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Clasa Nr. de ore CDS În conformitate cu: 

I 0-1 

OMEN 3371/2013 
a II a 0-1 

a III a 0-1 

a IV a 0-1 

a V a 1-3 dintre care un opţional 

integrat este obligatoriu 
OMENCS 3590/2016 

a VI a 1-3 

OMEC 3638/2001 a VII a 1-2 

a VIII a 1-2 
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OFERTA DE CURSURI OPŢIONALE 

CLASA I 
ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

 
 
1.LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ : Lumea poveştilor 

Opţional integrat  

prof. UDRESCU Cristina, TOTORA  Mihaela, DIACONU DINU Raluca 

Grup ţintă: clasa IA,  clasa IB,  clasa IC, 

Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână                   

 Teatrul pentru copii, prin tematica sa şi prin obiectivele ce sunt urmărite pe parcursul unei 
teme ,serveşte la realizarea scopului instructiv-educativ. 
 În cadrul orelor de teatru pentru copii antrenăm toţi elevii clasei, după puterile, ştiinţa şi 
talentul lor. Toti doresc să participle la activitate, să aibă un rol. Astfel, ei se simt egali cu colegii lor şi 
înţeleg că fiecare participă într-o activitate în funcţie de capacităţile sale. Dar cum „ talentul este o 
părticică, un strop de rouă într-un ocean” şi fără muncă acesta este ca o piatră rară, neşlefuită, acest 
opţional îşi propune să descopere cât mai multe talente şi să le „şlefuiască”. 

                                                         

 

2.DEZVOLTARE PERSONALĂ Consiliere şi orientare  

Opţional ca disciplină nouă  

prof. MĂROIU Eugenia 

Grup ţintă: clasa IA,  clasa IB,  clasa IC, 

Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână                                           

 
Domeniul Consiliere şi orientare, prin natura sa, impune interesul major pentru dezvoltarea 

dimensiunilor atitudinale şi valorice ale personalităţii, în context educaţional – fundament al 
caracterului viitorului adult. Astfel, prin Consiliere şi orientare sunt promovate pe întreg parcursul 
şcolarităţii, următoarele valori şi atitudini: respect şi încredere în sine şi în ceilalţi; recunoaşterea 
unicităţii fiecărei persoane; receptivitate la emoţiile celorlalţi; valorizarea relaţiilor interpersonale;  
valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor; adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare;  
motivaţie şi flexibilitate în elaborarea propriului traseu educaţional şi profesional;  responsabilitate şi 
disponibilitate pentru decizii şi acţiuni privind propria carieră;  interes pentru învăţare permanentă 
într-o lume în schimbare şi în societatea cunoaşterii; orientare spre o viaţă de calitate, în prezent şi în 
viitor. 
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OFERTA DE CURSURI OPŢIONALE 

CLASA a II a 
ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

 
1.MATEMATICĂ Magia matematicii 

Opţional integrat 

prof. ENACHE Georgeta, MIHĂILESCU Simona, VLAD Aurelia 

Grup ţintă: clasa a II aA,  clasa a II a B,  clasa a II a C, 

Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână                  

 
Matematica reprezintă temelia, baza pentru mai multe științe, iar pentru copii, micii 

matematicieni, un început de drum. De aceea, încă din clasele mici ale învăţământului primar, se 
impune stimularea intelectului, a gândirii logice, a judecăţii matematice la elevi, astfel încât 
matematica să devină o disciplină plăcută, atractivă, “magică”, nu doar un complicat şir de exerciţii şi 
probleme. Astfel, disciplina opţională “MAGIA MATEMATICII” îşi propune formarea aptitudinilor de 
perspicacitate,  de abilitate, profunzimea şi rapiditatea inteligenţei, acuitatea spiritului de observaţie, 
dezvoltarea aptitudinii de penetraţie operativă în esenţa lucrurilor, prin diferenţierea subtilă a 
semnificaţiilor. Urmăreşte formarea unor minţi care să înţeleagă rapid şi profund, precis şi clar unele 
aspecte ale matematicii şi totodată, să provoace la antrenamente care să creeze bună dispoziţie şi 
amuzament. Va constitui totodată un mijloc de învăţare, dar şi de recreere, o gimnastică agreabilă şi 
instructivă a minţii. 

