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Limba ENGLEZĂ 1.  TEHNICI DE REDACTARE 
Opţional  ca disciplină nouă 
prof. Bardaşu Nicoleta 
Grup ţintă: clasa a IX-a A, D, E, F 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
  Cursul își propune să trateze cu atenție și profesionalism toate tipurile de compunere scrisă 
(descriptions, narratives, discursive or argumentative essays, articles, reviews, transactional and 
other types of letters și multe altele). În plus față de indicații teoretice clare și cuprinzătoare, cursul 
oferă o varietate amplă de modele în care teoria este pusă în aplicare, și prin intermediul cărora elevii 
își pot concentra atenția nu doar asupra conținutului ideatic, ci și asupra stilului și registrului în care 
sunt alcătuite textele propuse spre studiu. 
 Exercițiile de scriere propriu-zisă de text sunt mereu precedate de o activitate bogată de 
pregătire atentă. Secțiunile intitulate “Discuss and Write” alături de cele de Listening care preced 
fiecare plan de compunere sunt completate de sugestia permanentă de a folosi tehnica de 
brainstorming, astfel încât elevilor să li se ofere posibilitatea de a își selecta, din proprie inițiativă, 
zonele de interes prioritar cu privire la tema propusă spre studiu, astfel încât cursul capătă un caracter 
interactiv. 
 
Limba ENGLEZĂ 2.  CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE BRITANICĂ 
Opţional  ca disciplină nouă 
prof. Diaconu Cosmina 
Grup ţintă: clasa a IX-a A 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Clasa a IX-a ştiinţe sociale – Cultură şi civilizaţie britanică: Cursul vizează dezvoltarea unor 
reprezentări culturale şi stimularea interesului pentru studiul limbii şi a civilizaţiei anglo-saxone. 
          Această temă va îmbunătăţi comunicarea elevi-profesor cât şi elevi-elevi pe parcursul 
cursului în limba engleză. Materialele folosite la acest curs opţional vor avea un caracter comunicativ 
şi practic-aplicativ.  În plus, elevii vor avea posibilitatea să îşi dezvolte în mod suplimentar o serie de 
valori şi atitudini privind universul spiritual şi cultural anglo-saxon şi american. Se vor utiliza 
activităţi cu un preponderent caracter comunicativ, practic-aplicativ şi conţinuturi adecvate pe baza 
unor materiale autentice, cu ajutorul CD-urilor, video proiectorului şi al computerului. Elevii vor avea 
posibilitatea de a exersa limba engleză în contexte situaţionale realiste, dobândind deprinderi şi 
capacitate de utilizare practică a limbii în situaţii de comunicare uzuale. 
 
Limba FRANCEZĂ 1.   CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE FRANCEZĂ 
Opţional  ca disciplină nouă 
prof. Grozav Nicoleta 
Grup ţintă: clasa a IX-a A, D, E, F 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
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Cursul opţional se adresează elevilor cu un nivel intermediar de studiu al limbii franceze, 
propunând o importantă documentare regrupată în jurul a 12 teme de interes care permit ilustrarea, 
într-o manieră simplă şi concretă, a cadrului şi a comportamentelor uzuale din viaţa de zi cu zi a 
societăţii franceze de azi: Présentation générale; Le calendrier; La famille; La table; La santé; Les 
loisirs; Le sport; Le Tour de France; La musique; Le logement; Les moyens de transport; Au travail.      
 Prin intermediul activităţilor propuse se va realiza nu numai o apropiere afectivă de mediul de 
viaţă francez, ci şi dezvoltarea unor competenţe de comunicare reală şi a unor abilităţi de lectură a 
imaginii, de interacţiune orală, de exploatare a unor documente autentice furnizate de mass–media 
(presă, internet, televiziune). Conţinuturile alese permit o apropiere concretă de viaţa cotidiană în 
Franţa, dă repere şi aduce un număr important de informaţii practice. Dosarele tematice realizate de 
către elevi în cadrul cursului cât şi metodele pedagogice propuse vor contribui la înţelegerea efectivă 
a modului de viaţă francez. 
 
