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1. 
 Matematică și 

științe, Consiliere și 

orientare 

Educație 

ecologică și de 

protecție a 

mediului 

I-a A  

1h/săpt. 

Înţelegerea şi utilizarea noţiunilor elementare 

referitoare la protecţia mediului înconjurător; 

Formarea şi exersarea capacităţilor de explorare/ 

investigare a mediului înconjurător; 

Formarea unei atitudini motivante şi responsabile 

faţă de menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediul 

înconjurător. 

Prof.înv. primar 

Hîrlav Maria 

2.  Om și societate Educație pentru 

societate 

I-a A  

1h/săpt. 

Aplicarea unor norme elementare de context în viaţa 

cotidiană;   

Manifestarea unor deprinderi de comportament 

moral-civic în context de viaţă din mediul cunoscut; 

Cooperarea cu ceilalţi pentru rezolvarea unor sarcini 

simple de lucru, manifestând disponibilitate. 

Prof. înv. primar 

Hîrlav Maria 

3.  Om și societate, 

Consiliere și orientare 
Mai întai 

caracterul 

I-a A  

1h/săpt. 

 

 

 

 

 

 

 

Explorarea în contexte concrete de viață, a unor 

trăsături de caracter; 

Manifestarea, în context de viață din mediul 

cunoscut, a unor trăsături pozitive de caracter; 

Raportarea la manifestări comportamentale proprii 

sau ale altor persoane. 

Prof.înv. primar 

Hîrlav Maria 

Nr. 

crt. 

Disciplina/aria 

curricular/ariile 

curriculare 

Denumire CDȘ Grupa/ clasa Descriere Cadru 

didactic 

propunător 

 

CICLUL PRIMAR 
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Educație fizică ,sport 

și sănătate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joc și mișcare a II-a B 

1h/săpt. 

 

     Potenţialul jocurilor de mişcare poate fi utilizat şi 

pentru consolidarea cunoştinţelor pe care copiii le 

dobândesc la alte discipline de studiu (limba română, 

matematică, ştiinţele naturii etc.). Jocul presupune 

reguli şi respectarea lor, astfel disciplina Joc şi 

mişcare contribuie la dezvoltarea morală a copilului 

şi permite o mai bună integrare şcolară şi socială a 

acestuia. Ca urmare a situaţiilor favorabile sau 

nefavorabile cu care se confruntă copilul în timpul 

jocului, el va trăi o gamă largă de stări afective – 

bucurie, tristeţe, mulţumire, entuziasm, plăcere. 

Copilul are ocazia să cunoască aceste stări, să le 

înţeleagă şi să înveţe să le controleze, astfel încât să 

aibă un comportament echilibrat, la şcoală şi în 

societate. 

 

 

Prof.înv.primar 

Ciucanu Mirela 

 

5. 

Consiliere şi orientare 

 
Educaţie pentru 

prevenirea 

riscului rutier 

a II-a B 

1h/săpt. 

     Disciplina are un accentuat caracter explorator şi 

practic-aplicativ, care presupune implicarea directă a 

elevilor. Sarcinile de lucru pot fi realizate individual, 

în perechi/ echipă, independent sau facilitate de 

cadrul didactic. Proiectele pe care elevii le pot realiza 

la orele de Educaţie pentru prevenirea riscului rutier 

vor avea teme adecvate vârstei lor şi se pot referi la 

probleme specifice ale siguranţei rutiere. Activităţile 

de învăţare sunt variate şi antrenante, reuşind să-l 

plaseze pe elev în situaţii similare celor din viaţa 

reală. 

 

Prof.înv.primar 

Ciucanu Mirela 

6. Om şi societate şi 

Consiliere şi orientare 
Mai întâi 

caracterul 

a II-a B 

1h/săpt. 

    Disciplina ,, Mai întâi caracterul ,,contribuie la 

realizarea profilului de formare al micului școlar, din 

perspectiva unor aspecte considerate esenţiale: 

autocunoaștere, competențe socio-emoționale, 

competențe de relaționare, managementul conduitei 

personale, calitatea vieţii individuale în raport cu 

sine, cu ceilalţi, cu mediul înconjurător. . Ideea de 

bază a opționalului  propus o reprezintă 

sensibilizarea elevilor asupra rolului şi importanţei 

formării şi dezvoltării caracterului propriu, a unei 

culturi a caracterului, precum şi interiorizarea şi 

asumarea trăsăturilor relaţional-valorice pozitive – ca 

Prof.înv.primar 

Ciucanu Mirela 



 

parte a dezvoltării generale – prin orientarea 

finalităților educației către dimensiunile 

fundamentale ale existenței umane: a ști, a face, a fi, 

a conviețui 

 

 

7. Om și societate, 

Matematică și Științe 

ale naturii 

Educație 

financiară 

a III-a A/B 

1h/săpt. 

