
Liceul Teoretic Filadelfia, Suceava 

Notă:  Vă rugăm să completați cele 3 opțiuni, fiindu-ne utile în cazul în care un opțional nu va fi susținut datorită numărului mic de elevi. 

OFERTĂ 	OPȚ IONALE 	2018 ‐2019 	
	

Consiliul	de	Administraţie	al	Liceului	Teoretic	Filadelfia	a	hotărât	ca	în	anul	şcolar	2018‐2019	opţionalele	să	fie	abordate	altfel...mai	atractiv,	mai	creativ,	mai	original.	Sperăm	să	și	reușim!	Orele	de	
opţional	se	vor	desfăşura	în	ziua	de		miercuri,	o	dată	la	două	săptămâni,	în	intervalul	orar	12‐14.	

	

I.Pentru	învăţământul	gimnazial	Liceul	Teoretic	Filadelfia	propune	următoarea	ofertă:	
Nr. 
crt. Denumirea cercului Profesorul Clasa Descrierea cercului / Ce ne propunem sa le oferim elevilor? 

1. ECOEDUCAŢIE	
pentru	şcoli	verzi	 Elisabeta	Dascălu		 Cls.	V‐VIII	

2h/	2săpt	

Proiectul	Școala/comunitatea	mea	verde	din	cadrul	cursului	opțional	va	fi	atât	un	succes	colectiv,	cât	și	unul	individual	pentru	că	se	va	purcede	la		
învăţarea	noţiunilor	de	cetățenie	activă.	Promovarea	la	nivel	național	a	realizărilor	și	experiențelor	deosebite	din	cadrul	cursului	opțional	pe	pagina	
de	internet	a	proiectului:	www.scoliverzi.ro.	

2. 

GEOŞTIINŢE	
‐	de	la	secretele	
trecutului	la	

viitorul	planetei	

Cornelia		
Șarban	

Cls.	V‐VIII	
2h/	2săpt	

							Mai	puțină	teorie	și	mai	multă	învățare	prin	jocuri	și	activități	practice;		Învățare	într‐un	cadru	mai	puțin	rigid,	mai	prietenos,	deoarece	manualele	
digitale	 și	 resursele	multimedia	vor	 fi	mai	aproape	de	mediul	 lor	preferat	de	 interacțiune;	Dezvoltarea	unui	simţ	al	 responsabilității	 individuale	 și	
comunitare	 în	 raport	 cu	 natura;	 Învățarea	 prin	 jocuri	 și	 activități	 în	 aer	 liber;	 dacă	 vremea	 permite,	 o	 parte	 din	 orele	 alocate	 opționalului	 pot	 fi	
realizate	și	în	aer	liber,	în	spațiul	verde	din	parcul	școlii	sau,	dacă	nu	e	posibil,	într‐un	cadru	mai	puțin	formal;	

3. Pagini	web	la	cheie	 Anca‐Cristina	Purice	
Steluța	Hrișcă	

Cls.	VI‐VIII	
2h/	2	săpt	

Acest	curs	are	ca	principal	obiectiv	realizarea	de	către	fiecare	elev	a	unui	site	web.	Cursul	oferă	elevilor	oportunitatea	de	a	se	specializa	 într‐un	
domeniu	de	vârf.	Cu	un	mimim	effort	elevii	vor	învăța	să	proiecteze	și	să	realizeze	pagini	web	și	chiar	site‐uri	simple.sau	mai	complexe.	

4. Equal	skills	 Anca‐Cristina	Purice	
Steluța	Hrișcă	

Cls.	V‐	VI	
2h/	2	săpt	

Este	un	program	oferit	de	Fundația	ECDL	adresat	începătorilor,	celor	care	se	tem	sau	care	se	simt	puțin	depășiți	de	noile	tehnologii.	Scest	program	
a	 fost	gândit	ca	un	program	 flexibilde	 învățare	care	să	ofere	cea	mai	completă	 introducere	 în	 lumea	calculatoarelor,	conferind	abilitățile	de	bază	de	
utilizare	a	calculatorului.	

