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OFERTA FINALĂ DE CDȘ LA NIVELUL ȘCOLII GIMNAZIALE ”ELENA DOAMNA”, COMUNA CUZA VODĂ 

PENTRU FIECARE CLASĂ pentru anul școlar 2020-2021 

(realizată pe baza centralizării opțiunilor elevilor și/sau părinților acestora) 

 

 

Avizată în ședința Consiliului Profesoral din data de  29.01.2020; 

Aprobată de Consiliul de Administrație al școlii  conform HCA nr. 3 din 29.01.2020. 

 

 

Nr. 

crt. 

Disciplina/aria 

curricular/ariile 

curriculare 

Denumire CDȘ Tipul CDȘ 

(conform PO) 

Grupa/

clasa 

Descriere Casru 

didactic 

propunător  

CICLUL PREȘCOLAR 

1.  

 

 

 
 

Educație ecologică Opțional la 

nivelul mai 

multor arii 

curriculare 
 

Grupa 

mare 

- cultivarea interesului pentru promovarea stării de  

sănătate a mediului în vedrea conservării acestuia; 

-educarea copiilor în spiritul ocrotirii și protejării 

mediului înconjurător prin participare activă; 
-cunoașterea posibilităților de ocrotire a naturii, a 

mediului; 

-sensibilizarea copiilor pentru a deveni  participanți 
activi la protejarea și ocrotirea mediului. 

 

Oprea Ileana 

CICLUL PRIMAR 

Clasa Pregătitoare –  număr ore CDȘ pe săptămână: 1 oră 

1. Limba franceză Le Français, c’est 

rigolo! 

Opțional la 

nivelul 

disciplinei 

CP 

1h/săpt. 

 

Cursul opțional „Le Français, c’est rigolo!” se 

adresează elevilor din ciclul primar, CP și își 

propune o abordare didactică care ține cont de 
interesele și de nevoile acestora. Astfel, limba 

franceză nu apare ca un element străin de universul 

lor ci ca un mijloc stimulant și motivant grație 
căruia își îmbogățesc experiențele și cunoștințele 

despre lumea înconjurătoare. 

Prof. Topor 

Mirela 
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Clasa I - număr ore CDȘ pe săptămână: 1 oră  

2. Limba franceză Le Français, c’est 

rigolo! 

Opțional la 

nivelul 
disciplinei 

Clasa I 

1h/săpt. 
 

 

Cursul opțional se adresează elevilor din ciclul 

primar, clasa I și își propune o abordare didactică 
care ține cont de interesele și de nevoile acestora. 

Astfel, limba franceză nu apare ca un element 

străin de universul lor ci ca un mijloc stimulant și 
motivant grație căruia își îmbogățesc experiențele 

și cunoștințele despre lumea înconjurătoare. 

Prof. Topor 

Mirela 

Clasa a II-a  - număr ore CDȘ pe săptămână: 1 oră 

3. Limba franceză Limba franceză prin 
muzică și joc 

Opțional la 
nivelul ariei 

curriculare 

a II-a 
1h/săpt. 

 

 

Cursul opțional „Limba franceză prin muzică și 
joc” răspunde cerinței dezvoltării dimensiunii 

europene a învățământului românesc prin învățarea 

celei de-a doua limbi străine în învățământul 
primar. Scopul cursului este de a contribui la 

construirea unei noi realități școlare, centrate pre 

competențe și valori, diversificarea parcursului de 

învățare al elevilor, dezvoltarea capacități de a 
comunica în limba franceză, încurajarea folosirii 

limbii franceze pentru exprimarea în situații variate 

de comunicare. 

Prof. Topor 
Mirela 

Clasa a III-a - număr ore CDȘ pe săptămână: 1 oră 

4. Limba franceză J’apprends le 

Français! 

Opțional la 

nivelul 

disciplinei 

a III-a 

1h/săpt. 

 
 

Cursul opțional este propus din considerentul că va 

constitui o etapă premergătoare în studierea limbii 

franceze în ciclul gimnazial. Abordarea este 
simplă, explicită, și are la bază modelul clasic de 

predare îmbogățit cu metode și tehnici moderne de 

lucru. Acest opțional urmărește dezvoltarea 
interesului pentru studierea limbii franceze ca 

limbă de circulație internațională și transmiterea 

unor informații de bază pentru dezvoltarea 

capacității de comunicare în această limbă. 

