
Liceul	Teoretic	Filadelfia,	Suceava 
O F E R TĂ  O P Ț I O N A L E  2 0 1 9 - 2 0 2 0  

Consiliul	de	Administraţie	al	Liceului	Teoretic	Filadelfia	a	hotărât	ca	în	anul	şcolar	2019‐2020	opţionalele	să	fie	abordate	altfel...mai	atractiv,	mai	creativ,	mai	original.	Sperăm	să	și	reușim!	Orele	de	opţional	se	vor	desfăşura	o	dată	la	două	săptămâni.	
I.Pentru	învăţământul	liceal,	Liceul	Teoretic	Filadelfia	propune	următoarea	ofertă:	
Nr.	
crt	

Denumirea	
optionalului	 Profesori	 Clasele	 Descrierea	optionalului	

1. FILArmonia	 	Prof.Corneliu	Matei		
Prof.	Marin	Ureche	

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	

	

Amalia	Georgescu	
Aurora	Vatamaniuc	

	Prof.	Dragoș‐Bogdan	Zigoli	

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.		
Ciprian‐Cornel	Șarban	

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.	Narcis	Georgescu	 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.	Albert	Cȋrdei	

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. 
Curs	de	design	
interior	și	

gardening	ideas	
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.	

7. 
Academia 

răspunsurilor 
(apologetică) 

Prof.Adrian Bodnărescu 
Prof. George Cheia 

Cls	IX‐XII	
2h/2săpt 

Să știi de ce crezi și de ce crezi…Apologetica sau apărarea credinței este necesară în lumea noastră deoarece suntem asaltați de numeroase curente de idei. Scopul este să fim edificați în credință și 
să împărtășim cu alții mesajul aducător de viață al Domnului Isus Hristos. 

8. Literatură și film Prof.  Alina Cazac 
Prof.  Adina-Elena  Telescu 

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. 

9. Robotică Prof. Lucian Cosovanu Cls. IX – XII 
2h/2sapt 

Veți dobândi cunoștințe despre concepte de fizică, electronica și programare, care ajută în dezvoltarea imaginației și competențelor în domeniul roboticii. Vom aprofunda următoarele etape de 
cunoaștere-fizică, electronică, explorarea robotului și rezolvarea autonomă de problem cu ajutorul lui, crearea de mașinării sau sisteme de la 0, proiecte care au aplicabilitate în viața reală. 

10. Compoziție Prof. Corneliu Matei Cls. IX – XII 
2h/2sapt 

Acest optional se adresează copiilor care au un spirit imbibat cu creativitate sau măcar dorința de a deveni creativi. Ȋn cadrul acestui curs vom adapta textele diferitelor cântece internaționale, vom 
compune linii melodice și texte pe diverse teme religioase, vom scrie partituri, vom ȋncerca să facem aranjamente muzicale la diverse imnuri vechi pentru a le actualize ȋntr-un suflu mai nou. 
 
 

11. Fitness …. Cls. IX – XII 
2h/2sapt 

Practicat	ca	sport,	fitness‐ul	presupune	abilitati	de	atlet:	agilitate,	echilibru	si	viteza.	Pentru	sanatate,	este	benefic	numai	daca	il	practici	regulat.	In	plus,	fitnessul	te	ajuta	sa	
te	simti	bine	si	sa	reduci	riscul	unui	atac	de	cord,	al	cancerului	de	colon,	diabetului	si	tensiunii	ridicate.	Există	trei	tipuri	de	fitness	:		
Exercitiile	de	flexibilitate,	de	exemplu	intinderile,		Aerobicul		și	Fitness‐ul	muscular.	

12. Procesarea 
imaginilor Prof. Anca-Cristina Purice Cls. IX – XII 

2h/2sapt 
Programul oferă posibilitatea de procesare a imaginilor, folosește grafica raster, dar are și posibilitate de a desena vectorial și de a utiliza elemente vectoriale. Pot fi editate fotografii, se pot realiza 
șabloane de desing, pentru a face designul paginilor de titlu ale cărților și revistelor. 

13. Tehnici de 
negociere … Prof. Oana Raluca Crudu  Cls. IX – XII 

2h/2sapt 
Acest optional ȋși propune să te initieze ȋnplanificarea tehnicilor de negociere, pentru că se știe că a eșua să planifici ȋnseamnă a planifica să eșuezi. Atenția acordată planificării unei negocieri poate face 
diferența ȋn orice negociere ȋntrucât ȋți oferă o coerență ȋn acțiuni, te ferește să devii un negociator exclusive reactive și ȋți confer un plus de ȋncredere. 

14. RadioFila Prof. David Daniel Reguș Cls. IX – XII 
2h/2sapt 

Acest opțional oferă elevilor posibilitatea de a intra ȋn contact direct cu munca dintr-un studio profesionist prin intermediul parteneriatului dintre LTF și RVE Suceava. Scopul opționalului este de a crea 
o echipă de redactori și crainici radio care să poată gestiona un post de radio cu toate aspectele legate de acesta. 

15. Oameni de nota 
10 Prof. Loredana Rebeca Bidu Cls. IX – XII 

2h/2sapt 
Optionalul ȋși propune să ȋnvețe elevii cum să se comporte ȋn cadrul UE, să ȋnvețe să fie cetățeni europeni manierați. După ce elevii vor stăpâni bunele maniere “de acsă”, vor ȋnvăța despre maniere din 
diferitele culture europene… 

16. C Sharp Prof. Daniela Narcisa 
Ștefănescu 

Cls. X – XII 
2h/2sapt 

CSharp este un limbaj de programare visual ce este utilizat pe piața muncii. Este un limbaj orientat, obiect actual foarte uzitat în programarea moderă. 

17. Curs	de	limba	
italiană Prof.univ.Ciprian	Popa Cls. X – XII 

2h/2sapt 

Limba italiană este o limbă romanică vorbită de aproximativ 62 de milioane de oameni, din care majoritatea locuiesc în Italia. Se bucură de statutul de limbă oficială în trei țări 
Este complexă, având în vedere dezvoltarea tuturor abilităţilor de comunicare (citire, scriere, vorbire, ascultare), fără a neglija problemele de gramatică, clare, concise şi bine 
structurate. Cursul este structurat pe pachete/module. Veţi beneficia de evaluarea şi consultanţa profesorilor privind performanţele atinse şi parcursul viitor recomandat. 
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