
 
Nr. înr. 1733/21.12.2021 

OFERTA DE CDȘ 2022-2023 

 

În Școala Gimnazială nr. 7 Buzău, la nivelul învățământului gimnazial sunt stabilite următoarele tipuri 

de opționale: 

a) Opțional de aprofundare 

Definiție: este acel tip de opțional care are ca scop realizarea unui parcurs suplimentar pentru 

dezvoltarea competențelor specifice prevăzute de programa școlară a unei discipline de trunchi 

comun, prin noi activități de învățare. 

Caracteristici: 

– nu necesită denumire și programă nouă; 

– se păstrează aceleași competențe specifice și aceleași conținuturi din programa școlară de trunchi 

comun; 

– se elaborează un document, anexă la programa școlară de trunchi comun, care cuprinde: 

• justificarea propunerii acestui tip de opțional, pe baza unei analize de nevoi realizate la nivelul clasei 

respective; 

• lista de noi activități de învățare pentru dobândirea competențelor specifice prevăzute de programa 

de trunchi comun; 

– nu necesită rubrică nouă în catalog; calificativele/notele și absențele se trec în rubrica disciplinei de 

trunchi comun. 

b) Opțional ca nouă disciplină 

Definiție: este acel tip de opțional care introduce o disciplină nouă față de cele incluse în trunchiul 

comun sau în curriculum diferențiat sau introduce noi domenii/teme corespunzătoare unei discipline 

din trunchiul comun sau din curriculum diferențiat ori le dezvoltă pe cele existente. 

Caracteristici: 

– necesită denumire și programă școlară nouă; 

– programa școlară se elaborează respectând structura programelor de trunchi comun; 

– necesită rubrică nouă în catalog. 

GIMNAZIU 

Clasa Denumirea 
opționalului 

Tipul 
opționalului 

Aria 
curriculară 

Durata de 
desfășurare 

Profesor 
propunător 

Clasa a 
V-a A 

Informatică și TIC Opțional de 
aprofundare 

Tehnologii Anul școlar 
2022-2023 

Dașu Narcisa 

Clasa a 
V-a B 

Informatică și TIC Opțional de 
aprofundare 

Tehnologii Anul școlar 
2022-2023 

Dașu Narcisa 



 
Clasa a 
V-a C 

Informatică și TIC Opțional de 
aprofundare 

Tehnologii Anul școlar 
2022-2023 

Dașu Narcisa 

Clasa a 
V-a D 

Informatică și TIC Opțional de 
aprofundare 

Tehnologii Anul școlar 
2022-2023 

Dașu Narcisa 

Clasa a 
V-a E 

Informatică și TIC Opțional de 
aprofundare 

Tehnologii Anul școlar 
2022-2023 

Dașu Narcisa 

Clasa a 
VI-a A 

Educație ecologică și 
de protecție a 
mediului 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Tehnologii Anul școlar 
2022-2023 

Bicoiu Mariana 

Educație fizică și 
sport (HANDBAL) 

Opțional de 
aprofundare 

Educație 
fizică, sport și 
sănătate 

Anul școlar 
2022-2023 

Suditu Adrian 

Clasa a 
VI-a B 

Educație ecologică și 
de protecție a 
mediului 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Tehnologii Anul școlar 
2022-2023 

Bicoiu Mariana 

Educație fizică și 
sport (HANDBAL) 

Opțional de 
aprofundare 

Educație 
fizică, sport și 
sănătate 

Anul școlar 
2022-2023 

Suditu Adrian 

Clasa a 
VI-a C 

Educație ecologică și 
de protecție a 
mediului 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Tehnologii Anul școlar 
2022-2023 

Bicoiu Mariana 

Educație fizică și 
sport (HANDBAL) 

Opțional de 
aprofundare 

Educație 
fizică, sport și 
sănătate 

Anul școlar 
2022-2023 

Deleanu Eugen 

Clasa a 
VI-a D 

Educație ecologică și 
de protecție a 
mediului 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Tehnologii Anul școlar 
2022-2023 

Bicoiu Mariana 

Educație fizică și 
sport (HANDBAL) 

Opțional de 
aprofundare 

Educație 
fizică, sport și 
sănătate 

Anul școlar 
2022-2023 

Bundă Cristina 

Clasa a 
VI-a E 

Educație ecologică și 
de protecție a 
mediului 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Tehnologii Anul școlar 
2022-2023 

Bicoiu Mariana 

Educație fizică și 
sport (HANDBAL) 

Opțional de 
aprofundare 

Educație 
fizică, sport și 
sănătate 

Anul școlar 
2022-2023 

Zaharia Horațio 

„Geometrie de 
plăcere” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Matematică 
și științele 
naturii 

Anul școlar 
2022-2023 

Bunea Diana 

Clasa a 
VII-a A 

Design vestimentar-
crochiuri-schițe 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Arte Anul școlar 
2022-2023 

Nicolae Răzvan 

Lb. și literatura 
română 

Opțional de 
aprofundare 

Limbă și 
comunicare 

Anul școlar 
2022-2023 

Murgociu Luminița 

Clasa a 
VII-a B 

Design vestimentar-
crochiuri-schițe 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Arte Anul școlar 
2022-2023 

Nicolae Răzvan 

Lb. și literatura 
română 

Opțional de 
aprofundare 

Limbă și 
comunicare 

Anul școlar 
2022-2023 

Demte Mihaela 

Clasa a 
VII-a C 

Design vestimentar-
crochiuri-schițe 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Arte Anul școlar 
2022-2023 

Nicolae Răzvan 



 
”Travelling in 
Europe” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Limbă și 
comunicare 

Anul școlar 
2022-2023 

Medianu Rodica 

Clasa a 
VII-a D 

Design vestimentar-
crochiuri-schițe 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Arte Anul școlar 
2022-2023 

Nicolae Răzvan 

Lb. și literatura 
română 

Opțional de 
aprofundare 

Limbă și 
comunicare 

Anul școlar 
2022-2023 

Grozea Monica 

Clasa a 
VII-a E 

Design vestimentar-
crochiuri-schițe 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Arte Anul școlar 
2022-2023 