 

 

 
2.DEZVOLTARE PERSONALĂ Consiliere şi orientare  

Opţional ca disciplină nouă  

prof. MĂROIU Eugenia 

Grup ţintă: clasa a II aA,  clasa a II a B,  clasa a II a C, 

Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână   

                                         

Domeniul Consiliere şi orientare, prin natura sa, impune interesul major pentru dezvoltarea 
dimensiunilor atitudinale şi valorice ale personalităţii, în context educaţional – fundament al 
caracterului viitorului adult. Astfel, prin Consiliere şi orientare sunt promovate pe întreg parcursul 
şcolarităţii, următoarele valori şi atitudini: respect şi încredere în sine şi în ceilalţi; recunoaşterea 
unicităţii fiecărei persoane; receptivitate la emoţiile celorlalţi; valorizarea relaţiilor interpersonale;  
valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor; adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare;  
motivaţie şi flexibilitate în elaborarea propriului traseu educaţional şi profesional;  responsabilitate şi 
disponibilitate pentru decizii şi acţiuni privind propria carieră;  interes pentru învăţare permanentă 
într-o lume în schimbare şi în societatea cunoaşterii; orientare spre o viaţă de calitate, în prezent şi în 
viitor. 
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OFERTA DE CURSURI OPŢIONALE 

CLASA a III a 
ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

1.LIMBA ITALIANĂ 

Opţional ca disciplină nouă  

prof. MURĂRESCU Diana 

Grup ţintă: clasa a III a A 

Durata: 4 semestre; doi ani şcolari; 1 oră/săptămână       

                                     
        Când ne gândim la Italia, cel mai frumos lucru, primul care ne vine în minte este  limba 
italiană.Un omagiu adus acesteia este chiar dorința fierbinte de a împărtăși copiilor din propria-mi 
pasiune, bucurându-i pe cei mici cu dulceața ei. Un opțional de limba italiană este, înainte de toate, 
cheia ce deschide secretele acestei minuni, patrimoniu de conservat, de admirat și de explorat.În 
plan istoric, legătura indisolubilă dintre italiană și frumusețe stă la baza opiniei comune, răspândite 
de multă vreme în lume.Mari scriitori și artiști străini au calificat-o cu zeci de adjective apreciative: 
armonioasă, delicată, dulce, elegantă, fluidă, gentilă, grațioasă, melodică, plăcută, seducătoare...și 
lista ar putea continua.Mă alătur admiratorilor ei, ce afirmă cu mândrie: „ Che spettacolo la Lingua 
Italiana: bellezza tutta da riscoprire e valorizzare! ” 

 

2.LIMBA ŞI LITERATURA ROMĂNĂ : Universul cuvintelor 

Opţional integrat 
prof. MURĂRESCU Diana, prof. JIANU Lonetta, prof. ZDRENGHEA Adriana, prof. MUŞAT Carmen 

Grup ţintă: clasa a III a A, clasa a III a B, clasa a III a C, clasa a III a D 

Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână           

 

Multitudinea si diversitatea textelor le vor permite elevilor sa exerseze actul citirii constiente , 
corecte si expresive, sa descopere informatii noi, sa aplice/sa valorifice cunostintele dobandite, sa 
redea continutul unui text, sa identifice mesajul transmis de autor etc. . 

Prin continuturile propuse sunt vizate si  elementele fundamentale ale limbii romane , notiuni de 
fonetica, vocabular, punctuatie si ortografie care ii vor permite elevului sa recepteze / sa formuleze 
corect un mesaj. 

