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ADEVĂRUL 
 

Manualele de sport au fost tipărite. Nu acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu manualele de Română sau 
de Matematică 

 

http://adevarul.ro/educatie/scoala/manualele-sport-fost-tiparite-nu-acelasi-lucru-s-a-intamplat-
manualele-romana-matematica-1_59a54e1f5ab6550cb86e93be/index.html 
Controversatele manuale de Sport au fost tipărite şi vor ajunge la timp pe băncile elevilor de clasa a 
V-a, asta deşi premierul a transmis că speră că aceste manuale reprezintă o glumă. În schimb, şcolarii 
care intră în ciclul gimnazial nu vor avea manuale pentru materii de bază ca Matematica sau Româna. 
Motivul: procedura a fost întârziată din cauză că licitaţiile au fost contestate de anumite edituri 
Manualele de Sport vor porni spre toţi elevii de clasa a V-a din inima ţării, de la Cluj, în următoarele 
două săptămâni. Ei sunt primii care vor studia Educaţia Fizică după un manual, scrie TVR. Licitaţia 
pentru manualele de Educaţie Fizică a fost câştigată de editura de stat „Editura Didactică şi 
Pedagogică“. Potrivit aceleiaşi surse, profesorii de Sport vor fi convocaţi la inspectoratele şcolare din 
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ţară pentru a fi instruiţi cum să predea orele de sport în baza acestor materiale didactice. 
Reprezentanţii elevilor sunt însă supăraţi: nu au fost deloc consultaţi când s-a luat decizia de a avea 
încă o carte în ghiozdan. În schimb, părinţii aşteaptă cu interes ca şi celelalte manuale de clasa a V-a 
să vadă lumina tiparului. Dar multe dintre licitaţii au fost contestate, iar elevii riscă să înceapă şcoala 
doar cu manualul de Educaţie Fizică. Premierul Mihai Tudose despre manualele de Educaţie FIzică: 
„Sunt convins că a fost o glumă“ La sfârşitul lunii trecute, premierul Mihai Tudose a comentat 
controversa privind introducerea manualelor pentru educaţie fizică, spunând că este convins că a 
fost o glumă a ministrului Educaţiei, Liviu Pop, dar dacă el reuşeşte să aducă toate manualele 
necesare în clase la începerea şcolii, poate să prezinte şi un „manual de colorat la sport“. „Dacă pe 
data de 15 septembrie toate manualele sunt pe bancă, cuminţi, aşteptând elevii la şcoală, eu cred că 
domnul ministru Liviu Pop poate să ne prezinte şi manualul de colorat pentru ora de sport, e dreptul 
lui să imagineze aşa ceva. La Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, ştiţi, se fac cursuri pe 
manuale, dar haideţi întâi să învăţăm copiii să alerge, să se mişte, să se dezvolte corespunzător şi mai 
puţin după manual. Adică dacă la ora de sport stăm tot în clasă cu manuale, e în regulă, nu ştiu cum 
arată caietul de teme pentru acasă la sport. O să aprofundăm subiectul cu domnul ministru, eu sunt 
convins că a fost o glumă”, a declarat Mihai Tudose. 
 
Tudose: E o nebunie să rescrii manualele, de parcă Ştefan cel Mare mai câştigă câte o luptă, iar 
Pitagora se mai gândeşte 
 
adev.ro/ovgozl 
 
Premierul Mihai Tudose a anunţat marţi că manualele şcolare ar putea fi declarate ca fiind de 
importanţă naţională strategică şi ar putea fi tipărite la Monitorul Oficial, prin această modalitate 
urmând să se încheie cu „războiul dintre edituri pentru editarea unui manual”. 
Totodată, Tudose a precizat că ministrul Educaţiei a fost criticat degeaba pentru manualele de sport, 
aceasta fiind o decizie a Guvernului Cioloş pe care Liviu Pop a fost obligat să o aplice. ”Toată lumea l-
a criticat pe domnul ministru Pop. Domnul ministru a fost delicat şi nu a spus că a fost obligat să o 
facă şi că aşa i-a pus cineva în program anul trecut când nişte băieţi mai tehnocraţi au zis că ne 
trebuie manuale de sport. Deci va trebui, în această toamnă, să stabilim foarte clar care sunt acele 
manuale, eventual pe două tipuri de manual pentru partea reală şi pentru partea umană. Mi se pare 
o nebunie ca, de exemplu, în fiecare an să rescrii manualul de istorie, de parcă Ştefan cel Mare în 
fiecare an mai face câte ceva, mai câştigă câte o luptă, mai pierde câte ceva, la matematică Pitagora 
se mai gândeşte şi rescriem manualul. Culmea e că nu e deloc un demers pentru educaţie, ci un 
bussines cu caiete suport, cu fiţuici suport, o nebunie completă”, a declarat premierul Mihai Tudose 
la România TV. Şeful Executivului a precizat că reeditarea manualelor nu generează locuri de muncă, 
ci „o mulţime de bani care pleacă de la buget şi nişte ghiozdane că pleacă copilul de acasă că parcă 
fuge de acasă”. ”Trebuie să aibă cele două manuale, plus cele şase caiete, plus cele opt fascicole 
suport. Parcă am luat-o razna complet. Ceea ce doresc e să avem manualul tip, fixat. Am auzit că 
suntem împotriva culturii dacă manualele se tipăresc la o singură editură, eventual a statului. Nu 
spune nimeni că jumate din nebunia ultimilor ani, cu manualele care ne uitam la ele pe când nu erau, 
vorba poetului naţional, toată problema sau jumătate e generată de acel război al editurilor care se 
băteau pe editarea unui manual, cu contestaţii. Le declarăm de importanţă naţională strategică, că 
sunt cărţile de pe care învaţă copii noştri şi le facem la Monitorul Oficial ca să închidem subiectul”, a 
spus Tudose. 
 
