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Limba SPANIOLĂ 1.  TAINELE LIMBII SPANIOLE 
Opţional ca disciplină nouă 
prof. Roşioru Daniela 
Grup ţintă: clasa a X-a  A, B, 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. 
 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 X-a A, B, 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.  
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         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 
Grup ţintă: clasa a X-a  E, F 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
          Opționalul se adresează elevilor de clasa a X-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 X-a  E 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 

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.  
 
ŞTIINȚE SOCIALE 1.   EDUCAŢIE CIVICĂ 
Opţional ca disciplină nouă 
prof. Ciupercă Lucica 
Grup ţintă: cls. a X-a A, B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
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 Cursul este derulat în parteneriat cu MECTS și Ambasada SUA la București, având ca scop 
pregătirea elevilor în vederea cetățeniei active, formarea tinerilor ca cetățeni bine informați, dotați 
valorilor și principiilor democratice, care își cunosc depturile și se implică competent și responsabil în 
viața comunității, în producerea schimbărilor sociale. Tinerii sunt încurajați să pună întrebări, să 
analizeze probleme controversate, să monitorizeze și să influențeze politicile publice, să-și asume 
responsabilitățile pe baza opțiunii liber exprimate. 

ŞTIINȚE SOCIALE 2.  DREPTUL INTERNAŢIONAL UMANITAR 
Opţional ca disciplină nouă 
prof. Ciupercă Lucica 
Grup ţintă: clasa a X-a A, B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Cursul este derulat în baza unui parteneriat între Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului și Sportului (MECTS), Societatea Naţională de Cruce Roşie din România (SNCRR) 
şi Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR) încheiat în 2010. Cursul este o componentă a  
programului educaţional “EXPLORAREA DREPTULUI UMANITAR” iniţiat de CICR care îşi 
propune să familiarizeze tinerii cu noţiunile de bază ale  dreptului internaţional umanitar şi cu 
problematica umanitară la nivel internaţional, atât pe timp de pace cât şi pe timp de conflict armat. 
Sunt analizate: actele umanitare, rolul martorilor în protejarea vieţii şi demnităţii umane, drepturile 
civililor şi necombatanţilor, participarea copiilor soldat în conflictele armate, armele nediscriminatorii 
şi efectele lor, minele antipersonal şi efectele lor, crimele de război, rolul organizaţiilor şi tribunalelor 
penale internaţionale în combaterea lor, consecinţele războiului, protejarea refugiaţilor, reîntregierea 
famililor şi etica acţiunilor umanitare. 
   
ISTORIE 1.  PERSONALITĂŢI CARE AU SCHIMBAT ISTORIA LUMII 
Opţional ca disciplină nouă 
prof. Mihăilă Radu 
Grup ţintă: clasa a X-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.   ROMÂNIA, ŢARĂ MEMBRĂ A UNIUNII EUROPENE 
Opţional ca disciplină nouă 
prof. Savin Mihaela 
Grup ţintă: clasa a X-a  A 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 

Programa cursului face parte din oferta de cursuri opţionale propusă elevilor  în cadrul 
curriculum-ului la decizia şcolii (CDŞ). 

Programa cursului „România, țară membră a U.E.” a fost concepută având în vedere 
următoarele elemente: 
 programa răspunde unor interese legitime ale societăţii, în general, faţă de evoluţia societăţii 

româneşti contemporane; 
 se adresează elevilor din ciclul superior al liceului; 
 este alcătuită astfel încât să fie parcursă într-un an şcolar; 
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 susţine finalităţile cursului general de istorie prin setul de valori şi atitudini propus şi prin 
competenţele specifice pe care le promovează; 

 propune un demers didactic realizat din perspectiva educaţiei pentru drepturile omului, a 
educaţiei pentru diversitate, a educaţiei pentru dimensiunea de gen, a perspectivelor multiple 
asupra istoriei, a problemelor sensibile şi controversate, a strategiilor de argumentare, 
negociere și cooperare, a utilizării surselor multiple de informare și documentare; 

 este o abordare complementară la temele care tratează istoria contemporană din România şi 
pe care elevii le studiază pe parcursul liceului în cadrul cursului general de istorie. 

 
ISTORIE 3.   APROFUNDARE 
prof. Savin Mihaela 
Grup ţintă: clasa a X-a  A 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
        Având în vedere rezultatele slabe obținute de elevi la testele inițiale și la evaluările periodice și 
semestriale se impune o îmbunătățire a rezultatelor și performanțelor acestora prin aprofundarea 
programei. 
 
