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OFERTA  DE  CURSURI  OPȚIONALE 

pentru  ariile  curriculare: 
 
 

 

1. Limbă și comunicare. 

❑ Limbași literatura Română  

❑ Limba Franceză 

❑ Limba Engleză 

❑ Limba Italiană 

❑ Limba Latină 

2. Matematică și științe ale naturii. 

❑ Matematică  

❑ Fizică 

❑ Chimie 

❑ Biologie 

❑ Tehnologii 

3. Om și societate. 

❑ Istorie 

❑ Geografie  

❑ Religie 

4. Arte 

❑ Educație muzicală  

❑ Educație fizică și sport 
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 LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ / 

UNIVERSALĂ 

 
1. SCRIERE ȘI DISCURS - Prof. Postelnicu  Pompilia 

(clasa a V-a, clasa XII F) - 1h/săptămână, disciplină nouă 

 

Practica didactică a demonstrat că numărul de ore destinat exersării 

competențelor de exprimare orală și scrisă este relativ redus, acest lucru 

derulându-se mai degrabă accidental: abordarea discursului narativ, 

descriptiv, argumentativ, dialogat nu are o abordare sistematică, 

progresivă, de la enunț/frază până la text. Atât compunerea școlară, cât 

și diferitele tipuri de scriere care fac obiectul evaluării pot fi realizate în 

cadrul unei discipline opționale care să dea posibilitatea învățării 

conștiente a elementelor constitutive ale comunicării, structurii acestor 

texte, la nivelul lexicului, a categoriilor gramaticale, a ordonării ideilor 

în mod logic, dar și sugestiv, expresiv. 

 Creativitatea poate fi de asemenea stimulată prin oferirea de 

modele de scriere, dar și de secvențe discursive (la nivelul exprimării 

orale), precum și prin obiectivarea competențelor comunicaționale în 

cadrul formal, al clasei/ grupei de elevi. 

 Disciplina opțională pe care o propunem vine și în întâmpinarea 

unei nevoi resimțite tot mai acut: aceea de socializare, de exprimare 

neîncorsetată a propriilor idei, sentimente, convingeri etc. Cadrul familiar 

al grupei de elevi de aceeași vârstă, poate din același colectiv, creează 

condițiile pentru manifestare liberă de orice constrângeri, stimulând 

încrederea în sine, în capacitatea de exprimare și, deci, de afirmare 

socială. 
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 Subiectele abordate se adresează vârstei și preocupărilor elevilor, 

adăugându-se curriculum-ului școlar, constituindu-se într-o prelungire 

necesară. 

 

2. LIMBA ROMÂNĂ – Prof. Postelnicu Pompilia 

(clasele X G, XI F și XII F) – 1h / săptămână, aprofundare 

 

3. ISTORIA  IDEILOR  LITERARE - Prof. Mocanu Ramona 

(clasele XII C, XII H) - 1h/săptămână, disciplină nouă 

  

Disciplina Limba și literatura română are un rol deosebit de 

important în formarea personalității elevilor, în formarea unor deprinderi 

și abilități necesare „pentru a face față cerințelor societății și economiei 

bazate pe cunoaștere și pentru a le facilita accesul post-școlar la învățarea 

pe toată durata vieții“ (Memorandum-ul asupra învățării permanente, 

2002).  

Achiziția, actualizarea continuă și ridicarea nivelului de cunoaștere, 

de deprinderi și de competențe sunt considerate o condiție preliminară de 

dezvoltare a tuturor cetățenilor pentru participarea acestora în societatea 

învățării, de la cetățenia activă la integrarea pe piața muncii (cf. 

European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning – Fifteen 

Quality Indicators, 2002, Comisia Europeană; Olivier de Schutter, Notis 

Lebessis, John Paterson, La governance dans l’Union européene, 2001). 

Pe parcursul învățământului obligatoriu, elevii trebuie să-și formeze 

în primul rând competențele de comunicare indispensabile, în lumea 

contemporană, pentru orice tip de activitate profesională: să se exprime 

corect, clar și coerent în limba maternă, să asculte, să înțeleagă și să 

producă mesaje, orale și scrise, în diverse situații de comunicare. Studiul 

limbii și al literaturii române are, de asemenea, o contribuție esențială la 

formarea unei personalități autonome și creative a elevilor, capabile de 

discernământ și de spirit critic, apte să-și argumenteze propriile opțiuni, 

dotate cu sensibilitate estetică și având conștiința propriei identități 

culturale. 
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Programa cursului opțional propus este proiectată pentru derularea 

pe parcursul anului școlar în care elevii se pregătesc pentru examenul de 

bacalaureat, așadar se adresează elevilor claselor a XII-a de la toate 

profilurile. 

Finalitățile disciplinei sunt reflectate nemijlocit în competențele 

generale, în valorile și în atitudinile enunțate în prezenta programă, din 

care derivă întreaga structură curriculară (competențe specifice, 

conținuturi ale învățării, sugestii metodologice). Aceste finalități își 

găsesc corespondent în principal în domeniul Comunicare în limba 

maternă, așa cum apare acesta definit în documentele Uniunii Europene 

(Anexa 2 a Memorandumului), cât și în competențele transversale, 

menționate în același document, din domeniile Cultură antreprenorială, 

Competențe civice și de relaționare interpersonală, A învăța să înveți, 

Sensibilizare la cultură. 

 

 

4. LITERATURĂ. TEATRU. FILM - Prof. Mocanu Ramona 

(clasa XI A)- 1h/săptămână- disciplină nouă 

 

Literatura, teatrul și filmul reprezintă forme de comunicare artistică, 

deoarece, asemenea obiectului estetic, sunt destinate în primul rând să 

placă. Pentru a-și atinge scopul, fiecare prezintă particularități care 

transcend limbajul specific. 

Modul de preluare a mesajului – vizual, auditiv sau audio-vizual – 

impus de tipul de imagine artistică, se definește în funcție de relația cu 

dimensiunea temporală a receptării. Lessing făcea o clasificare a artelor, 

în studiul Laocoon, publicat în 1765, în arte ale succesiunii și arte ale 

simultaneității. Mesajul poetic, realizat în cod verbal, poate fi receptat 

auditiv, atunci când este formulat oral, sau vizual, atunci când este 

transmis scriptural, cum se întâmplă în cazul literaturii. Corelat unei 

imagini plastice, ca în cazul caligramei, mesajul poetic este destinat 

exclusiv unei receptări vizuale; dar corelat cu un mesaj melodic, ca în 

situația cântecului, este destinat receptării auditive. 
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Trecând la teatru, mesajul poetic, ca urmare a sincretismului de 

coduri, capătă o structură complexă, complicând totodată problema 

receptării: dacă mesajul poetic propriu-zis, realizat în cod verbal, este 

receptat auditiv, mesajele complementare, care intervin prin codurile 

non-verbale, cum ar fi cel mimic sau kinetic, sunt destinate receptării 

vizuale. Vorbim așadar de o receptare audio-vizuală care, ca și în situația 

filmului, presupune un alt mod de participare la actul comunicării. 

Receptorul devine, din cititor, spectator de teatru sau film. 

Cinematograful, artă sincretică, a făcut saltul de la imaginea vizuală 

statică la imaginea vizuală dinamică. Desfășurarea vizuală a mișcării a 

făcut posibilă o perspectivă epică, cinematograful devenind foarte repede 

o modalitate de a povesti cu ajutorul imaginilor. Noua formă de 

comunicare a schimbat atât structura mesajului, cât și disponibilitățile 

enunțului, printr-o reorganizare a situației de comunicare. Enunțul artistic 

de tipul filmului a devenit un produs colectiv, indirect și instrumental. 