Exercitiile variate de vocabular,ortografie si punctuatie cu grade diferite de dificultate ,avand ca 
fundal fragmente literare , vor reusi sa faca accesibile elevilor cunostintele necesare unei exprimari 
corecte si frumoase ,fiind un ghid eficient in parcurgerea primilor pasi in cunoasterea si indragirea 
gramaticii. 

 

                                 

3.LIMBA ŞI LITERATURA ROMĂNĂ : Tainele ortogramelor 

Opţional integrat 
prof. MURĂRESCU Diana, prof. JIANU Lonetta, prof. ZDRENGHEA Adriana, prof. MUŞAT Carmen 

Grup ţintă: clasa a III a A, clasa a III a B, clasa a III a C, clasa a III a D 

Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână                 

  

 Opţionalul „Tainele ortogramelor”a fost ales datorită obiectivului major pe care îl urmăreşte 

perioada de început a „carierei de elev” ,  acela de dezvoltare a capacităţii de comunicare orală şi în 

scris, de relaţionare, ambele fiind condiţii de bază ale desfăşurării activităţii în clasă la toate 
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disciplinele. Prezentul opţional va veni în sprijinul elevilor pentru a consolida deprinderile de scriere 

corectă şi pentru  dezvoltarea capacităţii de comunicare scrisă. 

                           

4.LIMBA ŞI LITERATURA ROMĂNĂ : Magia comunicării 

Opţional integrat 
prof. MURĂRESCU Diana, prof. JIANU Lonetta, prof. ZDRENGHEA Adriana, prof. MUŞAT Carmen 

Grup ţintă: clasa a III a A, clasa a III a B, clasa a III a C, clasa a III a D 

Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână                                           

 

Dezvoltarea capacitatii de a sesiza, a intelege si de a aplica in mod corect in comunicarea scrisa cazurile 

frecventeale omofoniei dintre cuvinte si ortograme.  Ca şi activităţi de învăţare, enumerăm: Exerciţii de 

pronunţare corectă a cuvintelor şi grupurilor de cuvinte omofone – analiza mesajului conţinutului din care 

fac parte; Construire de enunţuri cât mai variate cu cuvinte şi ortograme, analiza logică, în scopul 

dezvoltării ,, simţului limbii”; Joc de descoperire a situaţiilor de omofonie mai puţin studiate la acest nivel 

de şcolaritate; Corectări de texte cu greşeli ,,intenţionate”; Completări de texte lacunare; Corectarea 

greşelilor prin crearea de enunţuri( pe cât posibil hazlii) din care elevii să-şi dea seama de mesajul total 

schimbat care rezultă în urma comiterii acestor greşeli; Realizarea de scurte texte/compuneri în care să se 

folosească exemple clare de cunoaştere a scrierii corecte a fenomenului omofoniei; Exerciţii susţinute de 

îmbogăţire a vocabularului; Dictări şi autodictări. 

 

  



MINISTERUL EDUCAŢIEI  NATIONALE  SI CERCETARII STIINTIFICE 
                  INSPECTORATUL  ŞCOLAR  JUDEŢEAN   DOLJ 
                  ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  “SF. DUMITRU” – CRAIOVA 
                  STR. UNIRII NR. 162, cod 200330, TEL.FAX: 0251/523175, TEL: 0351/808082 

              e-mail  : sc18craiova@yahoo.com 

                  web:http://sc18sfdumitru.scoli.edu.ro 

 

OFERTA DE CURSURI OPŢIONALE 

CLASA a IV a 
ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

  

1.LIMBA ŞI LITERATURA ROMĂNĂ : Lumea poveştilor prin teatru 

Opţional integrat 

prof. MIHALCEA Elena, STANCIU Eugenia, STĂVĂRACHE Teodora 

Grup ţintă: clasa a IV a A,  clasa a IV a B,  clasa a IV a C, 

Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână            

 

 Teatrul pentru copii, prin tematica sa şi prin obiectivele ce sunt urmărite pe parcursul unei 

teme ,serveşte la realizarea scopului instructiv-educativ. 