GEOGRAFIE 1.   GEOGRAFIE - APROFUNDARE 
prof.dr. Dobre Marieana 
Grup ţintă: clasa a X-a  B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
        Având în vedere rezulatele slabe obținute de elevi la testele inițiale și la evaluările periodice și 
semestriale se impune o îmbunătățire a rezultatelor și performanțelor acestora prin aprofundarea 
programei. 
 
GEOGRAFIE 2.   GEOGRAFIA TURISMULUI 
Opţional ca disciplină nouă 
prof. Coman Mariana 
Grup ţintă: clasa a X-a  A 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Prin acest curs (1 oră/săpt.) elevii vor învăţa să utilizeze elemente minime de investigaţie 
pentru a determina criteriile ce înlesnesc stabilirea formelor de turism (balnear-maritim, de cură 
balneară, montan şi de sporturi de iarnă, sportiv şi de vânătoare, cultural, comercial expoziţional, 
festivalier), să analizeze potenţialul turistic natural şi antropic, peisajul geografic – cadru de 
desfăşurare, resursa turistică şi nu în ultimul rând, zonarea potenţialului turistic în ţară şi străinătate. 
Tot mai mulţi elevi sunt atraşi de studii turistice, atât în cadrul ASE, cât şi în cadrul Facultăţii de 
Geografie. 

INFORMATICĂ 1.  PAGINI WEB 
Opţional ca disciplină nouă 
prof. Muraru Crina 
Grup ţintă: clasa a X-a  F 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 

 
Cursul WebDesign este conceput pentru  elevii care doresc să înțeleagă și să urmeze pașii 

parcurși pentru obținerea unui site web: Concretizarea ideilor, Schițarea elementelor vizuale și 
compunerea structurii site-ului, Programarea paginilor web în HTML, CSS, Javascript etc., Testarea 
site-ului, Schimbarea părților care nu corespund țintei, Publicarea site-ului pe Internet, Modificarea 
ulterioară și relansarea pe Internet. Elevii vor putea crea site-uri profesionale, cu elemente multimedia 
personalizate. 

 
INFORMATICĂ 2.   INFORMATICĂ – EXTINDERE 
Opţional ca disciplină nouă 
prof. Sichim Cristina 
Grup ţintă: clasa a X-a  E 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
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 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. 
 
INFORMATICĂ 3.  INFORMATICĂ – APROFUNDARE 
prof. Ursache  Liliana 
Grup ţintă: clasa a X-a  C 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 De-a lungul anilor petrecuți la catedră am constatat că, în clasa a X-a, o oră de informatică pe 
săptămână este prea puțin. Unii elevi deprind mai greu noile noțiuni și arta programării. Aceștia, 
datorită lacunelor acumulate în clasa a X-a, nu vor obține nici în anii următori rezultate bune la 
informatică. Un timp mai generos pentru aprofundarea noilor cunoștințe și pentru obișnuirea cu acest 
nou domeniu, ar face ca toți elevii să stăpânească mai bine arta elaborării algoritmilor și să poată 
rezolva la finele clasei a X-a primele două subiecte de la bacalaureat, iar în anii următori informatica 
să li se pară mai ușoară. 
 
EDUCAȚIE PLASTICĂ 1.  ISTORIA ARTEI EUROPENE 
Opţional ca disciplină nouă 
prof. Văsâi Oana 
Grup ţintă: clasa a X-a  A, B, E, F 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Opționalul Istoria artei românești asigură formarea unui public de artă încă de pe băncile 
școlii, informarea elevilor cu privire la apariția i evoluția diverselor stiluri în arta românească, tehnici 
artistice, ramuri ale artei, personalități marcante etc. Întrebat de un istoric al artei moderne care este 
etapa cea mai grea din procesul de lucru al unui tablou, artistul Paul Klee a răspuns ironic: 
“explicarea lui”. Artistul face astfel aluzie la una dintre problemele fundamentale ale artelor: 
dificultatea de a fi înțeles de un public neinstruit și de a transfera o idee plastică într-un alt limbaj, în 
cel alt cuvintelor. 
 Opționalul urmărește prezentarea evoluției artelor în contextul social, cultural religios al 
fiecărei perioade și vizează deprinderea aptitudinilor de analiză plastică a unei opere dar și un 
paralelism cu celelalte arte. Cursul prezintă stiluri și personalități marcante și plasează în timp artiști 
plastici români și operele lor, arhitecți și monumentele reprezentative din diferite zone ale țării. 
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