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Limba ROMÂNĂ 1.  JURNALISM 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Iorga Ghiorghi, Piticar Gruie, Rusu Carmen, Tancău Anamaria 
Grup ţintă: clasa a XI-a A, B, C, E 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Cursul de jurnalism răspunde imperativelor sociale de comunicare eficientă, fără a ţine cont 
de graniţele de timp şi spaţiu. Exerciţiile de redactare (reportaje, interviuri, ştiri, editoriale) vor 
consolida abilităţile pasionaţilor de scris, dar vor învăţa elevii să filtreze informaţia, decizând care 
sunt aspectele relevante şi care nu, îndemnându-i să comunice cu sursele, să interacţioneze, să fie 
activi, funcţionând ca nişte principii dinamice, atente la actualitate şi viaţa din jurul lor. Acest curs le 
va forma un sistem de obligativitate din a se documenta, va oferi posibilitatea de verificare a 
adaptării la situaţii noi, dar va dezvolta, în primul rând, competenţele lingvistice de comunicare orală 
şi scrisă. 
 
Limba ENGLEZĂ 1.  ENGLEZA PE SCENĂ 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Nistor Nicoleta 
Grup ţintă: clasa a XI-a A 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 “Engleza pe scenă” vine spre a demonstra că utilizarea tehnicilor dramatice şi a teatrului în 
predarea limbii engleze prezintă mari avantaje în învăţarea acesteia. Încurajează copiii să vorbească 
şi le dă şansa să comunice şi non-verbal folosind mişcări ale corpului şi expresii faciale. Cursul este 
orientat în principal către implicarea copiilor într-un mod activ în lucrul cu textul, permiţând elevilor 
să se exprime în mod natural. 
 
Limba ENGLEZĂ 2.  CUM SĂ CUCEREŞTI LUMEA 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Nistor Nicoleta 
Grup ţintă: clasa a XI-a B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Cursul opțional CUM SĂ CUCEREȘTI LUMEA își propune să exploreze în mod comparativ 
anumite modele de putere exercitate în istorie de-a lungul timpului și să sintetizeze acele elemente 
care au constituit specificul unei anumite epoci: Imperiul Roman, Imperiul Mongol, Imperiul Țarist, 
Imperiul Colonial Britanic etc. 
 Sunt utilizate, în fiecare oră, scurte filmulețe din seria Crash Course in World History, 
proiectate și discutate în clasă. Dincolo de aportul de cultură generală, acest tip de exercițiu duce la 
perfecționarea abilităților lingvistice ale elevilor, folosind diferite tipuri de activități, care să le 
stimuleze creativitatea (prezentarea, dramatizarea, jocul de rol etc.). 
propun aprofundarea ca formă de opțional. 
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Limba SPANIOLĂ 1.  TAINELE LIMBII SPANIOLE 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Roșioru Daniela 
Grup ţintă: clasa a XI-a A, B, C, D, E, F, G 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Este binecunoscut faptul că o limbă străină se învață mai ușor prin metode vizuale și auditive. 
De asemenea, cultura și civilizația Spaniei, o țară cu o istorie interesantă, pot fi cunoscute prin 
intermediul filmelor documentare, filmelor istorice, ecranizărilor după romane celebre, filmelor 
artistice realizate de regizori celebri.  
 Vă propun astfel să pătrundem în minunata lume hispanică prin intermediul vizionării de 
filme care ne vor permite: să aprofundăm cunoștințele lingvistice, să ne dezvoltăm abilitățile de 
înțelegere a unui text audio și de exprimare orală și scrisă, să descoperim capodoperele literaturii și 
cinematografiei atât din Spania cât și din America Latină. Toate acestea într-o oră relaxantă și 
interactivă, în care vă veți demonstra abilitățile de utilizare a mijloacelor multimedia.  
 
CHIMIE 1.  CHIMIE ORGANICĂ - EXTINDERE 
Opţional ca disciplină nouă 
prof. Bogdăneanu Silvia 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
Grup ţintă:  clasa a XI-a  G 
 
 Doreşti să susţii proba de chimie organică la bacalaureat? Sau poate doreşti să devii student 
la una dintre facultăţile de medicină generală, farmacie, stomatologie, medicină veterinară, chimie 
alimentară? În acest caz parcurgerea programei obligatorii  în cadrul profilului real nu este suficientă. 
Opţionalul se adresează elevilor care doresc să studieze şi lecţiile marcate cu asterisc din manualul de 
chimie organică şi să înveţe algoritmi de rezolvare a tipurilor de exerciţii şi probleme necesare 
examenelor de bacalaureat şi admitere la facultate. 
 
