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Limba ENGLEZĂ 1.  ENGLEZA DISTRACTIVĂ 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Nistor Nicoleta 
Grup ţintă: clasa a V-a  B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Cursul îşi propune să exploreze lumea minunată a limbii engleze prin intermediul unor 
activităţi distractive, care să dezvolte imaginaţia şi să îi antreneze pe elevi în învăţarea limbii engleze 
într-un mod cât mai natural. 
 Activităţile proiectate sunt menite să-i plaseze pe elevi în situaţii de comunicare similare 
celor din viaţa reală, stimulându-le astfel dorinţa de a interacţiona verbal cu cei din jur şi sporindu-le 
încrederea în sine. 
 
Limba ENGLEZĂ 2.  SCENA 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Laslău Gabriela 
Grup ţintă: clasa a V-a  B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Cursul opțional SCENA își propune să introducă elevii de clasa a V-a în lumea spațiului 
teatral, scena fiind nu doar locul formal unde joacă actorii, ci spațiul în care ei, copiii, se mișcă în 
timpul pauzei, atunci când ies la tablă etc.; este lumea, în general. 
 Cursul își dorește să-i propună copilului să cucerească scena/lumea cu mijloacele de care 
dispune, atât verbale (discursul), cât și non-verbale (poziția corpului, gesturile, mimica).  El va 
învăța să-și controleze emoțiile, să se concentreze atunci când are de susținut o prezentare/un 
discurs/un interviu și să descopere bucuria de a comunica, în mod conștient, diferite emoții sau stări. 
 Pe parcursul unui an școlar, elevii vor face exerciții de improvizație, vor ține mici discursuri 
și vor juca în piese de teatru care vor fi prezentate părinților cu diverse ocazii (serbări școlare). 
Tehnicile dobândite îi vor ajuta, cu siguranță, să participe la concursuri de tip Public Speaking, 
Debate sau MUN. 
 
Limba ENGLEZĂ 3.  ENGLEZA PE SCENĂ 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Frânculescu Cristina 
Grup ţintă: clasa a V-a A 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Argument: Cursurile de teatru îmbină conversaţia în limba engleză cu dezvoltarea personală 
prin activităţi specifice artei actorului, astfel încât, elevii clasei a V-a A, care au un nivel bun de 
utilizare a limbii engleze, dar sunt totuşi reticenţi faţă de exprimarea liberă în faţa unui auditoriu, să-
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şi înfrângă temerile şi, la finele anului şcolar, să poată prezenta, cu dezinvoltură, un număr de piese 
de teatru de diferite tipuri, creaţii proprii şi/ sau adaptări ale unor creaţii literare anglofone.  
 Elevii îşi vor dezvolta abilităţi precum: 

- utilizarea cu uşurinţă a diverselor registre ale limbii; 
- înţelegerea textelor audiate/ lecturate  ca bază de pornire în crearea unor texte proprii, de 

întindere şi dificultate variate; 
- crearea de texte pentru piese de teatru/ monologuri/ sketch-uri/ interviuri/ buletine de ştiri; 
- expresivitate verbală şi non-verbală; 
- comunicare interpersonală şi public speaking; 
- gestionarea emoţiilor, a resurselor temporale, materiale ăi umane; 
- creativitate şi spontaneitate; 
- exersarea şi dezvoltarea memoriei, concentrării, simţului de orientare; 
- lucrul în echipă. 

 Pentru creşterea veridicităţii şi profesionalismului activităţilor, pe parcursul anului şcolar, 
elevii vor avea ocazia să întâlnească şi să facă schimb de opinii cu personalităţi din lumea teatrului 
băcăuan, prin colaborarea cu actori, regizori, scenografi de la Palatul Copiilor, Teatrul Bacovia şi 
Teatrul de animaţie. 
 
