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ANUL ȘCOLAR  2016-2017 
 
 
Limba ROMÂNĂ 1.  LIMBA ROMÂNĂ ÎN OPERE LITERARE 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Ceunaş Gigliola 
Grup ţintă: clasa a VIII-a B 
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 primă 
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 ROMÂNĂ 2.  TEXTUL LIRIC – O PROVOCARE 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.dr.: Chiribău Mihaela 
Grup ţintă: clasa a VIII-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 
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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:  clasa a VIII-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. 
 
MATEMATICĂ 1.  COMPLEMENTE DE MATEMATICĂ 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Stoica Vasile, Trofin Ovidiu 
Grup ţintă: clasa a VIII-a A, B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
                                                             
 Cursul de „Complemente de matematică” îşi propune să deschidă cât mai multor elevi dorinţa 
de cunoaştere dincolo de limitele manualului, îndrumându-i spre studiu individual suplimentar, 
încurajându-i să abordeze probleme din ce în ce mai dificile. Se vor recapitula eficient cunoştinţele în 
sensul aducerii unor elemente noi, realizării unor legături naturale între diverse capitole, repetarea va 
fi raţională, bazată pe înţelegere şi gândire. Se va adapta învăţarea matematicii la nevoile şi 
posibilităţile intelectuale ale fiecărui elev, alegând conţinuturi esenţiale, tehnici şi strategii de 
învăţare eficiente. Se va urmări formarea capacităţilor de rezolvare a problemelor de orice tip. 
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