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Oferta de cursuri opţionale 
clasa a III-a 

ANUL ȘCOLAR  2016-2017 
 

 
EDUCAŢIE  FINANCIARĂ 
Opţional la nivelul mai multor arii curriculare 
înv. Dima Adriana 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
Grup ţintă:  clasa a III-a 
 

Copiii sunt foarte receptivi la ceea ce se petrece în jurul lor și la comportamentele pe care le 
observă. Este firesc pentru cei mici să aibă exemple care să îi inspire. Din păcate, mass-media 
promovează tot mai mult modele de succes bazate pe nonvalori. 

Pentru orice copil, este mult mai ușor să reproducă un comportament la care este expus în 
mod constant decât să afișeze un comportament care îi este prezentat teoretic. Acest proiect oferă 
oportunitatea experimentării în cadrul unui atelier colaborativ de învățare a interacțiunii dintre elevi 
pentru a împărtăși informații, sentimente, emoții, valori, necesare unui om educat din punct de 
vedere financiar, în vederea organizării unor planuri concrete de acțiune pentru a obține ceea ce își 
doresc. 

Este necesar să realizăm situații de învățare provocatoare care să le solicite munca, 
imaginația, talentul, colaborarea, perseverența, ca ingrediente ale reușitei în viață, totul pornind de la 
principiul conform căruia nimic nu se obține gratuit pe lumea asta! "Orice împlinire, orice avere 
acumulată își are originea într-o idee... bogăția vine doar pentru cei care muncesc mult și 
îndelung... Dobândesc succesul cei ce devin conștienți de el" (Napoleon Hill). 

"Urmărim să formăm un viitor consumator de produse și servicii bancare informat, care să nu 
mai ajungă la bancă să întrebe ce este un cont, și în același timp un potențial economist care să 
lucreze în banca respectivă. De unde știm că nu din aceste clase care învață inclusiv despre 
întreprinzători celebri, care au reușit în cariera lor prin muncă și educație, se vor ridica vârfurile de 
care avem nevoie? Copiii trebuie să cunoască noțiunile, și nu doar elevii din marile orașe". (Ligia 
Georgescu Golosoiu, consilier BNR) 
 
Limba FRANCEZĂ 1.  FRANCEZA PRIN CÂNTEC 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Grozav Nicoleta 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
Grup ţintă:  clasa a III-a 
 
 Prezentul opțional  le propune elevilor din clasa a III-a o abordare antrenantă a limbii 
franceze, facilitându-le astfel apropierea de această limbă armonioasă pe care o vor aprofunda în 
următorii ani de studiu. E o învățare de tip ludic prin cântec, joc și poezie,  iar elementele  de 
vocabular, gramatică  sau conversație sunt dobândite într-o manieră atrăgătoare menite să le 
trezească interesul pentru această limbă. Obiectivul principal este acela de a-i familiariza cu sunetele 
limbii franceze și de a-i apropia de această limbă prin diverse activități interesante care să le 
îmbogățească atât cunoștințele cât și aptitudinile. 
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INFORMATICĂ 1.   TEHNICI DE ANIMAŢIE 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Muraru Crina, Ursache Liliana 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
Grup ţintă:  clasa a III-a 
 
 Scopul acestui curs este familiarizarea elevilor cu utilizarea calculatorului. Se vor folosi 
programe online atractive pentru ca elevii să învețe să folosească tastatura, mouse-ul, să știe cum 
funcționează un calculator și care sunt principalele componente software, își vor crea o adresă de 
email și vor învăța să o folosească, vor crea propriile desene, vor scrie și ilustra povești și vor învăța 
tehnici de editare a fotografiilor și de animație. Vor crea povești animate, jocuri, benzi desenate, vor 
participa la concursuri. 
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