Nicolae Răzvan 

„Lumea magică a 
chimiei”  

Opțional ca 
nouă disciplină 

Matematică 
și științele 
naturii 

Anul școlar 
2022-2023 

Tudorache Maria 

Clasa a 
VIII-a A 

„Matematica pentru 
toți” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Matematică 
și științele 
naturii 

Anul școlar 
2022-2023 

Tănase Iohana 

Clasa a 
VIII-a B 

„Complemente de 
algebră” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Matematică 
și științele 
naturii 

Anul școlar 
2022-2023 

Oprescu Carmen 

Clasa a 
VIII-a C 

„Matematica 
aplicată” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Matematică 
și științele 
naturii 

Anul școlar 
2022-2023 

Zotolea Mariana 

Clasa a 
VIII-a D 

„Matematica 
altfel...” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Matematică 
și științele 
naturii 

Anul școlar 
2022-2023 

Bunea Diana 

Clasa a 
VIII-a E 

„Matematica 
aplicată” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Matematică 
și științele 
naturii 

Anul școlar 
2022-2023 

Zotolea Mariana 

 

PRIMAR 

Clasa Denumirea 
opționalului 

Tipul 
opționalului 

Aria 
curriculară 

Durata de 
desfășurare 

Profesor 
propunător 

Clasa a 
II-a A 

Programul 
JARomania- 
Dezvoltarea 
abilităților pentru  
viață, modulul 
”Familia mea” 

Opțional de 
aprofundare 

Transcurricular Anul școlar 
2022-2023 

Dumitru Lidia 
Costela 

”În lumea 
poveștilor” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Limbă și 
comunicare 

Anul școlar 
2022-2023 

Clasa a 
II-a B 

Programul 
JARomania- 
Dezvoltarea 
abilităților pentru  
viață, modulul 
”Familia mea” 

Opțional de 
aprofundare 

Transcurricular Anul școlar 
2022-2023 

Negoiță Ionela 
Adriana 

”În lumea 
poveștilor” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Limbă și 
comunicare 

Anul școlar 
2022-2023 

Clasa a 
II-a C 

Programul 
JARomania- 

Opțional de 
aprofundare 

Transcurricular Anul școlar 
2022-2023 

Filip Mihaela 



 
Dezvoltarea 
abilităților pentru  
viață, modulul 
”Familia mea” 

”În lumea 
poveștilor” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Limbă și 
comunicare 

Anul școlar 
2022-2023 

Clasa a 
II-a D 

Programul 
JARomania- 
Dezvoltarea 
abilităților pentru  
viață, modulul 
”Familia mea” 

Opțional de 
aprofundare 

Transcurricular Anul școlar 
2022-2023 

Moraru Simona 

”În lumea 
poveștilor” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Limbă și 
comunicare 

Anul școlar 
2022-2023 

Clasa a 
II-a E 

Programul 
JARomania- 
Dezvoltarea 
abilităților pentru  
viață, modulul 
”Familia mea” 

Opțional de 
aprofundare 

Transcurricular Anul școlar 
2022-2023 

Roșu Mihaela-
Petruța 

”În lumea 
poveștilor” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Limbă și 
comunicare 

Anul școlar 
2022-2023 

Clasa a 
III-a A 

”Tehnici de învățare 
eficiente” 

Opțional de 
aprofundare 

Matematică și 
științele 
naturii 

Anul școlar 
2022-2023 

Găină Nicoleta 

”Educație 
financiară” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Transcurricular Anul școlar 
2022-2023 

Clasa a 
III-a B 

”Tehnici de învățare 
eficiente” 

Opțional de 
aprofundare 

Matematică și 
științele 
naturii 

Anul școlar 
2022-2023 

Stanciu Ștefana 

”Educație 
financiară” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Transcurricular Anul școlar 
2022-2023 

Clasa a 
III-a C 

”Tehnici de învățare 
eficiente” 

Opțional de 
aprofundare 

Matematică și 
științele 
naturii 

Anul școlar 
2022-2023 

Duță Adelina 

”Educație 
financiară” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Transcurricular Anul școlar 
2022-2023 

Clasa a 
III-a D 

”Tehnici de învățare 
eficiente” 

Opțional de 
aprofundare 

Matematică și 
științele 
naturii 

Anul școlar 
2022-2023 

Ungureanu 
Andreea 

”Educație 
financiară” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Transcurricular Anul școlar 
2022-2023 

Clasa a 
III-a E 

”Tehnici de învățare 
eficiente” 

Opțional de 
aprofundare 

Matematică și 
științele 
naturii 

Anul școlar 
2022-2023 

Ungureanu 
Ortansa 

”Educație 
financiară” 

Opțional ca 
nouă disciplină 
 

Transcurricular Anul școlar 
2022-2023 

Clasa a 
IV-a A 

”Orașul nostru” Opțional ca 
nouă disciplină 

Transcurricular Anul școlar 
2022-2023 

Popa Adrian 



 
”Educație 
financiară” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Transcurricular Anul școlar 
2022-2023 

”Educație pentru 
sănătate” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Transcurricular Anul școlar 
2022-2023 

”Cufărul cu povești” Opțional ca 
nouă disciplină 

Limbă și 
comunicare 

Anul școlar 
2022-2023 

Clasa a 
IV-a B 

”Orașul nostru” Opțional ca 
nouă disciplină 

Transcurricular Anul școlar 
2022-2023 

Drăgoescu 
Mihaela 

”Educație 
financiară” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Transcurricular Anul școlar 
2022-2023 

”Educație pentru 
sănătate” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Transcurricular Anul școlar 
2022-2023 

”Cufărul cu povești” Opțional ca 
nouă disciplină 

Limbă și 
comunicare 

Anul școlar 
2022-2023 

Clasa a 
IV-a C 

”Orașul nostru” Opțional ca 
nouă disciplină 

Transcurricular Anul școlar 
2022-2023 

Stere Georgeta 

”Educație 
financiară” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Transcurricular Anul școlar 
2022-2023 

”Educație pentru 
sănătate” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Transcurricular Anul școlar 
2022-2023 

