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LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, 
manual pentru clasa a V-a 

Mariana Norel, Petru Bucurenciu

• Texte-suport alese având în vedere nivelul de înțe legere al elevilor și rele-
vanța lor pentru formarea și dez  vol tarea competențelor vizate. Elevul intră în 
contact cu opere clasice din literatura română, dar și cu opere literare moderne 
(românești și universale) care răspund preocupărilor și sferelor lui de interes.

• Permanența anumitor etape/secvențe de lucru/învățare de-a lungul manua-
lului asigură învățarea, aprofundarea și consolidarea unor deprinderi de muncă 
intelectuală necesare formării și preo cupărilor ulterioare ale elevilor.

• În procesul de predare-învățare-evaluare, elevul este partici pant activ, sar-
cinile de învățare propuse fi ind relevante în acest sens.

• Conținuturile învățării sunt structurate logic și coerent, fi ind in  troduse în 
mod gradat și adecvat vârstei elevilor.

• Activitățile de învățare prezintă un grad înalt de aplicabilitate în viața coti-
diană a elevilor.

• Designul și grafi ca excepționale atrag elevul și facilitează înțe legerea con-
ținuturilor.

Conținuturile învățării sunt intro duse în con textul unei orga ni zări tematice a 
mate rialului. Cele șase unități de învățare se subsu mează, prin subtemele abor -
date, tematicii clasei a V-a, Eu și universul meu familiar. Elevii sunt invitați și sunt 
încurajați să cunoască și să învețe în cadrul unor activități de interes pentru ei.

Componenta culturală este tratată atât în cadrul lec țiilor care vizează efectiv 
ele men tele de interculturalitate, cât și în contextul altor activități care sunt 
propuse elevilor în cuprinsul manualului.

Tratarea anumitor conținuturi în manieră inter- și transdisci plinară reprezintă 
un alt element de noutate al manualului.

Profesor universitar, doctor în fi lologie, la 
Universitatea Transilvania din Brașov. 
Expert al European Center of Education.

A publicat numeroase lucrări, dintre care 
amintim:
• Pădureanu, V., Norel, M., Limba și literatura 
română, manual pentru clasa a III-a, București, 
ed. Aramis, 2002
• Norel, Mariana, Sâmihăian, Florentina, 
Didactica limbii și literaturii române 2, București, 
ed. Politehnica Press, 2011
• Norel, Mariana; Bota, Oana Alina, Didactica 
domeniului experiențial Limbă și comunicare, 
Cluj-Napoca, ed. ASCR, 2012
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Vă garantăm:
• Excepționala calitate a con ți  nutului

• Competența recunoscută a au to rilor

• Ținuta grafi că de excepție
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Profesor de limba și literatura română la 
Școala Gimnazială nr. 8 din Sibiu; masterat 
în limba și literatura română la Universitatea 
„Lucian Blaga“ din Sibiu, Petru Bucurenciu este 
coordonator de programe și proiecte educative 
și extrașcolare. 

A publicat:
• Evaluare națională. Limba și literatura română, 
clasa a VIII-a, București, ed. Aramis, 2016
• Exersarea competențelor de comunicare prin 
lectură: fi șe de lucru pentru clasele V-VIII. Lectura, 
abilitate de viață, București, ed. Aramis, 2016   
• Limba română. Ortografi e și punctuație – teorie 
și exerciții, București, ed. Aramis, 2016
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LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, 

caietul elevului, clasa a V-a 

Mariana Norel, Petru Bucurenciu

Întâietatea disciplinei Limba și literatura română este asigurată, în primul rând, de 
impor tanța cunoașterii limbii (inclusiv prin intermediul literaturii) pentru viața de zi cu 
zi – socială, profesională, culturală.

Acesta este fundamentul abordării caietului elevului de către autorii manualului 
de Limba și literatura română pentru clasa a V-a, Mariana Norel și Petru Bucurenciu. 
Rezultatul – un auxiliar structurat pe aceleași unități de învățare ca manualul, cu 
secvențe de activitate complementare celor din manual. Textele (din manual sau 
similare acestora din punctul de vedere al temelor abordate) sunt însoțite de aplicații 
care permit exersarea, consolidarea, aprofundarea competențelor dobândite într-un 
mod atractiv, interactiv și interdisciplinar. 