 În cadrul orelor de teatru pentru copii antrenăm toţi elevii clasei, după puterile, ştiinţa şi 

talentul lor. Toti doresc să participle la activitate, să aibă un rol. Astfel, ei se simt egali cu colegii lor şi 

înţeleg că fiecare participă într-o activitate în funcţie de capacităţile sale. Dar cum „ talentul este o 

părticică, un strop de rouă într-un ocean” şi fără muncă acesta este ca o piatră rară, neşlefuită, acest 

opţional îşi propune să descopere cât mai multe talente şi să le „şlefuiască”. 

 

 

2.LIMBA ŞI LITERATURA ROMĂNĂ : Din tainele cărţilor 

Opţional integrat 

prof. MIHALCEA Elena, STANCIU Eugenia, STĂVĂRACHE Teodora 

Grup ţintă: clasa a IV a A,  clasa a IV a B,  clasa a IV a C, 

Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână            

 ,,Există, adesea, în prima copilărie – spunea Gaston Berger – o prospeţime a imaginaţiei, o 
curiozitate neobosită, un fel de geniu poetic, pe care savanţii sau artiştii, ajunşi la maturitate, nu le 
pot regăsi decât cu mare greutate.” 

Pentru a crea în mod conştient, copilul trebuie să aibă exemple, să trăiască printre poveşti, 
povestiri, poezie de calitate. Literatura pentru copii este foarte bogată şi oferă posibilităţi 
nemăsurate de receptare, de înţelegere şi interpretare, de influenţare pozitivă. 

 

                                

3.DEZVOLTARE PERSONALĂ Consiliere şi orientare  

Opţional ca disciplină nouă  

prof. MĂROIU Eugenia 

Grup ţintă: clasa a IV a A,  clasa a IV a B,  clasa a IV a C, 

Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână                                                                    

 
Domeniul Consiliere şi orientare, prin natura sa, impune interesul major pentru dezvoltarea 

dimensiunilor atitudinale şi valorice ale personalităţii, în context educaţional – fundament al 
caracterului viitorului adult. Astfel, prin Consiliere şi orientare sunt promovate pe întreg parcursul 
şcolarităţii, următoarele valori şi atitudini: respect şi încredere în sine şi în ceilalţi; recunoaşterea 
unicităţii fiecărei persoane; receptivitate la emoţiile celorlalţi; valorizarea relaţiilor interpersonale;  
valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor; adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare;  
motivaţie şi flexibilitate în elaborarea propriului traseu educaţional şi profesional;  responsabilitate şi 
disponibilitate pentru decizii şi acţiuni privind propria carieră;  interes pentru învăţare permanentă 
într-o lume în schimbare şi în societatea cunoaşterii; orientare spre o viaţă de calitate, în prezent şi în 
viitor. 
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OFERTA DE CURSURI OPŢIONALE 

CLASA a V a 
ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

 
1.REALITATEA GEOGRAFICĂ ȘI TEHNOLOGIILE  INFORMAȚIONALE  ȘI  DE 

COMUNICARE      

Opţional integrat la nivelul ariilor curriculare  Om şi societate  şi Tehnologii 

prof. PUNGĂ Carmen Elvira 

Grup ţintă: clasa a V a A, clasa a V a B, clasa a V a C,  

Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână         

                                   

„Cel mai putenic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul că viaţa nu este 
împărţită pe discipline.“ J. Moffet 

Predarea integrată se dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a ştiinţei cu 
societatea, cultura, tehnologia. Explozia informaţională conduce nu numai la creşterea cantitativă a 
cunoştinţelor, ci şi la esenţializare, la integrare. Eficientizarea demersurilor didactice poate fi 
asigurată prin utilizarea de mijloace și materiale interactive, atractive, care presupun utilizarea 
bibliotecilor virtuale ca sursă de informare, modelarea unor fenomene, realizarea unor experimente 
virtuale, prelucrarea datelor obținute, prezentarea media a informațiilor. Elevii vor avea posibilitatea 
de a lucra independent sau în grup, sub directa supraveghere a cadrului didactic, vor studia diverse 
situaţii, vor descoperi caracteristici ale lumii înconjurătoare.  