Cursul de față își propune analiza celor trei tipuri de comunicare 

artistică, înțelegerea punctelor de interferență între acestea și a modului 

de transmitere a mesajului sensibil. Totodată, își dorește să descopere și 

să dezvolte aptitudinile artistice dramatice și literare ale liceenilor, astfel 

încât aceștia să poată deveni, din simpli receptori, creatori de artă sau 

receptori avizați, să înțeleagă mai ușor resorturile psihologice ale 

artiștilor și ale personajelor, prin intermediul acestora să ajungă astfel la 

o mai bună cunoaștere de sine. 

Teme de studiu: Elemente de istorie a literaturii și teatrului 

universal; Rolul literaturii în viața noastră; Elemente generale despre 

Arta dramatică; Romeo și Julieta – mitul iubirii interzise / Frumoasa și 

bestia – mitul iubirii care nu cunoaște bariere sau toleranța pe teren minat; 

Mr. Darcy, între clasic și modern; Marele Gatsby – avatarurile iubirii în 

secolul XX, între morala socială și fericirea personală; Sherlock Holmes 

– cel mai titrat detectiv din lume; Frumusețea oglindită în pictură și în 

literatură / Cartea – obiect de interes pentru scriitori și cineaști, element 

definitoriu pentru cultura și memoria colectivă a umanității; Exerciții de 

artă dramatică pentru dezvoltarea expresivității corpului, workshop-uri în 

Săptămâna „Școala altfel” / Crearea unei piese de teatru: găsirea unei 
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idei centrale, construirea conflictului, dezvoltarea personajelor, scrierea 

scenariului. Punerea în scenă a piesei de teatru create în clasă. 

 

5. LIMBA ROMÂNĂ – Prof. Mocanu Ramona 

(clasele XII C, XII H) – 1h / săptămână, aprofundare 
 

6. LIMBA ROMÂNĂ – Prof. Palade Jitaru Ramona 

(clasele XI C, XI E) – 1h / săptămână, aprofundare 

 

7. LITERATURA ȘI VALORILE – Prof. Palade Jitaru Ramona 

(clasele V, VIII B) – 1h / săptămână, disciplină nouă 

 

8. PE TĂRÂMUL ZOOMITOLOGIEI – Prof. Enea Daniela 

(clasa a VI-a) – 1h /săptămână, opțional integrat 

 

9. GRAMATICĂ NORMATIVĂ – Prof. Enea Daniela 

(clasa VIII A) – 1h /săptămână, disciplină nouă 

 

10.  LIMBA ROMÂNĂ – Prof. Enea Daniela 

(clasele XI G, XII E) – 1h /săptămână, aprofundare 

 

11. LECTURA ȘI ABILITĂȚILE DE VIAȚĂ - Prof. Casian Alina, 

(clasele IX-XII, uman și real)  - 1h / săptămână, disciplină nouă 

Cursul opțional Lectura și abilitățile de viață este destinat elevilor 

din clasele IX-XII, de la toate filierele și specializările din învățământul 

preuniversitar. Programa cursului a fost elaborată în cadrul proiectului 

Metode inovative în formarea cadrelor didactice pentru dezvoltarea 

abilităților de viață ale elevilor, cofinanțat prin Fondul Social European, 
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Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

(POSDRU), Axa prioritară 3, domeniul major de intervenție 1.3.  

Prin elementele de fundamentare și prin modalitățile de dezvoltare a 

competențelor de lectură și de formare a abilităților de viață la copii și 

tineri, cursul opțional Lectura și abilitățile de viață aparține zonei noilor 

educații și permite dezvoltarea competențelor cheie. Prin modul în care a 

fost conceput, acest curs opțional oferă soluții pentru câteva dintre 

provocările actuale ale sistemului educațional.  

Prin abilități se înțelege comportamentul controlat care duce la 

atingerea unor țeluri, îndeplinirea unor obligații sau abordarea unei 

situații. Abilitățile de viață reprezintă un set de abilități necesare omului 

pentru a putea duce o viață la un nivel de calitate acceptabil, pentru a se 

dezvolta și a menține relații normale cu ceilalți, pentru a-și realiza 

scopurile propuse într-o anume perioadă de viață și pentru a face față 

diferitelor dificultăți. Descrierea unei abilități de viață se face în termeni 

de comportament, de cunoaștere, de atitudini și de performanță, care 

reprezintă cele patru caracteristici ale acesteia. Din categoriile de abilități 

de viață fac parte: abilitățile de comunicare, abilitățile sociale, abilitățile 

de management al învățării și informațiilor, abilitățile de autocunoaștere, 

abilitățile de autoîngrijire, abilitățile cognitive și abilitățile practice. 

 

12. LIMBA ROMÂNĂ - Prof. Casian Alina 

(clasele X A, XII I)  – 1h / săptămână, aprofundare 

 

13.  LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ – Prof. Stroe Călina 

(clasa XI B) – 1h / săptămână, disciplină nouă 

 

14. LIMBA ROMÂNĂ – Prof. Popa Elena-Dana 

(clasele X E, XII G) - 1h/săptămână, aprofundare 
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15. LIMBA ROMÂNĂ – Prof. Constantinescu Anca 

(clasele X D, XI D, XII D) - 1h/săptămână, aprofundare 

 

16. LIMBA ROMÂNĂ – Prof. Livadă Crina 

(clasele X H, XI H, XII B ) - 1h/săptămână, aprofundare 

 

17. LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ – Prof. Livadă Crina 

(clasa XII B) – 1h / săptămână, disciplină nouă 

 

18. SINTAGME ȘI CLIȘEE INTERNAȚIONALE – Prof. Ifrim 

Adrian 

(clasele XI A,B,C,D, XII B)- 1h/săptămână, disciplină nouă 

 

Prezentul curs opțional se adresează elevilor de la profilul filologie 

și își propune actualizarea, aprofundarea și sistematizarea noțiunilor de 

gramatică normativă care să-i ajute pe elevi să se exprime corect în scris 

și oral și să contribuie la cultivarea limbii române. 

Considerăm că prin conținutul său și prin aspectele vizate acest curs 

se va dovedi util elevilor atât în susținerea unor examene cum este proba 

de competențe lingvistice în limba maternă, cât și în afara școlii, în viața 

cotidiană. 
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 LIMBA FRANCEZĂ 

 

1. FRANGLAIS –  Prof. Marinescu Georgeta 

(clasele V – VIII) – 1h/săptămână, opțional integrat 

 

Școala contemporană este criticată pentru accentul pus pe realizarea 

formală a programului, in detrimentul dezvoltării individuale, creatoare 

a gândirii, și, totodată, pentru omiterea sferei emoționale și motivaționale 

a elevului. În învățământul tradițional predomină desfășurarea 

expozitivă, în cursul căreia elevul rămâne, în cea mai mare parte a 

timpului, un receptor pasiv al conținutului. O asemenea desfășurare a 

procesului didactic asigură caracterul compact al structurii materialului 

și ordonarea lui logică, dar trece cu vederea modul în care elevul și-l 

însușește. În felul acesta apar lacune în cunoștințele elevilor și, drept 

consecință, eșecurile didactice. 

Aceste observații critice se referă atât la procesul instructiv în 

întregul său, cât și la diverse obiecte de învățământ, inclusiv limbile 

străine. Metodiștii atrag, de asemenea, atenția asupra necesității ca 

profesorul să renunțe la învățământul bazat pe autoritatea sa absolută și 

pe subordonarea elevului, în favoarea unei relații de parteneriat cu elevii, 

constând în dirijarea activității lor individuale. 