Limba FRANCEZĂ 2.  GRAMATICA PRIN JOC 
Opţional  ca disciplină nouă 
Prof. Stanciu Florentina 
Grup ţintă: clasa a IX-a A, D, E, F 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Acest curs opţional se adresează elevilor din clasa a IX-a şi vizează aprofundarea noţiunilor 
legate de  lexicul şi gramatica  limbii franceze, lucru realizabil prin intermediul exerciţiilor.  
 În prima parte a cursului vor fi abordate marile categorii lexicale: sinonime, antonime, 
paronime, omonime etc., continuând cu derivarea şi compunerea cuvintelor pe categorii de prefixe și 
sufixe. Am inclus şi elemente de stilistică, indispensabile unei însuşiri corecte şi nuanţate a limbii 
franceze, mai ales pentru cei care creează în limba franceză. În a doua parte a cursului, sunt abordate 
treptat marile categorii ale gramaticii limbii franceze (verbul, substantivul adverbul, pronumele, etc.), 
folosindu-se ca material didactic texte autentice, articole de jurnal, poezie, fragmente de roman, 
nuvela şi exerciţii propuse de diverse site-uri de învăţare a limbii franceze. Metodele activ – 
participative pentru care am optat în cadrul acestui curs au ca scop dezvoltarea competenţelor de 
comunicare precum şi o mai bună motivare a elevilor în însuşirea acestei limbi. 
 
Limba SPANIOLĂ 1.   TAINELE LIMBII SPANIOLE 
Opţional  ca disciplină nouă 
Prof. Roşioru Daniela 
Grup ţintă: clasa a IX-a A, D, E, F 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 

Capacitatea de a înţelege şi a vorbi mai multe limbi-capacitate pe care deja o au majoritatea 
populaţiilor din lume-reprezintă o abilitate însuşită pentru toată viaţa, abilitate pe care toţi cetăţenii 
europeni şi-o doresc. Această capacitate ne incită să ne deschidem către cultura şi opinia altor 
persoane, îmbunătăţeşte capacitatea cognitivă şi consolidează cunoaşterea propriei limbi materne. De 
asemenea, ne permite folosirea dreptului de muncă sau studiu pe care îl avem în alt Stat membru. 
Statistica arată despre LIMBA SPANIOLĂ următoarele: 

 470 milioane vorbitori nativi; 
 aproximativ 548 vorbitori de spaniolă ca limbă maternă, studenţi şi persoane cu competenţe 

limitate; 
 spaniola este a doua limbă maternă din lume (după numărul de vorbitori), prima fiind 

chineza mandarină; 
 în 2014, în jur de 6,7% din populaţia mondială era vorbitoare de limbă spaniolă (rusă 2,2%, 

franceză 1,1%, germană 1,1%); 
 peste trei sau patru generaţii, 10% din populaţia mondială va fi vorbitoare de limbă 

spaniolă; 
 spaniola este limbă oficială în 21 de ţări; 
 Britannica World Data calculează că în anul 2010, 7,5% din populaţia lumii era vorbitoare 

de limbă spaniolă. 
Dacă tendinţele rămân ca până acum, peste trei sau patru generaţii, 10% din populaţia lumii va 

fi vorbitoare de limbă spaniolă. 
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 Cursul opțional “Tainele limbii spaniole” se adresează începătorilor - care au nevoie de o oră 
suplimentară pentru a pune bazele unor cunoștințe solide. 
 
BIOLOGIE 1.  EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE  
Opţional ca disciplină nouă 
prof. Bran Simona Xenia 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
Grup ţintă: clasa a IX-a A, D, E, F 
 