Periplul prin diferite genuri literare, prin literatura română sau universală, clasică 
sau contemporană, oferă căi inedite de pătrundere în tainele limbii, stimulând dorința 
și interesul elevilor pentru lectură.

Concluzia – caietul de Limba și literatura română este mai mult decât un auxiliar 
al manualului. Este un instrument util la clasă atât pentru elevi, cât și pentru cadrele 
didactice.

Limba română
Ortografi e și punctuație 

Petru Bucurenciu
Olivia Trifan

Mic dicționar de
limba română,
ediția a III-a, revizuită și adăugită

Victoria Pădureanu
Mariana Norel
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LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, 

culegere de texte și aplicații, clasa a V-a 

Mariana Norel, Petru Bucurenciu

Doriți să vă pregătiți suplimentar elevii? V-ar prinde bine recomandări de 
lectură în plus față de ce găsiți în paginile manualului? Răspunsul e la noi: Culegerea 
de texte și aplicații pentru limba și literatura română, clasa a V-a, semnată de autorii 
manualului de Limba și literatura română.

Fragmente noi din operele literare studiate, alte texte literare, sugestii pentru 
lărgirea orizontului de lectură, presărate cu câteva aplicații care să faciliteze 
înțelegerea textului și aprofundarea cunoștințelor despre limbă – toate acestea se 
regăsesc în paginile acestei culegeri.

Benefi ciari pot fi  toți elevii, indiferent de manualul după care studiază, deoarece 
cule gerea oferă tot ceea ce este necesar – textul, aplicațiile, spațiile de lucru. Mai 
mult – există o rubrică dedicată extinderii posibilităților de lectură – Răsfoind 
cărțile din bibliotecă. Veți descoperi aici și alte texte fascinante, grupate pe temele 
de interes – școala, familia, prietenia, cartea, natura, lumile imaginare.

Exersarea competențelor 
de comunicare prin lectură, 

clasa a V-a 

Petru Bucurenciu
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MATEMATICĂ, manual pentru clasa a V-a 

Mona Marinescu, Ioan Pelteacu, Elefterie Petrescu

Manualul îmbină metodele didactice tradiţionale cu cele moderne menite:
• să stârnească interesul și curiozitatea elevilor și să stimuleze dorința de a 

învăța; 
• să dezvolte capacitatea de a lucra în echipă, dar și de sine stătător;
• să dezvolte capacitatea de a judeca problemele atât abstract, cât și concret, 

raportându-le la lumea înconjurătoare;
• să sprijine formarea unei gândiri raționale și creative, deo potrivă.

Conținuturile asociate fi ecărui domeniu sunt tratate distinct urmând momen-
tele esențiale din derularea unei lecții: Îmi amintesc, Observ și Înțeleg, Aplic, 
Exersez.

Manualul antrenează elevii la o aventură în lumea matematicii, la deprin derea 
cunoștințelor prin descoperire. 

Manualul are o mare densitate de exerciții, diferențiate pe grade de difi cultate. 
• exerciții imediate pentru însușirea cunoștințelor și deprinde rilor de bază;
• exerciții si aplicații pentru dezvoltarea cunoștințelor și deprin derilor dobândite;
• exerciții, probleme și aplicații pentru aprofundare;
• probleme pentru pregătirea examenelor și concursurilor școlare.

Profesor gradul didactic I, 
la Școala Gimnazială Emil Racoviță, București.

A publicat:
• Mic dicţionar de formule mate ma tice 

clasele V-VIII, Editura Aramis
• Garantat nota 10 la matematică – Ghid de 
lucru matematică de gimnaziu, Editura Vox.

Profesor gradul didactic I.

A publicat: 
• Ghidurile de probleme și exerciții pentru clasele 

V, VI, VII și VIII, 
apărute la Editura Semne în 2004 

• Funcții continue. 
Proprietatea lui Darboux

• Ghid metodic de calcul vectorial 
și geometrie analitică

• Matrice și numere complexe

Profesor gradul didactic I, 
la Școala gimnazială nr. 113.