Postulatul creșterii autonomiei elevilor în procesul de însușire a 

limbii este una din manifestările modificărilor din didactica actuală a 

limbilor străine, cu orientare comunicativă. Una din caracteristicile 

orientărilor comunicative o constituie deplasarea atenției de la profesor 

la elev – aptitudinile, trebuințele, interesele sale - și strategia didactică. O 

urmare a acestui fapt este interesul crescut pentru rolul factorilor 

emoționali. Procesul de însușire a limbii se desfășoară mai repede și mai 

eficient într-o atmosferă care-i dă elevului senzația de siguranță și 

conștiința propriei valori. 

 Necesitatea unei abordări umaniste a procesului didactic devine 

tot mai evidentă. Una din strategiile care îndeplinesc cerințele abordării 

umaniste este aceea a divertismentului, permițându-i  
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celui care predă să-și realizeze simultan sarcinile didactice – 

predarea limbii- și educative – formarea profilului dorit – într-o atmosferă 

lejeră și atractivă. 

Pedagogii au atras atenția asupra numeroaselor virtuți formative ale 

jocurilor și activităților distractive; ele dezvoltă, într-o mare măsură, 

spiritul de observație, exactitatea, stimulează imaginația și voința, 

contribuind prin aceasta la dezvoltarea generală a elevului. În cursul 

activităților de divertisment, efortul intelectual al elevilor este sprijinit de 

angajarea emoțională și volitivă – dorința elevului de a se evidenția sau 

de a câștiga. 

  

2. RÉUSSIR LE DELF – Prof. Marinescu Georgeta 

(clasele XI- XII) – 1h/săptămână, disciplină nouă 

 

3. CIVILIZATION FRANCOPHONE – Prof. Marinescu 

Georgeta 

(Clasele X- XII) – 1h/săptămână, disciplină nouă 

 

4. LA FRANCE AU QUOTIDIEN – Prof. Arminia Aura- Maria 

(clasele X- XI) –1h/săptămână, disciplină nouă 
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 LIMBA ENGLEZĂ 

 
PARTEA I – CURSURI PROPUSE DE TOȚI MEMBRII 

CATEDREI 

(prof. dr. Codreanu Teona, prof. Andone Mariana, prof. Balan 

Ștefana, prof. Bogdănel Anca, prof. Covaci Ramona, prof. Dulhac 

Nona, prof. Gălbează Alis, prof. Jugariu Oana, prof. dr. Păduraru 

Elena, prof. Rusu Loredana) 

 

 

1. EXAMENE CAMBRIDGE (B2 First Certificate)  

(clasele IX – X) – 1h/săptămână, disciplină nouă 

 

Obținerea unui certificat Cambridge reprezintă un câștig pentru 

portofoliul și CV-ul fiecărui elev, cu beneficii incontestabile pe termen 

mediu și lung. Certificatele Cambridge oferă oricărui elev un plus în CV, 

indiferent de domeniul în care urmează să activeze și poate facilita 

accesul acestuia la școli/universități/locuri de muncă din spațiul 

european. Mai mult, deținerea unui astfel de certificat permite elevului 

echivalarea examenului de  competențe lingvistice de la finalul clasei a 

XII-a.  

Cursul își propune familiarizarea elevilor cu formatul și cerințele 

examenului Cambridge, însușirea de către aceștia a unor strategii 

eficiente de abordare a sarcinilor specifice fiecărei probe, precum și 

dezvoltarea competențelor de înțelegere a mesajelor scrise sau audiate, 

de producere a mesajelor, în conformitate cu structura și cerințele 

specifice fiecărui examen. 

La finalul cursului, se va organiza o testare / simulare. În funcție de 

rezultatele obținute, elevii pot fi îndrumați în funcție de nivelul lor de 

pregătire să opteze pentru un anumit nivel (A1-C2) al examenului 

Cambridge.  
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2. EXAMENE CAMBRIDGE (C1 Advanced Certificate)  

(clasele XI-XII) –1h/săptămână, disciplină nouă 

 

Obținerea unui certificat Cambridge reprezintă un câștig pentru 

portofoliul și CV-ul fiecărui elev, cu beneficii incontestabile pe termen 

mediu și lung. Certificatele Cambridge oferă oricărui elev un plus în CV, 

indiferent de domeniul în care urmează să activeze și poate facilita 

accesul acestuia la școli/universități/locuri de muncă din spațiul 

european. Mai mult, deținerea unui astfel de certificat permite elevului 

echivalarea examenului  de competențe lingvistice de la finalul clasei a 

XII-a.  

Cursul își propune familiarizarea elevilor cu formatul și cerințele 

examenului Cambridge, însușirea de către aceștia a unor strategii 

eficiente de abordare a sarcinilor specifice fiecărei probe, precum și 

dezvoltarea competențelor de înțelegere a mesajelor scrise sau audiate, 

de producere a mesajelor, în conformitate cu structura și cerințele 

specifice fiecărui examen. 

La finalul cursului, se va organiza o testare / simulare. În funcție de 

rezultatele obținute, elevii pot fi îndrumați în funcție de nivelul lor de 

pregătire să opteze pentru un anumit nivel (A1-C2) al examenului 

Cambridge.  

 

3. EXAMENE CAMBRIDGE (B1 Preliminary)  

(clasele de gimnaziu) –1h/săptămână, disciplină nouă 
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PARTEA A II-A – CURSURI SPECIFICE 

 

4. CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE BRITANICĂ – Prof. Rusu 

Loredana 

(clasa XI B) - 1h/săptămână, opțional integrat 
 

Propunerea de curs a fost inițiată ca urmare a publicării OMEN nr. 

4797/2017, prin care se stipulează faptul că toți elevii de la clasele cu predare 

bilingvă și intensivă a limbii engleze trebuie să susțină examenul pentru 

obținerea atestatului profesional la limba modernă la finalul clasei a XII-

a. Spre deosebire de elevii de la specializarea filologie bilingv engleză, 

majoritatea claselor cu predare intensivă a limbii engleze nu au studiat 

elemente de cultură și civilizație în cadrul formal al unei ore speciale 

dedicate acestui domeniu. De aceea, considerăm oportună alegerea de către 

elevii de la clasele a XII-a profil intensiv a acestui curs opțional care să vină 

în sprijinul lor și să-i canalizeze în alegerea temei pentru susținerea probei 

de atestat. 

Cursul își propune dezvoltarea competențelor culturale ale elevilor și 

îmbunătățirea abilităților acestora de selectarea și organizare a informațiilor, 

de prezentare în fața unui public, de realizare corectă și eficientă a unei 

prezentări video pentru captarea atenției și interesului auditoriului. Dincolo 

de aplicabilitatea imediată, aceste abilități și competențe le vor servi elevilor 

și pe termen lung. 

 

5. CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE AMERICANĂ – Prof. 

Gălbează Alis 

(clasa XII B) - 1h/săptămână, opțional integrat 
 

Propunerea de curs a fost inițiată ca urmare a publicării OMEN nr. 

4797/2017, prin care se stipulează faptul că toți elevii de la clasele cu predare 

bilingvă și intensivă a limbii engleze trebuie să susțină examenul pentru 

obținerea atestatului profesional la limba modernă la finalul clasei a XII-

a. Spre deosebire de elevii de la specializarea filologie bilingv engleză, 

majoritatea claselor cu predare intensivă a limbii engleze nu au studiat 

elemente de cultură și civilizație în cadrul formal al unei ore speciale 
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dedicate acestui domeniu. De aceea, considerăm oportună alegerea de către 

elevii de la clasele a XII-a profil intensiv a acestui curs opțional care să vină 

în sprijinul lor și să-i canalizeze în alegerea temei pentru susținerea probei 

de atestat. 