 
EVENIMENTUL ZILEI  
 

A început admiterea în învățământul profesional. Află care sunt procedurile 

http://evz.ro/admiterea-in-invatamantul-profesional.html 
 

http://adev.ro/ovgozl
http://evz.ro/admiterea-in-invatamantul-profesional.html


Sesiunea de toamnă a admiterii în învăţământul profesional de stat începe de astăzi, iar înscrierea 
elevilor se derulează în două faze. 
Astfel, în perioada 29-31 august (zilnic, până la ora 15:00), elevii interesați se pot înscrie la unităţile 
de învăţământ profesional unde au rămas locuri libere după prima etapă și care organizează sesiune 
de preselecție pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat. În perioada 4-5 
septembrie are loc înscrierea la unitățile de învățământ profesional cu locuri libere în urma primei 
etape de admitere și care nu organizează sesiune de preselecție. După prima etapă de admitere în 
învăţământul profesional de stat au mai rămas 18.934 de locurilibere (din care 1.320 de locuri pentru 
elevii romi) dintr-un total de 36.134 de locuri aprobate. 
Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul dual este programată în zilele de 29 și 30 august, 
până la ora 15:00, în unitățile de învățământ care au acest tip de ofertă și care mai au locuri libere. Pe 
lângă fișa de înscriere în învățământul profesional de stat va fi anexată și fișa de opțiuni pentru 
învățământul dual care se eliberează și se completează la unitatea de învăţământ care organizează 
învățământ dual. 
Școlarizarea în învățământul dual are o durată de trei ani și include stagii de pregătire practică în 
cadrul companiilor partenere. Elevii beneficiază de o bursă lunară de 200 de lei, de o bursă 
suplimentară, precum și de alte facilități prevăzute în Contractul de parteneriat pentru formarea 
profesională a elevilor prin învățământul dual, cum ar fi: transport, cazare și masă asigurate de 
operatorii economici în mod gratuit. Pentru anul școlar 2017-2018, la nivel național, în învățământul 
dual mai sunt disponibile 1.775 de locuri (dintr-un total de 3.539 de locuri). În sesiunea de vară au 
fost admiși 1.764 de elevi. 
 
PUTEREA 
 
 
INCOME MAGAZINE 
 
ROMÂNIA LIBERĂ 

Ultimele decizii ale ministrului Liviu Pop: Cum a ajuns Pământul din nou plat 

http://romanialibera.ro/societate/educatie/ultimele-decizii-ale-ministrului-liviu-pop--educatia--cu-
ochii-larg-deschisi-spre-trecut--466319 
 
Ultimele decizii ale ministrului Educației resping diversitatea surselor educaționale și pun bariere 
creativității profesorilor și elevilor. 
Liviu Pop a decis să interzică, peste noapte, fără consultări, dezbateri și fără să își fundamenteze 
alegerea, toate auxiliarele didactice. Ce decurge de aici? 
Profesorii nu mai au dreptul să folosească la clasă elemente de predare ajutătoare (și diverse) 
precum culegerile, cărți de specialitate și literatură, dar și elemente care ar fi dat culoare și 
atractivitate unei lecții: planșe, diapozitive, globuri, elemente grafice sau video. 
Confruntat cu imposibilitatea de a oferi elevilor de clasa a V-a manuale noi, Liviu Pop a decis ca 
soluție nu stimularea profesorilor pentru găsirea unor alternative prietenoase cu elevii (cele 
enumerate mai sus), ci restrângerea opțiunilor acestora. Astfel, Liviu Pop a decis ca elevilor de clasa a 
V-a să li se predea după un singur îndrumător care să cuprindă 15 discipline. 
Într-o epocă în care nu mai există bariere comunicaționale, sursele sunt deschise, un profesor din 
China află, într-o clipă, ce slujbe se caută pe piața muncii din SUA sau Germania și astfel își poate 
ajusta programa școlară, iar fiecare individ al planetei se află în concurență restul lumii, Liviu Pop ne 
întoarce cu trei decenii în urmă, la manualul unic și la un proces de predare controlat. 
După cum el însuși a anunțat, manualele noi de clasa a VI-a, a VII-a și a VIII-a vor fi scoase anul viitor 
doar de Editura Didactică și Pedagogică. 
Cărțile te fac deștept 
Viziunea lui Liviu Pop pentru școala românească este contrară tendințelor de deschidere ale 
învățământului occidental care îndeamnă: citiți, citiți, citiți (orice și cât mai divers pentru a avea o 

http://romanialibera.ro/societate/educatie/ultimele-decizii-ale-ministrului-liviu-pop--educatia--cu-ochii-larg-deschisi-spre-trecut--466319
http://romanialibera.ro/societate/educatie/ultimele-decizii-ale-ministrului-liviu-pop--educatia--cu-ochii-larg-deschisi-spre-trecut--466319