 Familia, şcoala şi biserica reprezintă sanctuare în care copilul creşte, se dezvoltă, se instruieşte 
și se educă pentru a se forma ca om şi a reuşi pe deplin în viaţă. Din timpuri vechi, educația copiilor 
este considerată indispensabilă omului la fel ca şi hrana, apa, aerul. 
 Şcoala i-a învățat pe copii - şi trebuie să-i învețe-pe elevi cum să trăiască frumos şi sănătos. 
Astăzi, când viaţa individului a devenit infinit mai complicată decât altădată, a lăsa educaţia pentru 
sănătate la voia întâmplării ar fi o eroare de neiertat de către posteritate.  
         Sumarul se caracterizează printr-o mare diversitate, cuprinzând probleme de dezvoltare fizică şi 
psihică, de alimentaţie, de patologie curentă a copilului de vârstă şcolară, norme de igienă a 
procesului instructiv-educativ, a mediului în care se desfăşoară acesta. 
Ca obiective specifice ale educației pentru sănătate amintim următoarele; 

- apărarea și întărirea sănătății personale și colective; 
- însușirea de către copii a cunoștințelor cu privire la igiena individuală și de grup; 
- însuşirea de cunoştinţe şi formarea unor deprinderi de alimentaţie raţională; 
- însuşirea de cunoştinţe şi formarea de deprinderi elementare cu privire la prevenirea 

îmbolnăvirilor şi la cunoaşterea principalelor semne de boală; 
- formarea deprinderilor igienico-sanitare; 

 După opinia specialiştilor pentru menţinerea unei bune stări de sănătate la populaţia şcolară, 
se consideră necesare unele activităţii specifice de educaţie pentru sănătate prin care să se transmită 
cunoştinţele din domeniul igienei, simptomatologiei generale a bolilor frecvente, modalităţi de 
prevenire a unor boli grave, modalităţi elementare de acordare a măsurilor de prim ajutor precum şi a 
unor cunoştinţe din domeniul educaţiei sexuale şi al cunoaşterii efectelor nefaste asupra sănătăţii a 
alcoolului, tutunului şi drogurilor. Astfel de informaţii, privite desigur prin prisma profilaxiei îşi fac 
loc treptat în acest opţional. 
 
FIZICĂ 1.  APLICAȚII ALE LEGILOR FIZICII 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Florescu Dragoș, Harasemciuc Nicu, Iftimescu Otilia, Vascan Nicoleta 
Grup ţintă: clasa a IX-a D, E, F 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
          Opționalul se adresează elevilor de clasa a IX-a, profil real, oferind acestora posibilitatea unui 
studiu extins privind problemele de optică geometrică și mecanică, pe de o parte, și acomodarea lor 
cu noua orientare privind structura testelor aplicate la examenul de bacalaureat și la admiterea în 
instituții superioare de învățământ, pe de altă parte. 
         Acest opțional permite elevilor să învețe cum să abordeze o problemă de fizică, pas cu pas, de 
la enunț la soluția corectă, prin raționament și calcule, să interpreteze rezultatele astfel obținute. De 
asemenea, este importantă prezentarea organizată a tipurilor de probleme, ceea ce simplifică alegerea 
unui anumit mod de rezolvare, cel mai direct și mai simplu. 
         Prin intermediul acestui opțional se propune un număr mare de teste grilă pentru a asigura o 
pregătire cât mai bună a viitorilor candidați. Pentru cei care parcurg cu seriozitate testele grilă 
propuse, concursul de admitere ar trebui să constituie o formalitate. 
 
FIZICĂ 2.   ELEMENTE DE ASTRONOMIE 
Opţional ca disciplină nouă 
prof. Harasemciuc Nicu 
Grup ţintă: clasa a IX-a  E, F 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
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Opţionalul îşi propune să satisfacă setea de cunoaştere pe care o manifestă elevii în legătură cu 
Universul, cum s-au format stelele şi planetele, cum a început Universul şi cum va evolua el, călătorii 
în cosmos, cum arată cerul, ce este un observator astronomic, etc. 

 De asemenea, va dezvolta la elevi o bună percepţie a lumii în care trăiesc prin folosirea unor 
metode specifice fizicii şi astronomiei: observarea, investigarea, explorarea, problematizarea, 
experimentul. 

Pentru susţinerea acestui proiect, şcoala dispune de 20 de telescoape, de laborator de fizică, 
laptop şi videoproiector pentru activităţile propuse. De asemenea, şcoala dispune de enciclopedii şi 
cărţi de popularizare a Universului achiziţionate în ultimii ani prin programul de modernizare a 
bibliotecilor şi laboratoarelor.  
 