BIOLOGIE 1.   EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE  
Opţional ca disciplină nouă 
prof. Bran Simona Xenia 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
Grup ţintă:  clasa a XI-a A, B, C, D, E, F, G 
 
 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. 
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MATEMATICĂ 1.  MATEMATICĂ - APROFUNDARE 
prof.: Drobotă Ion, Manoliu Cristina, Popa Carmen, Stoica Vasile 
Grup ţintă: clasa a XI-a C, D, E, F, G 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Studiul matematicii în ciclul superior al liceului urmărește să contribuie la formarea și 
dezvoltarea capacității elevilor de a reflecta asupra lumii și oferă individului cunoștințele necesare 
pentru a acționa asupra acesteia. În același timp absolventul trebuie să formuleze și să rezolve 
probleme pe baza relaționării cunoștințelor din diferite domenii. Studiul acestei discipline trebuie să 
înzestreze absolventul de liceu cu un set de competențe, valori și atitudini, pentru a favoriza o 
integrare optimă în învățământul superior sau pe piața muncii. Pentru a putea crea condițiile 
favorabile fiecărui elev de a-și forma și dezvolta competențele într-un ritm individual,  profesorii  
 
FIZICĂ 1.  APLICAȚII ALE LEGILOR FIZICII 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Florescu Dragoș, Harasemciuc Nicu, Iftimescu Otilia, Vascan Nicoleta 
Grup ţintă: cls. a XI-a  C, D, E, F, G 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
  
          Opționalul se adresează elevilor 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. 
 
ŞTIINȚE SOCIALE 1.   PSIHOPATOLOGIA PERSONALITĂŢII 
Opţional ca disciplină nouă 
prof. Chelaru MIhai 
Grup ţintă: clasa a XI-a A, B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Programa acestui curs se structurează pe două părţi principale: prima parte se centrează 
 asupra tulburărilor din sfera principalelelor modalităţi psihice, secvenţă necesară deopotrivă pentru o 
mai bună clarificare a mecanismelor  specifice funcţionării normale a vieţii psihice dar şi pentru o 
pregătire a înţelegerii problemelor referitoare la disfuncţionălităţile personalităţii.  

Cea de-a doua parte abordează dizarmoniile sistemului de personalitate situate la limita dintre 
normal şi patologic. Activităţile cursului contribuie la autocunoaştre, autocontrol emoţional şi 
atitudinal. 

Elevii vor fi incluşi într-un program de testare psihologică experimentând tehnici elementare 
de terapie. 
 
ŞTIINȚE SOCIALE 2.  EDUCAŢIE CIVICĂ 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Ciupercă Lucica 
Grup ţintă: clasa a XI-a  A, B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 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 
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analizeze probleme controversate, să monitorizeze și să influențeze politicile publice, să-și asume 
responsabilitățile pe baza opțiunii liber exprimate. 

ŞTIINȚE SOCIALE 3.   DREPTUL INTERNAŢIONAL UMANITAR 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Ciupercă Lucica 
Grup ţintă: clasa a XI-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. 
 
ŞTIINȚE SOCIALE 4.   SUCCESUL PROFESIONAL 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Opincariu Florina 
Grup ţintă: clasa a XI-a  A, B, C, D, E, F, G 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Acest curs ajută elevii în ceea ce priveşte  autocunoaşterea şi autoevaluarea personalităţii în 
vederea orientării socio-profesionale, instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă, 
 marketing personal, furnizarea de informaţii privind piaţa muncii.  

Sprijină elevii să-şi elaboreze un proiect personal ce implică dezvoltarea resurselor personale, 
să înțeleagă necesitatea informaţiilor şi abilităţilor în obţinerea succesului, să se adapteze la cerinţele 
pieţii muncii, învăţarea procesului de luare a deciziei în alegerea şi dezvoltarea carierei. 

Activităţile cursului au un caracter interactiv utilizându-se jocurile de rol, simulările, studiu 
de caz, dezbaterile. 