Cursul își propune dezvoltarea competențelor culturale ale elevilor și 

îmbunătățirea abilităților acestora de selectarea și organizare a informațiilor, 

de prezentare în fața unui public, de realizare corectă și eficientă a unei 

prezentări video pentru captarea atenției și interesului auditoriului. Dincolo 

de aplicabilitatea imediată, aceste abilități și competențe le vor servi elevilor 

și pe termen lung. 

 

6. CAMBRIDGE EXAMS   CAE – Prof. Gălbează Alis 

(clasele XI H, XII B) - 1h/săptămână, disciplină nouă 

 

7. CAMBRIDGE EXAMS   CAE – Prof. Codreanu Teona 

(clasa XI G) - 1h/săptămână, disciplină nouă 

 

8. ENGLISH GRAMMAR - Prof. Codreanu Teona 

(clasele de liceu) -1h/săptămână, disciplină nouă 

9. BUSINESS ENGLISH – Prof. Balan Ștefana 

(clasele XI, XII) - 1h/săptămână, disciplină nouă 

 

Cursul de limba engleză de afaceri se adresează persoanelor care vor 

dori să folosească limba engleză în domeniul afacerilor. Acest curs pune 

accentul pe un vocabular specializat și pe structuri gramaticale folosite 

cu precădere în domeniul respectiv. 

Acest curs va ajuta elevii să: 

- comunice în limba engleză la întâlniri, negocieri sau interviuri. 

Activitățile de la cursuri le vor dezvolta capacitatea de a purta o 

conversație, de a răspunde si a pune întrebări, de a exprima opinii și a 

face prezentări în limba engleza pe domeniul specializat al afacerilor 

- redacteze documente specifice domeniului de interes (oferte, contracte, 

rapoarte, articole, prezentări, mail-uri etc); 
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- înțeleagă și să folosească un vocabular specializat, structuri gramaticale 

specifice, structuri lexicale și modalități specifice de expresie în diferite 

domenii ale lumii afacerilor. 

Cursul introduce un vocabular specific mediului de afaceri, 

revizuiește cele mai importante structuri gramaticale și urmărește 

dezvoltarea celor patru abilități lingvistice: citit – înțelegere text, vorbit, 

scris – concepere și redactare text, ascultare – înțelegere limba vorbită. 

În funcție de cerințe, se poate pune accentul pe comunicarea orală sau pe 

cea scrisă. 

Metodele de predare sunt moderne și atractive, bazate pe activități 

interactive, care se întrepătrund cu abordări tradiționale precum 

prezentarea clară și sistematică a problemelor de gramatică. Prin 

simularea unor situații reale, jocuri de rol, chestionare și activități de 

comunicare sunt verificate cunoștințele acumulate și sunt consolidate 

noțiunile gramaticale. Toate aceste activități au ca scop dobândirea unui 

nivel superior în utilizarea limbii engleze în domeniul afacerilor. 

 

10. ENGLISH GRAMMAR - Prof. Jugariu Oana 

(clasele de liceu) -1h/săptămână, disciplină nouă 

11. CAMBRIDGE EXAMS - Prof. Jugariu Oana 

(clasele de liceu) -1h/săptămână, disciplină nouă 

 

12. DRAMA TECHNIQUES – Prof. Jugariu Oana 

(gimnaziu / liceu) -1h/săptămână, disciplină nouă 

13.  ISTORIA MARII BRITANII – Prof. Dulhac Nona 

    (clasa X B)- 1h/săptămână, opțional integrat 

 

14. LIMBA ENGLEZĂ – toată catedra 

    (Liceu – intensiv şi bilingv; gimnaziu – 5 - 7)- 1h/săptămână, 

aprofundare 
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 LIMBA GERMANĂ 

 

1. DEUTSCH IST PRIMA – Prof. Munteanu Alexandra  

(clasa VII) – 1h/săptămână, disciplină nouă 

 

Învățarea, cunoașterea și folosirea limbilor străine reprezintă o 

condiție a progresului individual, înseamnă o capacitate sporită de a 

comunica și asigura acces mai larg la sursele de documentare. 

Cunoașterea limbilor străine deschide porți către istoria, geografia, 

cultura și spiritul altor națiuni. Învățarea limbii germane poate fi privită 

ca un demers de recuperare a unor tradiții, de consolidare a relațiilor 

curente și de realizare a unor punți către viitor. 

 

 

 MATEMATICĂ 

 

 

1. MATEMATICĂ - Prof. dr. Barbu Cătălin 

(clasa VIII A) – 1h/săptămână, aprofundare 

 

2. GEOGEBRA - Prof. dr. Barbu Cătălin 

(clasa VIII A) – 1h/săptămână, disciplină nouă 

 

3. MATEMATICĂ - Prof. dr. Harasemciuc Daniela 

(clasa XII F) – 1h/săptămână, aprofundare 
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 CHIMIE 

 

1. CHIMIE ORGANICĂ APLICATIVĂ - Prof. Galeru Răducu 

(clasele X F, XI E, XII E) - 1h/săptămână, disciplină nouă 

 

Cursul urmărește dezvoltarea abilității elevilor claselor X, XI și XII 

pentru rezolvarea de probleme și situații problemă prin utilizarea de 

raționamente inductive și deductive. Prin comunicarea orală și scrisă 

utilizând limbajul științific specific în formularea explicațiilor, în 

conducerea investigațiilor interdisciplinare și în raportarea rezultatelor se 

formează abilități de a reflecta asupra lumii și de a înțelege eficient 

noțiuni predate la disciplinele din aria curriculară științe. 
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 FIZICĂ 

 
1. FIZICĂ - Prof. Nechifor Anișoara 

(clasa XII F) -1h/săptămână, aprofundare 
 
 

 BIOLOGIE 

 
1. NOI ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR - Prof. Ignat Irina Elena 

(clasa  VIII A) – 1h / săptămână, disciplină nouă 

 

Exigențele vieții prefigurează pentru deceniile următoare 

necesitatea de permanentizare a procesului de instruire şi educare. În 

această perspectivă avem datoria de a furniza elevilor structurile care să 

îi ajute în procesul de pregătire continuă, de a-i înzestra cu priceperea 

folosirii a cat mai multor canale informaționale. 

În acest context educația pentru mediu devine o componentă 

absolut necesară a învățământului modern. Curriculumul Național pentru 

învățământul preuniversitar nu prevede în trunchiul comun o disciplina 

care sa abordeze problematica deteriorării mediului și a modalităților de 

combatere a acestora. Noțiunile despre poluare și protecție a mediului se 

regăsesc disipate la nivelul mai multor discipline ceea ce nu oferă o 

imagine de ansamblu asupra proceselor complexe care determină 

degradarea mediului și a consecințelor pe termen mediu și lung a 

acestora. Din acest motiv am propus la nivelul ariei curriculare 

“Matematica și științe”, clasa a VIII-a, prezentul opțional care se va 

desfășura pe parcursul anului școlar 2023-2024. 

Obiectivul principal al opționalului este dezvoltarea la elevi  a 

unei atitudini investigative asupra realității și a unui comportament 

ecologic urmărind atenția și responsabilitatea pentru calitatea mediului 

înconjurător. 
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2. EDUCAȚIE PENTRU O ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ - 

Prof. Ignat Irina Elena 

(clasa  VII A) – 1h / săptămână, disciplină nouă 

 

Disciplina opțională “Educație pentru o alimentație sănătoasă” 

intervine în educația tinerei generații prin formarea unui stil de viață 

sănătos, condiție esențială pentru dezvoltarea armonioasă a personalității 

elevului.  