Prof. Topor 

Mirela 

Clasa a IV-a - număr ore CDȘ pe săptămână: 1 oră 

5. Limba franceză J’apprends le 

Français! 

Opțional la 

nivelul 

disciplinei 

a IV-a 

1h/săpt. 

 

Cursul opțional „J’apprends le Français!” este 

propus din considerentul că va constitui o etapă 

premergătoare în studierea limbii franceze în ciclul 

Prof. Topor 

Mirela 
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 gimnazial. Abordarea este simplă, explicită, și are 

la bază modelul clasic de predare îmbogățit cu 
metode și tehnici moderne de lucru. Acest opțional 

urmărește dezvoltarea interesului pentru studierea 

limbii franceze ca limbă de circulație internațională 

și transmiterea unor informații de bază pentru 
dezvoltarea capacității de comunicare în această 

limbă. 

CICLUL GIMNAZIAL 

Clasa a V-a - număr ore CDȘ pe săptămână: 2 ore  

1. I.  Om și societate 

II. Matematică și 

științe ale naturii 
(geografie – biologie 

– istorie – religie) 

 

Descoperă Terra – 

curiozități ale 

planetei albastre 

 

 

Integrat 
la nivelul mai 

multor arii 
curriculare 

a V-a 

1h/săpt 

Alegerea temei vizează o abordare 

transdisciplinară pornind de la premisa că, copiii 

au o curiozitate extraordinară,  sunt stăpâniţi de 
dorinţa de a cunoaşte ceea ce este nou, neobişnuit, 

de a căuta  şi cerceta, de a întreba şi a se întreba, 

fiind  dornici de a găsi explicaţii unor fenomene 
care trezesc sentimentul de admiraţie  şi mirare.  

Opționalul se adresează elevilor de clasa a 

V-a și își propune să stimuleze înțelegerea legăturii 

dintre noțiunile teoretice dobândite și viața de zi cu 
zi. Cursul își propune să înzestreze elevul cu un set 

de competențe, valori și atitudini pentru a-l face 

capabil să dea răspunsuri, prin argumente 
științifice, la întrebări ce țin de realitatea 

înconjurătoare.  

Competențele specifice sunt corelate cu 

noile unități de conținut interdisciplinare 
(geografie, biologie, istorie, religie), astfel încât o 

anumită competență specifică să poată fi atinsă din 

diferite unități de conținut, creându-se astfel, 
conexiuni între activităţi similare din domenii 

diferite. 

Opționalul  ,,Descoperă Terra – curiozități 
ale planetei albastre” s-a născut din dorința de a 

diversifica preocupările elevilor, de a le ocupa 

Prof. Grigore 

Alina 
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timpul liber într-un mod plăcut, de a le dirija 

vizionările TV spre emisiuni utile și interesante, de 
a le cultiva interesul pentru cunoaștere. În acest 

opţional intenţionez să valorific pasiunea elevilor 

pentru navigarea pe Internet, vizitele în natură, 

lecturarea unor cărţi cu un  conţinut atractiv. Elevii 
vor avea prilejul de a contribui la găsirea unor 

explicaţii ştiinţifice, răspunsuri  la întrebări pe care 

şi le puneau în legătură cu anumite aspecte ale 
lumii vii . 

Obiectivul central al acestei programe este 

dezvoltarea atitudinii pozitive a elevilor faţă de 

realizarea unui mediu natural echilibrat si propice 
vieţii, precum şi familiarizarea acestora cu diferite 

curiozităţi ştiintifice despre Planeta Pământ, 

semnificative din punctul de vedere al vârstei. 
 Selectarea unor strategii didactice active, 

utilizarea televizorului/CD-urilor adecvate temelor 

propuse/laptopulului, videoproiectorului, realizarea 
unor portofolii, albume, reviste cuprinzând 

informaţiile obţinute în cadrul acestui opţional, 

vizitele în natură, experimentele practice vor 

stimula interesul şi creativitatea elevilor, aceștia 
având prilejul să învețe de la natură. 