 
2.MATEMATICA ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII 

Opţional integrat la nivelul ariilor curriculare  Matematică şi ştiinţe ale naturii şi Tehnologii 

prof. BĂLUNĂ Daniela, prof. CIUCĂ Mihaela Alina 

Grup ţintă: clasa a V a A, clasa a V a B, clasa a V a C,  

Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână                                           

 

Societatea actuală pune fiecare membru al ei în situaţia de a gândi realizările şi informaţiile 
personale şi ale societăţii în procente. Toate sondajele de opinie, rezultatele alegerilor, densitatea 
populaţiei, realizările economice sau TVA, PIB, dobânzile bancare, creşterile şi -în special- scăderile 
salariale sau de preţuri sunt exprimate sub această formă. Prin urmare, pentru a înţelege valorile lor 
reale şi implicaţiile sociale de către fiecare persoană, este necesar ca încă de la o anumită vârstă să 
utilizeze aceste concepte. Totodată apare necesitatea practică de a înţelege noţiunea de arie pentru 
a fi utilizată ulterior în practică, gospodăria personală, agricultură sau pentru a percepte anumite 
efecte ale unor fenomene naturale sau activităţi umane asupra mediului şi a vieţii societăţii în 
ansamblu. Prin aceste calcule li se poate dezvolta simţul practic, economic, civic, spiritul de 
observaţie şi de decelare a informaţiilor. 

De asemenea le dezvoltă capacitatea de utilizare a informaţiilor mass media, abilitatea de 
utilizare a mijloacelor moderne de informare, crescându-le abilitatea de muncă în echipă.  
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1.FIZICĂ : Ştiinţele în viaţa cotidiană 

Opţional ca disciplină nouă  

prof. TOBESCU Gabriela 

Grup ţintă: clasa a V a A, clasa a V a B, clasa a V a C,  

Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână                                           

 

Cursul urmărește dezvoltarea capacității de comunicare a elevului, de selectare, de asociere, 

de corelare a informațiilor, dezvoltarea capacităților de explorare, de investigare și de interpretare a 

unor fenomene identificate în realitatea înconjurătoare. 

 

2.GEOGRAFIE : Hazarde naturale şi antropice 

Opţional ca disciplină nouă  

prof. PUNGĂ  Carmen 

Grup ţintă: clasa a V a A, clasa a V a B, clasa a V a C,  

Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână                                           

 

Opţionalul ”Hazarde naturale şi antropice“ propune o tematică deosebit de atractivă şi de 

larg interes în prezent. Activităţile de învăţare sunt concepute astfel încât să permită activitatea 

nemijlocită a elevului, acesta fiind pus în situaţia de a învăţa, localiza, identifica, explica, asocia, 

compara, elemente legate de fenomenele distructive legate de natură dar şi de om, precum şi 

efectele pe care le au acestea asupra societăţii omeneşti.  

 

3.GEOGRAFIE : Jocuri geografice 

Opţional ca disciplină nouă 

prof. PUNGĂ Carmen 

Grup ţintă: clasa a V a A, clasa a V a B, clasa a V a C,  

Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână                                           

 

Un opţional de jocuri geografice este recreativ pentru elevi. În primul rând, prin metodele pe 

care le foloseşte profesorul, elevul poate să-şi dezvolte dragostea şi interesul pentru geografie. În 

cadrul opţionalului se poate urmări atât crearea cât şi rezolvarea unor jocuri. În felul acesta elevul va 

