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Oferta de cursuri opţionale 
clasa a VI-a 

ANUL ȘCOLAR  2016-2017 
 
 
 
Limba ROMÂNĂ 1.  LIMBA ROMÂNĂ ÎN OPERE LITERARE 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Ceunaş Gigliola 
Grup ţintă: clasa a VI-a A 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Necesitatea acestui curs opțional își are punctul de plecare în programa de limba și literatura 
română pentru gimnaziu, care este – în ultimii ani – din ce în ce mai densă și al cărei grad de 
dificultate a sporit odată cu reforma din învățământul românesc. 
         Profesorul de limba și literatura română se vede pus – în fața elevilor de clasa a VIII-a – într-
o situație dificilă. Pe de o parte, trebuie să respecte cu strictețe conținuturile programei disciplinei 
pentru respectivul an de studiu, pe de altă parte, apare necesitatea firească a unei recapitulări și 
sistematizări temeinice a materiei din anii anteriori, în vederea pregătirii elevilor pentru evaluarea 
națională. 
         Se impune astfel existența unui curs opțional care să vină atât în sprijinul profesorului, cât 
mai ales al elevului, prin teste structurate după modelul propus de S.N.E.E. Urmându-se, într-o prima 
fază rezolvarea testelor împreună cu profesorul și apoi individual, urmând ca acestea să fie evaluate 
si discutate, se va realiza în fapt, nu doar o recapitulare sistematizată a materiei, ci și un exercițiu 
foarte util al elevilor, în vederea oricărui tip de examen de sfârșit de ciclu gimnazial. 
 
Limba ENGLEZĂ 1.  ENGLEZA PE SCENĂ 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Nistor Nicoleta 
Grup ţintă: clasa a VI-a A 
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 GERMANĂ 1.  GERMANA PRIN CÂNTECE ŞI TEATRU 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Briahnă Oana 
Grup ţintă: clasa a VI-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 
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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 VI-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; 
- 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 CARE AU SCHIMBAT ISTORIA LUMII 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Mihăilă Radu 
Grup ţintă: clasa a VI-a A 
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. 
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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 RENAŞTERII 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Savin Mihaela 
Grup ţintă: clasa a VI-a  B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Renaşterea a reprezentat un eveniment de cumpănă pentru întreaga istorie a umanităţii; 
         - Renaşterea este una din perioadele artistice cele mai fertile care a produs o constelaţie de 
geniu; 
         - Completarea cunoştinţelor căpătate la disciplina istorie cu informaţii privind rolul unor 
personalităţi ale Renaşterii care au rămas celebre în istorie prin acţiunile întreprinse de ei; 
         - Stimularea motivaţiei elevilor faţă de fenomenul Renaşterii; 
         - Oferirea unor largi perspective asupra fenomenului; 
         - 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 Renaşterea; 
         - Integrarea Renaşterii din România în istoria universală; 
         - Înţelegerea contextului internaţional şi a cauzelor care au generat fenomenul Renaşterii; 
         - Definirea Renaşterii; 
         - Dobândirea de cunoştinţe despre cultura şi civilizaţia din perioada Renaşterii; 
         - Recunoaşterea fenomenului Renaşterii în România; 
         - Dezvăluirea elevilor a unor noi metode de învăţare şi evaluare; 
         - Coordonarea  elevilor spre studiul individual folosind bibliografia dată; 
 
GEOGRAFIE 1.  CAPITALELE LUMII 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Muşat Mirela 
Grup ţintă: clasa a VI-a  B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Argument Curriculum opțional de geografie Capitalele lumii se adresează tuturor elevilor din 
învățământul preuniversitar care parcurg această disciplină într-o oră pe săptămână. 
 Componentele acestui curriculum urmăresc atât cunoașterea diversității oamenilor și a 
capitalelor, pentru a aprecia bogăția culturală a omenirii, cât și dezvoltarea personalității și 
competenței sociale a elevilor, în special pentru înțelegerea vieții cotidiene. Elevii au fost și sunt 
fascinați de complexitatea și importanța capitalelor, prin mărimea dar și influența uneori dincolo de 
granițele statelor, devenind embleme naționale și internaționale și cu acest opțional au prilejul de a 
descoperi istoria și evoluția celor mai mari capitale ale lumii. 
 
MATEMATICĂ 1.  COMPLEMENTE DE MATEMATICĂ 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Curbăt Loredana, Stoica Vasile 
Grup ţintă: clasa a VI-a A, B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
                                                             

Pentru a atrage elevii spre studiul matematicii şi geometriei în special este foarte important să 
se procedeze cu mare atenție și răbdare în primele lecții la clasa a VI-a. După primele ore de 
geometrie elevii se diferențiază în elevi care sunt atrași de disciplină și elevi care au dificultăți sau 
manifestă dezinteres în înțelegerea acesteia. Indiferent de categoria din care fac parte, elevii trebuie 
sprijiniți și îndrumați fie pentru a obține performanța, fie pentru a înțelege noțiuni și dobândi 
priceperi de rezolvare a problemelor. Având în vedere faptul că un desen bine realizat rezolvă o 
problemă în proporție de 60% și faptul că este primul an când elevii studiază geometria, punând 
bazele raționamentului geometric, opționalul ,,Complemente de matematică” vine în sprijinul 
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acestora oferind certitudinea că acel ceva chiar există (este determinat) și acest aspect va ușura 
raționamentele și calculele pe care le vom face ulterior. 
 
