
Liceul	Teoretic	Filadelfia,	Suceava 

Notă:		
Datorită	faptului	că	opționalele	”Focus	Bussines	School”,	”Goethe‐Zertifikat”	și	”Cambridge”	oferă	diplome	recunoscute	internațional,	se	percepe	o	taxa	400	lei/an	școlar/elev.	
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.	

 

O F E R TĂ  O P Ț I O N A L E  2 0 1 8 - 2 0 1 9  
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		............................,	o	dată	la	

două	săptămâni,	în	intervalul	orar	13‐15.	
I.Pentru	învăţământul	liceal,	Liceul	Teoretic	Filadelfia	propune	următoarea	ofertă:	
Nr.	
crt	

Denumirea	
optionalului	 Profesori	 Clasele	 Descrierea	optionalului	

1. ,,FILArmoni
a”	 Prof.	Matei	Corneliu		 Cls.		IX‐XII	

2h/2sapt	 								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.		

2. 

Focus		
Bussines	
School	

	

Marco	Stromberg,	fond.	FBS	
Aurora	Vatamaniuc	

Prof.	Zigoli	Dragoș‐Bogdan	

Cls	IX‐XII	
2h/2sapt	

									Bazat	pe	principii	și	valori	biblice,	aduce	în	prim	plan	antreprenoriatul	și	ideea	de	finanțe.	Alcătuit	din	48	de	lecții,	acoperă	teme	vaste,	cum	sunt:	Cum	să	iți	ții	în	balanță	finanțele?,	Cum	să	
te	pregătești	ca	să	poți	conduce	o	afacere?	sau	Cum	să	păstrezi	valorile	biblice	în	afaceri?	Scopul	acestui	curs	este	de	a	susține	dezvoltarea	financiară	a	indivizilor	și	a	societăților.		
FBS	este	un	instrument	aflat	la	îndemâna	organizațiilor	locale	pentru	a	promova	leadership‐ul	biblic,	pentru	a	creste	numărul	oamenilor	ce	își	vor	crea	propriile	afaceri	și	se	dorește	rezolvarea	
problemei	sărăciei	și	a	șomajului.	Susținem	acest	curs	prin	oferirea	tuturor	materialelor	necesare,	ajutând	cursanții	să	devină	ei	înșiși	profesori	FBS.	

3. 	
Volei	băieți	

Prof.	Șarban		
Ciprian‐Cornel	

Cls	IX‐XII	
2h/2sapt	

„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!		

4. 	
Volei	fete	 Prof.	Georgescu	Narcis	 Cls	IX‐XII	

2h/2sapt	

„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!		

5. 	
Basket	

Annette	Gray,	Asoc.	Hope	for	
children,	Dorohoi	

Prof.	Șarban	Ciprian‐Cornel	

Cls	IX‐XII	
2h/2sapt	

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.		

6. Per	Educatio		
Ad	Lucem	 Prof.	Lefter	Daniela	

Cls	IX‐XII	
2h/2	săpt	

	

Acest	curs	are	ca	scop:	A	instrui	si	mai	ales	a	educa‐	inseamna	a	integra	pe	copil	in	neamul	din	care	face	parte!.	
Abordare	interdisciplinara,	dezvoltarea	unor	sisteme	de	principia,	a	unor	adeziuni	emotionale	si	moral‐estetice	sunt	doar	cateva	atu‐uri	ale	acestui	optional.	

7. Curs	de	design	
interior	 Designer	Manuela	Cosovanu	 Cls	IX‐XII	

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.	

8. 
BLOG	‐	

BLOGGER	‐	
BLOGOSFERA	

Prof.Reguș	David	
Daniel	

Cls	IX‐XII	
2h/2săpt	

La	finalul	cursului	fiecare	elev	va	avea	un	blog	personal	bine	conturat	pe	un	domeniu	in	care	acesta	dovedeste	reale	calitati.	Detinerea	unui	blog	responsabilizeaza	si	determina	elevul	sa	
actioneze	organizat.	Prin	postarile	de	pe	blog	isi	va	crea	un	public	pe	care	apoi	va	trebui	sa‐l	fidelizeze	aplicand	strategii	diverse.	

9. GOETHE‐
ZERTIFIKAT	 Prof.	Boiciuc	Raluca	 Cls	IX‐X	

2h/2săpt	

Indiferent	de	planurile	dumneavoastră	de	viitor,	cunoașterea	limbii	germane	vă	deschide	perspective	nemărginite.	Învățarea	limbii	germane	presupune	însușirea	anumitor	abilități,	prin	
care	vă	puteți	spori	calitatea	vieții	personale	și	profesionale.	