ISTORIE 1.   MARI PERSONALITĂŢI ALE LUMII ANTICE ŞI MEDIEVALE 
Opţional ca disciplină nouă 
prof. dr. Zărnescu Nicoleta 
Grup ţintă: clasa a IX-a A 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 “Pentru că ziua de astăzi se trage din cea de ieri, iar ziua de mâine este rodul trecutului, pentru 
că trecutul nu trebuie să paralizeze prezentul, ci să-l ajute să fie diferit în fidelitate şi nou în progres” 
(Jacques Le Goff), construcţia unei societăţi democratice şi respectuoase faţă de valori nu poate să nu 
ţină seama de istorie, iar predarea acesteia devine un act de profundă responsabilitate civică. 

Necesitatea introducerii unui asemenea opţional este susţinută de următorul spectru 
motivaţional: 

 - interesul deosebit pentru istorie a unui număr cât mai mare de elevi, în special pentru istoria 
antică; 

- rolul istoriei de disciplină vital necesară descifrării şi înţelegerii corecte a prezentului;  
- Antichitatea este punctul de plecare al lumii în care trăim, epoca în care se regăsesc toate 

rădăcinile civilizaţiei pe care am moştenit-o;  
- opţionalul insistă asupra însuşirilor morale ale marilor personalităţi antice, pe domeniul în 

care s-au afirmat (politic, militar, cultural). Evul Mediu reprezintă „secolul obscur”, însă primele 
semne ale deschiderii spre mentalul colectiv și conștiința istorică și națională  apar în această epocă. 
Epoca Medievală iese de sub semnul obscurantismului prin apelul la cunoaștere umanistă și 
renascentistă. Disciplina îşi propune să prezinte personalităţile cele mai importante ale istoriei 
universale – regi, împărați, oratori, politicieni, eroi, evenimente şi fapte istorice, realizări în plan 
cultural ale acestora. 
 
GEOGRAFIE 1.   CĂLĂTORI ŞI CĂLĂTORII CELEBRE 
Opţional ca disciplină nouă 
prof. Coman Mariana 
Grup ţintă: clasa a IX-a A, D, E 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Cursul are la bază o remarcabilă bibliografie, între care se remarcă superba lucrare „Şaptezeci 
de călătorii temerare de-a lungul istoriei”, 2006, Londra Thames. Cursul urmăreşte încă din 
Antichitate, migraţiile timpurii, care au constituit cele mai îndrăzneţe călătorii, iar pe parcursul  
multor perioade de timp: Renaşterea, Secolulele XVII şi XVIII, Secolul al XIX-lea şi Epoca 
modernă, vom descoperi şi vom analiza motivele care au stat la baza marilor descoperii geografice, 
teritoriile cucerite şi impactul care să fie resimţit de-a lungul veacurilor. Cursul are la bază 6 module 
şi propune elevilor: călătorii în timp, călătorii  eroice, recunoaştere naţională şi, implicit, mândria de 
a fi primul într-un anumit loc, ceea ce devine evident prin înălţarea drapelelor, tăria morală dovedită 
de participanţi, şi călătoria dovedită ca un  fapt care a produs schimbare.  
 
GEOGRAFIE 2.   HAZARDURI NATURALE ŞI ANTROPICE 
Opţional ca disciplină nouă 
prof. Muşat Mirela 
Grup ţintă: clasa a IX-a A, D, E 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
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 Acest opţional a fost conceput din necesitatea cunoașterii unor fenomene numite hazarde, 
abordând prezența acestora sub diferite forme pe Glob cât și a măsurilor ce se impun pentru atenuarea 
hazardelor. Omul trăiește permanent într-un mediu în care este expus unei mari diversități de situații 
mai mult sau mai puţin periculoase generate de numeroși factori. Numai cunoașterea precisă a acestor 
fenomene, permite luarea celor mai adecvate măsuri atât pentru atenuarea efectelor, cât și pentru 
reconstrucția regiunilor afectate. 
 
