Denumire opțional: TEXTUL LITERAR - MODEL DE COMUNICARE
Profesor: Stanca Minea
Nr. Ore/săptămână: 1
Clasa: a VI-a, a VII-a
Durata: 2 ani
Unități de conținut (aproximative):
Raportul realitate-ficţine: dimensiunea realitǎţii în contextul ficţiunii literare, oglindirea realitǎţii în
conflictul literar (repere teoretice)
 Epic, liric şi dramatic-posibilitǎţi de înţelegere, deschidere spre judecarea situaţiilor de viaţǎ,
asumarea unei implicǎri active în ficţiune.
 Comunicarea în context literar-sintezǎ de folclor, mit şi istorie
 Producerea judecǎţilor de valoare -implicarea activǎ în procesul de comunicare.
Scop/argument:
Cursul îşi propune sǎ acopere trandisciplinar necesitatea dezvoltǎrii unor competenţe specifice omului
modern: comunicarea, inovaţia, asumarea rolului în societate, TIC, gȃndirea criticǎ, cooperarea. Totodatǎ,
formele de evaluare urmeazǎ direcţiile secolului XXI, implicȃnd alǎturi de evaluarea formativǎ, realizatǎ de
profesor, evaluarea celorlalţi elevi şi autoevaluarea.


Ȋn parcursul cursului, elevii vor învǎţa noţiunile de bazǎ din domeniul cultural -literar şi îşi vor forma
abilitǎţile de operare cu acestea.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denumire opțional: SCRIEREA CORECTĂ ÎNTRE MODERNITATE ȘI NECESITATE
Profesor: Claudia Vescan
Nr. Ore/săptămână: 1
Clasa: a VI-a
Durata: 1 an
Unități de conținut (aproximative):
Cunoaşterea regulilor de ortografie şi punctuaţie folosite în exprimarea scrisǎ
Utilizarea corectǎ a semnelor de ortografie şi de punctuaţie în scrierea dupǎ dictare sau în cea cu
caracter personal
 Formarea deprinderii de lecturǎ corectǎ, conştientǎ şi expresivǎ.
Scop/argument:



Acest curs îşi popune sǎ ajute la formarea şi dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor de exprimare a
gȃndurilor, a sentimentelor elevilor în mod corect şi concis, precum şi la conştientizarea procesului comunicǎrii şi
cultivarea unei vorbiri şi scrieri clare şi corecte.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denumire opțional: ACTIVATE YOUR ENGLISH
Profesor: Gianina Pîrv
Nr. Ore/săptămână: 1
Clasa: a VI-a
Durata: 1 an
Unități de conținut (aproximative):



Copilul despre sine: însuşiri fizice şi morale, naţionalitate, activitǎţi sportive, starea sǎnǎtǎţii
Familia: relaţii familiale (recapitulare şi îmbogǎţirea cunoştinţelor)
1

Copilul şi lumea înconjurǎtoare: corespondenţǎ, cumpǎrǎturi (recapitulare şi îmbogǎţirea
cunoştinţelor), activitǎţi pentru timpul liber
 Lumea fantasticǎ: personaje de basm, desene animate, filme
 Culturǎ şi civilizaţie: scurte povestiri, tradiţii şi obiceiuri.
Scop/argument:


Cursul propune elevilor o varietate de teme incitante, în care vocabularul şi structurile limbii achiziţionate
în anii anteriori sunt exersate într-un cadru activ-participativ, urmǎrindu-se dezvoltarea competenţelor de
comunicare la nivel oral şi scris, cu scopul de a face faţǎ cu succes evaluǎrii de la finalul clasei a IV-a.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denumire opțional: MARI PERSONALITĂȚI ALE ISTORIEI
Profesor: Pârțilă Miclea Adeluța Elena
Nr. Ore/săptămână: 1
Clasa: a VI-a
Durata: 1 an
Unități de conținut (aproximative):
















Cleopatra, regina Egiptului
Alexandru cel Mare-cuceritor al lumii antice
Dictatori și împărați romani: Cezar, Octavian Augustus, Traian
Mari exploratori ai lumii: Cristofor Columb, B. Diaz, Vasco da Gama, Magellan,
Regele astecilor-Montezuma
Carol Qiuntul si imperiul său universal
Soliman Magnificul-sultanul sultanilor
Ludovic al XIV-lea-Regele Soare
Mari și regine ale Angliei: Henric al VIII-lea, Elisabeta I
Napoleon Bonaparte
Rusia țarilor
Maria Teresa și Iosif al II-lea
Personalitați nord-americane: Th. Jeffereson,Iluștrii oameni politici români: Brătianu, Kogălniceanu,
Maniu, Rațiu
Regi și regine ale Românei: Carol I, Elisabeta W. Wied, Carol al II-lea, Maria, Mihai
Mari dictatori ai lumii: Stalin, Hitler, Musolini, Ceaușescu, Fidel Castro, Mao Zedong.

Scop/argument:
Trăim într-o lume în care la fiecare pas, elevii sunt asaltați de o serie de “modele” pe care atât societatea,
cât și mass-media le promovează din ce în ce mai des. Zilnic apar tot felul de știri și informații despre persoane,
care din necunoscute, au devenit “vedete” peste noapte fiind puncte false de reper pentru tinerii din zilele
noastre.Prin intermediul acestui opțional, invităm elevii la o reașezare a adevăratelor valori, poposind prin
intermediul “călătoriei” imaginare în locuri și timpuri demult apuse, pentru a cunoaște modul în care au trait și au
acționat marii oamnei care au făurit de -a lungul timpului istoria și de a le căror fapte, azi ne mândrim. Elevii au
astfel posibilitatea de a înțelege mai bine anumite fapte și evenimente desfășurate de -a lungul timpului, daca”îi
cunosc” mai bine pe cei care le-au produs, devenind, astfel, prin ceea ce au lăsat posterității, modele demne de
urmat.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denumire opțional: DESTINAȚII TURISTICE EUROPENE
Profesor: Florin Știrb
Nr. Ore/săptămână: 1
Clasa: a VI-a
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Durata: 1 an
Unități de conținut (aproximative):
Cunoaşterea continentului
Regiuni europene
Obiective turistice naturale
Destinaţii turistice antropice
Susţineri de referate și alte activitǎţi ale elevilor desfǎşurate în cabinetul de informaticǎ (prezentǎri
power-point, acces Internet).
Scop/argument:






Opţionalul se adresezǎ elevilor de clasa a VI -a, cu scopul ca aceştia sǎ cunoascǎ cȃt mai multe obiective
turistice, atȃt naturale cȃt şi antropice, din Europa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denumire opțional: JOC SPORTIV-FOTBAL
Profesor: Savu Alexandru
Nr. Ore/săptămână: 1
Clasa: a VI-a
Durata: 1 an
Unități de conținut (aproximative):
Aprofundarea noțiunilor elementare de tactică individuală și cole ctivă
Dezvoltarea spiritului de fair-play
Scop/argument: Acest opț ional are scopul de a contribui la dezvoltarea fizică armonioasă a elevilor, de a-i învăța
principalele noțiuni de tehnică și tactică a jocului de fotbal, precum și de a dezvolta spiritul de echipă și fair -play.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denumire opțional: TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
Profesor: Gabriela Russu
Nr. Ore/săptămână: 1
Clasa: a VI-a
Durata: 1 an
Unități de conținut (aproximative):




Procesorul de texte Word
Power-point: prezentări
Internet - aplicații de comunicare

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.
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