şti să facă şi el un joc, dar şi să-şi rezolve situaţia creată. 
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OFERTA DE CURSURI OPŢIONALE 

CLASA a VI a 
ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

1.LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ: Gramatica prin exerciţii 

Opţional ca disciplină nouă  

prof. DOJAN Stela 

Grup ţintă: clasa a VI a A, clasa a VI a B, clasa a VI a C, clasa a VI a D 

Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână                  
 

Cursul propus „Gramatica prin exerciţii” este un demers menit să asigure înțelegerea și 

aprofundarea cunoștințelor de limba română prevăzute în programa școlară pentru clasa a VI-a, 

precum și pregătirea în vederea admiterii la liceu. Se va urmări și abordarea funcțională si aplicativă a 

noțiunilor propuse spre studiu, în calitatea lor de elemente care contribuie la structurarea unei 

comunicări corecte și eficiente. 

Concepția gramaticală de ansamblu a cursului este modernă, atât în ceea ce privește modul 

de abordare a noțiunilor teoretice, cât mai ales în privința exercițiilor, a testelor si a propunerilor de 

itemi pentru evaluare. Cele câteva exerciții tradiționale de analiză gramaticală vor fi prezente doar 

pentru exersarea noțiunilor teoretice, în locul lor propunând exerciții care îl determină pe elev să 

gândească sintetic și îl familiarizează cu exigențele probelor naționale de evaluare pe care le va 

susține. Rezolvarea unor exerciții atât de diverse îi poate ajuta pe elevi și în înțelegerea cerințelor din 

testele pe care le vor da la celelate discipline școlare. 

 

 

2.LIMBĂ MODERNĂ 1 LIMBA ENGLEZĂ  Get your English straight 

Opţional ca disciplină nouă  

prof. EPURAN Carmen 

Grup ţintă:  clasa a VI a D 

Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână                  
 Acest  opţional îşi propune aprofundarea cunoştinţelor de limba engleză,în special a 
exprimării scrise şi continuarea noţiunilor de redactare scrisă a unui text – a căror bază a fost 
construită pe parcursul primei ore de opţional din clasa a V a. 
 

3.LIMBĂ MODERNĂ 2 Apprende le francais par les contes 

Opţional ca disciplină nouă  

prof. CONSTANTINESCU  Anca 

Grup ţintă: clasa a VI a A, clasa a VI a B, clasa a VI a C, clasa a VI a D 

Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână                  

 

 

4. INFORMATICĂ şi TIC  Informatică şi creativitate I.T 

Opţional ca disciplină nouă  

prof. BĂLUNĂ Daniela 

Grup ţintă: clasa a VI a A, clasa a VI a B, clasa a VI a C, clasa a VI a D 

Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână                 

Impactul noilor tehnologii informaționale asupra societății românești impune ca o 

componentă esențială a pregătirii în orice domeniu de specialitate studierea rețelei Internet drept 

mijloc de informare și comunicare. Pe coordonatele tehnologiilor moderne de stocare și transmitere 

a informației, disciplina opțională “ Informatică şi creativitate I.T” se ocupă cu studiul aprofundat al 

serviciilor oferite de rețeaua Internet, cu accent pe limbajul HTML și pe elementele de Web design.
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OFERTA DE CURSURI OPŢIONALE 

CLASA a VII a 

ANUL ȘCOLAR 2017-2018 
 

1. INFORMATICĂ şi TIC  Informatică şi creativitate I.T 

Opţional ca disciplină nouă  

prof. BĂLUNĂ Daniela 

Grup ţintă: clasa a VII a A, clasa a VII a B, clasa a VII a C 

Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână                  

                                                 

Impactul noilor tehnologii informaționale asupra societății românești impune ca o 

componentă esențială a pregătirii în orice domeniu de specialitate studierea rețelei Internet drept 

mijloc de informare și comunicare. Pe coordonatele tehnologiilor moderne de stocare și transmitere 

a informației, disciplina opțională “ Informatică şi creativitate I.T” se ocupă cu studiul aprofundat al 

serviciilor oferite de rețeaua Internet, cu accent pe limbajul HTML și pe elementele de Web design. 