șansă în plus într-o lume a concurenței feroce în care nu există altă variantă decât să te adaptezi sau 
mori. 
“Un studiu realizat în urmă cu zece ani în SUA și Australia intitulat Scholarly Culture and Educational 
Success, bazat pe informații culese în ultimii 20 de ani, arăta că acei copii care cresc în case cu multe 
cărți au parte de trei ani în plus de școlarizare față de copiii ce provin din case fără cărți, indiferent de 
educația, ocupația sau clasa socială a copiilor. Acest lucru reprezintă un avantaj la fel de mare ca 
acela de a avea părinți cu studii superioare, și nu părinți needucați, și reprezintă un avantaj dublu 
față de situația în care ai avea un tată specialist, și nu unul necalificat. Acest lucru este valabil și în 
țările sărace, și în cele bogate, și în China, și în Australia... Studiul a afirmat că acei copii chinezi care 
aveau acasă 500 de cărți sau mai multe aveau parte de 6,6 ani de școlarizare în plus față de copiii 
chinezi fără cărți. Chiar și 20 de căți într-o casă contau foarte mult”, susține editorialistul New York 
Times Thomas  L. Friedman. Care arată că “nu îi putem scuti pe tineri de responsabilitatea de a 
înțelege lumea în care trăiesc și de ce vor avea nevoie ca să prospere în această lume.” 
Mesajul e important: deschideți școala, nu o ferecați cu manuale unice, cu profesori timorați, cu 
directori și inspectori școlari nominalizați prin rețeaua de partid și nu poem bază de concurs.  
Ce e de făcut 
Există, potrivit aceluaiși autor, șase piloni pentru ca prin școală țara să progreseze: profesori și 
directori mai buni, părinți mai implicați și mai exigenți, politicieni care să insiste pe ridicarea 
standardelor în educație, comunități locale care să investească în școli, manageri de companii care să 
indice care este cererea de pe piața muncii și elevi care să vină la școală pregătiți să învețe. 
Bifând aceste elemente, poți afla gradul de pregătire al unei națiuni pentru lumea de mâine.    
Zeci de mii de elevi, rătăciți 
Decidenții din Educație trebuie să deschidă școala, să le permită profesorilor să găsească soluții și 
moduri de predare alternative. În acest fel, se poate lupta eficient împotriva abandonului școlar din 
România. Aproape jumătate dintre copiii din România, ajunși la vârsta de 18 ani, nu iau examenul de 
bacalaureat. La fel de grav, despre câteva zeci de mii Ministerul Educației nu are niciun fel de date. Ei 
nu sunt prinși în nicio evidență. 
Concurența între edituri pentru realizarea unor manuale mai bune, dar și motivarea profesorilor care 
reușesc să ofere societății elevi bine pregătiți pot reduce procentul uriaș – 20% – al tinerilor cu vârste 
cuprinse între 25 și 29 de ani care nici măcar nu își caută o slujbă. 
Alternativele educaționale îi pot pregăti pe elevi să se orienteze spre acele slujbe care se cer pe piața 
muncii, reducând șomajul în rândul tinerilor.   
Ce poate face diferența 
“În câțiva ani, aproape toți locuitorii planetei vor avea instrumentele și conexiunile necesare pentru a 
face parte din Pământul plat hiperconectat… Atunci, singurul avantaj pe care îl poți avea ține de 
chestiile omenești. Cât de bun este sistemul tău de învățământ? Cât de bine ți-ai instruit muncitorii 
să folosească acele tehnologii noi? Ce tip de creativitate și inspirație oferi acestei platforme? Cât de 
bune sunt jurisprudența și conducerea țării tale și cât de inteligente sunt politicile tale de 
reglementare în domeniul brevetării și al fiscalității?”, spune Joel Cawley, vicepreședinte IBM, citat în 
cartea “Ce am fost” de Thomas Friedman și Michael Mandelbaum. 
Elevii, conectați la viitor 
  
Elevii semnalează modul defectuos în care noile tehnologii sunt folosite pentru îmbunătățirea 
procesului educațional. 
Consiliul Naţional al Elevilor a solicitat îmbunătățirea formării cadrelor didactice în sensul utilizării 
eficiente a noilor tehnologii în procesul de predare, susținând că au fost semnalate cazuri în care, 
deşi dotările tehnice există, acestea nu sunt valorificate deoarece cadrele didactice nu ştiu să le 
folosească. Elevii au evidenţiat lipsa unei viziuni clare asupra scopului în care tabletele vor fi folosite 
de elevi, neprecizându-se dacă acestea vor reprezenta doar un suport digital pentru manualul şcolar 
sau dacă vor conţine şi alte resurse educaţionale. Elevii vor ca auxiliarele didactice să fie reintroduse 
în școli după o consultare prealabilă. 
Reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ cer o nouă Lege a Educației care să fie 
elaborată doar după o largă dezbatere publică. 



Sindicaliştii sunt nemulțumiți de situaţia programelor şcolare învechite şi neadaptate cerinţelor de pe 
piaţa muncii, aceştia punctând că elevii nu sunt pregătiţi să facă faţă provocărilor din plan 
profesional.   
O altă problemă semnalată de sindicate este subfinanţarea educaţiei, ceea ce "plasează şcolile din 
România într-un alt secol", arată Agerpres. 
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GÂNDUL 

Încă o surpriză în Educaţie. Examenul de bacalaureat s-ar putea schimba de anul viitor. Noi reguli şi 
pentru evaluarea naţională 

http://www.gandul.info/stiri/inca-o-surpriza-in-educatie-examenul-de-bacalaureat-s-ar-putea-
schimba-de-anul-viitor-noi-reguli-si-pentru-evaluarea-nationala-16710357 
Examenul de Bacalaureat s-ar putea schimba radical de anul viitor. Ministerul Educaţiei ar putea 
muta probele orale în luna februarie. De asemenea, schimbări ar putea fi şi în cazul evaluărilor 
naţionale, dar şi la examenele de definitivat şi titularizare, unde tezele ar urma să fie corectate 
online. Intenţiile au fost dezvăluite de reprezentanţii elevilor şi părinţilor, aceştia din urmă 
opunându-se modificărilor. Deocamdată, Ministerul Educaţiei nu a făcut niciun comentariu, 
promiţând un comunicat de presă. 
Mutarea probleor orale de la BAC în februarie ar fi o iniţiativă a elevilor, care ar fi invocat vremea 
caniculară din timpul sesiunii de vară.  
„Iniţiativa vine în urma sesizărilor primite din cauza caniculei la care au fost supuşi candidaţii, care au 
dat în acest an examenul de bacalaureat din sesiunea iunie-iulie. Noi am solicitat, iar ministerul a 
ţinut cont ca probele de competenţe să fie susţinute în timpul anului şcolar, iar în anul 2018, acestea 
să fie susţinute în luna februarie, urmând ca în vară să fie organizate probele scrise. Am cerut, de 
asemenea, ca probele scrise să fie susţinute în perioada 18-22 iunie, deci cu o săptămână mai 
devreme decât şi-a propus ministerul. Această propunere a survenit multiplelor sesizări pe care le-am 
primit cu privire la condiţiile la care au fost supuşi candidaţii, condiţii grele pentru nişte elevi, care, pe 
35 de grade, au fost nevoiţi să susţină un exemen care le decide soarta”, a declarat preşedintele 
Asociaţiei Elevilor din Constanţa, Alexandru Manda. 
Reprezentanţii elevilor spun că această schimbare le va oferi candidaţilor timp pentru a se concentra 
exclusiv pe probele scrise pe care le susţin la finalizarea clasei a XII-a. 
Potrivit calendarului proiectului de metodologie pentru examenul de bacalaureat, candidaţii ar urma 
să se înscrie în perioada 29 ianuarie-2 februarie, iar evaluarea competenţelor lingvistice, digitale şi 
într-o limbă de circulaţe internaţională să fie susţinute între 12 şi 22 februarie 2018. Probele scrise la 
cele trei discipline ar putea fi susţinute în perioada 25-28 iunie 2018, urmând ca pe 4 iulie să fie 
publicate primele rezultate, iar cele finale, după soluţionarea contestaţiilor, să fie afişate pe 9 iulie. 
Corectare online 
Modificările nu se opresc însă aici. Ministerul Educaţiei ar intenţiona şi ca, din 2018, lucrările de la 
evaluările naţionale, dar şi de la examenele de definitivat şi titularizare să fie corectate online, iar 
cadrele didactice pot face acest lucru chiar şi de acasă, în schimb asociaţiile de părinţi elevi se opun 
acestei iniţiative. Lucrările, arată ministerul, ar urma să fie criptate cu ajutorul STS. 
„Se schimbă absolut tot ce înseamnă concursuri, că e vorba despre evaluările naţionale, ca este 
concurs de directori sau examen de definitivat şi titularizare, propunerea şi hotărârea ministerului a 
fost ca să se implementeze o evaluare online prin care toate evaluările să fie scanate, iar corectare se 
va face de evaluatori aleatori. Metodologia spune că această evaluare se poate face şi de acasă. Noi, 
ca reprezentanţi ai părinţilor, nu suntem de acord cu această evaluare deoarece nu există un cadru 
instituţional în care se poate face această evaluare”, a explicat vicepreşedintele Federaţiei 
Asociaţiilor de Părinţi, Eugen Ilea. 