Acest opțional are drept scop promovarea cunoștințelor corecte 

despre diverse aspecte ale sănătății, formarea de atitudini și deprinderi 

necesare unui comportament responsabil și sănătos. Unitățile de conținut 

din programa școlară a disciplinei vizează reducerea consumului de 

alimente nesănătoase în rândul populației școlare prin informarea elevilor 

despre consecințele fizice, sociale și mentale ale unui stil de viață 

irațional, drepturile acestora în calitate de consumatori și dezvoltarea 

capacității de a lua o decizie corectă pentru sănătatea proprie.  

Prin activitățile de învățare și metodele interactive de predare 

propuse, opționalul contribuie la creșterea capacității de informare a 

elevilor, dezvoltarea deprinderii de a colabora în cadrul grupei și 

stimularea activităților cu scop competitiv. 

 

3. BIOMATEMATICĂ - Prof. Oiegar Emanuela 

(clasa XI E, XII E) – 1h/săptămână, disciplină nouă 

 

4. BIOLOGIE – Prof. Rizan Tatiana 

(clasa XI F, XIIF, G) – 1h/săptămână, aprofundare 

 

5. EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE - Prof. Rizan Tatiana 

(clasa XI F) – 1h/săptămână, disciplină nouă 

 

6. ŞTIINŢE – Prof. Seceleanu Cristina 

(clasa XI A, B; XIIA, B) – 1h/săptămână, disciplină nouă 
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7. APLICAȚII GOOGLE - Prof. Timofti Afrodita 

(clasele XI, XII) – 1h/săptămână, disciplină nouă 

 

Cursul opțional “Aplicații Google” ajută pe elevi în dezvoltarea 

personală, prin prezentarea de instrumentele online interactive ce fac 

posibilă învățarea dincolo de spațiul fizic și temporal al clasei. Sunt 

studiate programe similare celor din pachetul Microsoft Office, dar 

complet gratuite și mereu actualizate cu cea mai recentă tehnologie web. 

Singura cerință este crearea unui  cont Google ce va asigura accesul la 

toate serviciile: Gmail (serviciul e-mail), crearea unui Blog (Blogger), 

crearea unui site (Sites), crearea și stocarea de documente (Docs și 

Drive), crearea de formulare și chestionare (Forms și Drive), etc.  

 

8. COMPUTER ART - Prof. Timofti Afrodita 

(clasele XI, XII) – 1h/săptămână, disciplină nouă 

 

Cursul opțional „Computer Art” se adresează  elevilor de liceu, 

oferind acestora  posibilitatea de a-și însuși tehnici de procesare a 

imaginilor și  sunetelor, de realizare a filmelor și clipurilor video prin 

instrumente Web și aplicații dedicate. Organizarea modulară a cursului 

CDS pe an școlar: Modulul inițial 1- Prelucrarea imaginilor, Modulul 

disciplinar 2 – Prezentarea imaginilor în format video, Modulul integrat 

3 – Realizarea proiectelor (Crearea de filme, albume digitale). 

 

 

9. ECDL - Prof. Timofti Afrodita, Prof. Lazăr Ingrid 

(clasele XI, XII) – 1h/săptămână, disciplină nouă 

 

Cursul opţional „ECDL” - parcurge modulele  „Arhitectura 

calculatoarelor”, „Microsoft Office WORD”, „Microsoft Office 

PowerPoint”, „Microsoft Office Excel”, „Microsoft Office Access”, 
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„Internet şi Comunicare”  asigurând o bună pregătire atât în vederea 

obținerii permisului EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENSE 

cât şi în vederea susținerii probei de Competențe Digitale din cadrul 

Examenului Național de Bacalaureat. 

 

10. IMPRIMARE 3D – Prof. Lazăr Ingrid, Prof. Benchea Iulian 

(clasele IX-XI, mate info) – 1h/săptămână, disciplină nouă 

 

 

 ISTORIE 

 

1. ISTORIA RECENTĂ A ROMÂNIEI - Prof. Oana Mihăilă 

(clasele XI D, XII D) - 1h/săptămână, disciplină nouă 

 

Cursul se adresează elevilor de clasa a XI-a D și a XII-a D și își 

propune să ofere o serie de răspunsuri la întrebări legate de evenimente 

istorice din perioada regimului comunist, care sunt văzute și interpretate 

diferit în memoria colectivă. Prin intermediul acestui curs opțional aveți 

posibilitatea de a vă forma propriile imagini și reprezentări ale trecutului 

recent al societății românești. 

De asemenea, cursul este extrem de util în vederea pregătirii 

eficiente a examenului de bacalaureat la obiectul ISTORIE. 

 

2. PERSONALITĂȚI CARE AU SCHIMBAT ISTORIA - Prof. 

Mihăilă Oana 

(clasele XI D, XII D)- 1h/săptămână, disciplină nouă 

 

3. ISTORIE - Prof. Mihăilă Oana 

(clasa XI D, XII D) –  1h/săptămână, aprofundare 
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4. ISTORIE - Prof. dr. Cruceanu Viorel 

(clasa XII C) – 1h/săptămână, aprofundare 

 

5. ISTORIA RECENTĂ A ROMÂNIEI - Prof. dr. Stroe 

Laurențiu 

(clasa  XII A) –  1h/săptămână, disciplină nouă 

 

 

6. ISTORIE - Prof. dr. Stroe Laurențiu 

(clasele XI A, XII A) –  1h/săptămână, aprofundare 

 

7. DEZBATERE, ORATORIE ȘI RETORICĂ - Prof. Tudor 

Andrei 

(clasele X B, IX-XII) –  1h/săptămână, disciplină nouă 

 

Programa școlară "Dezbatere, oratorie și retorică" reprezintă o ofertă 

curriculară centrală de disciplină opțională pentru liceu, proiectată la o 

oră pe săptămână, pe durata unui an școlar. Disciplina se poate studia în 

oricare din clasele de liceu, la toate filierele, profilurile, specializările, în 

condițiile adecvării demersului didactic la particularitățile de vârstă ale 

elevilor.  

Dezbaterile academice reprezintă una din cele mai complexe metode 

de formare și poate fi regăsită și în alte sisteme educaționale, atât ca 

disciplină de studiu, cât și ca parte a educației nonformale. 

Promovarea activităților de acest gen în rândul elevilor are cel puțin 

două importante justificări în contextul educațional actual: pe de o parte, 

lărgirea și flexibilizarea curricumului școlar, pe de altă parte, abordarea 

inter-/pluri-/transdisciplinară, în acord cu orientarea spre 

transdisciplinaritate, așa cum prevăd noile competențe ale educației. 

Programa prezintă o disciplină opțională transcurriculară situată în 

proximitatea și în prelungirea disciplinelor din aria curriculară Limbă și 

comunicare, Om și societate, dar având relevanță, prin specificul 

activității didactice și al conținuturilor, și pentru studiul științelor și al 

tehnologiilor. Este o disciplină ce contribuie la formarea competențelor 
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cheie, după cum urmează: 

Comunicarea în limba maternă 

Practicând dezbaterile academice elevii învață să folosească în mod 

corect și eficient limbajul pentru a argumenta, pentru a formula și pentru 

a-și susține opiniile, pentru a căuta soluții, pentru a lua decizii. 

Activitățile didactice oferă un cadru favorabil dezvoltării competențelor 

de comunicare orală ale elevilor. 

