
MINISTERUL  EDUCAŢIEI  NAŢIONALE 
ȘI  CERCETĂRII  ȘTIINŢFICE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU 

COLEGIUL NAŢIONAL „FERDINAND I” BACĂU 
STRADA GEORGE BACOVIA NR.45 

TELEFON: 0234 / 51.35.65,  FAX – 0234 / 51.30.20 
e-mail: ferdinandbc@yahoo.com  
http://www.colegiulferdinand.ro 

 
Oferta de cursuri opţionale 

clasa a XII -a 
ANUL ȘCOLAR  2016-2017 

 
 

 
 
Limba ROMÂNĂ 1.   DE LA LITERATURĂ LA ALTE ARTE 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.dr.:  Chioaru Adriana 
Grup ţintă: cls. a XII-a   G 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Cursul propune o perspectivă crosscurriculară asupra unor manifeste și opere literare, în 
scopul înțelegerii nuanțate și în profunzime a conceptelor care au declanșat emergența unor curente 
culturale. 
 
Limba ROMÂNĂ 2.   ANALIZA STILISTICĂ A TEXTELOR LA PRIMA VEDERE 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.dr.:  Chiribău-Albu Mihaela 
Grup ţintă: clasa a XII-a   B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Opționalul este necesar pentru elevii claselor de științe sociale în vederea formării/dezvoltării 
capacității de analiză stilistică a textului literar, indiferent de gen, astfel încât să rezolve cu succes 
subiectul I al probei de bacalaureat. Sarcinile de lucru vor viza: identificarea și 
comentarea/explicarea figurilor de stil și a imaginilor artistice, identificarea legăturii dintre 
mijloacele artistice și ideile/sentimentele poetice, explicarea titlului, rolul stilistic al unor moduri și 
timpuri verbale etc. 
 
Limba ROMÂNĂ 3.   DISCURSUL ARGUMENTATIV 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.dr.:  Chiribău-Albu Mihaela 
Grup ţintă: cls. a XII-a   B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Propunerea cursului „Discursul argumentativ” are la bază o nevoie reală, ivită din lipsa orelor 
prevăzute de programa școlară pentru înțelegerea, interpretarea și crearea de discursuri 
argumentative orale și scrise, în vederea abordării cu succes a acestui tip de discurs în susținerea 
examenului de bacalaureat. Chiar dacă elevii sunt familiarizați cu tehnicile discursive în decodarea și 
interpretarea operelor literare studiate, am constatat dificultatea de a crea discursuri argumentative 
orale și scrise, la prima vedere. Deoarece discursul argumentativ reprezintă un element important nu 
doar pentru examenul de la finele liceului, ci și pentru reușita în viață, în general, considerăm că un 
astfel de curs oferă elevilor de liceu atât posibilitatea de a-și dezvolta competențele lingvistice, de 
comunicare orală și scrisă, cât și a celor de adaptare la cerințele pieții muncii. 
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Limba ENGLEZĂ 1.   TEHNICI DE REDACTARE 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.:  Bardaşu Nicoleta 
Grup ţintă: clasa a XII-a   A 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Cursul îşi propune să trateze cu atenţie şi profesionalism toate tipurile de compunere scrisă 
(descriptions, narratives, discursive or argumentative essays, articles, reviews, transactional and 
other types of letters si multe altele). În plus faţă de indicaţii teoretice clare şi cuprinzătoare, cursul 
oferă o varietate amplă de modele în care teoria este pusă în aplicare, şi prin intermediul cărora elevii 
îşi pot concentra atenţia nu doar asupra conţinutului ideatic, ci şi asupra stilului şi registrului în care 
sunt alcătuite textele propuse spre studiu. 
 Exerciţiile de scriere propriu-zisă de text sunt mereu precedate de o activitate bogată de 
pregătire atentă. Secţiunile intitulate “Discuss and Write” alături de cele de Listening care preced 
fiecare plan de compunere sunt completate de sugestia permanentă de a folosi tehnica de 
brainstorming, astfel încât elevilor să li se ofere posibilitatea de a îşi selecta, din proprie iniţiativă, 
zonele de interes prioritar cu privire la tema propusă spre studiu, astfel încât cursul capătă un caracter 
interactiv. 
 
Limba FRANCEZĂ 1.   CULTURA FRANCEZĂ 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.:  Grozav Nicoleta 
Grup ţintă: clasa a XII-a   A, B 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 

Cursul opţional se adresează elevilor cu un nivel intermediar de studiu al limbii franceze, 
propunând o importantă documentare regrupată în jurul a 12 teme de interes care permit ilustrarea, 
într-o manieră simplă şi concretă, a cadrului şi a comportamentelor uzuale din viaţa de zi cu zi a 
societăţii franceze de azi: Présentation générale; Le calendrier; La famille; La table; La santé; Les 
loisirs; Le sport; Le Tour de France; La musique; Le logement; Les moyens de transport; Au travail. 