A publicat:
Petrescu, Elefterie, Voinea, Marian, 

Culegere de probleme de matematică pentru 
admiterea în liceu și școala profesională, 

ed. Sigma, 1992
Petrescu, Elefterie, Gărăjeu, Ștefan, 

Lucări de matematică pentru clasa 
a VIII-a, anul 2000
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Vă garantăm:
• Excepționala calitate a con ți  nutului

• Competența recunoscută a au to rilor

• Ținuta grafi că de excepție



MATEMATICĂ, 

culegere de exerciții și probleme, clasa a V-a 

Ioan Pelteacu, Elefterie Petrescu

Mic dicționar 

de formule matematice,
ediția a IV-a, revizuită și adăugită 

Mona Marinescu

Scopul acestei lucrări este învățarea 
și înțelegerea matematicii, evitându-se 
pe cât posibil memorarea matematicii.

Culegerea de matematică pentru clasa a V-a de la Editura Aramis parcurge pas cu pas toate temele din noua programă 
școlară. Cuprinde atât exerciții și probleme menite să cimenteze cunoștințele acumulate, cât și o prezentare condensată 
a părții teoretice – principii și formule –, ceea ce facilitează fi xarea celor învățate, făcând din culegere un instrument de 
lucru ideal pentru elevi și pentru cei care-i îndrumă.

Problemele abordează teme moderne și sunt ancorate în realitate, în viața de zi cu zi, stârnind interesul și formând 
deprin derea de a cerceta și exersa. Difi cultatea este dozată astfel încât acumulările și progresul să vină lin, fără mari 
eforturi. Pe lângă temele din manual, elevii vor avea ocazia să învețe și lucruri noi, care le vor înlesni formarea unei baze 
solide în studiul matematicii. 
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GEOGRAFIE, manual pentru clasa a V-a 

Manuela Popescu, Ioan Mărculeț

• Prin structură, manualul are un pronunțat caracter interactiv.
• Limbajul este adaptat vârstei elevilor.
• Predomină activitățile de în vă țare centrate pe elevi.
• Informația științifi că este actua lizată.
• Manualul propune o mare va rietate de itemi pentru evaluare.

• Cunoștințele și abilitățile dobândite de elevi sunt aplicate în situații de viață.
• Elevii descoperă legăturile dintre geografi e și celelalte științe.
• Realitățile geografi ce pot fi  descrise de către elevi prin fo losirea unor 

noțiuni din matematică și din alte științe, ceea ce îi conferă manualului un carac-
ter transdisciplinar.

• Utilizarea calculatorului de către elevi în documentarea și investigarea 
geografi că.

Acest manual este realizat integral după o structură logică considerată optimă 
pentru vârsta elevilor de clasa a V-a. Informaţiile ştiinţifi ce sunt actualizate şi 
explicate ireproşabil, în propoziţii şi fraze scurte, adresate direct elevilor şi care 
nu pun probleme de înţelegere. Majoritatea noţiunilor ştiinţifi ce sunt însoţite de 
o bogată documentare (fotografi i, hărţi, grafi ce, tabele, texte etc.) şi de exerciţii 
practice.

Domeniile de conţinut din programă sunt împărţite în manual în mai multe 
unităţi de învăţare, fi ecare unitate fi ind compusă din mai multe lecţii. Fiecare 
lecţie este structurată în mai multe secvenţe sau secţiuni, în funcţie de com-
petenţele pe care urmează să le formeze şi de cunoştinţele pe care urmează să 
le transmită, intitulate: Aminteşte-ţi!, Reţine, Exersează, Clubul micilor geo-
grafi , Proiect în echipă şi Ştiaţi că.

Profesor gradul didactic I la 
Școala Gimnazială nr. 150 din București.

A publicat numeroase lucrări destinate 
procesului instructiv-educativ:

8 manuale de geografi e pentru ciclurile primar, 
gimnazial și liceal; caiete de geografi e;

culegeri de teste; dicționare;
atlase etc.

Doctor în geografi e, 
profesor gradul didactic I la Colegiul Naţional 

I. L. Caragiale din București.

A publicat numeroase lucrări destinate 
procesului instructiv-educativ:

caiete de geografi e pentru clasele V-VIII; 
culegeri de teste pentru bacalaureat;

dicționare; enciclopedii; 
hărți ale României; fi șe de lucru etc.