 

Competențe sociale și civice 

Dezbaterile academice abordează teme de interes general, vizând 

aspecte sociale, politice, economice, culturale. Acestea atrag atenția 

tinerilor asupra unor probleme importante cu care se confruntă societatea 

actuală și le oferă ocazia de a cunoaște și aprofunda realități ale lumii 

contemporane, datorită faptului că pregătirea unei dezbateri presupune o 

etapă obligatorie de documentare. În felul acesta tinerii vor dobândi 

informații din domenii diferite, dar de interes actual. 

Susținerea pledoariei în fața unui public, îi pune pe tineri în situația 

de a exersa atât mijloacele retoricii și ale oratoriei, dar le oferă și 

oportunitatea lucrului în echipă și a consolidării spiritului de echipă.  

Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii 

– prin utilizarea unor cunoștințe din domeniul științelor exacte și al 

tehnicii, dar și prin valorificarea gândirii logice, analitice. Elevii își vor 

forma competențe de lucru superioare, exersând analiza și sinteza, vor 

prioritiza, vor urma anumiți algoritmi de analiză, formulând argumente, 

raționamente etc. 

Competențe digitale - prin utilizarea în faza de documentare a 

mijloacelor digitale. 

Spirit de inițiativă și antreprenoriat – temele presupun o abordare 

strategică, de concepere a unui plan, de identificare a unor soluții viabile 

în scopul soluționării unor probleme ale comunității. 

 Sensibilizare și exprimare culturală – atât prin temele abordate, dar 

și prin problematica atinsă. Elevii își vor forma o atitudine tolerantă, 

nediscriminatorie, se vor confrunta cu modele și prototipuri umane 

diferite, confruntându-se cu noi modele, idei, valori, principii, pe care, în 
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spiritul toleranței, vor încerca să le înțeleagă, să le accepte. Li se vor 

deschide noi orizonturi sociale, culturale, își vor lărgi propriile 

experiențe, înțelegând că realitatea poate fi diferită, raportată la indivizi 

diferiți și la contextul în care aceștia s-au format. 

A învăța să înveți. 

Metodă complexă de studiu, de dezvoltare a unor competențe, valori 

și atitudini, dezbaterile academice reprezintă un excelent cadru de 

conștientizare, de asumare și dezvoltare a unui mod propriu de învățare. 

Prin pregătirea rundelor de dezbateri, elevii participă conștient și activ la 

propria lor formare.  

Dimensiunea educativă a activităților propuse de disciplina opțională 

propusă se realizează și prin faptul că participând la dezbateri, elevii 

învață să devină independenți în gândire și acțiune, dar să și facă 

deosebire între un comportament asumat și responsabil și bunul plac. La 

aceasta contribuie codul etic al dezbaterilor, care are la bază principii 

morale, unanim recunoscute: respect reciproc, toleranță, deschidere, fair-

play. Astfel, scopul principal al dezbaterilor este dezvoltarea unui 

comportament civilizat, utilizând argumentele într-un mod cât mai 

convingător.  

 

8. ISTORIE - Prof. Tudor Andrei 

(clasa XII B) –  1h/săptămână, aprofundare 

 

 

 GEOGRAFIE 

 

1. GEOGRAFIE - Prof. Dr. Măcincă Adriana 

(clasa  XII C) –  1h/săptămână, aprofundare 

 

2. DIVERSITATEA LUMII VII - Prof. Dr. Măcincă Adriana 

(clasa  XI E) –  1h/săptămână, disciplină nouă 

 

3. GEOPROFILES - Prof. Terenteac Otilia 
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(clasa  IX B) –  Ministerul Educației, CDȘ, 1h/săptămână, disciplină 

nouă 

 

4. BIJUTERIILE TERREI - MINERALOGIE ȘI 

CRISTALOGRAFIE – Prof. Terenteac Otilia 

(clasele XI, XII- toate profilele) –  1h/săptămână, disciplină nouă 

 

Mineralele nu pot fi separate de existența și evoluția speciei umane 

și a civilizațiilor edificate de aceasta în decursul timpului ele deținând un 

rol esențial în satisfacerea cerințelor acestora datorită multiplelor aplicații 

practice în toate domeniile de activitate. 

Opționalul dorește să contribuie la conștientizarea extraordinarei 

importanțe, dar și a frumuseții regnului mineral. 

Se poate prelungi și pe 2 ani școlari. 

 

5. PĂDUREA- ÎNTRE ȘTIINȚĂ ȘI ARTĂ - Prof. Terenteac 

Otilia 

(clasele XI, XII- toate profilele.) –  1h/săptămână, disciplină nouă 

 

Acest opțional transcurricular care se bazează pe descoperirile făcute 

de elevi în diferite domenii de activitate (arte plastice - literatură - 

mitologii - farmacologii - biogeografie - economie forestieră) dorește să 

readucă tinerii în natură și să le reamintească că pădurea este una din 

mamele noastre, iar arborii sunt frații noștri și că distrugându-i nu  numai 

că ne vom priva de bogății incomensurabile pe toate planurile existenței 

umane, dar ne restrângem și pe noi ca specie. 

Se poate prelungi și pe 2 ani școlari.  

 

6. APLICAȚII  PRACTICE  ÎN  STUDIUL   GEOGRAFIEI  

(ROMÂNIA, EUROPA, UE)  - Prof. Terenteac Otilia  

(clasele  XII A, XII B) – 1h/săptămână, disciplină nouă 

 

Prezentul curs se adresează elevilor claselor a XII-a, profil uman, 

specializare filologie, iar prin caracterul său strict aplicativ își propune să 
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consolideze aptitudinile dobândite în anii anteriori și să remedieze 

problemele la disciplina geografie. 

Citirea și interpretarea corectă a suportului grafic și cartografic a 

modelelor reprezintă una din competențele care conferă un caracter 

practic - aplicativ geografiei ca disciplină de învățământ, în concordanță 

cu obiectul de studiu și metodele sale specifice. 

Înțelegerea și utilizarea corectă a limbajului și terminologiei de 

specialitate precum și interpretarea suportului grafic/cartografic de 

specialitate, reprezintă două competențe generale care permit 

transformarea geografiei dintr-o disciplină informativă într-o disciplină 

formativă prin translatarea accentului de pe verbul „a ști” pe verbele “a 

ști să faci”. 

Parcurgând acest curs, elevii vor utiliza mai eficient terminologia de 

specialitate, va crește puterea de interpretare a datelor statistice, a 

diagramelor și a reprezentărilor grafice, de transfer a informațiilor dintr-

un limbaj în altul. Elevii vor avea mai mult timp la dispoziție pentru 

consolidarea capacității de analiză și sinteză, de sistematizare a bazei de 

date, care reprezintă nivele superioare ale învățării și creșterea eficienței 

învățării. 

De asemenea, este utilă reconsiderarea și reconstrucția sistemului de 

referință la nivelul mentalității, atitudinal și relațional, atât al elevilor, cât 

și al cadrului didactic în calitate de colaborator al acestora. Consecința 

firească va fi creșterea stimei de sine a celui ce primește informația, care 

descoperindu-se pe sine în actul învățării, poate să-șipună în valoare 

abilitățile și calitățile. Totodată, implicarea reală în actul învățării îl 

valorizează și îl motivează pe elev, determinând performanța și succesul 

acestuia. 

