. 
De exemplu, amenajați un colț de lectură care să conțină 
o varietate de materiale scrise de diverși autori.

7. Recurgeți la metode alternative de evaluare

Fiecare elev are propriul ritm de învățare, dar toți sunt 

• VERIFICAȚI-VĂ NIVELUL DE CUNOȘTINȚE
Este important să aveți un anumit nivel în 
limba engleză, fie că este vorba de vocabular, 
de timpurile verbelor sau de gramatică. 
Începeți prin asimilarea elementelor de bază. 

• NU ÎNCERCAȚI SĂ TRADUCEȚI TOATE 
CUVINTELE
Este recomandat să renunțați la dicționar 
și să vă concentrați asupra reflecției și a 
deducției. Pentru a înțelege semnificația 
unui cuvânt, analizați contextul. Veți înțelege, 
în majoritatea cazurilor, sensul propoziției.
Dicționarul trebuie folosit numai în caz de 
„urgență”, atunci când simțiți că neînțelegerea 
unei anumite fraze sau a unor cuvinte 
determină pierderea unui element-cheie al 
lecturii.

• ÎNCEPEȚI CU POVEȘTI SCURTE ȘI SIMPLE
Pentru a evita orice descurajare, citiți, 
pentru început, știri, cărți pentru copii sau 
adolescenți, romane scurte sau cărți de 
benzi desenate.

• CITIȚI O CARTE PE CARE O CUNOAȘTEȚI 
DEJA
Alegeți un roman pe care deja l-ați citit și 
vă este familiar. Cunoașterea subiectului și 
a personajelor va facilita în mare măsură 
lectura.

• ALEGEȚI TIPUL CĂRȚII 
Lectura în limba engleză trebuie făcută cu 
plăcere, de aceea selectați un gen literar 

sau teme pe care le apreciați. Ar fi bine să alegeți cărți 
ancorate într-o lume contemporană și realistă, deoarece 
vocabularul va fi mai ușor de reținut.

• CUMPĂRAȚI CĂRȚI ADAPTATE NIVELULUI DE 
CUNOȘTINȚE 
Unii editori au creat colecții care se adaptează diferitelor 
niveluri de cunoștințe ale elevilor. Unele volume conțin 
un mic dicționar la sfârșit. De asemenea, puteți alege 
romane bilingve, care afișează, față în față, o pagină în 
limba engleză și o pagină în limba română.

• AVEȚI RĂBDARE
Nu trebuie să încercați niciodată să citiți cu aceeași 
viteză ca în limba maternă, nereușita devenind o sursă 
de frustrare. Acordați-vă timp să asimilați ceea ce citiți, 
chiar dacă trebuie să reluați pasajele de mai multe ori 
și să urmați propriul ritm. La început, puteți citi într-o zi 
doar câteva pagini sau un singur capitol.

• DACĂ NU VĂ PLACE O CARTE, ALEGEȚI ALTA
Dacă, în ciuda eforturilor depuse, nu puteți continua 
să citiți, deoarece nivelul nu este potrivit sau povestea 
nu vă interesează, soluția este simplă: nu întrerupeți 
citirea!  Alegeți o carte nouă, care ar putea să vă placă 
sau al cărei nivel este mai relevant pentru nivelul vostru 
de cunoaștere a limbii.

Pentru a face progrese semnificative, încercați să citiți 
în mod regulat. De asemenea, încercați să alternați 
cărțile în limba română cu volumele în limba engleză.

Lectura în limba engleză este o modalitate excelentă 
de a progresa, a-ți dezvolta vocabularul și a cunoaște 
expresii idiomatice.  

RECOMANDĂRI PENTRU ÎNCURAJAREA 
LECTURILOR ÎN ENGLEZĂ

Lectura este o modalitate foarte bună pentru a progresa rapid în studiul limbii engleze. Vă recomandăm 
să-i încurajați pe elevi să aplice următoarele reguli de lectură în limba engleză.
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2. Match 1–6 with a–f to make words.

1. pen                                                          a) kit

2. sleeping                                                b) pass

3. walking                                                c) knife

4. first aid                                                d) sack

5. ruck                                                       e) bag

6. com                                                     f) boots

VOCABULARY PLUS
ADVENTURE KIT

   1. Label the picture with the words in the box.

compass • first •  aid kit • map • matches 
penknife • rucksack • sleeping bag • tent • torch 
walking boots

  3. Complete the sentences with words in exercise 1.

She’s a nurse. She always uses a__________________

1. We’re lost. Have you got a_____________________ ?

2. This weekend, we’re sleeping in a________________

in the forest.

3. My dad uses______________________ to light a fire.

4. I usually wear my______________________ when we

hike in the mountains.

5. It’s very dark outside. I need a___________________.

first aid kit

FIȘĂ DE LUCRU
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2. Complete the table with the words in exercise 1.

VOCABULARY PLUS
TRANSPORT

   1. Label the picture with the words in the box.

barge • cable • car • caravan • ferry • helicopter 
• high-speed train • hot-air balloon • rowing 
boat • tram • yacht

hot-air balloon

barge

air land water

3 Write the correct words for the definitions.

We use this long flat boat on canals. ______________

1. A train that travels in streets.___________________

2. It flies and has got long metal things on top.

__________________________

3. A large boat which can carry cars._______________

4. A car pulls this mobile home.___________________

5. These trains travel very fast.____________________

4. Complete these sentences for you. 
Try to use words from exercise 1.

1. In my town, we haven’t got any________________or

any__________________________ .

2. I would like to travel by_________________ because

______________________________.

3. I wouldn’t like to travel by_______________ because

______________________________.

FIȘĂ DE LUCRU
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VOCABULARY PLUS
FICTIONAL CHARACTERS

   1. Label the picture with the words in the box.

dragon • fairy • ghost • giant • hero • heroine
monster • unicorn • witch • wizard  4. Which word is the odd one out? Why? 

Use the wordsin the box to help you.

witch  wizard  heroine         _______________________

1. giant  dragon  unicorn     _______________________

2. hero  ghost  heroine        _______________________

3. monster  witch  fairy       _______________________

4. witch  fairy  heroine        _______________________

5. dragon  monster  fairy    _______________________

   3. Complete the sentences with words in exercise 1.

A ____________ has got a white horn.

1. A________________ is a man with magical powers.

2. A________________ is an animal which can breathe fire.

3. A________________ is a very big and strong person.

unicorn

He is a man.

FIȘĂ DE LUCRU

2. Complete the words with consonants.

w i_c _

1. _ _a _o_

2. _e_ o

3. u_ i _o_ _

4. _ _o_ _

5. _a i_ _ 

t   h

4. A________________ is a large frightening creature.

5. A________________ is a woman who is good and brave.

magic      real     good      fly      animal      man
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2. Find six computer verbs in the wordsquare.

VOCABULARY PLUS
USING THE COMPUTER

   1. Label the picture with the words in the box.

click • download • log in • log off • print • receive 
• scan • search • send • shut down

scan

3. Complete the sentences with words in exercise 1.

Can you________the newspaper article and
email it to me, please?

1. Before you can look at this web page, you need to
_________________________.

2. When you finish, can you_________________ the
computer, please?

3. I sometimes__________________ the internet for
information for my homework.

4. I love this photo. I’m going to_________________ it.

4. Answer the questions for you. Write full sentences.

1. How often do you download music?

____________________________________________

2. What kinds of things do you print?
____________________________________________

3. Who do you send messages to?

____________________________________________

FIȘĂ DE LUCRU
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