Prin intermediul activităţilor propuse se va realiza nu numai o apropiere afectivă de mediul de 
viaţă francez, ci şi dezvoltarea unor competenţe de comunicare reală şi a unor abilităţi de lectură a 
imaginii, de interacţiune orală, de exploatare a unor documente autentice furnizate de mass –media 
(presă, internet, televiziune). Conţinuturile alese permit o apropiere concretă de viaţa cotidiană în 
Franţa, dă repere şi aduce un număr important de informaţii practice. Dosarele tematice realizate de 
către elevi în cadrul cursului cât şi metodele pedagogice propuse vor contribui la înţelegerea efectivă 
a modului de viaţă francez. 
 
CHIMIE 1.  CHIMIE ANORGANICĂ 
Opţional ca disciplină nouă (extindere) 
prof. Tufescu Luciana 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
Grup ţintă:  clasa a XII-a  G 
 
 Opţionalul se adresează elevilor claselor a XII-a care au o oră de chimie pe săptămână. Va fi 
utilizat ca instrument de lucru pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor specifice chimiei 
anorganice în conexiune cu celelalte discipline. 
 
BIOLOGIE 1.   EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE  
Opţional ca disciplină nouă 
prof. Bran Simona Xenia 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
Grup ţintă:  cls. a XII-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. 

2 
 



 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. 
 
BIOLOGIE 2.   NOŢIUNI DE ANATOMIE UMANĂ 
Opţional ca disciplină nouă (extindere) 
prof. Mocanu Simona 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
Grup ţintă:  clasa a XII-a G 
 

Temele din cadrul opționalului Reglarea funcțiilor organismului uman, se adresează 
elevilor care doresc să-și însușească cunoștințele necesare în vederea obținerii unor rezultate maxime 
la concursurile de admitere în învăţământul medical. Opționalul urmărește analiza comparativă a 
reglărilor nervoase și umorale, pentru asigurarea integrării organismului la variațiile mediului intern 
și extern. 
 
MATEMATICĂ 1.   MATEMATICĂ - APROFUNDARE 
prof.:  Meluţă Beatrice, Popa Carmen, Trofin Ovidiu 
Grup ţintă: clasa a XII-a   C, D, G, E 
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 
propun aprofundarea ca formă de opțional. 
 
MATEMATICĂ 2.   MATEMATICĂ - APROFUNDARE 
prof.:  Drobotă Ion, Trofin Ovidiu 
Grup ţintă: clasa a XII-a   E, F 
Durata: 2 semestre; 2 ore/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 
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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 
propun aprofundarea ca formă de opțional. 
 
MATEMATICĂ 3.   COMPLEMENTE DE ALGEBRĂ 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.:  Meluţă Beatrice 
Grup ţintă: cls. a XII-a   G 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
  Profilul matematică - informatică al tuturor claselor a XII-a din Colegiul Național “Ferdinand  
l” este principalul argument pentru susținerea acestui curs. Nevoia unei pregătiri mai solide la 
matematică, pentru elevii noștri care vor susține o probă la admiterea în instituțiile de învățământ 
superior, este importantă. Cursul se constituie într-un prilej de aprofundare și consolidare a 
cunoștințelor pe acest an de studiu, și nu numai; dezvoltă și încurajează elevii care doresc să studieze 
mai mult la acest obiect. Programa vine în ajutorul consolidării noțiunilor de matematica și constituie 
baza pentru integrarea cu succes în mediul academic. Parcurgând acest curs, elevii vor fi puși în 
situația de a rezolva cerințe cu diferite grade de dificultate, care prin varietatea lor acoperă conținutul 
programei școlare pentru disciplina matematică. 
 
FIZICĂ 1.  APLICAȚII ALE LEGILOR FIZICII 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Florescu Dragoș, Harasemciuc Nicu,  Iftimescu Otilia, Vascan Nicoleta 
Grup ţintă: cls. a XII-a  C, D, E, F, G 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
  
            Opționalul „Aplicații ale legilor fizicii” se adresează elevilor oferind acestora posibilitatea 
unui studiu extins privind problemele de fizică, 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. 
 