    Disciplină unde elevii învață cum trebuie să 

gestioneze banii cu responsabilitate, cum să 

economisească și cum să folosească banii ca un 

instrument care să-i ajute să aibă o viață mai bună. 

 

 

Prof. înv. primar 

Hăinală Ildiko 

Maria Doina/ 

Înv. Teslovan 

Alexandra 

 

 

 

8. Consiliere și orientare Educație pentru 

prevenirea 

riscului rutier 

a III-a A/B 

1h/săpt. 

Prin intermediul acestui opțional elevii vor învăța 

cele mai importante reguli de circulație: cum circulă 

pe trotuar, cum traversează strada, cum circulă cu 

bicicleta, semnificația unor indicatoare rutiere. 

Prof. înv. primar 

Hăinală Ildiko 

Maria Doina 

Înv. Teslovan 

Alexandra 

 

 

9. Om și societate, 

Matematică și Științe 

ale naturii 

Educație 

financiară 

a IV-a  

1h/săpt. 

    Prin studiul disciplinei opționale  se urmăresc 

următoarele finalități: 

-sensibilizarea elevilor cu privire la problematica 

banilor și băncilor; 

-formarea unor capcități de explorare /investigare a 

fenomenului bancar; 

-formarea unor deprinderi și abilități de utilizare a 

unor mijloace și tehnici bancare; 

-identificarea intereselor proprii și a unor mijloace de 

economisire și gestionare a banilor.  

 

Prof. înv. primar 

Cojocar Laura 

Maria 

10.  Om și societate și 

Științe ale naturii. 
Educație pentru 

sănătate 

A IV-a  

1h/săpt. 

    Opționalul își propune promovarea sănătății și a 

stării de bine a elevului; 

-dezvoltarea personală a elevului; 

-prevenirea accidentelor și a comportamentelor cu 

risc pentru sănătate, prevenirea atitudinii negative 

față de sine și viață, prevenirea conflictelor 

interpersonale, a dezadaptării sociale și a situațiilor 

de criză. 

 

Prof.înv.primar 

Cojocar Laura 

Maria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLUL GIMNAZIAL 

1. Om și societate 

 
Mediul geografic, 

prietenul meu 

a V-a 
  1h/săpt 

Opționalul se adresează elevilor de clasa a V-

a și își propune să stimuleze înțelegerea legăturii 

dintre noțiunile teoretice dobândite și viața de zi cu zi. 

Cursul își propune să înzestreze elevul cu un set de 

competențe, valori și atitudini pentru a-l face capabil 

să dea răspunsuri, prin argumente științifice, la 

întrebări ce țin de realitatea înconjurătoare. 

Familiarizarea cu noi cunoștințe despre mediul 

înconjurător, poluare, forme de poluare, poluatori, 

protecția mediului înconjurător, adaptarea plantelor și 

animalelor la noile condiții de mediu. 

Opționalul s-a născut din dorința de a 
diversifica preocupările elevilor, de a le ocupa 
timpul liber într-un mod plăcut, de a le dirija 
vizionările TV spre emisiuni utile și interesante, de a 
le cultiva interesul pentru cunoaștere. În acest opţional 
intenţionez să valorific pasiunea elevilor pentru 
navigarea pe Internet, vizitele în natură, lecturarea 
unor cărţi cu un conţinut atractiv. Elevii vor avea 
prilejul de a contribui la găsirea unor explicaţii 
ştiinţifice, răspunsuri la întrebări pe care şi le puneau 
în legătură cu anumite aspecte ale lumii vii . 

Prof. Daroși 

Gabriel 



 

2.    Limbă și comunicare Universul 

teatrului 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a VI-a 
  1h/săpt 

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  

Prof. 
Kondratovici 

Lenuța 

3.  Limbă și comunicare Literatura, 

pictura, muzica și 

teatrul 

a VI-a  
1h/sapt. 

    Prin literatură înțelegem CARTE. Cartea poate fi 

considerată un depozit complet al inteligenţei 

omeneşti, conţinând în filele ei cunoştinţe, 

sensibilitate, fapte care le păstrează intacte un timp 

nelimitat.. 

Este un prieten credincios al omului, care arată 

drumul spre izbândă.   

    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.  

 

Prof. Mezei 
Mihaela 



 

 

 
4.  Om și societate Istoria 

Holocaustului. 

Istoria Recentă 

a României 

a VII-a 
 1h/săpt 

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. 

Dir. Prof. Tun 

Daniel Liviu 

5.  Matematică și științe ale 
naturii 

Concepte ale 

științei aplicate 

în viața de zi cu 

zi 

a VIII-a 
1h/săpt 

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. 

Prof. Balazs 

Lenuța 

 

 

 