Opţionalul  propus  urmăreşte, pe lângă 

curiozităţile legate tot ceea ce înseamnă „Terra”, 
familiarizarea elevului cu noţiuni, cunoştinţe şi 

deprinderi  care să contribuie la promovarea 

principiilor ecologice şi dezvoltarea unei vieţi 
sigure.  

2. Limba engleză I like English! Opţional la 

nivelul 

disciplinei 

a V-a 

1h/săpt. 

Acest curs urmăreşte să trezească interesul şi 

plăcerea elevilor din clasa a V-a pentru limba 

engleză, să le dezvolte capacitatea de a exprima 
mesaje simple în această limbă precum şi spiritul 

de observaţie, gândirea reproductivă şi creativă. 

Prof. Lică 

Sabrina 
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Activităţile proiectate plasează elevii în situaţii de 

comunicare similare celor din viaţa reală. Prin 
intermediul textelor literare adecvate varstei 

elevilor, jocurilor, concursurilor, poeziilor, 

cântecelor şi dialogurilor minimale, elevii îşi vor 

îmbogăţi vocabularul şi îşi  vor dezvolta 
capacităţile de ascultare, vorbire şi scriere în 

această limbă. 

Clasa a VI-a - număr ore CDȘ pe săptămână: 1 oră  

3. Geografie Geografia 
orizontului local 

Opțional la 
nivelul 

disciplinei 

a VI-a 
1h/săpt 

Disciplina CDȘ  „Geografia orizontului 

local” se adresează elevilor din învăţămîntul 

gimnazial de la clasele a VI a, dornici să cunoască, 

alături de informaţiile din programa MEN aferentă 
TC, cât mai multe date despre geografia locală şi a 

orizontului apropiat. Ea îşi propune familiarizarea 

elevilor cu aspectele geografice din orizontul 
apropiat, precum şi dezvoltarea de capacităţi, 

deprinderi de a cerceta şi întocmi referate, mini-

lucrări ştiinţifice, toate cu scopul de a cunoaşte cât 

mai bine locurile natale şi posibilităţile pe care le 
au elevii şcolii noastre în vederea orientării şcolare 

şi profesionale privind ocuparea unui loc de muncă 

în apropiere de localitatea natală. 
 Desfasurarea activitatii oricarei forme de 

invatamant intr-un mod eficient implica o 

complexa si permanenta comunicare cu mediul 

extern. Fara sa cunoastem spatiul in care locuim nu 
putem sa intelegem legile dupa care se ghideaza. 

Nu putem valorifica resursele, nu putem proteja 

mediul. Geografia introduce individul in cotidian. 
Elevii trebuie indrumati sa cunoasca in mod direct, 

sa aiba abilitati de a investiga si intelege un fapt 

geografic imediat.  
Prin conținuturile acestei discipline incerc sa 

pun cap la cap istoria si prezentul pentru a 

Prof. Grigore 
Alina 
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descoperi cu copiii viitorul unei localități mici de 

campie. Mi-am propus sa realizez o analiza a 
componentelor mediului geografic ca rezultat al 

interdependentei  dintre elementele naturale si cele 

social-economice. Opţionalul are în vedere 

actualizarea evoluţiei fenomenelor naturale, apoi 
problematica actuală a vieţii sociale şi economice, 

toate privite într-o strânsă legătură. El explică şi 

exemplifică în orizontul local, concepte de 
geografie fizică şi regională, de geografie umană şi 

economică,  fixarea unor noţiuni şi aplicarea lor în 

viaţa lor cotidiană.  

Ca profesor intenționez să integrez in 
lectiile la clasa, informatiile culese, să implic elevii 

in studiul propriei localitati cu motivatii si 

indrumari clare si astfel să realizez o legatura mai 
intensa intre scoala si comunitate. 

