
PREZENTAREA DISCIPLINELOR OPȚIONALE 

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020 

 

DISCIPLINE OPȚIONALE clasa a XI-a (actuale a X-a) 

 

1. ,,Probleme ale exprimării corecte” – disciplină nouă - prof. Simion Constantin / prof. Mioara Colțea  

Scurtă descriere: Cursul își propune familiarizarea elevilor cu discriminarea CORECT – INCORECT în 

diversele sectoare ale limbii, în spiritul normelor DOOM 2 

Modalități de evaluare: Evaluarea va fi inițială, continuă și sistematică prin teste la sfârșitul unui capitol. 

 

2. « Jurnalismul de la competență la artă » – disciplină nouă - prof. Achim Ruxandra/ prof. Stela Georgescu 

Scurtă descriere: Cursul propune elevilor un set de concepte necesare în studiul fenomenului jurnalistic pentru 

a putea integra informația culturală într-un ansamblu de cunoștințe istorice și teoretice privind evoluția presei. 

Modalități de evaluare: Elaborarea de teste funcționale, portofolii tematice, autoevaluarea prin proiecte 

tematice. 

 

3. « ABC-ul analizei textului poetic » - prof. Papazi Adina  

Scurtă descriere: Opționalul „ABC-ul analizei textului poetic” se adresează elevilor din ciclul superior. El 

răspunde necesității pregătirii în vederea evaluarii unui text poetic, dezvoltand competente ce se vor aplica nu 

numai la orele de curs, ci și la disciplinele din aceeași arie curriculară (literatură universală, limbi și literaturi 

străine). In plus, un astfel de curs cultivă gustul pentru lectură al elevilor, fiindu-le cu certitudine util și în 

pregătirea și susținerea examenului de bacalaureat. Se vor dezvolta abilități de analiză pe text la prima vedere, de 

recunoaștere și comentare a procedeelor stilistice, de identificare a elementelor structurale și a celor prozaice. 

Modalităţi de evaluare: lucrări scrise, examinare frontală, participare la jocuri interactive în timpul orei, 

realizare de microantologii tematice. 

 

4. “Istoria evreilor, Holocaustul” – prof. Anghelescu Daniela   (Programa MECT /Manual)  

Scurtă descriere: Cursul se axează pe probleme consacrate de istoriologia postbelică cu privire la situația 

evreilor în secolele XIX-XX. Obiectivul principal este acela de a dezvolta conștiința democratică a tinerilor. 

Modalități de evaluare: Portofoliu, dezbatere, test etc. 

 

5. “Istoria minorităților în România” – prof. Petreanu Mihaela (Programa MECT /Manual)  

Scurtă descriere: Cursul a fost propus deoarece există interes din partea elevilor. El este util educației 

democratice a elevilor, modelării atitudinii cetățenești. 

Modalități de evaluare: Portofoliu, dezbatere, test etc. 

 

6.  O optiune  pentru o Europă a mobilitatii.  DELF, o diplomă pentru viitorul tău (I) 

Prof. Medrea Doina/ Coliban Justina 

Scurta descriere: Pentru cine ? Pentru toți elevii francofoni care vor să-și valideze competențele de limba 

franceză în conformitate cu nivelurile descrise în Cadrul  European comun de referință pentru limbi străine.  

De ce să susținem examenul de DELF ? Pentru că este o diplomă oficială, eliberata de Ministerul Educatiei 

Nationale din Franta. Pentru ca este un examen international care iti permite sa obtii o  diploma recunoscuta in 

171 de tari. Pentru ca iti  permite, la nivelul B2, continuarea studiilor superioare intr-o universitate francofona, 

fara sa sustii  un test de nivel. 

Ce presupune acest optional de limba franceza ? Inseamna sa inveti sa scrii si sa comunici intr-o  situatie anume, 

folosind intrevederi, dezbateri, dialoguri intr-o institutie, intr-o intalnire formala sau informala; inseamna sa poti 

redacta scrisori, articole de presa, etc. ; sa poti istorisi intamplarile din vacanta  si sa descrii toamna… 

Modalitati de evaluare : Exercitii de simulare a examenelor de DELF – B1 si B2. 

  



 

DISCIPLINE OPTIONALE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020  Clasele a XII-a (actuale a XI-a) 

 

1.  “Probleme ale exprimarii corecte” – prof. Simion Constantin  

Scurta descriere: Cursul isi propune familiarizarea elevilor cu discriminarea CORECT – INCORECT in diversele 

sectoare ale limbii, in spiritul normelor DOOM 2 

Modalitati de evaluare: Evaluarea va fi initiala, continua si sistematica prin teste la sfarsitul unui capitol. 