INFORMATICĂ 1.   PRELUCRARE IMAGINI WEB 
Opţional  ca disciplină nouă 
prof. Cătărău Mihaela 
Grup ţintă: clasa a IX-a  D, E 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Progresele realizate de informatică în numeroase domenii ale vieţii economice şi sociale 
impun adaptarea rapidă a şcolii, în scopul pregătirii la un nivel cât mai bun a elevilor săi. De 
asemenea, cerinţa de a realiza cât mai multe aplicaţii interdisciplinare în cadrul orelor de informatică 
este dificil de realizat dacă se consideră doar programa şcolară actuală. Acest opţional îşi propune să 
deschidă un nou orizont elevilor, legat de posibilitatea de utilizare a calculatoarelor în diferite alte 
domenii. Cursul răspunde solicitărilor elevilor şi necesităţii modernizării materiei de liceu, pentru a fi 
pe cât posibil sincronizată cu evoluţiile rapide din lumea ştiinţei calculatoarelor. 
 Prin intermediul acestui curs, elevii vor face cunoștință cu programul de prelucrare imagini 
Adobe Photoshop (pentru tratarea imaginilor ce vor fi inserate în pagină sau utilizate ca fundal), cu 
programul de editare elemente web Xara Web Style (pentru realizarea de butoane, titluri, bare și 
meniuri de o înaltă calitate grafică),  realizând astfel, prin intermediul editorului Dreamweaver pagini 
statice sau animate. 
 Vor învăța să lucreze pe frame-uri (pagini distincte vizibile simultan pe ecran în zone bine 
stabilite) și să insereze zone de text, butoane radio și checkbox-uri pentru realizarea paginilor 
interactive (tip test grilă) lucrând cu editorul Dreamweaver. 
În final vor realiza un proiect pe grupe pe o temă aleasă din materia celorlalte obiecte, dezvoltându-și 
astfel, nu numai abilitățile și deprinderile specifice lucrului cu aceste programe, dar și capacitățile de 
comunicare, sinteză și analiză a unei probleme. 
         Introducerea acestui opţional se poate argumenta prin aceea că: 

- sub aspect formativ, modelează aptitudinile elevilor, le stimulează creativitatea, le dezvoltă 
deprinderi de munca independentă, îi învaţă să-şi controleze argumentarea, să accepte schimbul 
flexibil de idei; 
 - în planul conduitei psiho-sociale, contribuie la dezvoltarea spiritului de echipă, a schimbului 
de idei, a participării comune la găsirea unor strategii euristice de rezolvare a problemelor propuse. 
 
INFORMATICĂ 2.   INFORMATICĂ - EXTINDERE 
prof. Întuneric Ana, Sichim Cristina 
Grup ţintă: clasa a IX-a  D, E 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 În prezent, informatica își găsește aplicații în toate domeniile vieții, constituind una dintre 
dovezile incontestabile şi fundamentale ale intelectului uman. Prezența ei este puternic amplificată de 
impactul pe care îl are Internetul, rețeaua la nivel mondial a revoluționat comunicarea dintre 
companii, logistica, mass media, dar și viața privată a fiecarui individ. 
 Informatica restabileşte nu numai unitatea matematicilor pure şi a celor aplicate, a tehnicii 
concrete şi a matematicilor abstracte, dar şi cea a ştiinţelor naturii, ale omului şi ale societăţii, 
reabilitează conceptele de abstract şi de formal şi împacă arta cu ştiinţa. 
 O oră de informatică  în plus ar oferi elevilor șansa  de a înțelege importanța informaticii și 
mai ales modul în care  informatica poate colabora cu celelalte  discipline pentru desăvârșirea actului 
educațional. 
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INFORMATICĂ 3.  INFORMATICĂ - EXTINDERE 
prof. Muraru Crina 
Grup ţintă: clasa a IX-a  D, E 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Progresele realizate de informatică în numeroase domenii ale vieţii economice şi sociale 
impun adaptarea rapidă a şcolii, în scopul pregătirii la un nivel cât mai bun a elevilor săi. De 
asemenea, cerinţa de a realiza cât mai multe aplicaţii interdisciplinare în cadrul orelor de informatică 
este dificil de realizat dacă se consideră doar programa şcolară actuală, care acordă o oră pe 
săptămână pentru studiul informaticii la clase de profil matematică-informatică. Acest opţional îşi 
propune nu numai să amelioreze situaţia din acest punct de vedere, ci şi să deschidă un nou orizont 
elevilor, legat de posibilităţi de utilizare ale programării calculatoarelor în diferite alte domenii. 
 