”Cufărul cu povești” Opțional ca 
nouă disciplină 

Limbă și 
comunicare 

Anul școlar 
2022-2023 

Clasa a 
IV-a D 

”Orașul nostru” Opțional ca 
nouă disciplină 

Transcurricular Anul școlar 
2022-2023 

Delcea Alice 

”Educație 
financiară” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Transcurricular Anul școlar 
2022-2023 

”Educație pentru 
sănătate” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Transcurricular Anul școlar 
2022-2023 

”Cufărul cu povești” Opțional ca 
nouă disciplină 

Limbă și 
comunicare 

Anul școlar 
2022-2023 

Clasa a 
V-a A 

Informatică și TIC Opțional de 
aprofundare 

Tehnologii Anul școlar 
2022-2023 

Dașu Narcisa 

Clasa a 
V-a B 

Informatică și TIC Opțional de 
aprofundare 

Tehnologii Anul școlar 
2022-2023 

Dașu Narcisa 

Clasa a 
V-a C 

Informatică și TIC Opțional de 
aprofundare 

Tehnologii Anul școlar 
2022-2023 

Dașu Narcisa 

Clasa a 
V-a D 

Informatică și TIC Opțional de 
aprofundare 

Tehnologii Anul școlar 
2022-2023 

Dașu Narcisa 

Clasa a 
V-a E 

Informatică și TIC Opțional de 
aprofundare 

Tehnologii Anul școlar 
2022-2023 

Dașu Narcisa 

Clasa a 
VI-a A 

Educație ecologică și 
de protecție a 
mediului 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Tehnologii Anul școlar 
2022-2023 

Bicoiu Mariana 

Educație fizică și 
sport (HANDBAL) 

Opțional de 
aprofundare 

Educație fizică, 
sport și 
sănătate 

Anul școlar 
2022-2023 

Suditu Adrian 

Clasa a 
VI-a B 

Educație ecologică și 
de protecție a 
mediului 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Tehnologii Anul școlar 
2022-2023 

Bicoiu Mariana 



 
Educație fizică și 
sport (HANDBAL) 

Opțional de 
aprofundare 

Educație fizică, 
sport și 
sănătate 

Anul școlar 
2022-2023 

Suditu Adrian 

Clasa a 
VI-a C 

Educație ecologică și 
de protecție a 
mediului 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Tehnologii Anul școlar 
2022-2023 

Bicoiu Mariana 

Educație fizică și 
sport (HANDBAL) 

Opțional de 
aprofundare 

Educație fizică, 
sport și 
sănătate 

Anul școlar 
2022-2023 

Deleanu Eugen 

Clasa a 
VI-a D 

Educație ecologică și 
de protecție a 
mediului 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Tehnologii Anul școlar 
2022-2023 

Bicoiu Mariana 

Educație fizică și 
sport (HANDBAL) 

Opțional de 
aprofundare 

Educație fizică, 
sport și 
sănătate 

Anul școlar 
2022-2023 

Bundă Cristina 

Clasa a 
VI-a E 

Educație ecologică și 
de protecție a 
mediului 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Tehnologii Anul școlar 
2022-2023 

Bicoiu Mariana 

Educație fizică și 
sport (HANDBAL) 

Opțional de 
aprofundare 

Educație fizică, 
sport și 
sănătate 

Anul școlar 
2022-2023 

Zaharia Horațio 

„Geometrie de 
plăcere” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Matematică și 
științele 
naturii 

Anul școlar 
2022-2023 

Bunea Diana 

Clasa a 
VII-a A 

Design vestimentar-
crochiuri-schițe 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Arte Anul școlar 
2022-2023 

Nicolae Răzvan 

Lb. și literatura 
română 

Opțional de 
aprofundare 

Limbă și 
comunicare 

Anul școlar 
2022-2023 

Murgociu 
Luminița 

Clasa a 
VII-a B 

Design vestimentar-
crochiuri-schițe 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Arte Anul școlar 
2022-2023 

Nicolae Răzvan 

Lb. și literatura 
română 

Opțional de 
aprofundare 

Limbă și 
comunicare 

Anul școlar 
2022-2023 

Demte Mihaela 

Clasa a 
VII-a C 

Design vestimentar-
crochiuri-schițe 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Arte Anul școlar 
2022-2023 

Nicolae Răzvan 

”Travelling in 
Europe” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Limbă și 
comunicare 

Anul școlar 
2022-2023 

Medianu Rodica 

Clasa a 
VII-a D 

Design vestimentar-
crochiuri-schițe 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Arte Anul școlar 
2022-2023 

Nicolae Răzvan 

Lb. și literatura 
română 

Opțional de 
aprofundare 

Limbă și 
comunicare 

Anul școlar 
2022-2023 

Grozea Monica 

Clasa a 
VII-a E 

Design vestimentar-
crochiuri-schițe 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Arte Anul școlar 
2022-2023 

Nicolae Răzvan 

„Lumea magică a 
chimiei”  

Opțional ca 
nouă disciplină 

Matematică și 
științele 
naturii 

Anul școlar 
2022-2023 

Tudorache Maria 

Clasa a 
VIII-a A 

„Matematica pentru 
toți” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Matematică și 
științele 
naturii 

Anul școlar 
2022-2023 

Tănase Iohana 



 
Clasa a 
VIII-a B 

„Complemente de 
algebră” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Matematică și 
științele 
naturii 

Anul școlar 
2022-2023 

Oprescu Carmen 

Clasa a 
VIII-a C 

„Matematica 
aplicată” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Matematică și 
științele 
naturii 

Anul școlar 
2022-2023 

Zotolea Mariana 

Clasa a 
VIII-a D 

„Matematica 
altfel...” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Matematică și 
științele 
naturii 

Anul școlar 
2022-2023 

Bunea Diana 

Clasa a 
VIII-a E 

„Matematica 
aplicată” 

Opțional ca 
nouă disciplină 

Matematică și 
științele 
naturii 

Anul școlar 
2022-2023 

Zotolea Mariana 

 

Clasa a V-a   

Denumirea opționalului: Informatică și TIC  

Tipul opționalului: Opțional de aprofundare  

Aria curriculară: Tehnologii  

Profesor propunător: Dașu Narcisa 

Denumirea cursului: Informatică și TIC (Tehnologia informației și a Comunicațiilor) 

Argument (motivarea alegerii cursului): 

Informatica și TIC este o disciplină în trunchiul comun din planul-cadru pentru gimnaziu. Este o 

disciplină atractivă și de mare interes pentru elevi, profesori și părinți. În cadrul acesteia se urmărește 

formarea și dezvoltarea competenței digitale, una dintre cele opt competențe-cheie ale profilului de 

formare european, la absolvenții de gimnaziu, în mod progresiv, respectând particularitățile de vârstă 

și valorificând-le resursele proprii. 