 
ISTORIE 1.   ISTORIA RECENTĂ A ROMÂNIEI 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Mihăilă  Radu 
Grup ţintă: clasa a XI-a  B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Cursul Istoria Recentă a României îşi propune un demers complementar cursului general de 
istorie din ciclul superior al liceului, precum şi cursului opţional „O istorie a comunismului din 
România”. El se adresează elevilor din clasa a XI-a sau a XII-a şi este proiectat pentru a fi studiat 
într-un singur an şcolar. 

Programa cursului Istoria Recentă a României: 
●  Propune un demers didactic realizat din perspectiva educaţiei pentru drepturile omului, a 

educaţiei pentru diversitate, a perspectivelor multiple asupra istoriei, a problemelor sensibile 
şi controversate, a strategiilor de argumentare, negociere şi cooperare, a utilizării surselor 
multiple de informare şi documentare; 

● Prezintă o imagine complexă a societăţii româneşti din a doua jumătate a secolului XX şi din 
primele decenii ale secolului XXI; 

● Susţine o abordare flexibilă a timpului istoric prin: ponderarea studierii evenimentelor în 
favoarea ansamblului şi perspectivei asupra trecutului; aprofundarea şi interpretarea trecutului 
în locul memorării unor serii cronologice şi al istoriei de tip narativ şi enciclopedic. 
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ISTORIE 2.  O ISTORIE A COMUNISMULUI DIN ROMÂNIA 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Savin Mihaela 
Grup ţintă: clasa a XI-a  B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 

 
Programa cursului intitulat „O istorie a comunismului din România” face parte din oferta de 

cursuri opţionale propusă elevilor şi profesorilor de istorie de MECT în cadrul curriculum-ului la 
decizia scolii (CDŞ). 

Programa cursului „O istorie a comunismului din România” a fost concepută având în vedere 
următoarele elemente: 
 programa răspunde unor interese legitime ale societăţii, în general, faţă de evoluţia 

societăţii românesti contemporane; 
 se adresează elevilor din ciclul superior al liceului; 
 este alcătuită astfel încât să fie parcursă într-un an şcolar; 
 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 şi cooperare, a utilizării surselor multiple de informare şi documentare; 

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

 Propune dezvoltarea unui demers didactic axat pe patru coordonate: 
- o deconstrucţie a mecanismelor de putere şi psihologice pe care s-a întemeiat instaurarea 

comunismului în România şi menţinerea la putere a regimului comunist; 
- o ofertă de cunoaştere centrată pe exersarea demersurilor şi acţiunilor civice 

democratice; 
- realizarea unui demers autonom de cunoaştere; 
- un exerciţiu care are în vedere educarea elevilor pentru utilizarea resurselor care susţin 

învăţarea permanentă; 
 
ISTORIE 3.   ISTORIE - APROFUNDARE 
prof.: Savin Mihaela 
Grup ţintă: clasa a XI-a  B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Având în vedere că programa de clasa a XI-a conține capitole pentru materia de BAC la 
proba istorie se impune o îmbunătățire a rezutatelor și performanțelor elevilor prin studiul 
aprofundării conținuturilor programei. 
 
ISTORIE 4.  ISTORIA MONARHIEI  ÎN ROMÂNIA (1866 – 1947) 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Savin Mihaela 
Grup ţintă: clasa a XI-a  B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
   Programa cursului intitulat „ Istoria Monarhiei în România. 1866-1947” face parte din oferta 
de cursuri opţionale propusă elevilor şi profesorilor de istorie de către M.E.C.T.S. în cadrul 
curriculum-lui la decizia şcolii (CDŞ). Aceasta este destinată elevilor din clasele a XI-a – a XII-a şi 
se desfăşoară pe durata unui an şcolar, o oră pe săptămână). 
  Programa şcolară de curs opţional Istoria Monarhiei în România (1866-1947), prin 
competenţele generale şi competenţele specifice pe care le formulează, răspunde unui set de finalităţi 
ale studierii disciplinei Istorie, în ciclul superior al liceului, circumscrise următoarelor idei: 

- formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme pe baza 
achiziţiilor din diferite domenii ale cunoaşterii; 
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- stimularea receptivităţii şi a expresivităţii prin intermediul unor reprezentări multiple ale istoriei 
politice, în scopul construirii unei vieţi de calitate; 

- dezvoltarea competenţelor esenţiale pentru reuşita personală şi socio-profesională: comunicare, 
gândire critică, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe; 

- asigurarea condiţiilor favorabile manifestării morale, autonome şi responsabile din punct de 
vedere civic. 