5. Curs	de	design	
interior	

Designer	
Manuela	Cosovanu	

Cls.	VII‐VIII	
2h/	2săpt	

Este	un	curs	care	Îmbină	teoria	cu	practica,	punând	accent	pe	descoperirea	la	pas	a	orașului	Suceava.	Este	esențial	să	experimenteze	orașul,	să	fie	
ghidați,	încurajați	să‐l	înțeleagă	în	diverse	feluri.	Întorși	în	clasă,	analizează	împreună	cu	arhitectul	ceea	ce	au	aflat		și	în	cele	din	urmă	 ,,construiesc,,	
fel	de	fel	de	lucruri.	Copiii	învață	să	reducă	la	scară	și	să	înțeleagă	ce	este	aceea	o	reprezentare	în	plan	sau	o	fațadă	sau	ergonomie.	Învață	și	despre	
regulamentul	urban	și	importanța	lui.	

6. 
VOLEI	(fete)	
‐	căutând	

performanța!	

Hanuseac	
Daniel	

Cls.	V‐VIII	
2h/	2săpt	

„Suntem	cei	mai	buni!”„Am	învins!”„Suntem	campioni!”	Dacă	vrei	ca	şi	tu	să	spui	aceste	fraze,	vino	alături	de	noi	la	cursul	de	volei!	Se	va	munci	din	
greu	la	antrenamente,	iar	cei	mai	buni	şi	seriosi	vor	reprezenta	şcoala	în	concursuri.	Ne	vom	şi	distra,	astfel	încât	voi,	elevii,	să	veniţi	la	acest	curs	de	
plăcere,	lăsând	în	urma	inhibiţiile	şi	timiditatea.	Haideţi	să	facem	sport	cu	zâmbetul	pe	buze!		

7. 
VOLEI	(băieți)	
‐	căutând	

performanța!	

Georgescu	
	Narcis	

Cls.	V‐VIII	
2h/	2săpt	

„Suntem	cei	mai	buni!”„Am	învins!”„Suntem	campioni!”	Dacă	vrei	ca	şi	tu	să	spui	aceste	fraze,	vino	alături	de	noi	la	cursul	de	volei!	Se	va	munci	din	
greu	la	antrenamente,	iar	cei	mai	buni	şi	seriosi	vor	reprezenta	şcoala	în	concursuri.	Ne	vom	şi	distra,	astfel	încât	voi,	elevii,	să	veniţi	la	acest	curs	de	
plăcere,	lăsând	în	urma	inhibiţiile	şi	timiditatea.	Haideţi	să	facem	sport	cu	zâmbetul	pe	buze!		

8. 
BASCHET	

‐	lupta	de	sub	coș!	
(mixt)	

Ciprian‐	Corneliu	
Șarban		

Annette	Gray	

Cls.	V‐VIII	
2h/	2săpt	

Baschetul	 este	 	un	 	 sport	 	 competitiv,	 	 care	 	dezvoltă	 	 spiritul	 	de	 	 echipă,	 îndemânarea,	 agilitatea,	 rapiditatea,	 sănătatea	 	 cardiovasculară	 	 şi		
încrederea		în		forţele		proprii.		De	asemenea,	baschetul	este	un	sport	care	presupune		inteligenţă,	sacrificiu,	rezistentă	nervoasă	şi	este	practicat	atât	
de	fete,	cât	şi	de	băieţi.	

Vino	alături	de	noi	la	cursul	de	baschet!	Se	va	munci	din	greu	la	antrenamente,	iar	cei	mai	buni	şi	seriosi	vor	reprezenta	şcoala	în	concursuri.	Ne	
vom	şi	distra,	astfel	încât,	să	veniţi	la	acest	curs	de	plăcere.		