Trăim cu toții într-o eră în care tehnologiile, raționamentele, creativitatea și gândirea critică sunt 

strâns legate de utilizarea calculatoarelor și a altor dispozitive inteligente. Tocmai de aceea, studiul 

informaticii și a utilizării calculatorului a devenit parte integrantă din educația fiecărui copil.  

Încă din clasa a V-a, disciplina Informatică și TIC, îmbină elemente de utilizare a tehnologiei informației 

și comunicațiilor cu elemente de formare a gândirii algoritmice. 

În proiectarea acestui opțional am plecat de la planul cadru pentru învățământul gimnazial, aprobat 

prin OMENCS nr. 3590/2016 pentru disciplina Informatică și TIC și de la programa școlară aprobată 

prin OMEN nr 3393 / 28.02.2017. 

Opționalul pe care îl propun se dorește o formă de aprofundare a acelor noțiuni precizate în programa 

școlară, esențiale și strict necesare pentru evoluția ulterioară a elevilor.  

În cadrul acestui opțional accentul va fi pus asupra noțiunilor care formează elevilor următoarele 

competențe generale și specifice: 

1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor 

1.1. Utilizarea eficientă și în condiții de siguranță a dispozitivelor de calcul 



 
1.2. Utilizarea eficientă a unor componente software 

1.3. Utilizarea eficientă și în siguranță a Internetului ca sursă de documentare 

2. Rezolvarea unor probleme elementare prin metode intuitive de prelucrare a informației 

2.1. Identificarea unor modalități algoritmice pentru rezolvarea unor situații din viața cotidiană, 

exprimate în limbaj natural 

2.2. Identificarea datelor cu care lucrează algoritmii în scopul utilizării acestora în prelucrări 

2.3. Descrierea în limbaj natural a unor algoritmi cu ajutorul secvențelor de operații și a deciziilor 

pentru rezolvarea unor probleme simple 

3. Elaborarea creativă de mini proiecte care vizează aspecte sociale, culturale și personale, 

respectând creditarea informației și drepturile de autor 

3.1. Aplicarea operațiilor specifice editoarelor grafice în vederea realizării unor materiale digitale 

3.2. Implementarea unui algoritm care conține structura secvențială și/sau alternativă într-un 

mediu grafic interactiv 

3.3. Manifestarea creativă prin utilizarea unor aplicații simple de construire a unor jocuri digitale 

 

Clasa a VI-a 

Denumirea opționalului: Educație ecologică și de protecție a mediului  

Tipul opționalului: Opțional ca nouă disciplină  

Aria curriculară: Tehnologii  

Profesor propunător: Bicoiu Mariana 

 

Disciplina Educație Ecologică și de protecție a mediului își propune să îi familiarizeze pe elevi 

cu noțiuni despre ecologie și importanta acesteia în viață lor.  Elevii vor studia etapele reciclării, 

efectele negative ale poluării  asupra omului și mediului înconjurător, despre eficiența energetică și 

clădirile prietenoase cu mediul, dar și alte teme cu specific ecologic. Elevii vor realiza o serie de 

proiecte, machete pe teme ecologice respectând calendarul ecologic realizat în cadrul proiectului 

European BEACON. Opționalul Educație Ecologică și de protecție a mediului se va regăsi ca noua 

disciplină în catalog lângă Educație tehnologică și aplicații practice, disciplină obligatorie de studiu. 

 

Clasa a VI-a 

Denumirea opționalului: Educație fizică și sport (HANDBAL) 

Tipul opționalului: Opțional de aprofundare  

Aria curriculară: Educație fizică, sport și sănătate  

Profesori propunători: Bundă Cristina, Deleanu Eugen, Suditu Adrian, Zaharia Horațio 



 
La aceasta vârstă au loc o serie de modificări somatice, morfologice, funcționale și de aceea 

consideram oportună încă o oră în plus de mișcare. 

Timpul liber al copiilor, atât cât mai există, este acaparat de tehnologii (telefon, tabletă, calculator) și 

ne-am gândit, să ne implicăm și să motricităm copiii cât mai mult. 

 

Clasa a VI-a 

Denumirea opționalului: „Geometrie de plăcere”  

Tipul opționalului: Opțional ca nouă disciplină  

Aria curriculară: Matematica și științele naturii  

Profesor propunător: Bunea Diana 

Motto: Geometria este arta de a găsi rezultate corecte pe figuri incorecte. 

Există multe asemănări între joc și matematică, mai ales că, la clasa a VI – a considerăm jocul 

ca o suită de probleme de rezolvat, în funcție de condițiile date, iar matematica, o considerăm ca 

știința care face un efort sistematic de a da răspunsuri la enigmele pe care ni le propune natura (se 

încearcă astfel a răspunde si elevilor ușor dezinteresați și întreabă destul de des „la ce-mi folosește 

mie teorema...........?)”. 

Pentru a atrage elevii spre studiul matematicii în general şi al geometriei în special, este foarte 

important să acționăm cu mare atenție si răbdare în primele lecții de geometrie. 