  
Noua schimbare nu îi bucură nici pe elevi, aceştia făcându-şi griji pentru securitatea lucrărilor de la 
evaluările naţionale. 
  
„Ministrul a lansat în Comisia de Dialog Social această propunere interesantă prin care lucrările să fie 
corectate printr-o aplicaţie online, care să fie făcută cu ajutorul STS. Elevul va primi un cod de bare 
care îi va secretiza lucrarea. Doresc să cer asigurări că orice măsură de acest gen va fi făcută doar 
dacă se vor oferi asigurări tuturor candidaţilor de la examenele naţionale că vor exista condiţii 
maxime de securitate şi că nu va fi periclitată obiectivitatea şi echitatea evaluării”, a declarat 
preşedintele Asociaţiei Elevilor din Constanţa, Alexandru Manda. 
Decizia a fost anunţată în cadrul întâlnirii Comisiei de Dialog Social, la Ministerul Educaţiei. 
Până în acest moment, niciun reprezentant ai ministerului Educaţiei nu a făcut nicio declaraţie pe 
acest subiecte, urmând să fie transmis un comunicat de presă în acest sens.  
Sindicate: Propunere interesantă, dar ridică multe semne de întrebare 
Preşedintele Sindicatului din Învăţământ "Spiru Haret", Marius Nistor, a explicat că propunerea 
ministerului cu privire la corectare online a examenelor naţionale este una "interesantă", care poate 
asigura o mai bună securitate a lucrărilor, dar care ridică multe semne de întrebare. 
"Este dorinţa ministerului de a nu mai deplasa oameni la Bacalaureat dintr-un judeţ în altul, atunci 
când discutăm despre contestaţii şi alte acţiuni de tipul acesta, se doreşte ca toate lucrările care se 
dau într-un centru de examen să fie scanate şi descărcate de pe o platformă. În principiu este o 
propunere destul de interesantă, care asigură o securitate mai mare a lucrărilor, dar pe altă parte pot 
apărea mai multe semne de întrebare. De exemplu, situaţia unui corector care va trebui să stea să 
corecteze câteva zeci sau sute de lucrări pe monitor şi, câteodată, îţi fug ochii, există o anumită 
problemă de rezistenţă în faţa unui monitor. Până nu se vor asigura dotările corespunzătoare pentru 
că în fiecare centru de exemn ar trebui sa existe scannere performate, ca să poţi scana lucrările într-
un timp foarte scurt", a declarat pentru MEDIAFAX, Marius Nistor, preşedintele Sindicatului din 
Învăţământ "Spiru Haret". 
Întrebat dacă evaluarea lucrărilor de la domiciliul profesorului este un cadru instituţional, sindicalistul 
a explicat că nici actualele centre de evaluarea nu sunt propice. 
"Stau şi mă gândesc ca şi dacă stai într-un centru de corectare într-o presiune formidabilă exercitată 
asupra ta, în nişte condiţii mizerabile, în care nici acel protocol de doi bani nu îl ai asigurat, un pahar 
de apă, un sandviş, nu ştiu dacă este mediul ideal pentru o corectare. Acasă poţi să stai în biroul tău 
şi să faci corecturile de rigoare. Şi când profesorii corectează tezele, nu sunt corectate în şcoală, ci 
acasă", a explicat Marius Nistor. 

Soluţia premierului pentru criza manualelor. ”Le declarăm de importanţă naţională şi le tipărim la 
Monitorul Oficial” 

http://www.gandul.info/stiri/solutia-premierului-pentru-criza-manualelor-le-declaram-de-
importanta-nationala-si-le-tiparim-la-monitorul-oficial-16710901 
 
Premierul Mihai Tudose a declarat, marţi seara, că manualele ar putea fi tipărite în viitor la Monitorul 
Naţional, dacă ar fi declarate de importanţă naţională strategică, el susţinând că ”nebunia 
manualelor din ultimii ani a fost generată de războiul dintre edituri. 
 
”Parcă am luat-o razna complet. Ceea ce doresc e să avem manualul tip, fixat... Am auzit că suntem 
împotriva culturii dacă manualele se tipăresc la o singură editură, eventual a statului. Nu spune 
nimeni că jumătate din nebunia ultimilor ani, cu manualele care ne uitam la ele pe când nu erau, 
vorba poetului naţional, toată problema sau jumătate e generată de acel război al editurilor. Le 
declarăm de importanţă naţională strategică, că sunt cărţile de pe care învaţă copii noştri şi le facem 
la Monitorul Oficial”, a declarat Mihai Tudose la România TV. 
 