INFORMATICĂ 1.  CALCULATORUL, PRIETENUL MEU 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Muraru Crina 
Grup ţintă: clasa a VI-a A 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Calculatorul este în prezent utilizat în marea majoritate a domeniilor sociale. Este necesar să-i 
învăţam 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 2.  SUPERAVENTURA PROGRAMĂRII CU SCRATCH ŞI C++ 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Ursache Liliana 
Grup ţintă: clasa a VI-a  B 
Durata: 2 semestre; 2 ore/săptămână 
 
 Tehnologia face parte din viața noastră de zi cu zi, și este important să înțelegem cu toții cum 
funcționează. Creierul, ca și în cazul limbilor străine, este mai receptiv la învățarea programării la o 
vârstă fragedă. În timp ce tinerii creează proiecte Scratch, (povestiri animate, jocuri de aventură, 
tutoriale interactive, tururi virtuale cu ghid, experimente științifice, newslettere online și multe altele) 
ei nu învață numai cum să scrie programe pe calculator. Ei învață să gândească creativ, să fie 
motivați sistematic și să muncească în colaborare, aptitudini esențiale pentru a avea succes în lumea 
de astăzi. 
 După ce s-au familiarizat cu instrucțiunile din Scratch, elevii vor înțelege mult mai ușor 
instrucțiunile și programele din C++ și vor putea elabora ei înșiși propriile programe în acest limbaj. 
Aceasta va face posibilă participarea elevilor la concursurile și olimpiadele de informatică și îi va 
pregăti pentru viitor, deoarece multe alte limbaje de programare au derivat din C sau sunt 
asemănătoare cu acesta (Java, C#, JavaScript etc.). 
 
EDUCAŢIE MUZICALĂ 1.  ÎN LUMEA MUZICII 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.dr.: Gavriliţă Laura 
Grup ţintă: clasa a VI-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. 
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 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.  GRAFICĂ 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.dr.: Văsâi Oana 
Grup ţintă: clasa a VI-a A, B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Arta grafică este unul dintre domeniile de bază ale artelor plastice. Începuturile acesteia se 
pierde în negura istoriei şi se suprapune peste zorii civilizaţiei umane. Dintotdeauna, omul a simţit 
nevoia unei exprimări prin intermediul liniei şi a formei desenate, pentru a-şi exterioriza multitudinea 
de stări, idei şi sentimente şi a le comunica semenilor săi. Modul acesta de comunicare nonverbală, a 
cunoscut o dezvoltare permanentă în decursul secolelor fiind totodată şi expresia cea mai elocventă a 
evoluţiei sociale sau economice. 
         Preocuparea pentru frumuseţea liniei sau a formei exprimate prin intermediul acesteia nu este 
doar apanajul vârstnicilor sau a unor grupuri restrânse şi avizate. Încă din primii ani de viaţă copilul 
simte nevoia să ia în stăpânire lumea înconjurătoare, prin intermediul unor instrumente simple aflate 
la îndemână (creioanele colorate, pastelul, carioca), cu ajutorul cărora, recreează o lume, conformă 
cu imaginaţia, priceperea sau cunoaşterea sa. De la această fază de început, în care el lucrează 
intuitiv doar pentru plăcerea proprie şi până la o aprofundare a tehnicilor grafice, care să îi permită o 
exprimare coerentă şi cu încărcătură emoţională, este o cale de parcurs, cea a învăţării sistematice. 
Aceasta se poate face doar prin intermediul unui proces de învăţare sistematic şi continuu. 
          Importanţa artelor grafice pentru elevi este din ce în ce mai evidentă astăzi, când trăim într-o 
adevărată civilizaţie a imaginii. Dependenţa de imagine nu mai poate fi negată de nimeni, deoarece, 
fiecare dintre noi intrăm într-un contact permanent cu aceasta, îi simţim prezenţa şi îi recunoaştem 
utilitatea. Reclamele stradale sau cele expuse vederii în vitrinele magazinelor, ilustraţiile de carte, 
jocurile computerizate cu o grafică din ce în ce mai percutantă şi ofensivă, imaginea televizată, 
designul paginilor web, designul autoturismelor inspirate din artele secolului XX sau designul 
vestimentar, toate acestea au la bază o concepţie grafică şi un limbaj specific, care poate fi asimilat 
cu răbdare, în timp. 
          Câtă vreme imaginea grafică are un asemenea impact vizual asupra noastră, este cu atât mai 
necesar, să se înceapă o educaţie sistematică a elevului în această privinţă, încă de pe băncile şcolii. 
Deprinderea corectă, sistematică şi la timp, a acestui limbaj vizual şi a tehnicilor de bază, poate 
genera pentru viitor, noi generaţii de graficieni specializaţi în diversele ramuri ale acestui domeniu de 
perspectivă, cu repercursiuni uşor de intuit. 
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