
Liceul Teoretic Filadelfia, Suceava 
O P Ț I O N A L E  L I C E U  2 0 2 1 - 2 0 2 2  

 
Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic Filadelfia a hotărât ca în anul şcolar 2021-2022 opţionalele să fie abordate altfel...mai atractiv, mai creativ, mai original. Sperăm să și reușim!  
Orele de opţional se vor desfăşura astfel: 2 ore/ 2 săptămâni. 
 

Pentru învăţământul liceal  Liceul Teoretic Filadelfia propune următoarea ofertă: 
Nr. 

crt. 
Denumirea cercului Profesorul Clasa Descrierea cursului / Ce ne propunem  sa le oferim  elevilor? 

1.  Debate    

Prof. Cazac Alina 

& Prof. Marici 

Carmen 

IXA 

În proximitatea ariilor curriculare Limbă şi comunicare şi Om şi societate, opționalul de Dezbatere şi Argumentare îi învață pe elevi 

despre cum să ia decizii şi să găsească soluții. E despre limbaj, despre om, despre o societate în care puterea este dată, nu de ceea ce 

e material, ci de cunoştință. 

2.  Educație juridică 
Prof. Dascălu 

Nicoleta 
IXB 

Scopul opționnalului este unul complex: promovarea libertăţii, întărirea democrației, susţinerea statului de drept, buna guvernare, 

promovarea şi apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Obiectivul principal este educarea ELEVILOR în spiritul 

respectării legii. 

3.  

Limbaj de 

programare 

“PYTHON ”   

prof.Purice Anca-

Cristina 
XA 

Disciplina opţională Limbajul de programare Python îşi propune să deschidă orizontul elevilor care au o pregătire de bază la 

Informatică, prezentând un nou limbaj de programare, limbaj de mare actualitate - care este în acelaşi timp uşor de învăţat și atractiv. 

Urmărind trendul internaţional, trebuie menţionat că limbajul Python este cuprins în programa oficială de studiu pentru liceu în 

Statele Unite ale Americii şi în unele dintre ţările Europei Occidentale. 

4.  Basic English 
Prof. Maftean 

Adriana Ancuța 
XB 

Ai vrea să îți consolidezi cunoștințele în domeniul limbii engleze? Hai la cursul de traduceri, unde împreună vom traduce texte 

literare încă netraduse în limba engleză și le vom publica într-un mic volum în care va apărea și numele tău. 

5.  

Comunicare, 

Publicitate și Relații 

Publice   

Prof. Crudu Oana-

Raluca 
XC 

Despre Era comunicării și a tehnologiei. Era societăților care se dezvoltă cu și prin oameni. Cu alte cuvinte, opționalul Comunicare și 

Relații publice își alege participanții, pregătindu-i să se adapteze la lumea în care trăim prin abilități de prezenatare, autopromovare și 

strategii pentru interacțiunea cu cei din jur. Cursul include pregătire de specialitate în media și comunicare, precum și activități 

practice. Este destinat nu doar elevilor interesați de o carieră în industria comunicării, ci și celor care doresc să își însușească abilități 

de comunicare, de prezentare, de vorbit în public etc. 

6.  
 

Volei băieți 

Prof.  

Ciprian-Cornel 

Șarban 

XIA 

„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.  
Safe journey – în 

cadrul JA 

Prof. Zigoli 

Dragoș-Bogdan 
XIB 

Elevii învață importanța realizării planurilor, strategiilor personale și profesionale bazate pe instrumente preventive necesare unui 

parcurs financiar și social reusit. 

8.  Dare to speak! 
Prof. Maftean 

Adriana Ancuța 
XIC 

Opționalul se adresează elevilor de liceu care doresc să deprindă abilitatea de a se exprima cu încredere in limba engleză și să facă 

față cu brio diverselor SITUAȚII PRACTICE din viața de zi cu zi. Daca te afli în postura de a cunoaște bazele limbii engleze dar 

încă ai dificultăți de a comunica liber/ fluent atunci când este nevoie, te invit sa te înscrii la opționalul Dare to Speak! 

9.  Radio FILA 
Prof. Reguș David-

Daniel 
XIIA 

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. 

10.  
Tehnici de prim 

ajutor 

Prof. Gherasim 

Elisabeta 

Mihălescul Sorin 

XIIB 

Tehnicile de prim-ajutor pot salva foarte multe vieţi. Cunoştinţele minime despre cum se poate interveni în cazul unei situaţii-limită 

pot îndepărta pericolul. Medicii recomandă tuturor persoanelor să fie responsabile şi să aplice tehnicile de prim-ajutor atunci când 

este cazul. 

11.   
Limbajul muzicii de 

la minor la major 
Prof. Ureche Marin XIIC 

Grup instrumental 

Președinte CA,      Director, 
Prof. Bădeliță Ioan     Prof. Nichifor Magdalena Gabriela    