El a militat pentru tipărirea a două tipuri de manuale, pentru profil real şi pentru profil uman. 
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”Va trebui în această toamnă să stabilim foarte clar care sunt acele manuale, eventual pe două tipuri 
de manual pentru partea reală şi pentru partea umană. Mi se pare o nebunie ca, de exemplu, în 
fiecare an să rescrii manualul de istorie, de parcă Ştefan cel Mare în fiecare an mai face câte ceva, 
mai câştigă câte o luptă, mai pierde câte ceva, la matematică Pitagora se mai gândeşte şi rescriem 
manualul... Culmea e că nu e deloc un demers pentru educaţie, ci un bussines”, a mai spus Tudose. 
 
El a mai spus că reeditarea manualelor generază ”o mulţime de bani care pleacă de la buget şi nişte 
ghiozdane că pleacă copilul de acasă că parcă fuge de acasă”. 
 
De asemenea, întrebat despre manualul de sport, premierul a spus: ”Toată lumea l-a criticat pe dl 
ministru Pop. Dl ministru a fost delicat şi nu a spus că a fost obligat să o facă şi că aşa l-a pus cineva în 
program anul trecut, nişte băieţi mai deştepţi”. 
 
Manualul de educaţie fizică şi sport va ajunge pentru prima dată pe băncile şcolilor din România, la 
debutul anului şcolar pe 11 septembrie, în timp ce manualele importante ca limba româna sau 
matematica vor ajunge cu o întârziere de cel puţin două luni de zile. 
 
Din cele 25 de discipline cuprinse de planul-cadru pentru clasa a V-a, doar şapte au primit aprobare, 
printre care şi educaţie fizică şi sport, restul de 18 fiind contestate, în urma licitaţie, de către edituri. 
 
Potrivit Ministerului Educaţiei, manualele de educaţie fizică şi sport au costat aproximativ 1,5 
milioane de lei. 
 

A apărut manualul de Educaţie Fizică şi Sport. Vezi cum arată 

http://www.gandul.info/stiri/a-aparut-manualul-de-educatie-fizica-si-sport-vezi-cum-arata-16710592 
 
Manualul de Educaţie Fizică promis de ministrul Educaţiei, Liviu Pop este gata, atât în format digital, 
cât şi pe hârtie, şi poate fi consultat pe site-ul editurii. 
Manualul de sport pentru clasa a V-a a fost tipărit la Editura Didactică şi Pedagogică, cea care 
urmează să preia integral editarea manualelor şcolare,  şi poate fi consultat şi în format digital, pe 
site. 
Manualul de sport pentru clasa a V-a le va explica elevilor cum se stă în coloană, cum să execute o 
răsucire pe loc sau care sunt părţile corpului şi cum să stea corect în bancă. De asemenea, copiii vor 
învăţa la ce comenzi date de profesor trebuie să răspundă, dar şi care sunt punctele cardinale. 
Îndelung dezbătut, manualul de Educaţie Fizică şi Sport a ajuns în cele mai multe şcoli din ţară, în trei 
variante alternative, ceea ce înseamnă că trei edituri au câştigat licitaţia pentru tipărirea lui. Încărcat 
cu imagini şi viu colorat, manualul îşi propune să îi înveţe pe elevi lucruri elementare, pe care,oricum, 
orice profesor le predă la ora de educaţie fizică şi sport. 
În deschiderea manualului, există o scurtă descrie a acestuia şi a disciplinei educaţie fizică şi sport. 
"Începând cu acest an şcolar, te invităm să descoperi educaţia fizică şi prin intermediul manualului. 
Vei găsi informaţii despre exerciţii fizice şi despre sport, pe care să le foloseşti în lecţii, dar şi în 
activităţile fizice din timpul liber. Cu ajutorul manualului îţi vei însuşi numeroase cunoştinţe care te 
vor ajuta să înţelegi ce reprezintă stilul de viaţă sănătos, ce înseamnă o postură corporală corectă şi 
ce exerciţii poţi efectua pentru a avea un corp armonios dezvoltat. Parcurgând acest manual, vei 
învăţa despre calităţile motrice, dar şi despre deprinderile motrice pe care le utilizezi în viaţa de zi cu 
zi", reiese din descrierea manualului făcută de către editura manualului. 
Manualul este împărţit în cinci capitole: 1) Activităţile de educaţie fizică-Activităţi de Sănătate, 2)Să 
exersăm împreună! 3) Corpul uman şi mişcarea, 4)Armonie corporală, 5)Discipline sportive. Iar la 
sfârşitul manualului, există şi o evaluare finală cu cerinţe şi întrebări pe care elevul trebuie să le 
rezolve în scris, pe caiet. 
Concret, manualul îi învaţă pe elevi cum să stea încolonaţi, în linie pe un rând, pe două rânduri, în 
formaţie de gimnastică, în cerc sau în semicerc. 
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"Când se practică exerciţii fizice în grup, organizarea copiilor în diferite formaţii contribuie la 
utilizarea optimă a sălii sau a terenului de sport, la folosirea cât mai eficientă a timpului destinat 
practicării exerciţiilor fizice, dar şi la prevenirea accidentărilor. În aceste condiţii, activitatea devine 
accesibilă, interesantă şi sigură pentru toţi copiii", explică manualul în cel de al doilea capitol. 
Capitolul al treilea le vorbeşte copiilor despre corpului uman şi despre mişcare. Prin fotografii şi 
desene, li se explică elevilor care sunt părţile corpului, care sunt organele interne, dar şi ce este 
efortul fizic. 
"Corpul uman poate adopta diferite poziţii şi poate efectua numeroase mişcări, fie în întregime, fie 
doar cu segmentale sale. Mişcarea este o funcţie a corpului uman care permite acestuia să se plaseze 
şi să se deplaseze în spaţiu, să stabilească relaţii cu obiectele şi cu fiinţele din jurul lui. Cu ajutorul 
acestor mişcări, oamenii desfăşoară diferite activităţi profesionale, gospodăreşti sau motrice", reiese 
din manual. 
Manualul îi învaţă pe elevi şi care ar trebui să fie poziţia corectă a corpului în bancă. 
"Atitudinile fizice deficiente sunt poziti̦i ale corpului care nu corespund aliniamentului corporal, dar 
care pot fi corectate consțient (prin in̂dreptarea spatelui, poziti̦onarea corectă a umerilor). Aceste 
atitudini deficiente pot fi de două feluri: posturale (ale in̂tregului corp) si̦ segmentare (ale unor 
segmente ale corpului). O atitudine fizică deficientă posturală este consecinta̦ menti̦nerii coloanei 
vertebrale in̂tr-o poziti̦e incorectă. Cea mai frecventă cauză care apare la vârsta copilăriei este 
adoptarea unei poziti̦i necorespunzătoare in̂ bancă, la sc̦oală, in̂ timpul scrisului sau cititului sau 
atunci când se lucrează la calculator", se explică în carte. 
Ultimul capitol tratează mai multe discipline sportive cum ar fi: atletism, gimnastică, sport aerobic, 
gimnastică ritmică, dans sportiv, baschet, badminton, fotbal, handbal, korfball, rugby-tag, volei, tenis 
de masă torbal, dar şi trânta, oina sau sportul minţii, şahul. 
Manualul de educaţie fizică şi sport va ajunge pentru prima dată pe băncile şcolilor din România, la 
deputul anului şcolar pe 11 septembrie, în timp ce manualele importante ca limba româna sau 
matematica vor ajunge cu o întârziere de cel puţin două luni de zile. 
Din cele 25 de discipline cuprinse de planul-cadru pentru clasa a V-a, doar şapte au primit aprobare, 
printre care şi educaţie fizică şi sport, restul de 18 fiind contestate, în urma licitaţie, de către edituri. 
Potrivit ministerului Educaţiei, manualele de educaţie fizică şi sport au costat aproximativ 1,5 
milioane de lei. 
 
