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FEBRUARIE MARTIE APRILIE

MAI IUNIE

SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE

DECEMBRIE IANUARIE FEBRUARIE

structura anului școlar 2017 – 2018*

Semestrul I
11 septembrie 2017  – 2 februarie 2018

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

Zile Internaționale (vezi pagina 5)

Vacanța de iarnă 

Vacanța intersemestrială 

Vacanța de primăvară 

Vacanța de vară

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

31 martie – 10 aprilie 2018

23 decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018

 3 – 11 februarie 2018

16 iunie 2018 – 9 septembrie 2018

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

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

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

22 martie
Ziua Mondială a Apei

6 aprilie
Ziua Internațională 
a Sportului pentru 
Dezvoltare și Pace

2 aprilie
Ziua 
Internațională 
a Cărții 
pentru Copii

22 aprilie
Ziua Internațională 
a Planetei Pământ

21 septembrie
Ziua Internațională 
a Păcii

1 octombrie
Ziua Mondială a Muzicii

17 noiembrie
Ziua 
Internațională 
a Elevilor 
și Studenților

5 iunie
Ziua Mondială a Mediului 
înconjurător

22 mai
Ziua Internațională pentru 
Diversitate Biologică

21 martie
Ziua Internațională a Poeziei

21 februarie 
Ziua Internațională 
a Limbii Materne

8 martie
Ziua Internațională a Femeii

20 martie
Ziua Internațională 
a Francofoniei

10 decembrie
Ziua Internațională 
a Drepturilor Omului

5 octombrie
Ziua Mondială 
a Profesorului

1 Iunie
Ziua 
Copilului 

zile internaționale

23 aprilie
Ziua 
Mondială 
a Cărții
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APROBAT 

MEN
2017

Manualul de educație tehnologcă și aplicații practice de la editura 
Litera a fost declarat câștigător la licitația Men 2017, obținând 
cel mai bun punctaj la calitate pentru această disciplină. 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: GAbrIELA LIchIArDOPOL

Viorica Stoicescu, Silvica Neacșu

copertă broșată

Nr. de pagini: 88

Format: 205 x 260 mm 

Interior color

Locul 1 
la licitația 
MEN 2017!

Competențe generale și specifice, conform programei școlare pentru disciplina  
eDuCAȚIe teHnOLOGICĂ ŞI APLICAȚII PrACtICe, clasa a v-a,  

aprobată prin OMen nr. 3393/28.02.2017   

1. realizarea practică de produse utile și/sau de lucrări creative pentru activități curente 
și valorificarea acestora 

 1.1 Executarea unor produse/lucrări creative simple pe baza unei fișe tehnologice date, 
selectând materiile prime, materialele, uneltele/ustensilele/dispozitivele/aparatele 
adecvate 

 1.2 Identificarea unor date, mărimi, relații, procese și fenomene specifice matematicii 
și științelor în realizarea unui produs 

 1.3 Analizarea produselor pe baza unor criterii stabilite de comun acord 
2. Promovarea unui mediu tehnologic favorabil dezvoltării durabile 
 2.1 Argumentarea utilizării normelor de igienă, a măsurilor de sănătate și securitate în 

muncă, de prevenire și stingere a incendiilor, specifice condițiilor reale de muncă 
 2.2 Selectarea produselor și a tehnologiilor din perspectiva păstrării calității mediului și a 

sănătății 
3. explorarea intereselor și aptitudinilor pentru ocupații/profesii, domenii profesionale 

și antreprenoriat în vederea alegerii parcursului școlar și profesional 
 3.1 Identificarea unor modele de profesioniști în domeniile explorate 
 3.2 Manifestarea abilității de a lucra individual și în echipe pentru rezolvarea unor probleme 
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APROBAT 

MEN
2017

Varianta  tipărită

Prezentarea manualului

Manualul de Educație tehnologică și aplicații 
practice pentru clasa a V-a este structurat 
pe unități de învățare, 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.

Educație tehnologică și aplicații practice – manual pentru clasa a V-a 33

Unitatea

II
Tehnologii de cultivare a plantelor  
și de creștere a animalelor 

Elemente de conținut

√ Cultivarea plantelor
√ Creșterea animalelor 

domestice
√ Producția agricolă
√ Creșterea animalelor  

de companie

   Competențe specifice: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2.