2. « Curente literare in literatura romana » – prof. Achim Ruxandra / prof. Stela Georgescu 

Scurta descriere: Cursul a fost conceput ca aprofundare a istoriei curentelor literare in vederea fixarii notiunilor 

pentru examenul de bacalaureat. Elevii au posibilitatea de a-si dezvolta gandirea critica si capacitatea de a 

identifica in mod corect trasaturile unor curente literare si culturale care ii vor ajuta sa inteleaga mai bine aspectele 

constitutive ale mesajului literar si elementele definitorii in plan stilistic. 

Modalitati de evaluare: Elaborarea unor eseuri; realizarea de portofolii pe teme date; elaborarea unor proiecte; 

autoevaluarea. 

3. « ABC-ul analizei textului poetic » - prof. Papazi Adina / prof. Luminița Paraipan 

Scurtă prezentare: Optionalul „ABC-ul analizei textului poetic” se adreseaza elevilor din ciclul superior. El 

raspunde necesitatii pregatirii in vederea evaluarii unui text poetic, dezvoltand competente ce se vor aplica nu 

numai la orele de curs, ci si la disciplinele din aceeasi arie curriculara (literatura universala, limbi si literaturi 

straine). In plus, un astfel de curs cultiva gustul pentru lectura al elevilor, fiindu-le cu certitudine util si in 

pregatirea si sustinerea examenului de bacalaureat. Se vor dezvolta abilitati de analiza pe text la prima vedere, de 

recunoastere si comentare a procedeelor stilistice, de identificare a elementelor structurale si a celor prozaice. 

Modalităţi de evaluare: lucrari scrise, examinare frontala, participare la jocuri interactive in timpul orei, realizare 

de microantologii tematice. 

4.  “O istorie a comunismului din Romania” – prof. Drăgușanu Adrian  (Programa MECT /Manual)  

Scurta descriere: Cursul opţional propune o analiză a mecanismelor de putere şi psihologice pe care s-a întemeiat 

instaurarea şi menţinerea regimului comunist în România. Cursul estre organizat pe 8 mari capitole: comunismul în 

România; preluarea puterii de către Partidul Comunist din România; mecanismele de menţinere a puterii; economia 

în timpul regimului comunist; „celălalt ” în regimul comunist; rezistenţa şi disidenţa; anul 1989 – căderea 

comunismului în Europa; moştenirea comunismului în anii 90. Acest curs are un manual, avizat de MEC, elaborat 

sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România 

Modalități de evaluare: Evaluare orală; evaluare scrisă (teste); evaluare prin proiect. 

5. “Istoria monarhiei din Romania” – prof. Ignat Flori (Programa MECT /Manual)  

Scurtă descriere: Cursul răspunde necesității cunoașterii unei perioade care a dus la crearea statului modern și 

unitar; el conține teme existente în programa de bacalaureat. 

Modalități de evaluare: Evaluare orală; evaluare scrisă (teste); evaluare prin proiect. 

6. “Uniunea Europeană ⸺ expresia dezvoltării socio-economice şi geografice a spaţiului românesc şi 

european”- prof. Marculet Ioan, prof. Buzoianu Ovidiu, prof. Costescu Aurora 

Scurtă descriere: Cursul opţional răspunde necesităţii cunoaşterii spaţiului European precum şi a legăturilor de 

natură socio-economică dintre statele membre ale Uniunii Europene. Competențele şi cunoştinţele dobândite se vor 

aplica. nu numai la orele de curs, ci şi la disciplinele din aceeaşi arie curriculară (Istorie, Economie, Sociologie).         

Opţionalul va servi drept suport pentru pregătirea examenului de bacalaureat. 

Modalităţi de evaluare: orală, prin portofolii pe teme date, evaluare prin proiecte, autoevaluarea 

7. O opțiune  pentru o Europă a mobilității.  DELF, o diplomă pentru viitorul tău (I)   Prof. Medrea Doina / 

Coliban Justina 

Scurtă descriere: Pentru cine ? Pentru toti elevii francofoni care vor să-și valideze competențele de limba franceză 

în conformitate cu nivelurile descrise în Cadrul  European comun de referință pentru limbi străine.  

De ce să susținem examenul de DELF ? Pentru că este o diplomă oficială, eliberată de Ministerul Educației 

Naționale din Franța. Pentru că este un examen internațional care îți permite să obții o  diplomă recunoscută în 171 

de țări. Pentru că îți  permite, la nivelul B2, continuarea studiilor superioare într-o universitate francofonă, fără să 

susții  un test de nivel. 

Ce presupune acest opțional de limba franceză ? Inseamna să înveți să scrii și să comunici într-o situație anume, 

folosind întrevederi, dezbateri, dialoguri într-o instituție, într-o întâlnire formală sau informală; înseamnă să poți 

redacta scrisori, articole de presă, etc; să poți istorisi întâmplările din vacanță și să descrii toamna… 

Modalități de evaluare : Exerciții de simulare a examenelor de DELF – B1 si B2 