 
HOTNEWS 

Noutatile propuse de Ministerul Educatiei pentru anul scolar 2017-2018: Lucrarile examenelor 
nationale ar putea fi corectate online, de acasa, de catre profesori, iar probele orale ale 
Bacalaureatului ar putea fi sustinute in februarie 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21976322-noutatile-propuse-ministerul-educatiei-pentru-anul-
scolar-2017-2018-lucrarile-examenelor-nationale-putea-corectate-online-acasa-catre-profesori-iar-
probele-orale-ale-bacalaureatului-putea-sustinute-fe.htm 
 
Toate lucrarile examenelor nationale ar urma sa fie corectate online, acasa, de catre profesori, 
potrivit unui proiect propus de Ministerul Educatiei Nationale in cadrul Comisiei de Dialog Social, 
conform presedintelui Asociatiei Elevilor din Constanta. Totodata, probele orale ale examenului de 
Bacalaureat ar urma sa se desfasoare in luna februarie, potrivit proiectelor ordinelor de ministru prin 
care se aproba calendarul si metodologiile examenelor nationale din anul 2018. 
 
"A fost doar una dintre propuneri, nu s-a decis inca nimic. Prin ordinul de ministru pe care l-am avut 
astazi pe masa se lasa aceasta portita, nu se spune nici da, nici nu, avand in vedere ca acolo scrie ca 
modul de corectare se stabileste prin procedura specifica inainte de examenul de Bacalaureat. 
Ministerul are posibilitatea sa stabileasca si corectare in formatul online. Daca propunerea lansata va 
fi acceptata, corectarea se va face pe o platforma dedicata, securizata de cei de la STS, lansandu-se 
ideea, cu care noi nu suntem de acord, ca profesorii sa intre de acasa pe platforma pentru a corecta. 
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Noi consideram ca spatiul personal de acasa nu este un mediu prielnic pentru a corecta lcurari de la 
examenele nationale. Inca nu stim daca va fi sau nu asa, dar Ministerul doreste sa fie asa", a declarat 
pentru Hotnews presedintele Asociatiei Elevilor Constanta, Alexandru Manda. 
 
Potrivita acestuia, Ministerul ar dori sa testeze metoda de corectare la simularile de Bac, iar 
metodata sa fie implementata la examenele din vara.  
 
 
Ordinul privind organizarea examenelor nationale ar urma sa prevada desfasurarea probelor orale in 
luna februarie, potrivit unui proiect privind ordinul de organizare a examenelor nationale, prezentat 
marti in Comisia de Dialog Social. 
 
 
"Ca probele orale ale examenului de Bac sa se desfasoare in timpul anului am propus si noi in luna 
iunie, avand in vedere conditiile meteo nefavorabile din timpul verii si faptul ca daca elevii ar da 
competentele in timpul anului scolar, elevii ar avea mai mult timp sa se pregateasca pentru probele 
scrise, cele care conteaza la rezultatele finale. Propunerile au fost luate in considerare, iar probele 
orale ar urma sa fie date in luna februarie. De asemenea, avand in vedere ca, anul viitor, intre 
Evaluarea Nationala si Bacalaureat calendarele propuse de Minister ne ofera o saptamana tampon, 
am propus ca Bacalaureatul sa fie devansat o saptamana, in saptamana 18-22, fata de 25-29 cum a 
propus Ministerul. Ni s-a comunicat ca s-a luat la cunostinta propunerea", a spus presedintele 
Asociatiei Elevilor Constanta, Alexandru Manda. 
 
Manda a mai spus ca discutiile din Comisia de Dialog Social se poarta "pe baza proiectelor de acte 
normative, nu doar vorbe in vant".  
"Ceea ce inseamna ca acestea, de principiu, daca asa era varianta pusa in discutie, cel mai probabil 
asa vor  fi si semnate de ministrul Educatiei. Cu sau fara amendamentele propuse de noi astazi. Asta 
vom vedea si noi atunci cand le vom vedea pe site si in Monitorul Oficial, respectiv pe 31 august, de 
obicei, adica in ultima zi a anului scolar", a subliniat acesta.  
 