Aveți	 nevoie	de	 un	 document	 recunoscut	 la	 nivel	 internațional	 care	 să	 certifice	 cunoștințele	 dumneavoastră	 de	 limba	 germană?	Vă	 oferim	 examene	 de	 limba	 germană	 pentru	 toate	
nivelurile	de	limbă	propuse	de	Cadrul	European	Comun	de	Referință	pentru	Limbi	(CECRL):	de	la	A1	pentru	începători	până	la	C2	pentru	cel	mai	înalt	nivel	lingvistic	

10. 
Pas cu pas spre 
învățarea limbii 

engleze 
Prof. Zigoli Dragoș Bogdan  Cls IX-XII 

2h/2săpt 

       Certificatele de engleză se bazează pe cercetare în domeniile predării și învățării eficiente. Acestea motivează persoanele de toate vârstele și cu orice nivel de cunoștințe să își dezvolte abilități practice 
pentru lumea reală. Fiecare diplomă de limba engleză se adresează unui nivel din Cadrul European Comun de Referință (CEFR) și ajută elevii să își îmbunătățească pas cu pas abilitățile de vorbire, scriere, 
citire și ascultare.Indiferent de obiectivele pe care le aveți, certificatele Cambridge English reprezintă o marcă a excelenței, fiind recunoscute de mii de organizații din întreaga lume. 

11. 
Lectura- 
inspirație 

pentru viață 
Prof.  Manolache Daniela  

Cls IX-XII 
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. 

12. Literatură și film Prof.  Ghițu Alina  
Prof.  Telescu Adina-Elena  

Cls. IX – XII 
2h/2sapt 

Opționalul își propune analiza tipurilor de comunicare artistică, înțelegerea punctelor de interferență între acestea și a modului de transmitere a mesajului sensibil. Se va urmări cultivarea și dezvoltarea 
imaginației audio-vizuale a copiilor prin oferirea unor proiecții audio- vizuale a operelor literare pe care aceștia vor trebui să le lectureze în prealabil. 

13. 
Geografia 
Obcinelor 
Bucovinei 

Prof. Șarban Ciprian-Cornel  Cls. IX – XII 
2h/2sapt 

          Pentru elevii care nu au contact direct cu spațiul geografic, multe din noțiunile studiate la Geografie nu rămân decât niște informații seci, abstracte, nedigerabile minții. Opționalul ”Geografia 
Obcinelor Bucovinei” are câteva obiective clare: să faciliteze cunoașterea spațiului geografic românesc începând chiar cu cele mai apropiate unități montane, observarea ”pe viu” a formelor de relief din 
regiune, înțelegerea noțiunilor de bază din geomorfologie, identificarea diferitelor tipuri de roci dar și a elementelor de floră și faună locală. Un plus ar fi și cunoștințele precum orientarea spațială (cu sau 
fără hartă), tehnici de supraviețuire în cadrul natural, protecția mediului, utilizarea tehnologiei moderne în activitățile turistice, etc. Lecțiile teoretice susținute în clasă vor alterna cu aplicațiile practice 
realizate pe anumite trasee turistice montane, sau în stațiunile turistice din județul Suceava. 

14. ROBOTICĂ 
Prof. de fizică din LTF  

L. Dan Milici, prof. dr. ing. 
prodecan FIESC 

Cls. IX – XII 
2h/2sapt 

          Vom face activități destinate creativității științifice și tehnice, prezentări și prelegeri pe anumite teme de interes cu scop motivational; 
Veți afla despre viitorul științei și tehnologiei:Roboți în spațiu: Curiosity; Automobilul cu hydrogen;  Modele de gândire într-o societate bazată pe cunoaștere; 

15. Contemporary 
English Prof. Crudu Oana-Raluca Cls. IX – XII 

2h/2sapt 

          Engleza vorbita si engleza scrisa? Vorbim despre doua lucruri diferite? Da. Vrei sa iti completezi cunostintele de limba engleza, cu elemente ce tin exclusiv de limba vorbita in Anglia si Statele Unite 
ale Americii? Iti propunem optionalul Contemporary English – pentru a studia diferentele dintre cum se vorbeste si cum se scrie in limba engleza. Vei invata elemente de topica, gramatica, idioms, phrasal 
verbs, vocabulary, care sa te edifice asupra a cee ace va trebui sa “auzi” cand vei ajunge in una din tarile vorbitoare de engleza. 

16. 
How to be a 
successful 

employee/employer? 
 

Prof. Crudu Oana 
Sales Manager in Deichmann 

Antonela Loghin 

Cls. IX – XII 
2h/2sapt 

          Vrei sa fii cool atunci cand mergi la un interviu si sa reusesti sa iti impresionezi viitorul sef? Sau poate vrei sa fii un viitor sef foarte bine pregatit, care stie sa isi aleaga angajatii? Iti propunem un 
optional care va fi altfel. Vei invata sa iti pregatesti un CV impecabil, sa te prezinti la un interviu si sa reusesti sa iti convingi seful ca esti cel mai bun; vei participa la workshop-uri pe tema comunicarii 
eficace la locul de munca, implementare strategii dezvoltare,etc. Vom beneficia si de prezenta si indrumarea unui om cu vasta experiență în domeniu, Area Sales Manager in Deichmann, Antonela Loghin. 

Președinte CA,      Director,       Numele şi prenumele elevului / Clasa .............................................................. 
Prof. Bădeliță Ioan                     Prof. Nichifor Magdalena Gabriela      Opțiunea nr. 1 .................................................................................................... 
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