Limba GERMANĂ 1.  GERMANA PRIN CÂNTECE ŞI TEATRU 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Briahnă Oana 
Grup ţintă: clasa a V-a A, B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 GERMANA PRIN CÂNTECE ŞI TEATRU este un curs opţional destinat elevilor de clasa a 
V-a şi a VI-a, care propune însuşirea şi consolidarea unui vocabular de bază cu ajutorul unui 
dicţionar frumos ilustrat şi cu activităţi amuzante. Elevii vor avea ocazia să asimileze cuvinte legate 
de universul apropiat vârstei elevilor (şcoala, casa, oraşul, activităţi zilnice, vreme, animale etc.) prin 
intermediul ilustraţiilor, a unor puzzles, jocuri, piese de teatru, cântece originale şi tradiţionale şi a 
altor activităţi care să le motiveze şi stimuleze imaginaţia. Cursul pune accentul pe cuvinte şi expresii 
uzuale care să-i ajute pe elevi să-şi dezvolte simţul limbii germane şi include, de asemenea, jocuri şi 
activităţi orale pentru exersarea şi corectarea pronunţiei şi utilizarea cuvintelor în context. 
          Materialul didactic, pe care se  sprijină cursul, include şi un caiet cu activităţi suplimentare, 
jocuri, stickere, şi un CD-ROM cu ajutorul căruia elevii pot asimila vocabularul într-o manieră 
interactivă. Este un curs opţional, accesibil, al cărui obiectiv este dobândirea/consolidarea 
cunoştinţelor de limba germană şi altfel: prin intermediul dramatizării unor poveşti cu valoare 
universală. Povestea este completată de o serie de activităţi de înţelegere a textului, de un cântec pe 
aceeaşi temă şi de sugestii pentru punerea în scenă a piesei. 
 
BIOLOGIE 1.   EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE  
Opţional ca disciplină nouă 
prof. Bran Simona Xenia 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
Grup ţintă:  clasa a V-a A, B 
 
 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; 
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- 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. 
 
ISTORIE 1.  PERSONALITĂŢI ALE ANTICHITĂŢII 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Mihăilă Radu 
Grup ţintă: clasa a V-a A, B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Aplicarea noului curriculum are în vedere, între altele, posibilitatea construirii unor  
parcursuri individuale de învăţare printr-o ofertă flexibilă, adaptată specificului şcolii şi intereselor 
elevilor. Abordarea temei se recomandă a fi una interdisciplinară, cu perspective de tip istoric, 
literar-artistic, psihologic, teologic, etic, ş.a. 
      Opționalul oferă oportunitatea de a cunoaşte mai bine oameni care au schimbat date şi au 
creat curente, influenţând gândirea, viaţa şi activitatea întregii lumi. 
Parcurgând texte autentice, informaţii bogate şi fotografii rare, mai tinerii colaboratori vor lua 
contact cu succesele și eșecurile care au jalonat existența diverselor personalități, vor descoperi 
mediul istoric în care acestea au evoluat. 
 
ISTORIE 2.  PERSONALITĂŢI ALE LUMII ANTICE 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Savin Mihaela 
Grup ţintă: clasa a V-a A, B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Antichitatea a reprezentat un eveniment de cumpănă pentru întreaga istorie a umanităţii; 
         Completarea cunoştinţelor căpătate la disciplina istorie cu informaţii privind rolul unor 
personalităţi ale Antichității care au rămas celebre în istorie prin acţiunile întreprinse de ei; 

Dorinţa profesorului de a contribui într-o manieră mai hotărâtă la cunoaşterea unor aspecte 
deosebite ale istoriei universale şi educarea termenilor în sensul respectării unor valori; 
         Identificarea cadrului geografico-istoric general în care s-a manifestat Antichitatea; 
         Dobândirea de cunoştinţe despre cultura şi civilizaţia din perioada Epocii antice; 
         Dezvăluirea elevilor a unor noi metode de învăţare şi evaluare; 
         Coordonarea  elevilor spre studiul individual folosind bibliografia dată; 
 
MATEMATICĂ 1.  COMPLEMENTE DE MATEMATICĂ 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Savu Eleonora, Curbăt Loredana, Drobotă Ion, Manoliu Cristina, Popa Carmen, Stoica Vasile, 
Trofin Ovidiu 
Grup ţintă: clasa a V-a A, B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
                                                             
 În acest curs opțional am propus teme de matematică distractivă, probleme de logică şi 
perspicacitate și câteva teme pentru pregătirea concursurilor școlare. Elevul de clasa a V-a poate 
descoperi că pentru a fi tare la matematică, nu trebuie doar să aprofundeze metode de rezolvare mai 
mult sau mai puţin sofisticate, ci trebuie să probeze deprinderi de rezolvare a unor probleme 
distractive sau de raţionament logic, care solicită atenţia, spiritul de observaţie, gândirea, 
inventivitatea sau creativitatea. Conţinuturile propuse pun în lumină încântătoare produse ale 
spiritului uman şi se realizează într-o atmosferă recreativă. Matematica şcolară nu poate fi ruptă de 
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aspectele ei ludice, de tatonarea unor încercări alternative pentru a ajunge la manipularea 
simbolurilor puse în mişcare printr-un anumit sistem de reguli. 
 