 Cursul opţional se adresează elevilor din cursul superior al liceului şi are drept scop 
familiarizarea acestora cu importanţa şi rolul monarhiei în România, în contextul pluralismului şi 
diversităţii de idei, al eficientizării cunoaşterii statului de drept, democratic, monarhic - constituţional 
şi parlamentar. 

 Cursul se focalizează pe înţelegerea specificului cunoaşterii de tip istoric, aplicabil în cazul 
de faţă atât domeniului politic, cât şi celui public, putând fi încadrat următoarelor conţinuturi: 

  1) Oamenii, societatea şi lumea ideilor, 
  2) Statul şi Politica, 
  3) Relaţii internaţionale. 

  Programa cursului Istoria Monarhiei în România (1866-1947) a fost realizată având în 
vedere atingerea obiectivelor sistemului învăţământului preuniversitar românesc, adecvarea acestora 
la asigurarea educaţiei pentru o cetăţenire democratică. 
 
ISTORIE 5.  ISTORIA RECENTĂ A ROMÂNIEI 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.dr. Zărnescu Nicoleta 
Grup ţintă: clasa a XI-a  A 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Cursul Istoria Recentă a României îşi propune un demers complementar cursului general de 
istorie din ciclul superior al liceului, precum şi cursului opţional „O istorie a comunismului din 
România”. El se adresează elevilor din clasa a XI-a sau a XII-a şi este proiectat pentru a fi studiat 
într-un singur an şcolar. 
 Programa cursului Istoria Recentă a României: 
 Propune un demers didactic realizat din perspectiva educaţiei pentru drepturile omului, a 
educaţiei pentru diversitate, a perspectivelor multiple asupra istoriei, a problemelor sensibile şi 
controversate, a strategiilor de argumentare, negociere  şi cooperare, a utilizării surselor multiple de 
informare şi documentare; Prezintă o imagine complexă a societăţii româneşti din a doua jumătate a 
secolului XX şi din primele decenii ale secolului XXI; Susţine o abordare flexibilă a timpului istoric 
prin: ponderarea studierii evenimentelor în favoarea ansamblului şi perspectivei asupra trecutului; 
aprofundarea şi interpretarea trecutului în locul memorării unor serii cronologice şi al istoriei de tip 
narativ şi enciclopedic. 
                                                                   
GEOGRAFIE 1.  ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ, PROBLEME FUNDAMENTALE 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Muşat Mirela 
Grup ţintă: clasa a XI-a  A, B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Cursul opțional se adresează elevilor pentru a îmbina cunoștințele de geografie-istorie-sociologie-
cultură civică și se pretează ariei curriculare Om și societate, atât de necesar elevilor din profilul uman, socio-
umane. Propune elevilor un demers didactic realizat din perspectiva educației pentru drepturile omului, a 
educației pentru diversitate, a perspectivelor multiple asupra geografiei, a problemelor sensibile și 
controversate ale istoriei, a strategiilor de argumentare, negociere și cooperare. Opționalul are în vedere 
problematica actuală a geografiei politice românești, ce se individualizează din relațiile naturale și sociale, 
configurând o disciplină științifică în cadrul Geografiei sociale. 

GEOGRAFIE 2.  HAZARDURI NATURALE ŞI ANTROPICE 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Muşat Mirela 
Grup ţintă: clasa a XI-a  A, B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
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  Acest opţional a fost conceput din necesitatea cunoașterii unor fenomene numite hazarde, 
abordând prezența acestora sub diferite forme pe Glob căt și a măsurilor ce se impun pentru 
atenuarea hazardelor. Omul trăiește permanent într-un mediu în care este expus unei mari diversități 
de situații mai mult sau mai puțin periculoase generate de numeroși factori. Numai cunoașterea 
precisă a acestor fenomene, permite luarea celor mai adecvate măsuri atât pentru atenuarea efectelor, 
cât și pentru reconstrucția regiunilor afectate. 
 