EDUCAŢIE MUZICALĂ 1.   ARTA ŞI EDUCAŢIA ARTISTICĂ 
Opţional  ca disciplină nouă 
Prof.dr. Gavriliţă Laura 
Grup ţintă: clasa a IX-a A, D, E, F 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Arta educaţiei muzicale este o disciplină sintetică ce include realizări dintr-un şir de domenii 
limitrofe, realizări ce sunt interpretate în mod specific, conferindu-le nuanţe noi de sens. O problemă 
de ordin principal a învăţământului  muzical şcolar este problema căii pe care se înaintează cu copiii 
în lumea muzicii. Muzica este o artă şi calea de înaintare spre ea trebuie sa fie la fel "artistică". Căile 
de realizare artistice în rândul elevilor circumscriu activităţi muzicale realizate în mod independent de 
către aceştia şi păstrarea manifestărilor culturale în diferite variante de corelaţie a activităţilor 
muzicale independente. Eficienţa activităţilor muzicale independente, de natură instructivă îşi 
demonstrează eficienţa numai prin valoarea aplicabilităţii lor întru realizarea adecvată a activităţilor 
muzicale educative. 
  De exemplu, temele de acasă la educație muzicală pot purta amprenta atât  a ASPECTULUI  
INSTRUCTIV (rezolvarea temelor din manualul şcolar, lectura suplimentară din domeniul muzicii, 
confecţionarea diferitelor pseudoinstrumente muzicale) cât şi a ASPECTULUI EDUCATIV (audieri 
muzicale, colecţionarea cântecelor de diferite genuri de la persoanele în vârstă din localitate, alegerea 
muzicii pentru utilizarea ei ca material suplimentar la alte obiecte şcolare, etc.). 
 
EDUCAŢIE PLASTICĂ 1.   MARI ARTIŞTI ŞI CAPODOPERE ALE UMANITĂŢII 
Opţional  ca disciplină nouă 
Prof.dr. Văsâi Oana 
Grup ţintă: clasa a IX-a A, D, E, F 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Disciplina opţionalã Mari artişti şi capodopere ale umanităţii îşi propune să ofere elevului 
informaţii privind evoluţia creaţiei umane  limbajul artistic, semnificaţiile ideatice, ierarhiile valorice 
şi totodatã vizeazã sã educe gustul estetic al tinerilor. Modul de abordare al conţinutului, cât şi 
competenţele prevăzute, realizează relaţii cu celelalte discipline ale curriculumului diferenţiat, 
operând cu aceeaşi termeni de limbaj şi cu aceleaşi elemente de morfologie plastică, oferind imagini 
concrete în dezvoltarea spiritului creator, prin cunoaşterea şi analiza unor creaţii autentice.  

Înţelegând rolul artistului în societate (pictor, sculptor, decorator, arhitect, designer), elevul îşi 
va coordona potenţialul creativ, devenind el însuşi producător de valori artistice şi estetice, în general. 

Studierea disciplinei Mari artişti şi capodopere ale umanităţii contribuie  la realizarea culturii 
artistice a elevului, necesară dezvoltării personalităţii sale.  
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	COLEGIUL NAŢIONAL „FERDINAND I” BACĂU
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	- formarea deprinderilor igienico-sanitare;
	După opinia specialiştilor pentru menţinerea unei bune stări de sănătate la populaţia şcolară, se consideră necesare unele activităţii specifice de educaţie pentru sănătate prin care să se transmită cunoştinţele din domeniul igienei, simptomatologiei...