10 cărți științifi ce și peste 200 de studii 
în reviste de specialitate.
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Vă garantăm:
• Excepționala calitate a con ți  nutului

• Competența recunoscută a au to rilor

• Ținuta grafi că de excepție



Atlasul școlar de Geografie se adresează în egală măsura elevilor, profesorilor și, în general, 
tuturor celor interesați de o informare corectă, actuală și modernă asupra principalelor 
probleme de geografie ale lumii contemporane, și, parțial, asupra celor de geografie a României.

Selectarea informațiilor redate pe hărți s-a realizat după criteriul semnificației și în confor-
mitate cu programa și manualele școlare, ceea ce le conferă caracterul unui instrument de lucru 
și de informare deosebit de util.

Atlasul oferă un suport deosebit din punct de vedere calitativ şi de conţinut atât pentru 
orele de geografie, cât şi pentru studiul individual al elevilor.

Iată numai câteva dintre caracteristicile de excepție care recomandă acest material didactic: 
realizare grafică deosebită, selecție bogată de hărți tematice și folosirea cu ușurință a acestora.

9

Atlas școlar de GEOGRAFIE

Manuela Popescu
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ISTORIE, manual pentru clasa a V-a 

Doina Burtea, Gheorghe Florin Ghețău, 

Liuba Sazon-Gheorghiță, Alina Perțea

• Activitățile de învățare și itemii cuprinși în evaluări vizează toate compe-
tențele prevăzute de programa școlară.

• Informațiile sunt variate, de o înaltă ținută științifi că și adaptate totodată 
problematicilor actuale din spațiul public.

• Aramis își dorește elevi și profesori performanți într-o societate concu-
rențială și informațională și, de aceea, lecțiile noastre vizează com petențe 
cogni tive diverse: de a compara, asocia, analiza, esen țializa fapte, fenomene, 
procese și epoci istorice.

• Prin informație și abordare, manualul vizează noul sub toate aspec tele 
lui și oferă o variantă modernă de învățare: Captarea atenției, Descoperim, 
Învățăm, Pe scurt, Aplicații favorizează învățarea.

Manualul Aramis oferă mul tiple posibilități de interac tivitate cu elevul în 
timpul unei ore de curs prin cele două secvențe de la începutul fi ecărei lecții, 
prin întrebările intermediare, dar și prin aplicațiile care vizează acti vități de 
grup sau individuale.

Aplicațiile de la fi ecare lecție și cele din partea de recapitulare valorifi că 
avantajele metodelor didactice care pun accent pe activitățile în echipă și se 
remarcă prin dinamism, atractivitate și acoperirea întregului spectru al meto-
delor moderne de învățare.

Profesor gradul didactic 1. 
Este coautoarea manualului Istorie 

cls. a V-a și a auxiliarului didactic, 
apărute la Editura Teora în 1997.

Redactor; deține gradul didactic I.
Este coautoare a manualului Istorie 

cls. a IV-a, Aramis, 2016. 
A mai publicat 15 manuale și auxiliare didactice.

Profesor gradul I, la Şcoala Gimnazială nr. 56 
Bucureşti, Şcoala Gimnazială „Ferdinand I“, 

sector 2, Bucureşti.

A publicat: Codul napoleonian şi infl uenţa sa asupra 
spaţiului românesc, ed. Etnous, Braşov, 2011.

Limbă, cultură şi civilizaţie românească, manual pentru 
elevii români din străinătate, apărut în anul 2008.

Profesor de istorie la Școala Gimnazială nr. 3 Lupeni. 

Cărți publicate:
Protocolul de la Sankt-Petersburg (1913), Petroşani, 

Editura Focus, 2008.
Relaţiile româno-italiene în perioada neutralităţii 

(aug. 1914 – aug. 1916), Petroşani, 
Editura Focus, 2008.