9. FILArmonia	KIDS	 Corneliu	Matei	 Cls.	V‐VIII	
2h/	2săpt	

Corul	–	este	“o	orgă	umană	la	care	dirijorul	cântă	acţionând	nişte	clape	numite		
suflete”,	un	loc	în	care	lucrul	în	echipă	ne	face	să	devenim	prieteni,	o	mare	familie	care	cântă.	Te	aşteptăm	cu	drag	să	trăieşti	alături	de	noi	emoţiile	
scenei!	

10. 
LECTURA	

‐	inspirație	pentru	
viață	

Cornelia	
Badragan			
Daniela	

Manolache	

Cls.	V‐VIII	
2h/	2săpt	

Intră	 în	minunata	 lume	a	cărţilor!	Aici	vei	afla	cum	 te	pot	ajuta	cărţile	să	 te	exprimi	 frumos,	să	ai	un	vocabular	bogat,	să	relaţionezi	 frumos	cu	
ceilalţi	şi	să	fii	mai	creativ.	

De	ce	citim?	Pentru	a	înțelege	mai	bine	viața,	pentru	a	ne	înțelege	mai	bine	pe	noi,	pentru	a	ne	desprinde	de	realitate	atunci	cand	dorim,	pentru	a	
trai	mai	multe	experiente	si	de	ce	nu,	pentru	a	ne	distra.	Cartea	nu	este	un	simplu	obiect,	ci	ghidul	nostru	in	marea	aventură	numită	viață.	

11. Tehnici	de	
supraviețuire	 Nicoleta	Dascălu	 Cls.	V‐VIII	

2h/	2săpt	
Dezvoltarea	capacitățile	de	autocunoaștere	și	atitudinilor	pozitive	față	de	sine	și	față	de	colegi,	în	situații	și	locuri	diferite.	Elevii	vor	fi	capabili	să	

facă	față	situațiilor	neprevăzute,	vor	ști	să	acorde	primul	ajutor	și	îți	vor	forma	abilități	de	a	iniția	acțiuni	de	salvare.	

12. Chimia	și	Viața	 Valerica	
Ignătescu	

Cls.aVIII‐a	
2h/	2săpt	

								Activitățile	experimentale	din	chimie	asigură	o	percepere	mai	profundă	a	acestei	discipline	precum	și	impactul	în	viața	de	zi	cu	zi	a	proceselor	
chimice.	Calitatea	apei,	reacțiile	în	gelatină,	cristalizările,	sublimarea	sunt	câteva	dintre	experimentele	propuse	de	acest	opțional.	

13. Lumea	Formelor	 Daniel‐Iulian	
Jaucă	

Cls.	V‐VIII	
2h/	2săpt	

Copiii	 a	 căror	personalitate	 artistico‐plastică	 este	 foarte	puternică,	 au	ocazia	 să‐şi	materializeze		visurile		 în	 forme	 tridimensionale	 cu	ajutorul	
celui	mai	comun	dar	fascinant	material:	pământul(argila).		

Dezvoltarea	 capacităţilor	 creatoare	 ca	 şi	multiplele	 posibilităţi	 de	 transpunere	 practică	 a	 creativităţii	 elevilor,	 se	 pot	 realiza	 prin	 dezvoltarea	
imaginaţiei,	a	spiritului	de	observaţie	prin	formarea	unor	noi	priceperi	şi	deprinderi	specifice	artei	modelajului.		

Caracterul	 ludic	al	actului	de	creaţie,	ne	 încurajează	 în	organizarea	unor	exerciţii	–	 joc,	urmărind	realizarea	unor	 lucrări	cu	caracter	 fantastic	–	
imaginar,	alcătuite	din	elemente	dispărute	dar	cunoscute,	scopul	final	declarat	fiind	acela	de	a	obţine	o	forma	nouă,	originală.	

Președinte	CA,		 	 	 	 Director,	
Prof.	Bădeliță	Ioan		 	 	 	 Prof.	Nichifor	Magdalena	Gabriela	 	 	 Numele	şi	prenumele	elevului	/	Clasa	............................................................................	
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