INFORMATICĂ 1.  CLASA VITORULUI E-LEARNING ŞI MULTIMEDIA 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Cătărău Mihaela 
Grup ţintă: clasa a XI-a  D 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 

Acest curs se adresează elevilor claselor a IX a - a XII a și  îl propun ca o diversificare a 
metodelor de predare a informaticii. Vom lucra într-o sală de clasă interactivă (laborator de 
informatică) pentru a ilustra modul în care o dispunere tradițională a spațiului poate folosi tehnologia 
pentru a spori interactivitatea și participarea elevilor. Aceasta oferă profesorului posibilitatea de a 
prezenta sau de a testa moduri de predare-învățare interactive prin intermediul echipamentelor, 
aplicațiilor sau a conținuturilor folosite, idei inedite de lecții văzute prin ochii elevilor. Vom lucra pe 
platforma e-learning Moodle și vom folosi diverse instrumente multimedia  pentru a pune în practică 
ideea de ștergere a granițelor dintre învățarea de la școală și cea de acasă, pentru a face cunoștință 
elevilor cu utilizări ale tehnologiilor mobile, pentru folosirea unor instrumente cum ar fi Youtube, 
iTunes, podcasturi, jocuri educaționale, aplicații pentru smartphone etc. 

Elevii vor avea de realizat la sfârşitul anului un proiect pe o temă la alegere ce va conţine 
toate noţiunile fundamentale asimilate pe parcursul acestui curs. Se va lucra în grupe de câte doi-trei 
elevi, obiectivele principale fiind atât verificarea cunoştinţelor dobândite în acest an, dar şi 
dezvoltarea capacităţilor de lucru în echipă şi a abilităţilor de comunicare. 

 
INFORMATICĂ 2.  ANIMAŢIE 3D 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Întuneric Ana, Sichim Cristina 
Grup ţintă: clasa a XI-a  E, F 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Grafica 3D a devenit o componentă importantă din sectorul grafic, artistic și multimedia. 
Animația și grafica 3D este folosită în medii virtuale, jocuri de calculator, producții cinematografice, 
prezentări, vizualizări arhitecturale și mediul online. 
 Cursul  tratează tehnicile necesare creării obiectelor 3D și a animațiilor scurte. 
 Elevii care participă la acest curs vor acumula cunoștințe folosind cele mai eficiente și 
utilizate soft-uri din industria multimedia (3Ds Max, Photoshop, Maya). 
 Pornind de la noțiuni introductive în Autodesk Maya, noțiuni generale de modelare, obiecte, 
lucru pe exemplu practic, modelare low și high resolution, geometrii, UV-uri, baking, materiale, 
texturi, randare, cursul are o abordare completă și coerentă pentru însușirea tehnicilor de modelare. 
 
EDUCAŢIE MUZICALĂ 1.  SĂ DESCOPERIM MUZICA 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Gavriliţă Laura 
Grup ţintă: clasa a XI-a A, B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 

Deoarece am în clasă elevi cu cerinţe educative speciale în număr mare, iar aceştia manifestă 
dragoste faţă de muzică, m-am gândit că voi putea ajuta la adaptarea acestora la învăţământul de 
masă şi prin intermediul unei discipline opţionale puţin diferite de ceea ce se practică în mod uzual la 
clasă. 

Activitatea artistică a copiilor are un rol important în îmbogăţirea culturii lor, în educaţia lor 
afectiv – estetică şi, nu în ultimul rând, un rol distractiv – recreativ. 
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Toţi copiii sunt talentaţi, toţi pot să se exprime artistic într–un gen sau altul spre delectarea lor 
şi a celor din jur. Dragostea pentru copii m-a ajutat să îmi aleg profesiunea, iar pasiunea copiilor 
pentru joc şi cântec m-a ajutat să creez un opţional atractiv, distractiv şi educativ în acelaşi timp, 
unde se îmbină în mod fericit jocul, muzica, spectacolul şi munca în echipă. 

Prin intermediul unor astfel de activităţi, copilul îşi pune în valoare calităţile vocale, prezenţa 
scenică, dicţiunea, siguranţa de sine. Noi creăm astfel cadrul favorabil exprimării libere, stimulăm 
spiritul de echipă, îi adaptăm pe copii la cerinţele scenei, ale publicului, generând o atitudine 
degajată, lipsită de emoţii. În plus, îi educăm atât ca artişti, cât şi ca spectatori, le formăm o anumită 
ţinută profesională pentru viitor. 
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	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...