Educație tehnologică și aplicații practice – manual pentru clasa a V-a 33

Pagina de prezentare a unității de învățare

Titlul unității
de învățare

Competențe specifice

Conținuturi

Numărul unității
de învățare

Aplicații

Exerciții

Proiect

Aplicații practice
Obiectivele proiectului

Imagini corelate cu infor-
mațiile din text

Pagini de lecție

Rubrică de informare:

Știai că...?

Rubrică de informare:

Sănătatea ta contează! Rubrică de informare:

Sfaturi pentru tine

Titlul lecției

Conținut științific

Rubrică pentru 
fixarea cunoștințelor

Imagini corelate cu infor-
mațiile din text

Metode complementare de evaluare

Studiu de caz Autoevaluare

Itemi de
evaluare

Fișă pentru activitatea personală
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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 și descoperire, jocuri educative),  

prin care elevul reușește 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 Educație 
tehnologică DE LA editurA 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 educație tehnologică și aplicații practice  pentru 
clasa a v-a de la Editura Litera a fost declarat câștigător la lici-
tația Men 2017, cu punctaj maxim la calitate.
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RECOMANDARE DE CARTE

365 de activități amuzante și inteligente, care îți vor dezvălui tainele naturii zilnic, de-a lungul unui an! 
Instrucțiunile clare, pas cu pas, și fotografiile explică exact ce trebuie să faci și cum, de la proiecte ușoare la 
unele mai ambițioase, ce necesită ajutorul unui adult. Trebuie doar să-ți procuri materialele necesare (hârtie, 
nisip sau pământ) ca să le realizezi. Indiferent unde te afli, folosește ce ai la îndemână și explorează natura 
împreună cu familia și prietenii. 
 
cartea este realizată în colaborare cu rSPb, cea mai mare asociație de conservare a mediului înconjurător din 
Marea britanie.

copertă broșată

Format: 162 x 215 mm

Nr. de pagini: 160 x 285

Interior color

Preț: 

lei
9341
lei
9059

365 de activități în aer liber pe 
care trebuie să le încerci

de Jamie Ambrose

creează un nor într-un borcan

calculează înălțimea unui copac

Îngroapă o capsulă a timpului

construiește o giruetă

Testează inteligența unei păsări

Găsește o fosilă

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

Stimată doamnă Gabriela Lichiardopol, sunteți 
profesor, un foarte cunoscut și respectat autor de 
manuale și inspector școlar de mai bine de 20 de ani. La 
disciplina Educaţie tehnologică, pentru care aţi realizat 
manuale la toate clasele, elevii primesc informații 
concrete care îi ajută în viață, care le dezvoltă gândirea 
sistemică, abilitățile practice și cultura generală. Vă 
întrebăm, așadar, cum se pregătesc elevii pentru viață 
prin studiul acestei discipline?

Începând din anul 1992 disciplina de gimnaziu 
din aria curriculară Tehnologii s-a numit Educaţie 
tehnologică şi, aşa cum aţi spus, studiul ei îi ajută şi îi 
pregăteşte pe elevi pentru viaţă. Prin caracterul său 
interdisciplinar, Educaţia tehnologică are ca obiectiv 
fundamental formarea unei viziuni şi atitudini 
practice asupra omului şi sensului vieţii, precum şi 
înţelegerea rolului tehnologiei în progresul omenirii.
Din perspectiva modului în care studiul disciplinei  

îi pregăteşte pe elevi pentru viaţă, aş enumera câteva obiective: în primul rând, educația tehnologică își 
dorește să realizeze un echilibru între cultura generală şi cea tehnologică. Îndeplinirea acestui obiectiv 
determină şi iniţierea copiilor în pregătirea tehnico-practică, care are drept scop cunoaşterea materiilor 
prime, a materialelor auxiliare și proprietăţilor acestora, a operaţiilor şi sculelor de prelucrare, în vederea 
realizării de produse utile elevului acasă, la şcoală sau în comunitate. Odată însușite aceste informații, elevii 
pot executa lucrări simple, prin care să își formeze competenţele specifice de obţinere a unor produse. 
Poate cel mai important obiectiv al acestei discipline este acela de a-i familiariza pe elevi cu diferite meserii 
sau profesii din domeniul tehnologic şi de a le cultiva interesul pentru acestea. Prin vizite la agenţi economici, 
discuţii cu specialişti din diferite domenii de activitate sau vizionări de filme didactice, elevilor li se stimulează 
atracţia şi interesul pentru anumite meserii sau domenii economice. Următorul pas este alegerea unui 
parcurs şcolar şi profesional adecvat care să determine formarea competenţelor specifice unei meserii prin 
care elevii să desfăşoare activităţi eficiente ce răspund nevoilor şi trebuinţelor individuale. 