 

7. GEOGRAFIE – prof. Terenteac Otilia 

(clasele XII A, XII B) —  1h/săptămână, aprofundare 

 

8. GEOGRAFIE – prof. Terenteac Otilia 

(clasele XI A, XI B) —  1h/săptămână, aprofundare 
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9. GEOGRAFIE – prof. Bărbieru Beatrice 

(clasa XII D) —  1h/săptămână, aprofundare 

 

 

 RELIGIE 

 

 

1. EDUCAȚIE PRIN VALORI - Prof. Cojan Loredana 

(clasele IX - XII) – 1h/săptămână, disciplină nouă 

 

2. RĂSPUNSURI BIBLICE LA ÎNTREBĂRI MODERNE - 

Prof. Abageru Elena Vasilica 

(clasele IX - X) – 1h/ săptămână, disciplină nouă 

 

Studierea disciplinei  RĂSPUNSURI BIBLICE LA ÎNTREBĂRI 

MODERNE  are ca scop formarea unei culturi teologice, civice, etice și 

estetice. 

La vârsta adolescenței are loc o transformare radicală în cadrul 

conștiinței de sine când, în funcție de nivelul curent al dezvoltării 

societății, se formează un conținut nou al acestei părți constitutive din 

structura personalității. Factorii determinanți ai formării conștiinței de 

sine sunt experiența de comunicare cu adulții și semenii, precum  și 

experiența individuală a adolescentului.  

Concret, într-o lume în care conceptele de libertate, prejudecată, 

discriminare, responsabilitate, fericire, sunt din ce in ce mai uzitate, iar 

nevoia de situații contextuale provocatoare și de răspunsuri validate de 

proba actualității lor în timp devine stringentă, întoarcerea spre bogăția 

resurselor textului biblic (de cele mai multe ori insuficient cunoscută) 

constituie o potrivită încercare de a îmbogăți cunoașterea elevilor și de a-

i sprijini în formarea personalității lor. 
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3. ADOLESCENȚĂ ȘI AUTOCUNOAȘTERE - Prof. Abageru 

Elena Vasilica 

(clasele  IX – XII) – 1h / săptămână, disciplină nouă 

 

Opționalul propune o abordare cu valențe interdisciplinare, prin 

care se cultivă o atitudine pozitivă față de viață și preocupările specifice 

adolescenților. Astfel, acest curriculum opțional este conceput pentru a 

răspunde nevoilor concrete ale tinerilor. 

Este important ca absolventul de liceu să manifeste o atitudine 

pozitivă față de sine și față de ceilalți, dar și responsabilitate pentru 

consecințele alegerilor pe care le face în această perioadă de viață, 

dezvoltându-se ca o persoană puternică emoțional și care respectă un set 

de principii morale coerente.  

Gestionarea emoțiilor, atenția personalizată acordată aspectelor 

legate de resorturile sufletești, valorificarea bogatului potențial creativ de 

care dispune tânărul, asigurarea echilibrului psihosomatic și motivația 

psihologică pentru a înțelege viața cu toate provocările, constituie 

obiectivele care stau la baza construcției acestei discipline opționale.  

 

 

 

 EDUCAȚIE MUZICALĂ 

 

1. ANSAMBLU CORAL - Prof. Lungu Gabriel 

(Clasele V-XII) – 1h/săptămână, disciplină nouă 

 

Disciplina va spori ponderea contactului nemijlocit al elevilor cu 

muzica; va sublinia importanța interpretării vocale; va valorifica la nivel 

superior valențele formative ale muzicii; va aborda studiul muzicii în 

manieră interdisciplinară. 
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Competențe specifice: 

- interpretarea vocală a unor cântece la unison, pe două sau trei voci; 

- aplicarea în practica vocală a noțiunilor specifice limbajului 

muzical; 

- interpretarea argumentată din punct de vedere muzical a cântecelor 

propuse, valorificând elementele de limbaj muzical și noțiunile de istoria 

muzicii. 

 

2. ANSAMBLU DANSURI POPULARE  – Prof. Costrovanu 

Robert 

(clasele V-XII) —  2h/săptămână, disciplină nouă 

 

Noua disciplină ”Tradiție și culturalitate în spațiul etnografic 

românesc” își propune să fie o trecere în revistă a principalelor tradiții și 

obiceiuri românești, particularizate pe regiuni geografice, cu scopul de a 

crea elevilor sentimentul apartenenței la spațiul georafic românesc, prin 

evidențierea simbolisticii și a elementelor de unicitate ale fiecărei regiuni 

etnografice.  

În acest sens, noua programă își propune: 

- să familiarizeze elevii cu specificul fiecărei zone etnografice; 

- să formeze deprinderi motrice specifice prin asimilarea unui repertoriu 

reprezentativ pentru zonele studiate; 

- realizarea și valorificarea corelațiilor dintre folclorul muzical, cel 

literar, și coregrafic; 

- manifestarea unei atitudini pozitive și responsabile față de tradițiile și 

creațiile folclorice. 

- să ajute elevii să-și definească propria personalitate, prin raportare la 

specificul etnografic local și național. 

Într-o societate globală devine esențială cunoașterea elementelor de 

identitate națională.  
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Zona Moldovei și, implicit, cea a Bacăului, este o vatră de istorie și 

cultură ce merită să fie cunoscută de toți elevii, cu atât mai mult pentru 

faptul că pe raza județului, trăiesc, alături de români, ceangăi și maghiari.  

Datele din tradiția și geografia locală, dar și cele referitoare la portul 

popular, tradiții, obiceiuri și ritualuri, îi apropie mai mult pe copii unii de 

alții, îi fac să înțeleagă mai mult comportamentul localnicilor, să 

îndrăgească mai mult aceste locuri, să își respecte strămoșii, să fie mândri 

că aparțin acestui popor și acestor locuri.  

Un rol aparte îl are studiul dansului popular, în special al dansurilor 

tradiționale din orizontul local, care prin elementele coregrafice, sunt 

accesibile elevilor de vârste diferite, contribuind la formarea unui simț și 

al unei discipline artistice.  

Structura și conținutul actual al programei, permit o abordare 

flexibilă și implicit o mare libertate a profesorului în selectarea 

demersului didactic, a căilor, metodelor și mijloacelor utilizate. 

 

 

 

 

1. ȘAHUL SPORTUL MINȚII - Prof. Tuduriu Ionela, prof. 

Pozînărea Remus, prof. Danțiș Ionuț 

(clasele V-XII) – 1h/săptămână, disciplină nouă 

         

Șahul este un exercițiu al spiritului, presupune o luptă cu un adversar 

în condițiile unor reguli ce trebuie învățate de pe acum. Șahul „pune la 

încercare” inteligența, perspicacitatea și prezența de spirit. 

        Jocul de șah reprezintă prin excelență unul dintre domeniile a căror 

cunoaștere totală pare imposibilă. Numărul practic infinit de mutări (s-a 

calculat că numărul mutărilor posibile pe tabla de șah îl depășește pe cel 
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al atomilor din Univers) și variante posibile poate să stârnească un 

veritabil sentiment de curiozitate (celor care se aventurează în acest 

imens labirint, aparent fără ieșire). 

        Orice labirint are însă o intrare, deci cel puțin și o ieșire, spre care 

ne poate îndrepta legendarul fir al Ariadnei, metaforă a istețimii și a 

gândirii corecte. 

 Cunoașterea perfectă a regulilor jocului de șah și a punctelor de 

reper din labirintul variantelor, îndrăzneala și calculul exact formează 

împreună tocmai acel miraculos fir conducător spre victorie în partida de 

șah. Izvorul tuturor acestora îl constituie ÎNVĂȚAREA !  

       Elevul este lăsat să observe, să deducă, să calculeze, ceea ce îi va 

permite să-și dezvolte inteligența, să și-o amplifice, incită gândirea lui, îi 

limpezește mintea și-i bucură inima. Va fi fericit când va găsi soluția 

înaintea coechipierului său. 