ISTORIE 1.  ISTORIA RECENTĂ A ROMÂNIEI 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.dr.: Zărnescu Nicoleta 
Grup ţintă: clasa a XII-a  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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GEOGRAFIE 1.   RELIEFUL ROMÂNIEI ÎN CONTEXT GEOPOLITIC 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Coman Mariana 
Grup ţintă: clasa a XII-a  A, B, F 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Cursul se adresează elevilor de clasa a XII-a, care vor învăţa elemente naturale de 
însemnătate europeană şi rolul lor în context geopolitic şi geostrategic. De asemenea, cele cinci 
componente ale geografiei politice româneşti (topolitica, ecopolitica, demopolitica, kratopolitica şi 
sociopolitica) sunt în strânsă interdependenţă cu unitatea fizico-geografică, relieful, atât ca element 
coordonator al peisajelor geografice, ce influenţează activitatea antropică, cât şi ca geneză, deoarece 
resursele subsolice apar în strânsă legătură cu formaţiunile 
 
INFORMATICĂ 1.  PRELUCRARE IMAGINI – REALIZARE PAGINI WEB 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Cătărău Mihaela 
Grup ţintă: clasa a XII-a   F 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 
 Progresele realizate de informatică în numeroase domenii ale vieţii economice şi sociale 
impun adaptarea rapidă a şcolii, în scopul pregătirii la un nivel cât mai bun a elevilor săi. De 
asemenea, cerinţa de a realiza cât mai multe aplicaţii interdisciplinare în cadrul orelor de informatică 
este dificil de realizat dacă se consideră doar programa şcolară actuală. Acest opţional îşi propune să 
deschidă un nou orizont elevilor, legat de posibilitatea de utilizare a calculatoarelor în diferite alte 
domenii. Cursul răspunde solicitărilor elevilor şi necesităţii modernizării materiei de liceu, pentru a fi 
pe cât posibil sincronizată cu evoluţiile rapide din lumea ştiinţei calculatoarelor. 
 Prin intermediul acestui curs, elevii vor face cunoştinţă cu programul de prelucrare imagini 
Adobe Photoshop (pentru tratarea imaginilor ce vor fi inserate in pagină sau utilizate ca fundal), cu 
programul de editare elemente web Xara Web Style (pentru realizarea de butoane, titluri, bare si 
meniuri de o înaltă calitate grafică), realizând astfel, prin intermediul editorului Dreamweaver pagini 
statice sau animate. 
 Vor învăţa să lucreze pe frame-uri (pagini distincte vizibile simultan pe ecran în zone bine 
stabilite) şi să insereze zone de text, butoane radio și checkbox-uri pentru realizarea paginilor 
interactive (tip test grilă) lucrând cu editorul Dreamweaver. 
 În final vor realiza un proiect pe grupe pe o temă aleasă din materia celorlalte obiecte, 
dezvoltându-şi astfel, nu numai abilităţile şi deprinderile specifice lucrului cu aceste programe, dar şi 
capacitătile de comunicare, sinteză şi analiză a unei probleme. 
         Introducerea acestui opţional se poate argumenta prin aceea că: 
- sub aspect formativ, modelează aptitudinile elevilor, le stimulează creativitatea, le dezvoltă 
deprinderi de munca independentă, îi învaţă să-şi controleze argumentarea, să accepte schimbul 
flexibil de idei; 
- în planul conduitei psiho-sociale, contribuie la dezvoltarea spiritului de echipă, a schimbului de 
idei, a participării comune la găsirea unor strategii euristice de rezolvare a problemelor propuse. 
 
INFORMATICĂ 2.   PROGRAMARE VIZUALĂ 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Muraru Crina 
Grup ţintă: clasa a XII-a   E 
Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână 
 

Programarea vizuală (în C#) trebuie studiată în şcoală pentru că orice program comercial o 
utilizează, efectele vizuale au un mare efect şi elevii pot fi atraşi să înveţe programare, se obţin foarte 
uşor elementele de „interfaţă prietenoasă” cerute de programă şi constituie un excelent exerciţiu 
pentru înţelegerea programării orientate pe obiecte. Unul dintre cele mai iubite limbaje de 
programare pur orientat-obiect este C#. Acesta a fost cunoscut iniţial ca “limbajul interfeţelor” având 
în vedere uşurinţa cu care se puteau crea elemente de programare vizuală: ferestre, butoane, etichete 
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etc. Facilităţile de programare implementate în acest limbaj sunt extrem de vaste lucru ce face din C# 
un limbaj preferat atât pentru proiecte ample cât şi pentru proiecte banale, de şcoală. 

 
INFORMATICĂ 3.  PROGRAMARE VIZUALĂ 
Opţional ca disciplină nouă 
prof.: Sichim Cristina 
Grup ţintă: clasa a XII-a   G 
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. 
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