 
Ministerul Educatiei Nationale nu ne-a oferit o pozitie oficiala, singurul raspuns, transmis pe mail, sub 
forma de comunicat de presa, exprima doar numele proiectelor de act supuse discutiilor. 
 
Potrivit Ministerului Educatiei, pe ordinea de zi au fost incluse drafturile ordinelor de ministru prin 
care se aproba calendarul si metodologiile examenelor nationale din anul 2018 (Evaluarea Nationala 
pentru elevii de clasa a VIII-a, Bacalaureat si Definitivat), dar si a admiterii in invatamantul profesional 
de stat si in invatamantul dual pentru anul scolar 2018-2019. De asemenea, au fost luate in discutie 
proiectul metodologiei-cadru privind reglementarea utilizarii auxiliarelor didactice in unitatile de 
invatamant preuniversitar, respectiv metodologia de organizare a programului "Scoala dupa scoala". 
 
Un alt subiect l-a constituit proiectul de hotarare de guvern pentru aprobarea regulamentului privind 
stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporurilor pentru 
conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestora pentru personalul din sistemul de 
invatamant.  
 
In ceea ce priveste invatamantul profesional si dual, MEN a lansat in consultare publica hotararea de 
guvern privind modalitatea de subventionare de catre stat a costurilor pentru elevii care 
frecventeaza invatamantul profesional ("Bursa profesionala") si un ordin privind aprobarea 
contractului de pregatire practica a elevilor din invatamantul dual. 

UPDATE Ministrul Pop a tiparit manualul de Sport pentru clasa a V-a. Premierul Tudose ii ia 
apararea dupa ce l-a criticat 



http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21975584-ministrul-pop-sfideaza-premierul-tudose-tiparit-
manualul-sport-pentru-clasa.htm 
 
Manualul de sport pentru clasa a V-a este gata, potrivit TVR, desi la alte materii elevii vor invata 
dupa un ghid, licitatiile pentru manuale fiind blocate. Premierul Mihai Tudose i-a luat apararea, 
marti, la Romania TV, ministrului Educatiei, dupa ce initial a catalogat manualul drept o gluma a lui 
Liviu Pop. 
 
UPDATE Premierul Mihai Tudose i-a luat apararea marti la Romania TV ministrului Pop, spunand ca a 
fost obligat s afaca manualul. 
 
"Ministrul Pop a fost obligat sa faca manualul de sport. Va trebui sa stabilim doar doua tipuri de 
manuale, nu cate exista acum. In prezent este un business al editurilor care genereaza o multime de 
bani care pleaca de la buget. Doresc sa avem un manual tip, eventual sa le trecem la importanta 
strategica nationala si sa le editam la Monitorul Oficial si sa inchidem subiectul". 
 
 
Licitatia a fost castigata de Editura Didactica si pedagogica pe 18 august, iar pe 21 a inceput tiparirea. 
Profesorii de sport vor fi convocati, potrivit TVR, la inspectoratele scolare din tara pentru a fi instruiti 
cum sa predea orele de sport ca la carte. 
 
Profesorii vor preda elevilor mai multe discipline de clasa a V-a dupa ghiduri pentru elevi, dupa ce au 
fost depuse 19 contestatii pentru 19 dintre manualele pentru noua programa scolara, a anuntat 
ministrul Educatiei, Liviu Pop. Ghidul va contine 296 de pagini si va acoperi toate materiile pentru 
care nu vor exista manuale la inceputul scolii, timp de opt saptamani de scoala. 

Mediafax 

Schimbări MAJORE înainte de începerea anului şcolar | Lucrările de la evaluările naţionale şi 
bacalaureat ar putea fi corectate ONLINE, iar probele orale vor fi susţinute în februarie / Asociaţiile 
de părinţi se opun 

http://www.mediafax.ro/social/schimbari-majore-inainte-inceperea-anului-scolar-lucrarile-
evaluarile-nationale-bacalaureat-ar-putea-corectate-online-iar-probele-orale-vor-sustinute-
februarie-asociatiile-parinti-opun-16710129 
 
Ministerul Educaţiei Naţionale doreşte ca, din 2018, lucrările de la evaluările naţionale, dar şi de la 
examenele de definitivat şi titularizare să fie corectate online, iar cadrele didactice pot face acest 
lucru chiar şi de acasă, în schimb asociaţiile de părinţi se opun acestei iniţiative. 
Lucrările, arată ministerul, ar urma să fie criptate cu ajutorul STS. 
„Se schimbă absolut tot ce înseamnă concursuri, că e vorba despre evaluările naţionale, ca este 
concurs de directori sau examen de definitivat şi titularizare, propunerea şi hotărârea ministerului a 
fost ca să se implementeze o evaluare online prin care toate evaluările să fie scanate, iar corectare se 
va face de evaluatori aleatori. Metodologia spune că această evaluare se poate face şi de acasă. Noi, 
ca reprezentanţi ai părinţilor, nu suntem de acord cu această evaluare deoarece nu există un cadru 
instituţional în care se poate face această evaluare”, a explicat vicepreşedintele Federaţiei 
Asociaţiilor de Părinţi, Eugen Ilea. 
Noua schimbare nu îi bucură nici pe elevi, aceştia făcându-şi griji pentru securitatea lucrărilor de la 
evaluările naţionale. 
„Ministrul a lansat în Comisia de Dialog Social această propunere interesantă prin care lucrările să fie 
corectate printr-o aplicaţie online, care să fie făcută cu ajutorul STS. Elevul va primi un cod de bare 
care îi va secretiza lucrarea. Doresc să cer asigurări că orice măsură de acest gen va fi făcută doar 
dacă se vor oferi asigurări tuturor candidaţilor de la examenele naţionale că vor exista condiţii 
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maxime de securitate şi că nu va fi periclitată obiectivitatea şi echitatea evaluării”, a declarat 
preşedintele Asociaţiei Elevilor din Constanţa, Alexandru Manda. 
Decizia a fost anunţată în cadrul întâlnirii Comisiei de Dialog Social, la Ministerul Educaţiei. 
Până în acest moment, niciun reprezentant ai ministerului Educaţiei nu a făcut nicio declaraţie pe 
acest subiect, urmând să fie transmis un comunicat de presă în acest sens. 
Probele orale din cadrul examenului de bacalaureat ar putea fi susţinute în luna februarie 
Ministerul Educaţiei ar putea muta, la iniţiativa reprezentanţilor elevilor, pentru Bacalaureatul anului 
2018, probele orale în luna februarie, astfel evitându-se perioda caniculară din timpul verii, iar 
candidaţii se vor putea pregăti mai bine pentru probele scrise. 
 