INFORMATICĂ 1.  PAS CU PAS ÎN LUMEA CALCULATORULUI 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Cătărău Mihaela 
Grup ţintă: clasa a V-a A, B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Cursul opţional „Pas cu pas în lumea calculatorului” vizează asigurarea unei pregătiri optime 
a elevilor de gimnaziu în domeniul informaticii, introducerea unor elemente de bază în studierea şi 
înţelegerea utilizării calculatorului. 
 Adaptarea şi individualizarea procesului didactic la particularităţile elevilor, ordinea 
parcurgerii temelor permit elevilor însuşirea unor elemente de bază referitoare la tehnoredactare. 
Programa a apărut ca o necesitate de a atinge obiectivele propuse prin conţinuturi din domeniul 
informaticii. 
 Achiziţiile de tehnologia informaţiei sunt de un real folos în vederea orientării şcolare şi 
profesionale ale elevilor avizându-i pe cei care doresc să se orienteze pentru profilul matematică – 
informatică asupra obiectivelor disciplinei Informatică în contrapondere cu obiectivele disciplinei 
Tehnologia Informaţiei, studiată la aproape toate specializările din învăţământul liceal. 
 Abilităţile dobândite, cunoştinţele însuşite permit elevilor organizarea şi gestionarea 
informaţiei în vederea realizării de proiecte, portofolii, alte lucrări necesare în procesul de 
învăţământ. 
 Programa este centrată pe obiective, profesorul având libertatea de a alege activităţile de 
învăţare specifice atingerii acestora, modul de organizare a activităţilor didactice şi de coordonare a 
învăţării, alegerea metodelor şi formelor de organizare. 
 S-a încercat orientarea activităţii didactice pe lucrul în echipă şi pe învăţarea prin cooperare în 
vederea stimulării iniţiativei şi a imaginaţiei. Orele se desfăşoară în laboratorul de informatică, câte 
un copil la calculator. 
 
INFORMATICĂ 2.   CALCULATORUL, PRIETENUL MEU 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Muraru Crina 
Grup ţintă: clasa a V-a A, B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Calculatorul este în prezent utilizat în marea majoritate a domeniilor sociale. Este necesar să-i 
învăţăm pe micii elevi să utilizeze calculatorul, pentru ca ei să poată beneficia de multitudinea de 
informaţii utile stocate pe calculator, sau în reţeaua Internet. Cu ajutorul calculatorului, elevii îşi pot  
îmbunătăţi cultura generală, pot învăţa să comunice, să caute şi să proceseze informaţii utile, într-un 
cuvânt, elevii pot învăţa să înveţe! Opţionalul urmăreşte formarea şi dezvoltarea cunoştinţelor şi 
abilităţilor de a utiliza calculatorul, precum şi aplicarea acestor cunoştinţe pentru facilitarea învăţării 
la celelalte materii prin cunoaşterea aplicaţiei de editare de text Word, realizarea prezentărilor 
profesionale în PowerPoint. Informatica se referă mai mult la folosirea unor aplicaţii, pentru a crea 
alte aplicaţii, utile în rezolvarea unor probleme concrete. Acest lucru este realizat cu ajutorul 
algoritmilor transpuşi în programe prin intermediul unor medii de programare. 
 
INFORMATICĂ 3.   SCRATCH 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Sichim Cristina 
Grup ţintă: clasa a V-a A, B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 SCRATCH este un toolkit programabil care oferă copiilor posibilitatea de a crea propriile 
jocuri, poveşti animate şi arta interactivă. Proiectul SCRATCH are ca scop crearea unei culturi de 
programare, oferindu-le tinerilor posibilitatea să se exprime fluent şi creativ prin intermediul noilor 
tehnologii aduse pe piaţa de profil. 
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 SCRATCH facilitează dezvoltarea unor aplicaţii complexe care să combine între ele elemente 
de grafică, sunet şi video cu scopul de a crea un produs nou. Pentru aceasta el oferă tot ceea ce 
utilizatorul are nevoie într-un mod atractiv, simplu şi foarte facil. 
 Avantajul realizării unor aplicaţii folosind acest limbaj de programare mai ales de către copii 
şi tineri constă în primul rând din faptul că fiecare pas făcut în realizarea aplicaţiei primeşte imediat 
un feedback ceea ce face foarte uşoară înţelegerea de către aceştia a conceptelor de programare, 
logica matematică, utilizarea de variabile precum şi structuri condiţionale şi iterative. 
 După utilizarea SCRATCH programarea va începe să aibă sens. Va părea uşor şi distractiv. 
 
