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Limba ROMÂNĂ 1.  TEXTUL LIRIC – O PROVOCARE 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.dr.: Chiribău Mihaela 
Grup ţintă: clasa a VII-a B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Textele lirice reprezintă o provocare atât pentru elevi, cât și pentru profesor, deoarece 
înțelegerea și interpretarea acestora presupune deopotrivă asimilarea unor elemente de conținut 
(prevăzute în programa școlară, dar nu numai), competențe lingvistice, gândire artistică, imaginativă, 
creativă și implicare afectivă. Transferul elementelor de conținut legate de receptarea operelor lirice 
constituie, la toate nivelurile, o provocare, lirismul având „legi” specifice, ce sfidează logica obișnuită. 
De aceea, profesorul este „provocat” prin textul liric să descopere noi modalități de receptare a 
acestuia. Dificultățile pe care le întâmpină elevii în decodarea, interpretarea mesajului unui astfel de 
text la examenele naționale și, ulterior, la bacalaureat, au constituit motivația propunerii acestui curs 
opțional. Crescut dintr-o nevoie reală, cursul își propune completarea elementelor furnizate prin 
programa școlară și transferabilitatea conținuturilor în texte lirice diverse, aparținând literaturii 
române, astfel încât elevii să-şi formeze capacităţi de receptare, de comentare şi de autoevaluare. În 
contextul curriculum-ului școlar, acest curs opțional vizează dezvoltarea gândirii autonome și creative, 
prin comprehensiunea și interpretarea creațiilor lirice. Însușirea unor noțiuni de teorie literară 
specifice genului liric va permite elevilor să descopere valențele expresive ale limbajului, capacitatea 
sa de a transmite și de a crea emoții. Din această perspectivă, opţionalul propus va urmări 
sensibilizarea elevilor față de frumosul literar, formarea lor ca lectori avizați în domeniul beletristic, 
dezvoltarea motivațiilor pentru lectură, cultivarea gustului estetic, a judecății de valoare, formarea 
unor valori morale și estetice. 
 
BIOLOGIE 1.   EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE  
Opţional ca disciplină nouă 
prof. Bran Simona Xenia 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
Grup ţintă:  cls. a VII-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; 
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- 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. 
 
MATEMATICĂ 1.  COMPLEMENTE DE MATEMATICĂ 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Savu Eleonora, Trofin Ovidiu 
Grup ţintă: clasa a VII-a A, B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
                                                             
 Opţionalul reprezintă un suport important pentru consolidarea şi îmbunătăţirea nivelului de 
pregătire al elevilor de clasa a VII-a la aritmetică şi algebră. 
Temele propuse în acest curs opţional reprezintă o extindere firească a unor conţinuturi din programa 
analitică obligatorie la algebră, iar parcurgerea acestora înlesneşte abordarea unor probleme mai 
dificile în anii următori de studiu. Aplicaţiile alese sunt utile şi reprezentative, asigurând coerenţa 
procesului de învăţare. 
            Am avut în vedere faptul că matematica nu este un produs finit, ci un proces intelectual viu, 
care are la bază cunoştinţe solide şi iniţiativă personală. 
         Conţinuturile propuse corespund tendinţelor actuale de selectare a subiectelor la matematică 
pentru evaluarea națională sau pentru concursurile şi olimpiadele şcolare. 
 
ISTORIE 1. MARI CONFLAGRAŢII MONDIALE ALE SECOLULUI AL XX-LEA 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.dr.: Zărnescu Nicoleta 
Grup ţintă: clasa a VII-a A, B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Cursul opțional aduce în atenţia elevilor varietatea şi complexitatea unei teme clasice în 
preocupările elevilor pasionați sau nu de istorie contemporană: problematica războaielor şi a 
personalităților responsabile de declanșarea acestora. 

Prezentările vor fi însoțite permanent de surse vizuale și auditive care vor facilita înţelegerea 
nuanţată a cauzelor profunde (originile conflictului), prin evidenţierea controverselor şi a tendinţelor 
istoriografice din trecut sau din prezent. Intenţia este aceea de a dezvolta gândirea critică, 
multiperspectivitatea și abilitatea de documentare, respectiv de analiza critică a documentelor, surse 
primare și secundare. Elevii vor înțelege, în urma vizionării unor filme de epocă sau filme 
documentare, a studierii documentelor și statisticilor consecinţele tragice ale războaielor, pentru mai 
multe generaţii. 

Vor fi abordate determinismele majore care au influenţat decizia politică (crize internaţionale, 
sisteme de alianţă, programe de înarmare, influenţe economice, presiuni sociale, vectori ideologici şi 
curente de opinie), la fel cum vor fi stabilite răspunderile decidenţilor potrivit cu competenţele 
asumate în structurile unei ierarhii. 

Metode de predare activ-participative: investigația, problematizarea, brainstorming, diagrama 
Venn, proiecte de echipă etc. 
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GEOGRAFIE 1.  CAPITALELE LUMII 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Muşat Mirela 
Grup ţintă: clasa a VII-a  A 
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. 
 
INFORMATICĂ 1.  PROGRAMARE VIZUALĂ 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Întuneric Ana 
Grup ţintă: clasa a VII-a B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Programarea vizuală este un mod de proiectare a unui program prin operare directă asupra unui 
set de elemente grafice. O aplicaţie este vizuală dacă dispune de o interfaţă grafică sugestivă şi pune la 
dispoziţia utilizatorului instrumente specifice de utilizare (drag, clic, hint etc.). Realizarea unei 
aplicaţii vizuale este o provocare pentru orice elev inteligent dornic să finalizeze asimilarea unui 
conţinut cu realizarea unui produs viabil, de calitate şi în pas cu dezvoltarea rapidă a tehnologiei. 
Visual Studio include un set complet de instrumente de dezvoltare pentru generarea de aplicații 
ASP.NET, Servicii Web XML, aplicații desktop și aplicații mobile. Visual Basic, Visual C++, Visual 
C# și Visual J# toate folosesc același mediu de dezvoltare integrat (IDE) care le permite partajarea 
instrumentelor și facilitează crearea de soluții folosind mai multe limbaje de programare. Aceste 
limbaje permit să beneficieze de caracteristicile .NET Framework care oferă acces la tehnologii cheie 
care simplifică dezvoltarea de aplicații web ASP și XML Web Services cu Visual Web Developer. 
 
INFORMATICĂ 2.  SCRATCH 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Muraru Crina 
Grup ţintă: clasa a VII-a  A 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Tehnologia face parte din viața noastră de zi cu zi, și este important să înțelegem cu toții cum 
funcționează. Prin crearea proiectelor în Scratch elevii învață să scrie programe pe calculator, învață 
să gândească creativ, să lucreze în echipă şi să înveţe, aptitudini esențiale pentru a avea succes în 
lumea de astăzi. După familiarizarea 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, 
animaţii şi jocuri. 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 PLASTICĂ 1.  PICTURA PAS CU PAS 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.dr.: Văsâi Oana 
Grup ţintă: clasa a VII-a A, B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Formarea în domeniul artelor are un rol pozitiv pentru dezvoltarea gândirii creative, cu efecte benefice 
asupra mecanismelor cognitive. Am fost frecvent întrebată de elevi: „cum a realizat artistul această operă?” şi 
în căutare de răspunsuri, m-am gândit să creez un curs despre tehnicile picturale. Acest opţional va ajuta elevul 
să afle informaţii despre maniera de lucru a unor mari maeştri ai artelor plastice şi să o experimenteze el însuşi. 
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