Cum a fost lucrul pentru realizarea manualului Litera? 

colaborarea la realizarea manualului Litera – atât 
în cadrul colectivului de autori, cât şi a autorilor cu 
specialiştii editurii – a fost foarte bună: s-a lucrat în 
echipă, fiecare parte fiind receptivă la susţinerile 
argumentate ale celeilalte părţi, scopul comun fiind 
realizarea unui manual de calitate superioară 
care a fost apreciat prin obţinerea celui mai mare 
punctaj,  locul I la evaluarea M.E.N. 2017!
realizarea unui manual este o activitate complexă, 
care se desfășoară în două etape. În etapa de 
început, colectivul de autori se ocupă de conceperea 
materialului, adică de conţinuturile, activităţile de 
învăţare ce determină formarea competenţelor şi de 
instrumentele de evaluare corespunzătoare fiecărei 
unităţi de învăţare. Premergător acestei activităţi, 
autorii studiază programa şcolară pentru a înţelege 
ce propune disciplina şi stabilesc corelaţiile dintre 
conţinuturi, competenţe specifice și activităţi de 

învăţare, cu separarea acestora pe unităţi. Se realizează 
şi o alocare estimativă a unui număr de ore de parcurs 
a fiecărei unităţi de învăţare, în funcţie de numărul 
şi complexitatea competenţelor şi conţinuturilor 
stabilite (numărul de ore fiind stabilit ulterior de fiecare 
cadru didactic în funcţie de specificul clasei). După 
conceperea materialului, acesta este transmis 
edi tu rii și aici vorbim de etapa a doua de realizare 
a manualului, când are loc redactarea, corectura și 
tehnoredactarea de către specialiştii Editurii Litera.

Ce aduce în plus manualul Litera față de altele existente 
pe piață? Care sunt punctele lui forte?

Manualul editurii Litera are un caracter interdisciplinar şi 
aduce o seamă de noutăţi: în primul rând, este structurat 
pe 3 unităţi de învăţare. Apoi, competenţele specifice ale 
elevilor se formează pe parcursul unităţilor de învăţare, 
prin realizarea activităţilor care au în totalitate caracter 
practic- aplicativ, fapt rezultat şi prin respectarea în 

PROF. GABRIELA LIChIARDOPOL  
autoarea manualului de educație tehnologică și aplicații practice de la editura Litera
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totalitate  a programei şcolare. conţinuturile manualului 
– care se vor parcurge conform unităților de învățare – 
sunt organizate pe cinci domenii: Tehnologii, Design, 
Calitate, economie şi antreprenoriat, Dezvoltare 
durabilă, Activităţi/ocupaţii/meserii.

Activităţile de învăţare propuse în manual determină 
realizarea de lucrări sau produse utile care pot fi 
valorificate de către elevi acasă, la şcoală sau în 
comunitate. Pe lângă acest scop practic, se are în 
ve  dere adoptarea de către elevi a unei atitudini 
responsabile faţă de sănătate (în sensul respectării 
normelor de securitate, sănătate și igienă la locul 
de muncă) şi mediu, prin faptul că procesele tehnologice 
realizate de om influențează și celelalte viețuitoare 
(plantele și animalele).  Nu în ultimul rând, se dorește 
dezvoltarea abilităţilor de a lucra individual şi în 
echipe pentru realizarea sarcinilor propuse. 