Manualul dictatorului desăvârşit, Petroşani, 
Editura Focus, 2010.
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Vă garantăm:
• Excepționala calitate a con ți  nutului

• Competența recunoscută a au to rilor

• Ținuta grafi că de excepție
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Atlas școlar de ISTORIE 

Doina Burtea, Florin Ghețău

Elementele fundamentale care stau la baza studiului Istoriei sunt Timpul şi Spaţiul. Spaţiul 

istoric reprezintă arealul în care s-a manifestat civilizaţia umană surprinsă într-un anumit stadiu 

de dezvoltare. De aceea, Istoria, ca și Geografi a, se studiază cu harta în față. În lipsa acesteia, 

înțelegerea complexității evenimentelor, proceselor și a spațiilor istorice este aproape imposibilă. 

Hărțile – care dezvăluie deopotrivă evoluția civilizațiilor, popoarelor și a statelor din Antichitate 

până în prezent și confl ictele armate, care au defi nit procesele și transformările istorice care 

au avut loc de-a lungul timpului – sunt așadar un auxiliar indispensabil studiului și pătrunderii în 

profunzime a disciplinei de studiu Istorie. 

Atlasul școlar de Istorie, semnat de doi dintre autorii manualului de Istorie pentru clasa a V-a 

(Doina Burtea și Florin Ghețău), oferă tocmai acest sprijin necesar atât elevilor, în procesul de 

învățare, cât și cadrelor didactice, în activitatea de predare. Prin hărţile clare, detaliate şi prezentate 

cronologic, Atlasul școlar de Istorie facilitează formarea și dezvoltarea competențelor vizate de 

programa școlară, putând însoți astfel orice manual de istorie de gimnaziu sau liceu.
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EDUCAȚIE SOCIALĂ, manual pentru clasa a V-a 

Olga Pîrîială,

Silviu Nicolae Pîrîială

• Prin modul de structurare a învăţării, manualul constituie un instrument de 
lucru extrem de util pentru elevi.

• Diversitatea situaţiilor de învăţare și a activităţilor multimedia face posibilă o 
mul titudine de soluţii didactice, aplicabile oricărei clase.

• Caracterul practic-aplicativ, participativ şi creativ al activităţilor de pre  dare-
în  văţare-evaluare stimulează dezvoltarea gândirii critice, construcţia pro gresivă de 
cunoş tinţe, abilităţi, atitudini.

• Tratarea temelor se realizează prin apel la documente-referinţe fundamen tale 
pentru problematica drepturilor copilului.

• Prezentarea grafi că de excepţie, textele-suport şi ilustraţiile-pre text având ca 
protagonişti copiii reprezintă tot atâtea atuuri ale acestui manual.

Manualul continuă aplicarea modelului de proiectare curriculară centrat pe com-
petenţe, utilizat şi la nivelul învăţământului primar și susţine orientarea pragmatică a 
aplicării programei şcolare prin accentuarea scopului pentru care se învaţă.

Abordarea gândirii critice şi a drepturilor copilului se realizează în mod inte grat 
și contribuie la optimizarea procesului de predare-învăţare-evaluare, prin demersul 
didactic ce facilitează:

– învăţarea despre…, vizând nivelul cognitiv, informativ;
– învăţarea prin…, vizând implicarea activă, participarea elevului;
– învăţarea pentru…, vizând nivelul refl ectării învăţării în valorile promovate,

atitudini, comportamente.

Profesor de Cultură civică și Educaţie socială, 
la Colegiul Naţional Ştefan cel Mare, Hârlău, și 

Şcoala Gimnazială „Petru Rareş“, Hârlău.

A publicat:
Manualul Educaţie civică pentru clasa a III-a, 

Editura Aramis, 2016;
Europa fără frontiere, 

Editura Vasiliana, Iaşi, 2012
și numeroase alte manuale și auxiliare didactice

Licențiat al Facultății de Istorie, specializarea 
Istorie-Limba şi literatura engleză 

și al Facultății de Drept, 
la Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iaşi.

Master pe tema „Ştiinţe penale şi 
criminalistică“, susținut la Universitatea 

„Mihail Kogălniceanu“ din Iaşi.

