
Școala Gimnazială „Sfântu Ilie” Toplița
Nr.înreg. 42/18.01.2021

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Denumirea opționalului Clasa Cadru didactic propunător Scurtă descriere a opționalului

Mediul geografic - preitenul meu V Daroși Gabriel-Adrian

Acest opțional se centrează pe dezvoltarea tridimensională a 
personalității elevilor, cognitivă, afectivă și participativă, pripunând 
următoarele seturi de competențe: competențe cognitive - 
cunoștințe despre mediul înconjurător,poluare, forme de poluare, 
poluatori, protecția mediului înconjurător, adaptarea plantelor și 
animalelor la noile condiții de mediu, cum de afecteză încălzirea 
globală; competențe afective- aderența și susținerea principiilor 
promovate de programul Creează-ți mediul!; competențe 
participative - implicarea și susținerea nemijlocită a ideilor și  
principiilor ecologiste, manifestarea unor atitudini civice.

Șahul - sportul minții V-VI Pușcaș Marin

        Jocul de şah reprezintă prin excelenţă unul dintre domeniile a 
căror cunoaştere totală pare imposibilă. Numărul practic infinit de 
mutări şi variante posibile poate să stârnească un veritabil 
sentiment de curiozitate (celor care se aventurează în acest imens 
labirint, aparent fără ieşire).Cunoaşterea perfectă a regulilor jocului 
de şah şi a punctelor de reper din labirintul variantelor, îndrăzneala 
şi calculul exact formează împreună tocmai acel miraculos fir 
conducător spre victorie în partida de şah. Izvorul tuturor acestora îl 
constituie ÎNVĂŢAREA !Caracterul atractiv, distractiv al jocului de 
şah îi oferă copilului posibilitatea de a-şi pune în valoare şi de a 
evidenţia propriile capacităţi, favorizând interacţiunea tuturor 
factorilor psihici ce contribuie şi influenţează activitatea de 
cunoaştere, dezvoltarea curiozităţii şi dorinţei de a dezlega tainele 
acestuia.
       Opţionalul ales este un bun pretext pentru elevi de a le imprima 
o solicitare constructivă şi în acelaşi timp dinamică.
       El oferă o plăcută şi deconectantă „căutare” de soluţii în 
rezolvarea unor situaţii problematice prin cultivarea perseverenţei , 
încrederii în sine şi a voinţei.

Universul Teatrului VI Kondratovici Lenuța 

Cursul opţional Universul teatrului  îşi propune sensibilizarea 
elevilor faţă de artă, descoperirea aptitudinilor actoriceşti – 
interpretative, familiarizarea cu „lumea teatrului” (actori, 
scenarişti, scenografi, operatori, regizori etc.), consolidarea 
noțiunilor teoretice privind speciile literare studiate atât ale 
genului epic, cât și ale genului liric) prin activitățile de 
postlectură. Asumarea unui rol sau a unei sarcini reprezintă o 
responsabilitate. Copiii își pot exprima bucuria de a crea, de a 
recunoaște unele elemente ale contextului cultural, local, 
național și universal. Cursul creează un cadru favorabil 
exprimării libere, stimulează munca în echipă şi contribuie la 
socializarea copiilor. Aceştia îşi formează o atitudine degajată, 
lipsită de emoţii, se adaptează la cerinţele scenei şi ale 
publicului.

Literatura, pictura, muzica și teatrul VI Mezei Mihaela-Petronela

Opţionalul propus urmăreşte o schimbare a viziunii elevilor asupra 
cărții, a literaturii, orientând-o spre întâlnirea 
fructuoasă cu celelalte arte: muzica, pictura, şi teatrul. Scopul 
educaţiei  literar-artistice este să înveţe elevii să se orienteze în 
peisajul cultural din toate timpurile şi de pretudindeni. 
Fiind unanim cunoscut interesul elevilor pentru mijloacele moderne 
de comunicare, folosite adesea în detrimentul lecturii, opţionalul 
este în aşa  fel  conceput,  încât  să  exploateze  statutul  de  fan  al  
televizorului/internetului  al  elevului,  deturnându-l  în  favoarea  
accesării  literaturii  prin 
vizionarea de filme- ecranizări ale unor texte cunoscute din 
literatura română sau a unor spectacole teatrale. 

Studiul Istoriei Recente a României 
prin mijloace digitalizate VII Tun Daniel-Liviu

Opționalul este un studiu al istoriei României secolului XX prin 
intermediul căruia veți afla aspecte de istorie națională, veți 
cunoaște istoria bunicilor, a oamenilor din trecutul apropiat. Scopul 
opționalului este să vă ajute la reconstruirea imaginii trecutului prin 
utilizarea mijloacelor moderne, folosind eficient și cu succes 
calculatorul. În cadrul opționalului veți învăța cum să utilizați 
platforma educațională Google for Education, integrând elementele 
de istorie în cadrul aplicațiilor informatice.

Concepte ale științei aplicate în viața 
de zi cu zi VIII Balazs Lenuța

Obiectivul fundamental al acestui opțional îl constituie dezvoltarea 
competențelor cognitive și competitive la disciplina matematică, a 
tuturor elevilor care urmează să susțină examenul de Evaluare 
Națională.
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