Abordarea opționalului ca activitate de rezolvare a unor contexte problematice variate asigură 

alternative în învățare și evaluare, ducând la o destindere sănătoasă în urma unor lecții dificile sau pot 

face obiectul unui studiu individual pentru elevii dotați. Strategia didactică cuprinde activități practice, 

dintre cele mai variate, de la măsurarea obiectelor din mediul înconjurător, până la rezolvarea unor 

enigme cotidiene, dar și activități pur teoretice rezolvate prin intermediul jocurilor. Adulți și copii 

deopotrivă suntem în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de continuare a 

activităților profesionale, sociale, culturale  și de petrecere a timpului liber; în acest sens, utilizarea 

noilor tehnologii a luat o amploare de neimaginat în urmă cu câteva luni. Cu ajutorul aplicațiilor şi 

softurilor educaționale OpenBoard, Geogebra şi EasyChalkam vom construi figuri geometrice 

corespunzătoare indicațiilor problemelor, iar chestionarele Google forms, testele Kahoot și Quizz vor 

aduce matematica mai aproape de elevi. Dacă în cadrul orelor clasice, manualele de matematică sunt 

esenţiale, în cadrul orelor de opțional, elevii vor descoperit aplicațiile interactive, filmulețele și 

explicațiile prezentate în suportul digital. 

Toate aplicațiile folosite au fost utilizate de toți elevii în cadrul orelor de curs online, aceștia 

dovedind o mare deschidere către acest tip de abordare.  

 Opționalul îi pregătește pe elevi pentru rezolvarea unor situații problematice din viața 

cotidiană prin cultivarea perseverenței, încrederii în sine, voinței de a duce la bun sfârșit un lucru 

început. 

 

 



 
Clasa a VII-a 

Denumirea opționalului: „Design vestimentar-crochiuri-schițe”  

Tipul opționalului: Opțional ca nouă disciplină  

Aria curriculară: Arte 

Profesor propunător: Nicolae Răzvan 

-Studiul corpului omenesc – proporții 

-Dezvoltarea creativității și aplicarea în practică a cunoștințelor dobândite 

-Copiii vor învăța elementele de bază ale desenului (crochiu de modă) specific designului 

vestimentar. 

-Copilul va învăța să se exprime liber prin intermediul creațiilor vestimentare, descoperindu-și stilul 

vestimentar propriu. 

-Istoria costumului – transpunerea  stilurilor antice egiptene, grecești și romane în perioada 

prezentă.  

 

Clasa a VII-a 

Denumirea opționalului: Lb. și literatura română 

Tipul opționalului: Opțional de aprofundare  

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Profesori propunători: Demte Mihaela, Murgociu Luminița, Grozea Monica 

Pentru atingerea obiectivelor, prezentul opțional propune conținuturi ce vizează 

aprofundarea noțiunilor de fonetică, vocabular, morfologie, sintaxă și variație stilistică, în 

conformitate cu programa școlară, precum și dezvoltarea capacității de receptare a mesajelor unor 

texte accesibile elevilor de clasa a VII-a – avându-se în vedere, în alegerea lor, particularitățile de vârstă 

și intelectuale ale acestora - prin simplitatea și claritatea tematicii, a structurii compoziționale, a 

mijloacelor de expresie, demersul didactic fiind centrat pe învățarea activă și pe evaluarea continuă. 

Totodată, Limba și literatura română își propune, în conformitate cu programa școlară, să 

dezvolte competențele-cheie: comunicarea în limba maternă, sensibilizare și exprimare culturală, 

precum și, conform Recomandării Parlamentului European, și Competența digitală, A învăța să înveți, 

Competențe sociale și civice. 

 

 

 

 

 



 
Clasa a VII-a 

Denumirea opționalului: ”Travelling in Europe” 

Tipul opționalului: Opțional ca nouă disciplină  

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Profesor propunător: Medianu Rodica 

 

Omul și-a dorit încă din cele mai vechi timpuri să cunoască locuri noi, să descopere noi 

civilizații, tradiții, culturi, iar toate acestea s-au putut realiza ...călătorind. 

Acest opțional integrat "Traveling in Europe" va descrie locuri magnifice de pe continentul 

european. Elevii se vor transforma în mici turiști pentru o ora, fiind purtați prin țările europene pentru 

a descoperi informații și locuri noi. Totodată, aceștia vor învăța in cadrul fiecărei ore, termeni si 

expresii uzuale in limba engleza , ce pot fi folosite pe parcursului unei calatorii (ex: Cum pot ajunge la 

gara? Cat costa intrarea la muzeu? Care este programul de vizitare al catedralei?); 

Opționalul propune o tematică foarte atractivă și de larg interes pentru elevii ciclului 

gimnazial. De asemenea, opționalul se pretează foarte bine elevilor din mediul rural, care nu au, de 

cele mai multe ori, posibilități financiare pentru a vizita și alte meleaguri și iși creează  astfel un fals 

univers, o barieră către descoperirea și cunoașterea  altor locuri noi, culturi, obiceiuri și tradiții. 

Activitățile de învățare sunt concepute astfel încât  elevul să participe activ la oră,  având 

sarcina de a localiza, a identifica, a explica, a asocia, a compara, a selecta tipuri de obiective turistice 

din țările europene. 

Activitățile de învățare se vor desfășura în sala de clasă , în sala de  lectură a bibliotecii școlii, 

cât și în laboratorul de informatică, unde elevii se vor documenta pentru a întocmi referate și proiecte 

pe teme date. 

La sfârșitul cursului, elevii vor elabora un portofoliu ce va conține proiecte, referate, imagini  

ilustrate referitoare la orașele de pe continentul european. De asemenea,  micii turiști vor avea de 

conceput un jurnal de călătorie pe baza informațiilor însușite pe parcursul anului. 

Opționalul “Traveling in Europe” stimulează interes atât pentru geografie cât și pentru limba 

engleză, deprinderea de a utiliza informațiile din sursele mass-media și munca în echipă. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Clasa a VII-a 

Denumirea opționalului: „Lumea magică a chimiei” 

Tipul opționalului: Opțional ca nouă disciplină  

Aria curriculară: Matematică și științele naturii 

Profesor propunător: Tudorache Maria 

 

Opționalul „Lumea magică a chimiei” se adresează elevilor de clasa a VII-a și își propune să 

stimuleze înțelegerea legăturii dintre noțiunile teoretice dobândite și viața de zi cu zi. Opționalul 

pornește de la premisa că cea mai eficientă învățare este cea practică, fapt pentru care partea 

teoretică este redusă comparativ cu cea aplicativă.  