A publicat:
Europa fără frontiere, 

Editura Vasiliana, Iaşi, 2012
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Vă garantăm:
• Excepționala calitate a con ți  nutului

• Competența recunoscută a au to rilor

• Ținuta grafi că de excepție
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Vă garantăm:
• Excepționala calitate a con ți  nutului

• Competența recunoscută a au to rilor

• Ținuta grafi că de excepție

BIOLOGIE, manual pentru clasa a V-a 

Teodora Badea, Nicoleta-Adriana Geamănă, 

Mădălina Nițuleac

Manualul oferă ele vilor posibilitatea de a descoperi asemănările și diferen țele 
dintre organismele vii prin observarea/perceperea lor în cadrul ecosis temelor în 
care ele trăiesc.

Vă garantăm că manualul va reuși:
• să stimuleze curiozitatea elevilor;
• să le dezvolte capacitatea de a se documenta, de a comunica și de a re zolva 

probleme sub îndrumarea profesorului;
• să dezvolte capacitatea de cooperare prin lucrul în echipă, în cadrul căreia 

fi ecare să-și asume rolul; 
• să le ofere posibilitatea de manifestare a spiritul critic, creativ. 

Lecțiile au următoarea structură secvențială: 
Știu deja – reamintește elevilor competențele cognitive dobândite în lecțiile 

anterioare; 
Observ și descopăr – cuprinde activități de învățare. Prin parcurgerea acestei 

secvențe, elevii, sub îndrumarea profesorului, își dezvoltă structurile cognitive și 
operative, devenind coparti cipanți la propria instruire. Activitățile permit elevului să 
descopere noile conținuturi, printr-un proces de învățare dirijată;

Descopăr și învăț – cuprinde noile conținuturi. S-a urmărit optimizarea volu-
mului de informații astfel încât lecțiile să aibă o întindere echilibrată.

Am învățat și aplic – în această secvență, accentul este pus pe aplicații menite să 
consolideze noile achiziții ale elevului, dar și o scurtă evaluare. Manualul propune 
acti vități diverse și atractive, care să răspundă fi ecărui tip de inteligență (conform 
inteligențelor multiple-Howard Gardner). Multe dintre aplicații sunt jocuri; ele cons-
tituie o modalitate de învățare activă adecvată copiilor de 11 ani, care încă se joacă! 

Profesor gradul didactic 1 la Școala Gimnazială 
nr. 129 și la Colegiul Național Ion Creangă – 
București. 
Este coordonator al Programului Național 
„Ecoatitudine“.

Profesor gradul I la Colegiul Național 
Mihai Eminescu din București. 
Are o experiență didactică de 33 ani în 
învățământul preuniversitar. 
Master în Ecologie.
Formator, coordonator de Programe 
și proiecte educaționale
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Doctor cercetător în cadrul Centrului 
de Cercetare în Ecologie Sistemică şi 
Sustenabilitate – Universitatea din Bucureşti. 
Are pregătirea de bază în domeniul Biologie-
Ecologie şi Protecţia Mediului. 
Deține gradul didactic I.
A publicat peste 30 de lucrări ştiinţifi ce în 
jurnale/reviste de specialitate naţionale 
şi internaţionale.
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Educație tehnologică 

și aplicații practice, 

caietul elevului, 

clasa a V-a 

Marinela Mocanu

Magda Dache

Loredana-Irena Săndulescu

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE, 

manual pentru clasa a V-a 

Marinela Mocanu, Magda Dache,
Loredana-Irena Săndulescu

Lecțiile sunt concepute sub forma unui scenariu didactic, pornind de la rubrica Ce 
știm? în care se actualizează cunoș tințele dobândite anterior, su port pe care se cons-
truiesc noile conți nuturi. Rubrica Ce vom învăța? sintetizează punctual unităţile de con-
ţinut, formulate ca întrebări-ancoră. Rubrica Observăm, discutăm, expli căm! propune 
situaţii şi metode esenţiale de tipul: studiu de caz, problematizare, dezbatere, aplicație 
practică, repere semni fi cative pentru înțelegerea noilor conținuturi prezentate alternativ 
în secțiunea Citim și afl ăm!. Fiecare lecție conţine un Dicționar, curiozități și informații la 
rubrica Știați că. Ideile şi conţinuturile principale sunt sintetizate în secțiunea Rețineți.