EDUCAŢIE MUZICALĂ 1.  MUZICA VOCALĂ 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.dr.: Gavriliţă Laura 
Grup ţintă: clasa a V-a A, B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
  “De ce mi-am ales ca obiect opţional muzica vocală? 

“Cine are inimă bună, să cânte” , citim în Sfânta Scriptură (Iacob 5,13). 
    Şi cine poate să aibă o inimă mai bună decât cea a unui copil? Acesta, ajuns la vârsta 
şcolarităţii simte nevoia să cânte. Unde găseşte modele de cântece? Radioul, televizorul le oferă 
modele tot mai proaste de muzică, în aşa fel încât atunci când vin la şcoală au un “bagaj” foarte 
restrâns de cunoştinţe muzicale. 
 După părerea mea, ora de educaţie muzicală nu este suficientă pentru a-i învăţa pe copii cântece 
şi pentru a le oferi posibilitatea de a-şi manifesta disponibilităţile artistice. 
 Ce poate fi mai frumos decât natura, florile, viaţa însăşi, văzute prin ochii unui copil? În sufletul 
lui curat îl vedem şi-l simţim pe Dumnezeu. 
 Cred că şcoala are datoria de a păstra “specificul românesc” în care şi prin care să-i ferească pe 
şcolari de tot felul de ispite. 
 Observ de la an la an, că elevii se îndepărtează tot mai mult de la cântecele adevărate româneşti, 
de tradiţiile populare.  
 Iată de ce am considerat că prin orele de muzică aş putea să ofer o bună educaţie elevilor în 
spiritul valorilor româneşti. 
 Toate cântecele pe care elevii le învaţă cu plăcere la aceste ore sunt cunoscute şi de părinţii care 
participă la serbările şcolare din timpul anului. 
 
EDUCAŢIE PLASTICĂ 1.  PICTURA PE STICLĂ 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.dr.: Văsâi Oana 
Grup ţintă: clasa a V-a A, B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Pictura pe sticlă are o lungă tradiţie în creaţia noastră populară care trebuie cunoscută şi 
continuată. Caracterizată printr-o factură naivă, apropiată de sensibilitatea copiilor, printr-o 
cromatică strălucitoare şi desen expresiv, pictura pe sticlă are o dublă valoare, cea conferită de 
calităţile estetice şi de caracterul simbolic. Suntem datori să ne cunoaştem tradiţiile, să le 
redescoperim şi să le facem cunoscute generaţiilor următoare. 
 
 

5 
 


	COLEGIUL NAŢIONAL „FERDINAND I” BACĂU
	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...
	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 nei...
	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...
	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...
	“De ce mi-am ales ca obiect opţional muzica vocală?
	“Cine are inimă bună, să cânte” , citim în Sfânta Scriptură (Iacob 5,13).
	Şi cine poate să aibă o inimă mai bună decât cea a unui copil? Acesta, ajuns la vârsta şcolarităţii simte nevoia să cânte. Unde găseşte modele de cântece? Radioul, televizorul le oferă modele tot mai proaste de muzică, în aşa fel încât atunci când...
	După părerea mea, ora de educaţie muzicală nu este suficientă pentru a-i învăţa pe copii cântece şi pentru a le oferi posibilitatea de a-şi manifesta disponibilităţile artistice.
	Ce poate fi mai frumos decât natura, florile, viaţa însăşi, văzute prin ochii unui copil? În sufletul lui curat îl vedem şi-l simţim pe Dumnezeu.
	Cred că şcoala are datoria de a păstra “specificul românesc” în care şi prin care să-i ferească pe şcolari de tot felul de ispite.
	Observ de la an la an, că elevii se îndepărtează tot mai mult de la cântecele adevărate româneşti, de tradiţiile populare.
	Iată de ce am considerat că prin orele de muzică aş putea să ofer o bună educaţie elevilor în spiritul valorilor româneşti.
	Toate cântecele pe care elevii le învaţă cu plăcere la aceste ore sunt cunoscute şi de părinţii care participă la serbările şcolare din timpul anului.


