Denumire opțional: TEHNICI DE COMUNICARE
Profesor: Claudia Vescan
Nr. Ore/săptămână: 1
Clasa: a VIII-a
Durata: 1 an
Unități de conținut (aproximative):
 Deprinderea conceptului de comunicare
 Receptorul/interlocutorul în cadrul procesului de comunicare oralǎ
 Emiţǎtorul/locutorul în cadrul procesului de comunicare oralǎ
 Pregǎtirea şi susţinerea unei prezentǎri orale.
Scop/argument:
Acest curs îşi propune sǎ dezvolte un nivel superior de raportare a elevilor la actul de comunicare,
dezvoltarea abilitǎţi lor de exprimare corectǎ, eficientǎ şi pragmaticǎ a unui mesaj în diverse situaţii de
comunicare, dar şi a celor de receptare a intenţiilor unui emiţǎtor, transmise atȃt verbal, cȃt şi non -verbal.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denumire opțional: KEEP UP YOUR ENGLISH
Profesor: Gianina Pîrv
Nr. Ore/săptămână: 1
Clasa: a VIII-a
Durata: 1 an
Unități de conținut (aproximative):
Universul personal: gusturi şi preferinţe, planuri de viitor, petreceri
Mediul înconjurǎtor: acţiuni pentru protecţia mediului
Progres şi schimbare: invenţii şi descoperiri
Mijloace de comunicare în societatea modernǎ: publicitate şi anunţuri, telefonul celular, com puterul
Culturǎ şi civilizaţie: personalitaţi de seamǎ, diversitatea spaţiului anglo -saxon, activitǎţi şi mȃncǎruri
tradiţionale.
Scop/argument:
Cursul oferǎ o abordare integratǎ a celor patru competenţe fundamentale, prin intermediul unor activitǎţi
menite sǎ dezvolte gȃndirea criticǎ dar şi imaginaţia elevilor aflaţi în pragul adolescenţei. Personajele reale şi
situatiile de viaţǎ realǎ, îi vor menţine pe elevi curioşi de la începutul pȃnǎ la sfȃrşitul cursului, în timp ce sarcinile
de lucru vor stimula dezvoltarea vocabularului şi a structurilor de limbǎ, prin caracterul lor interactiv.






------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denumire opțional: JOC SPORTIV-BASCHET
Profesor: Valentin Brata
Nr. Ore/săptămână: 1
Clasa: a VIII-a
Durata: 1 an
Unități de conținut (aproximative):




Pasarea mingii cu două mâini de la pipet, de deasupra capului și cu o mână, din mers și alergare
Driblingul, pivotarea
Aruncarea la coș prin toate procedeele

Scop/argument: Dezvoltarea fizică armonioasă, consolidarea și perfecționarea noțiunlor de tehnică și tactică a
jocului de baschet, dezvoltarea spiritului de echipă și fair-play.
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Denumire opțional: TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
Profesor: Gabriela Russu
Nr. Ore/săptămână: 1
Clasa: a VIII-a
Durata: 1 an
Unități de conținut (aproximative):




Prelucrari audio/video
Prelucrari grafice
Pagini web

Scop/argument:
Transformările societăţii din ultimii ani, dezvoltarea şi răspândirea sistemelor inteligente, precum și
alerta lor evoluție, impun o pregătire diversificată a tinerilor în acest domeniu. Disciplina Tehnologia
informatiei și comunicațiilor este o disciplină opţională, ale cărei obiective, sugestii de activităţi de
învăţare urmăresc să asigure dobândirea unor cunoştinţe de utilizare a calculatorului şi a programelor la
nivel de cultură generală.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denumire opțional: ASTRONOMIE
Profesor: Gabriela Bukoș /Elena Vâtcă
Nr. Ore/săptămână: 1
Clasa: a VIII-a
Durata: 1 an
Unități de conținut (aproximative):
 Istoria astronomiei
 Obiectul, metodele şi mijloacele astronomiei
 Orientarea pe bolta cerească
 Sistemul solar
 Stelele
 Galaxii
Scop/argument:
Cunoaşterea de către elevi a unor noţiuni fundamentale de astronomie, stimularea curiozităţii şi a
dorinţei lor native de cunoaştere.
Acest opţional propune o călătorie fantastică în Univers şi desluşirea unor taine ale acestuia. Elevii vor
învăţa să urmărească şi să se orienteze pe bolta cerească, vor afla informaţii interesante despre comete, meteori,
planete, Lună, eclipse, galaxii, nebuloase și multe altele. Vor putea să se bucure de Univers și să constate că şi -au
ales un opţional cu adevărat interesant.
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