Am propus acest opțional ținând cont de : 

 interesul manifestat de elevi pentru tematica propusă; 

 existența bazei materiale necesare bunei desfășurări a activității didactice; 

 asigurarea transferului de cunoștințe prin activități inter- şi transdisciplinare; 

 corelarea cunoștințelor dobândite in cadrul diferitelor ore de curs cu cele mai noi cunoștințe 

de chimie. 

Acest opțional de chimie a fost realizat la cererea elevilor, temele propuse nu sunt cuprinse în 

programa școlară și se vor desfășura pe parcursul unui an școlar, o oră pe săptămână. Dat fiind 

contextul actual, experimentele se vor desfășura virtual. Astfel, parcurgerea acestui curriculum 

permite elevilor să-și formeze priceperi şi deprinderi de lucru, să-și consolideze cunoștințele teoretice, 

să observe fenomene și să formuleze concluzii. 

Elevii trebuie să știe că viața se desfășoară după principii științifice. Orice proces din viață este 

guvernat de legi descoperite de științele naturii. Zilnic întâlnim și folosim produse chimice. Ne spălăm 

pe mâini cu săpun, dar săpunul este un produs chimic; ne îmbrăcăm, dar stofele, încălțămintea sunt 

tot produse chimice; mâncăm produsele pregătite de mama - ,,chimista” casei - în ,,laboratorul” 

propriu, bucătăria, când suntem bolnavi luăm medicamente, de asemenea produse chimice, respirăm 

oxigen – substanță chimică, etc.  

Să încercăm să descoperim împreună câteva din ,,misterele” chimiei – știință cu ajutorul căreia 

oamenii au reușit să realizeze poate cele mai spectaculoase și mai incredibile minuni. Unele fenomene 

naturale pot fi reproduse în laborator și ... dacă nu sunteți atenți ați putea crede că sunt vrăjitorii. 

Știți care este adevărul despre foc? Focul este cunoscut încă din cele mai vechi timpuri, fiind 

observat pentru prima oară în momentul în care unii pomi erau trăsniți. Ca metodă de aprindere se 

folosea ciocnirea a două pietre care producea  o scânteie. Astăzi știm cu toții cum se aprinde focul! Eu 

o să vă demonstrez că pot aprinde spirtiera doar ,,vrăjind” o baghetă de sticlă. 

Pentru toate acestea şi multe altele, merită să citim, să ne informăm, să căpătam cunoștințe 

din toate domeniile, nu doar din chimie, pentru că un om bine informat şi educat este un om puternic 

și va fi prețuit pretutindeni. 



 
Clasa a VIII-a 

Denumirea opționalului: „Matematica pentru toți” 

Tipul opționalului: Opțional ca nouă disciplină  

Aria curriculară: Matematică și științele naturii 

Profesor propunător: Tănase Iohana 

 

Apariția acestui opțional rezidă din nevoia elevilor de a-și apropia disciplina numită 

matematică pe căi mult mai plăcute și mai  accesibile lor. Studiind diferite adevăruri matematice, dar 

prezentate sub forma unor aplicații directe din viața cotidiană, putem să atingem mult mai ușor 

obiectivele cadru ale acestei discipline. Scopul principal al cursului opțional „Matematica pentru toți” 

este recapitularea și mai ales completarea celor mai importante cunoștințe studiate pe parcursul 

claselor V-VIII la disciplina matematică cu rezultate teoretice și aplicative extracurriculare, dându-le 

astfel elevilor instrumente mai puternice de abordare şi rezolvare a problemelor dificile ce por apărea 

la examene. 

 Având în vedere că elevii clasei a VIII-a au de parcurs programa școlară la obiectul matematică 

și în paralel trebuie să reactualizeze cunoștințele din clasele V-VII, acest curs opțional își propune să-i 

ajute pe elevi să se pregătească eficient în vederea promovării cu succes a clasei a VIII-a, cât și a 

examenelor ulterioare. 

 Se va urmări tratarea unitară a cunoștințelor și deprinderilor dobândite în studiul matematicii, 

organizarea acestora, pentru a le putea prezenta la nivel optim atunci când vor fi solicitați. 

 

Clasa a VIII-a 

Denumirea opționalului: „Complemente de algebră” 

Tipul opționalului: Opțional ca nouă disciplină  

Aria curriculară: Matematică și științele naturii 

Profesor propunător: Oprescu Carmen 

Alegerea denumirii opționalului am făcut din dorința de a schimba optica elevilor față de 

matematică precum și de a arăta latura practică, interesantă, captivantă a acestei discipline pe care 

mulți elevi o consideră grea, inabordabilă, rigidă. 

Scopul acestui opțional este de a dezvolta elevilor competențe de cunoaștere și utilizare a 

unor strategii de rezolvare a unor probleme cu caracter practic. 

Asimilarea cunoștințelor oferite în cadrul acestui opțional se poate dovedi de un real folos în 

viața de zi cu zi dar și pentru examenele finale. 

Temele propuse în opționalul ”Complemente de algebră” pentru clasa a opta doresc să 

completeze cunoștințele de algebră dobândită de elevi până acum. 



 
Totodată se urmărește adaptarea unor cunoștințe dobândite prin studiul curriculumului 

nucleu pentru rezolvarea de situații problemă, non standard ca și dezvoltarea unor activități,  

deprinderi și dobândirea pe cale intuitivă a unor noțiuni complementare curriculumului nucleu. 

 

Clasa a VIII-a 

Denumirea opționalului: „Matematica aplicată” 

Tipul opționalului: Opțional ca nouă disciplină  

Aria curriculară: Matematică și științele naturii 

Profesor propunător: Zotolea Mariana 

 

Disciplină dură, aridă, de neînțeles pentru o masă destul de largă de elevi, MATEMATICA - 

presupune studiu teoretic, efort intelectual susținut, gândire logică divergentă, flexibilă, capacitate de 

analiză, sinteză, integrare, transfer și rezolvare de probleme. De aici apare necesitatea abordării în 

profunzime, pe bază de înțelegere, a conceptelor cheie, a rolului, importanței ei și utilității 

MATEMATICII în explorarea diferitelor domenii cât și caracterul său interdisciplinar ce oferă o imagine 

unitară asupra fenomenelor și proceselor din știință, tehnologie, inginerie, artă.                                    