       Caracterul atractiv, distractiv al jocului de șah îi oferă copilului 

posibilitatea de a-și pune în valoare și de a evidenția propriile capacități, 

favorizând interacțiunea tuturor factorilor psihici ce contribuie și 

influențează activitatea de cunoaștere, dezvoltarea curiozității și dorinței 

de a dezlega tainele acestuia. 

       Opționalul ales este un bun pretext pentru elevi de a le imprima o 

solicitare constructivă și în același timp dinamică. 

       El oferă o plăcută și deconectantă „căutare” de soluții în rezolvarea 

unor situații problematice prin cultivarea perseverenței , încrederii în sine 

și a voinței. 

 

 

2.  TENIS DE MASĂ - Prof. Tuduriu Ionela, prof. Pozînărea 

Remus, prof. Danțiș Ionuț 

(clasele V-XII) – 1h/săptămână, disciplină nouă 

 

Particularitățile de vârstă ale elevilor din învățământul 

preuniversitar, îi fac pe aceștia să manifeste un interes deosebit față de 

exercițiile fizice, față de mișcare în general și în mod special față de orice 

exercițiu fizic desfășurat sub formă de joc sau competiție. Acționând în 
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principal asupra dezvoltării calităților și capacităților fizice, exercițiile 

fizice au influențe favorabile și asupra dezvoltării capacităților 

intelectuale, afective și moral volatile.  

Tenisul de masă, sport mai puțin practicat în școli atât ca sport 

individual cât și pe echipe, solicită din partea practicanților eforturi 

accesibile oricui și etalează pe lângă îndemânare și o gamă variată de 

valori morale (disciplină, corectitudine, respect față de profesor, 

coechipier, adversar, arbitru) contribuind la formarea unor trăsături de 

voință și caractere solide. 

De ce tenisul de masă ?  

• Practicarea tenisului de masă presupune existența unei baze 

materiale minime, de obicei existentă în școli .(o sală de 12 

m. lungime și 6 m. lățime, masa de tenis, fileul și suporturile, 

palete și mingi).  

• Se poate practica în orice anotimp.  

• Acest sport se poate aborda fără o pregătire fizică prealabilă; 

• Se poate practica individual sau pe echipe.  

• Valorifică pozitiv aptitudinile și înclinațiile elevilor dotați 

pentru acest sport, iar caracterul său spectaculos îl face să fie 

foarte îndrăgit de elevi. 

 

3.  BASCHET - Prof. Tuduriu Ionela, prof. Pozînărea Remus, 

prof. Danțiș Ionuț 

(Clasele V-XII) – 1h/săptămână, disciplină nouă 

 

Schimbarea conținutului programei, a noutăților prezente în 

regulamentul jocului de baschet, impune o adaptare corespunzătoare a 

strategiei didactice la noile cerințe.  

Adaptarea la faptul că educația fizică și sportul sunt privite ca 

priorități naționale. Curriculum actual care prevede în T.C. (trunchiul 

comun) puține ore de educație fizică și sport. Dorința elevilor de a 

cunoaște și practica jocul de baschet. Pregătirea elevilor pentru echipa 

reprezentativă a școlii, având în vedere că baschetul este un joc sportiv 

cu un mare impact la public. 
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Baza materială specifică jocului de baschet este foarte bine pusă la 

punct.  

Este un joc dinamic și spectaculos. Presupune o motricitate 

deosebită, iar acțiunile tehnico-tactice se desfășoară într-un complex 

aleatoriu și euristic. 

Jocul este inclus în calendarele competiționale la toate nivelurile. 

COMPETENȚE  GENERALE 

• Utilizarea terminologiei de specialitate în situații concrete de 

comunicare. 

• Aplicarea achizițiilor necesare pentru menținerea stării de sănătate, 

dezvoltarea capacității motrice, potrivit vârstei, genului și nivelului de 

pregătire. 

• Adoptarea unui comportament adecvat în relațiile interpersonale și de 

grup, bazat pe respect și pe fair-play. 

• Valorificarea la nivel superior, în concursuri și în competiții sportive, 

a potențialului fizic, tehnico-tactic, psihologic și teoretic 

 

4. ANSAMBLURI  ȘI FORMAȚIUNI SPORTIVE – Prof. 

Tuduriu Ionela, prof. Pozînărea Remus, prof. Danțiș Ionuț 

 

Unica oră de educație fizică prevăzută în trunchiul comun este 

absolut insuficientă pentru ca un elev să ajungă să-și însușească la un 

nivel cât de cât acceptabil competențele pe care acesta ar trebui să le aibă 

la sfârșitul ciclului gimnazial și liceal, așa cum sunt cuprinse în 

programele de educație fizică elaborate de către Ministerul Educației 

Naționale pentru o singură oră pe săptămână, statisticile asupra stării de 

sănătate a populației, cu deosebire a populației tinere, evidențiază creșteri 

îngrijorătoare ale ratei morbidității, sedentarismul și obezitatea, în 

special, considerându-se drept factori favorizanți în apariția diferitelor 

afecțiuni fizice și psihice, precum și reducerea alarmantă a numărului de 

copii și tineri care practică sportul, sub diferite forme au condus la 

necesitatea propunerii următoarelor ore de ansambluri și formațiuni 

sportive: 
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❖ Ansambluri Sportive 1 oră/ săptămână 

❖ Formațiuni Sportive 2 ore/săptămână 

1. Baschet fete V-VIII – prof. Tuduriu Ionela 

2. Baschet fete IX-XII – prof. Tuduriu Ionela 

3. Volei fete V-VIII – prof. Tuduriu Ionela 

4. Volei fete IX-XII – prof. Tuduriu Ionela 

5. Șah V-VIII – prof. Tuduriu Ionela 

6. Șah IX-XII – prof. Tuduriu Ionela 

7. Fotbal băieți V-VIII – prof. Pozînărea Remus 

8. Fotbal băieți IX-XII – prof. Pozînărea Remus 

9. Handbal băieți IX-XII – prof. Pozînărea Remus 

10. Fotbal fete IX-XII – prof. Danțiș Ionuț 

11. Handbal fete IX-XII – prof. Danțiș Ionuț 

12.  Tenis de masă IX-XII – prof. Danțiș Ionuț 

13. Majorete V-XII – prof. Tuduriu Ionela 

 
5. VOLEI - Prof. Tuduriu Ionela, prof. Pozînărea Remus, prof. 

Danțiș Ionuț 

(clasele V-XII) – 1h/săptămână, disciplină nouă 

 

Dat fiind faptul că ne dorim ca elevul  să îmbine toate calitățile unei 

personalități puternice, armonioase și competitive,  propunem acest 

opțional. Voleiul este un sport care ajută la dezvoltarea fizică și mentală 

a elevului. Prin intermediul acestui sport elevii pot învăța să devină mai 

serioși și să își prioritizeze mai bine nevoile și responsabilitățile în viață. 

Cercetările în domeniu au demonstrat că sporturile contribuie la buna 

dezvoltare psihologică și emoțională și reduc considerabil anxietatea și 

depresia. Copiii care fac sport de mici se dezvoltă armonios atât fizic cât 

și psihic și emoțional și sunt mai puțin predispuși la tulburări afective. 

Voleiul ajută la dezvoltarea spiritului de echipă, favorizează 

creșterea în înălțime și dezvoltă capacitatea de oxigenare a organismului.  

 

6. PREGĂTIRE PROBE SPORTIVE ACADEMIE – Prof. 

Tuduriu Ionela 
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(Clasele XI-XII) — 1h/săptămână, disciplină nouă 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