Manualul de Educație Tehnologică de la Editura Litera 
are multe punctele forte, pentru care recomand 
alegerea şi utilizarea lui la clasă de către profesori 
şi elevi. În primul rând, faptul că a obţinut locul I, 
cu punctajul cel mai mare, la evaluarea realizată de 
reprezentanţii Ministerului educaţiei: deci calitativ 
îndeplineşte toate criteriile şi descriptorii de evaluare. 
Apoi, informaţiile transmise contribuie la formarea şi 
dezvoltarea competențelor prevăzute în programa 
școlară, ele fiind adecvate nivelului de înţelegere 
al elevilor. Pentru fiecare competenţă specifică din 
programă sunt propuse activităţi de învăţare la 
domeniile de conţinut aplicabile, activităţile fiind de 
tip proiect, studiu de caz, portofoliu etc., ele fiind 
organizate individual, în perechi, în echipe. 
Metodele şi strategiile didactice utilizate în manual 
(atat tradiționale, cât și moderne) sunt activ-
participative, asigurând înţelegerea, sistematizarea 
şi consolidarea cunoştinţelor precum şi dezvoltarea 

intelectuală a elevului. Metodele şi instrumentele 
de evaluare propuse sunt relevante şi aplicabile 
în viaţa de zi cu zi a elevilor. Nu în ultimul rând, 
autorii manualului au atât experienţă didactică cât 
şi în elaborarea manualelor şi programelor şcolare 
pentru această disciplină.

Având in vedere societatea actuală, din ce in ce mai 
tehnologizată, care pune totul la dispoziție în mod 
facil, cât de dezvoltat mai este simțul practic al copiilor?

copiii, chiar cei de vârstă fragedă, din învăţământul 
preşcolar şi primar, au un deosebit simţ practic, ei 
fiind mai mult interesaţi de activităţile cu caracter 
practic-aplicativ decât de cele teoretice; acest fapt 
este benefic şi pentru formarea deprinderilor şi abilităţilor, 
ştiut fiind faptul că, prin realizare practică manuală, 
elevul poate înţelege mai bine noţiuni, principii, 
procese, poate demonta şi monta obiecte din mai 
multe componente, poate depista defecte şi chiar 
remedia. 
Simţul practic al elevilor, interesul şi dorinţa de a 
realiza activităţi de acest tip se manifestă tot mai 
pregnant la elevii de învăţământ primar şi gimnazial, 
iar disciplina Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice 
îi ajută în formarea abilităţilor pentru realizarea de 
produse şi lucrări de calitate, în care îşi manifestă 
creativitatea, dând dovadă de un comportament de 
consum raţional, prin folosirea eficientă a resurselor 
materiale, de timp şi financiare.  
Nu putem nega faptul că astăzi copiilor le este la 
îndemână computerul, telefonul mobil, televizorul 
folosite în multe cazuri pentru a comunica, a se 
informa, pentru a practica jocuri ale minţii şi nu 
pentru a-şi forma abilităţi practice, de execuţie a 
unor produse reale; simţul practic se evidenţiază, şi 
mai ales se dezvoltă, prin realizare efectivă de lucrări 
şi obiecte reale.

Cum simțiți implicarea părinților în educația practică a copiilor? 
 
Părinţii doresc ca propriii copii să realizeze la şcoală, la majoritatea disciplinelor, cât mai multe activităţi 
cu caracter practic, să cunoască şi să poată reacţiona la provocările tehnologice din mediul apropiat lor: 
să folosească corect aparatele din locuinţă, să execute demontarea şi montarea unor obiecte, să facă reparaţii 
ale unor mici defecţiuni depistate, să citească şi să interpreteze informaţii tehnice ale unor obiecte etc. 
Toţi părinţii îşi doresc aceste lucruri, dar, din păcate, numai o parte se implică în educaţia practică a copiilor 
lor și le dau sarcini care să le formeze competenţe specifice. Ei lasă mai mult această sarcină şcolii, dar numărul 
mic de ore (numai 1 oră/săptămână la această disciplină) limitează cadrului didactic posibilitatea de realizare 
a unui număr suficient de activităţi practice.



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

Etapele de alegere a manualelor 
pentru clasa a V-a 

PreMIerĂ
pentru diriginți

manualul de Consiliere 
și Dezvoltare Personală

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.
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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. 

nOILe MAnuALe în vArIAnteLe tIPĂrItĂ ŞI DIGItALĂ Se POt OBȚIne GrAtuIt Pentru 
fIeCAre eLev DOAr în BAzA ALeGerILOr fĂCute De PrOfeSOrI!

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