               Considerată formă de cooperare între discipline , interdisciplinaritatea  vizează formarea la 

elevi a unei imagini unitare a realității și a unei gândiri integratoare ; predarea interdisciplinară pune 

accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării copilului: intelectuală, emoțională, socială, 

fizică și estetică . 

             „Elevul viitorului va fi un explorator” – spune Marshall McLuhan. Pentru aceasta el trebuie să 

fie conștient de importanța învățării prin cercetare, prin descoperire, de importanța realizării 

conexiunilor  între diferitele discipline. Legătura dintre discipline se poate realiza la nivelul 

conținuturilor, obiectivelor, dar se creează și un mediu propice pentru ca fiecare elev să se exprime 

liber, să-şi dea frâu liber sentimentelor, să lucreze în echipă, individual.  

               Ca disciplina de baza in aria curriculară „Ştiinţe“, matematica devansează teoretic toate 

disciplinele si oferă punți cognitive interdisciplinare pentru toate disciplinele de învățământ.  

 

Clasa a VIII-a 

Denumirea opționalului: „Matematica altfel …” 

Tipul opționalului: Opțional ca nouă disciplină  

Aria curriculară: Matematică și științele naturii 

Profesor propunător: Bunea Diana 

 

Motto: Matematica este știința operațiilor abile cu concepte şi reguli inventate în acest scop. 

(Eugene Wigner) 



 
Pregătirea  opțională  a elevilor  la disciplina  „Matematica, altfel...” urmărește introducerea  

ideii că unele concepte și noțiuni din matematică se pot învăța și în alt mod decât cel cu care copii sunt 

obișnuiți în mod curent. Elevul dorește să iasă din tiparul „șablon” al orei de matematică şi să o învețe 

în alt mod. Astfel, in cadrul orelor de opțional se va introduce elementul de joc, cu ajutorul căruia 

matematica devine recreativă. Jocul poate lua diverse forme: o enigmă, un truc, un paradox, o eroare 

logică sau pur şi simplu matematică, cu unele trăsături amuzante sau curioase.  

        Fiecare oră de activitate opțională va  oferi  un  buchet de  informații prin: 

        -  probleme, simple la prima vedere, care să-l  atragă pe  copil  în mod plăcut la lucru, unde un 

pic de atenție, câteva clipe de concentrare, o sclipire de  inteligență,  sunt  suficiente pentru a 

descoperi rezultatul corect; 

        -  articole menite să trezească interesul pentru matematică; 

        -  probleme practice cu figurile  geometrice  și corpurile geometrice cunoscute; 

        -  note narative înzestrate cu multiple valențe educative; 

        - soft  educațional sau lucrul online cu diferite  programe folosind internetul (simulări online 

pentru evaluarea națională). 

Acestea le  fac  plăcere copiilor, îi delectează, gândesc  și  muncesc  fără  să  fie  obosiți.  

Opționalul îi pregătește pe elevi pentru rezolvarea unor situații problematice din viața 

cotidiană prin cultivarea perseverenței, încrederii în sine, voinței de a duce la bun sfârșit un lucru 

început. Deasemenea, opționalul „Matematica, altfel...” are scopul de a dezvolta la elevi gândirea 

matematică, logică în vederea promovării cu succes a examenului pe care-l vor susține la finalul anului 

școlar.  

Conținuturile sunt în conformitate cu nevoile elevilor de extindere și aprofundare ale unor 

teme de matematică, fiind în conformitate cu solicitările elevilor și ale părinților. In baza tuturor 

acestor considerente, parcurgerea acestui curs opțional pentru clasa a VIII – a este, nu numai 

facultativă, ci şi necesară. 

 

Clasa a II-a 

Opționalul „Lumea Povestilor” 

 

Competenţa fundamentală a limbii şi literaturii române este comunicarea, iar îmbogăţirea 

cunoştinţelor elevilor, formarea unui vocabular bogat și a competențelor lingvistice, sunt priorităţile 

ciclului primar. 

În epoca actuală când, televiziunea şi internetul pătrund puternic în viaţa tuturor, dar mai ales 

a şcolarului mic, cu influenţe nu tocmai benefice, cartea, ”prietena mea” este necesară fiind o prietenă 

de nădejde, care să deschidă noi orizonturi. Această disciplină opțională formează capacități de 

receptare și de exprimare orală și scrisă, cultivă creativitatea literar-artistică și dezvoltă latura moral-

estetică a personalității elevilor. Acum este momentul să redescopere universul mirific al cărţilor, 

înțelepciunea acestora și adevăratul sens al copilăriei. Prin intermediul poveştilor și al basmelor, al 



 
dramatizărilor, al jocurilor de rol, o oră pe săptămână, elevii vor descoperi necunoscutul plin de 

minunăţii și înțelesuri,  citind și memorând versurile  poeziilor copilăriei și naturii.  

 Acest opțional oferă elevilor  șansa de a-și cultiva capacități intelectuale care vizează: 

audierea, receptarea unor mesaje diverse, exprimarea clară, corectă și nuanțată, imaginația, fantezia 

și creativitatea.  

 

 Optionalul “Familia mea” 

 Optionalul “Familia mea” face parte din cadrul Programului de dezvoltare a abilităților pentru 

viață pus la dispozitie de Junior Achievement Romania. 

 Familia este primul microunivers al copiilor, iar înțelegerea ei este esențială pentru relațiile pe 

care le vor dezvolta în viitor în plan personal și profesional. În modulul Familia mea, elevii identifică 

nevoile de trai și dorințele familiei și încep să înțeleagă deciziile și măsurile luate de părinți. 

             Parte a programului național JA de Dezvoltare a abilităților pentru viață, modulul Familia mea 

are ca obiectiv integrarea conceptului de economie personală în contextul familial, facilitând 

înțelegerea rolului pe care familiile îl au în economia locală: meseriile şi impactul lor economic, nevoile 

și dorințele fiecărui membru al familiei, decizii privind satisfacerea lor. 