„Iniţiativa vine în urma sesizărilor primite din cauza caniculei la care au fost supuşi candidaţii, care au 
dat în acest an examenul de bacalaureat din sesiunea iunie-iulie. Noi am solicitat, iar ministerul a 
ţinut cont ca probele de competenţe să fie susţinute în timpul anului şcolar, iar în anul 2018, acestea 
să fie susţinute în luna februarie, urmând ca în vară să fie organizate probele scrise. Am cerut, de 
asemenea, ca probele scrise să fie susţinute în perioada 18-22 iunie, deci cu o săptămână mai 
devreme decât şi-a propus ministerul. Această propunere a survenit multiplelor sesizări pe care le-am 
primit cu privire la condiţiile la care au fost supuşi candidaţii, condiţii grele pentru nişte elevi, care, pe 
35 de grade, au fost nevoiţi să susţină un exemen care le decide soarta”, a declarat preşedintele 
Asociaţiei Elevilor din Constanţa, Alexandru Manda. 
Reprezentanţii elevilor spun că această schimbare le va oferi candidaţilor timp pentru a se concentra 
exclusiv pe probele scrise pe care le susţin la finalizarea clasei a XII-a. 
Potrivit calendarului proiectului de metodologie pentru examenul de bacalaureat, candidaţii ar urma 
să se înscrie în perioada 29 ianuarie-2 februarie, iar evaluarea competenţelor lingvistice, digitale şi 
într-o limbă de circulaţe internaţională să fie susţinute între 12 şi 22 februarie 2018. 
Probele scrise la cele trei discipline ar putea fi susţinute în perioada 25-28 iunie 2018, urmând ca pe 4 
iulie să fie publicate primele rezultate, iar cele finale, după soluţionarea contestaţiilor, să fie afişate 
pe 9 iulie. 
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Bacalaureatul continuă cu proba de evaluare a competențelor digitale și a competențelor 
lingvistice într-o limbă de circulație internațională 

https://www.agerpres.ro/social/2017/08/30/bacalaureatul-continua-cu-proba-de-evaluare-a-
competentelor-digitale-si-a-competentelor-lingvistice-intr-o-limba-de-circulatie-internationala-06-
57-09 
 
Candidații la cea de a doua sesiune a examenului de Bacalaureat susțin miercuri proba de evaluare a 
competențelor digitale (proba D), potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale. 
 
Următoarea probă — de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională 
(proba C) — se va desfășura în zilele de 30 și 31 august. 
Rezultatele vor fi afișate pe 1 septembrie până la ora 16,00, iar contestațiile se pot depune în aceeași 
zi între orele 16,00 și 20,00. Afișarea rezultatelor finale este programată pentru data de 6 
septembrie. 
39.435 de absolvenți de liceu s-au înscris pentru a susține examenul național de Bacalaureat în 
sesiunea august — septembrie. 
 

A doua sesiune de admitere în învățământul profesional de stat și în învățământul dual începe 
marți 

https://www.agerpres.ro/social/2017/08/30/bacalaureatul-continua-cu-proba-de-evaluare-a-competentelor-digitale-si-a-competentelor-lingvistice-intr-o-limba-de-circulatie-internationala-06-57-09
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https://www.agerpres.ro/social/2017/08/29/a-doua-sesiune-de-admitere-in-invatamantul-
profesional-de-stat-si-in-invatamantul-dual-incepe-marti-08-07-39 
 
Sesiunea de toamnă a admiterii în învățământul profesional de stat va începe marți, iar înscrierea 
elevilor se va derula în două faze, precizează MEN într-un comunicat remis presei. 
Astfel, în perioada 29-31 august (zilnic, până la ora 15,00), elevii interesați se pot înscrie la unitățile 
de învățământ profesional unde au rămas locuri libere după prima etapă și care organizează sesiune 
de preselecție pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat. 
Potrivit sursei citate, în perioada 4-5 septembrie are loc înscrierea la unitățile de învățământ 
profesional cu locuri libere în urma primei etape de admitere și care nu organizează sesiune de 
preselecție. 
După prima etapă de admitere în învățământul profesional de stat au mai rămas 18.934 de locuri 
libere (din care 1.320 de locuri pentru elevii romi) dintr-un total de 36.134 de locuri aprobate. 
Înscrierea în vederea admiterii în învățământul dual este programată în zilele de 29 și 30 august, 
până la ora 15,00, în unitățile de învățământ care au acest tip de ofertă și care mai au locuri libere. 
"Pe lângă fișa de înscriere în învățământul profesional de stat va fi anexată și fișa de opțiuni pentru 
învățământul dual care se eliberează și se completează la unitatea de învățământ care organizează 
învățământ dual. Școlarizarea în învățământul dual are o durată de trei ani și include stagii de 
pregătire practică în cadrul companiilor partenere. Elevii beneficiază de o bursă lunară de 200 de lei, 
de o bursă suplimentară, precum și de alte facilități prevăzute în Contractul de parteneriat pentru 
formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, cum ar fi: transport, cazare și masă asigurate 
de operatorii economici în mod gratuit", afirmă aceeași sursă. 
Pentru anul școlar 2017-2018, la nivel național, în învățământul dual mai sunt disponibile 1.775 de 
locuri (dintr-un total de 3.539 de locuri). În sesiunea de vară au fost admiși 1.764 de elevi. 
 
ALTE ȘTIRI IMPORTANTE 
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