Lecțiile din manual sunt orga nizate în cinci unități de învățare pentru care sunt preci-
zate acti vitățile de învățare adecvate, aplicațiile și proiectele necesare pentru dobândirea 
competen țelor generale și specifi ce. Fiecare unitate de învățare se fi nalizează cu o reca-
pitulare organizată prin intermediul aplicațiilor practice şi proiectelor specifi ce și cu un 
test de evaluare sumativă, cu grila de autoevaluare aferentă itemilor formulaţi. 

Lecțiile sunt concepute sub forma unui scen

vvvvv

Profesor la Școala Gimnazială Salcea – Suceava. 
Membră în Grupul de lucru pentru realizarea 

noilor programe școlare și în Comisia Națională 
pentru disciplina Educație tehnologică.

A publicat:
Educaţie Tehnologică-Materiale şi Tehnologii, 

auxiliar curricular pentru cl. a V-a, 
Editura Lidana, Suceava, 2005; 

Educaţia tehnologică în societatea cunoaşterii, 
Editura George Tofan Suceava, 2008; 

Caietul profesorului de Educaţie tehnologică, 
Suceava, 2010, ghid metodic pentru profesori; 
Sistem de instruire online la Educaţie tehnologică, 

clasa a VIII-a, auxiliar curricular, 
modulul Energie.

Profesor gradul didactic I 
Educaţie tehnologică, 

tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 
la Școala Gimnazială nr. 11, Buzău.

Profesor gradul didactic I Educație tehnologică 
la Şcoala Gimnazială Nicu Albu, Piatra Neamţ / 
Colegiul Național de Informatică, Piatra Neamţ 

/ Colegiul Naţional Calistrat Hogaş, 
Piatra Neamţ.
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Vă garantăm:
• Excepționala calitate a con ți  nutului

• Competența recunoscută a au to rilor

• Ținuta grafi că de excepție

14



15

EDUCAȚIE MUZICALĂ,

manual pentru clasa a V-a 

Anca Toader, Valentin Moraru

• Prezentarea impecabilă a conținutului: imaginile și materialele audio-
video susțin foarte bine textul, în conformitate cu noua programă școlară 
pentru clasa a V-a.

• Prezentarea originală și atractivă: aproape fi ecare lecție debutează 
cu dialoguri între compozitorul Wolfgang Amadeus Mozart și Viorel sau 
Viorel și Adela, elevi în clasa a V-a.

Autorii s-au străduit să evite abordarea monotonă și aridă a problemei 
muzicale, introducând o notă de umor și relaxare. Cum altfel ar putea 
fi  percepută imaginea lui Mozart luând startul în poziția specifi că unui 
performer sportiv al probei de viteză, Usain Bolt, sau Mozart prestidigitator 
ori Mozart jucând o sârbă cu copiii și tot felul de alte ipostaze în care apare 
marele compozitor în visele lui Viorel.

Fiecare problemă muzicală este exemplifi cată prin cântece atent alese 
și create, unele fi ind nou propuse. 

Toate cântecele au darul de a-i încânta atât pe profesori, cât și pe elevi.

Vă garantăm:
• Excepționala calitate a con ți  nutului

• Competența recunoscută a au to rilor

• Ținuta grafi că de excepție
Profesor de muzică, gradul didactic I.

Profesor de muzică, gradul didactic I.
Este președintele Asociației Profesorilor de 
Muzică și Desen – fi liala București. 

Manuale publicate de acest colectiv:
Educaţie Muzicală clasa a VI-a, 1996, 
editura Sigma; 
Educaţie Muzicală clasa a III-a, 1998, E.D.P.; 
Educaţie Muzicală clasa a IV-a, 2000, E.D.P.; 
Educaţie Muzicală clasa a IV-a, 2000, ERC Press; 
Educaţie Muzicală clasa a VIII-a, 2001, 
editura Teora; 
Educaţie Muzicală clasa a X-a, 2005, E.D.P.; 
Muzică şi Mişcare pentru clasa pregătitoare, 
2013, editura ART.

A
N

C
A

 T
O

A
D

E
R

V
A

LE
N

T
IN

 M
O

R
A

R
U

15