 

     

2. INFORMATICĂ şi TIC  Explore  I.T 

Opţional ca disciplină nouă  

prof. BĂLUNĂ Daniela 

Grup ţintă: clasa a VII a A, clasa a VII a B, clasa a VII a C 

Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână                  

 

Sunt pe Internet, deci exist! Acesta este motivul pentru care persoane particulare, instituții 

publice și companii aleg varianta prezenței pe web pentru a se promova și a transmite informații. 

Apărut la sfârșitul anilor ’90, datorită lipsei unui limbaj universal care să permită publicarea 

informației la nivel global, HTML a determinat dezvoltarea spectaculoasă a Internetului. Tematica 

propusă are caracter preponderent aplicativ. Se urmărește dezvoltarea capacității de a utiliza corect 

și eficient rețeaua Internet, de a cunoaște toată gama de servicii oferite de acesta, de la poșta 

electronică și până la motoare de căutare și grupuri de discuții, dar și formarea deprinderilor de 

construire a unei pagini web. De asemenea se urmăreşte dezvoltarea deprinderilor de implementare 

a unor algoritmi specifici într-un limbaj de programare. 

 

3.GEOGRAFIE : Jocuri geografice 

Opţional ca disciplină nouă 

prof. PUNGĂ Carmen 

Grup ţintă: clasa a VII a A, clasa a VII a B, clasa a VII a C,  

Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână                 

 

Un opţional de jocuri geografice este recreativ pentru elevi. În primul rând, prin metodele pe 

care le foloseşte profesorul, elevul poate să-şi dezvolte dragostea şi interesul pentru geografie. În 

cadrul opţionalului se poate urmări atât crearea cât şi rezolvarea unor jocuri. În felul acesta elevul va 

şti să facă şi el un joc, dar şi să-şi rezolve situaţia creată. 
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OFERTA DE CURSURI OPŢIONALE 

CLASA  a VIII a 
ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

 
1. MATEMATICĂ  Matematică aplicată 

Opţional ca disciplină nouă  

prof. SÂRMĂ Floare, prof. CIUCĂ Mihaela Alina 

Grup ţintă: clasa a VIII a A, clasa a VIII a B, clasa a VIII a C, clasa a VIII a D 

Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână              

                              

Apariţia acestui opţional rezidă din nevoia elevilor de a-şi apropia disciplina Matematică pe 
căi mult mai plăcute şi accesibile lor.  Avantajul  major  este  ocazia  oferită  elevilor  prin  parcurgerea  
acestui  opţional  de  a  descoperi  conexiuni  între  matematică  şi  o  varietate  de  domenii , lucru  
care  conduce  la  o  înţelegere  unitară  a  lumii  înconjurătoare. Prin intermediul acestui opţional se 
demonstrează mai elocvent caracterul aplicativ al noţiunilor de teorie  matematică studiate. 

 
2. INFORMATICĂ şi TIC  Informatică şi creativitate I.T 

Opţional ca disciplină nouă  

prof. BĂLUNĂ Daniela 

Grup ţintă: clasa a VIII a A, clasa a VIII a B, clasa a VIII a C, clasa a VIII a D 

Durata: 2 semestre; 1 oră/săptămână                                           

 

Impactul noilor tehnologii informaționale asupra societății românești impune ca o 

componentă esențială a pregătirii în orice domeniu de specialitate studierea rețelei Internet drept 

mijloc de informare și comunicare. Pe coordonatele tehnologiilor moderne de stocare și transmitere 

a informației, disciplina opțională “ Informatică şi creativitate I.T” se ocupă cu studiul aprofundat al 

serviciilor oferite de rețeaua Internet, cu accent pe limbajul HTML și pe elementele de Web design. 

 

 

 