 

Clasa a III-a 

SCURTĂ DESCRIERE 

A FIECĂRUI OPȚIONAL PROPUS 

 

TEHNICI DE ÎNVĂȚARE EFICIENTE  

Este un opțional, care își propune acoperirea unei probleme importante a școlarului mic și 

anume eficiența învățării.  

Acesta își propune: formarea abilităților de autoinstruire, prin însușirea tehnicilor de învățare 

eficientă; dobândirea capacității de selectare și adaptare a metodelor de învățare eficientă, la 

disciplina matematică și explorarea mediului; formarea abilităților de autoinstruire prin însușirea 

tehnicilor de învățare eficientă; formarea și dezvoltarea atitudinilor corecte, față de procesul de 

cunoaștere, pentru eficientizarea capacității intelectuale. 

 Competențele specifice:  

o reprezentarea și folosirea corectă în practică a raportului activitate-odihnă în funcție 
de prioritățile personale și de cele de grup; 

o însușirea metodelor de învățare eficientă; 
o formarea și dezvoltarea deprinderilor de a învăța individual din proprie inițiativă; 
o manifestarea interesului în aplicarea metodelor de învățare eficientă individual și în 

grup; 

o utilizarea în mod original și creativ a metodelor de învățare eficientă individual și în 

echipă; 



 
o argumentarea prin propria activitate de studiu a eficienței folosirii metodelor de 

învățare; 
o cunoașterea și să aplicarea corectă a tehnicilor de învățare eficientă; 
o înțelegerea etapelor și particularităților metodelor de învățare eficientă; 
o corelarea particularităților metodelor de învățare eficientă la specificul disciplinei de 

studiu – matematică și explorarea mediului; 
o înțelegerea importanței procesului de învățare; 

o dovedirea responsabilității în activitățile de învățare; 
o formarea și dezvoltarea unui stil de învățare eficient; 
o manifestarea curiozității, deschiderii și interesului pentru nou. 

 

EDUCAȚIE FINANCIARĂ: 

Este conceput din perspectivă transcurriculară la nivelul ariilor curriculare Om și societate, 

Matematică și Științe ale naturii. 

  Este elaborat într-o perspectivă modulară, disciplina putând fi studiată pe durata unui an 

școlar sau pe durata a doi ani școlari. 

 Prin studiul disciplinei opționale Educație financiară se au în vedere următoarele finalități: 

- sensibilizarea elevilor cu privire la problematica banilor și băncilor; 

- formarea unor capacități 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. 

 

Clasa a IV-a 

Disciplina opțională : ”Orașul nostru” / JAROmania / clasa a IV-a 2022/2023                                                                          

NOTĂ DE PREZENTARE 

 Acest opțional prezintă elevilor importanța educației economice. Modulul cuprinde mai multe 

teme care îi ajută pe elevi să înțeleagă activitățile  și fenomenele economice și îi pregătește pentru 

studiul academic și pentru viață. Printr-o varietate de activități interesante, prezentate de învățător 

sau de un voluntar cu rol de ghid, elevii vor înțelege mai bine legătura dintre ceea ce învață la școală 

și rolurile pe care le vor realiza în societate ca adulți.   

 Opționalele pentru școala generală sunt construite astfel încât asimilarea noțiunilor 

economice de către elevi să se realizeze ușor, potrivit nivelului de dezvoltare cognitivă specific fiecărei 

vârste și în corelație cu volumul de informații de care dispun elevii.  Aceștia  vor   învăța  concepte  și  

își  vor  forma  aptitudini  utile  în  activități economice, bazându-se pe cele dobândite  în clasele 

precedente.   

 Elevul trebuie să-și asume trei roluri importante: de persoană, de ofertant de resursă  de 

muncă (angajat, salariat) și de consumator. Ca individ, elevul își dezvoltă caracteristicile personale, 

formându-și o imagine adecvată despre sine, asumându-și responsabilități, cooperând cu ceilalți și 

stabilindu-și obiective personale ținând seama de  reguli,  de interesele grupului și ale societății.  Ca 

resursă de muncă, el învață despre valoarea muncii, despre diversitatea  profesiilor și despre 



 
așteptările patronilor sau ale antreprenorilor. În calitate de consumator, el învață să decidă rațional 

cum să folosească  resursele limitate pe care le are pentru a obține satisfacție maximă.   

 Aceste roluri sunt jucate în cadrul comunității. Pentru copii și tineri, comunitatea este un 

mediu în care ei se integrează la diferite niveluri, în relații din ce în ce mai complexe, în sfere din ce în 

ce mai largi și mai instituționalizate. Elevii se dezvoltă mai întâi în relație cu un  mediu  restrâns, 

familial, apoi într-un mediu mai general și mai abstract.   

 Aptitudinile de bază necesare pentru a desfășura activități economice performante sunt 

capacitatea de a lua decizii și disponibilitatea pentru muncă. Capacitatea de a lua decizii presupune 

analiza unor probleme economice. Disponibilitatea pentru muncă presupune  cunoașterea 

aptitudinilor și a propriilor interese, dar şi a exigențelor angajatorilor.   

 ORAŞUL NOSTRU este conceput pentru a dezvolta concepte economice şi a-i înzestra pe  

elevi cu  informații, reguli de acțiune și abilități pentru a înțelege constituirea și funcționarea familiei, 

rolul și interdependența membrilor ei.   

 Scopurile opționalului ORAŞUL NOSTRU sunt:   

• Îmbogățirea  cunoștințelor  generale  ale  elevilor  cu  noțiuni  economice  și  de antreprenoriat;  

• Ajutarea elevilor în identificarea numeroaselor activități care se desfășoară în cadrul orașului;  

• Îndrumarea  elevilor  în  descoperirea  diverselor  tipuri  de  activități  și  afaceri caracteristice fiecărui 

oraș;  

• Trezirea interesului și a atenției elevilor în ceea ce privește tipurile de meserii solicitate pe piața 

muncii; 

 • Prezentarea unor strategii și modalități de a pune în valoare aptitudinile personale, în vederea 

ocupării în viitor a postului dorit;  

• Atragerea atenției elevilor asupra importanței vieții economice într-un oraș; 

 • Sublinierea importanței și a influenței pe care o au școala și procesul educațional în realizarea lor 

profesională ulterioară.    
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