Clasa a VII-a - număr ore CDȘ pe săptămână: 2 ore  

4. Matematica si stiinte 

ale naturii 
Om și societate 

Idei verzi pentru 

planeta albastră 

la nivelul ariei 

curriculare  

a VII-a 

1h/săpt 
 

    Protecţia mediului, prioritate a lumii 

contemporane, regăsită în Strategia de la Lisabona 
şi Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii 

Europene este însuşită de Guvernul României, 

exprimată prin promovarea unor politici 
sustenabile în ceea ce priveşte capitalul uman şi 

natural şi asumată prin acceptarea principiilor 

documentului UNESCO „Carta Pământului”, ca 

instrument educaţional în contextul Decadei pentru 
Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă. Educaţia 

ecologică, sau educaţia relativă la mediu, răspunde 

acestei cerinţe, investind în dezvoltarea gradului de 
conştiinţă şi a simţului responsabilităţii tuturor 

oamenilor faţă de mediu şi problemele sale; 

vizează în egală măsură asimilarea de cunoştinţe, 
formarea de atitudini şi comportamente dezirabile, 

clarificarea valorilor, precum şi un demers practic 

Prof. Grigore 

Alina 
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eficient. În acest context, rolul educaţiei ecologice 

şi de protecţie a mediului înconjurător este evident, 
el se concentrează pe modelarea viitorului cetăţean 

capabil de a-şi forma un punct de vedere obiectiv 

asupra realităţii înconjurătoare, de a-l incita la 

participare, devenind astfel conştient de viitor şi de 
faptul că viaţa generaţiilor de mâine depinde într-o 

mare măsură de opţiunile sale. Educaţia ecologică 

este o educaţie prin şi pentru valori, care poate 
prinde forme concrete de realizare, la diferite 

nivele de şcolaritate, livrând conţinuturi 

informaţionale în modalitate transdisciplinară, în 

context formal sau nonformal. A promova în 
spaţiul şcolar o disciplină opţională care să 

transpună în practică obiectivele educaţiei 

ecologice şi de protecţie a mediului este un demers 
necesar, prezentat ca atare în Protocolul încheiat 

între Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi 

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor în 2005 

5. Chimie Materia in miscare 
 

Opțional la 
nivelul 

disciplinei 

a VII-a 
1h/săpt 

      Pentru optionalul propus materia si tainele ei 
pot fi descifrate: 

- materia are o structura, reactioneaza, se 

distruge, se reface, are masa si gravitate. 
- toate acestea dar si multe alte ciudatenii in 

comportamentul materiei au primat in fata celor 

care vor sa stie cat se poate sti despre partea 
materiala a existentei despre structura si reactiile 

chimice care se pot separa, sau combina, diferite 

elemente astfel incat in marea transformare a ei 

nimic sa nu se piarda. 

Prof. 
Armencea 

Florentina 

Clasa a VIII-a - număr ore CDȘ pe săptămână: 1 oră 

6. 

 

 
 

Geografie „Hazarde naturale şi 

riscuri asociate în 

judeţul Galaţi” 
 

Opțional la 

nivelul 

disciplinei 

a VIII-a 

1h/săpt 

 

Acest opţional a fost conceput din necesitatea 

cunoaşterii unor fenomene numite hazarde, 

abordând prezenţa acestora sub diferite forme în 
judeţul Galaţi cât şi a măsurilor adecvate menite să 

Prof. Grigore 

Alina 
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limiteze, pe de o parte, efectele (pierderi de vieţi 

omeneşti, pagube materiale şi distrugeri ale 
mediului) şi, pe de altă parte, să permită 

reconstrucţia cât mai rapidă a elementelor afectate. 

Reducerea efectelor acestor dezastre implică 

studierea interdisciplinară a hazardelor, a 
vulnerabilităţii, a riscului şi, în mod deosebit, 

informarea şi educarea populaţiei.  

Studiul acestui opţional este necesar 
elevilor atât din punct de vedere al actualităţii lui 

cât şi pentru cunoaşterea mai amănunţită a 

hazardelor  naturale din judeţul Galaţi. Studiul 

opţionalului a fost ales pentru clasele a VIII-a şi 
datorită faptului că ei  vor studia în  clasa a IX - a 

fenomenele fizico-geografice puse în discuţie în 

cadrul acestui curs.  
Acest opţional prezintă, într-o formă 

accesibilă, hazardele naturale, cum sunt 

cutremurele de pământ, inundaţiile, seceta, 
viscolul, alunecările de teren etc. 

Optionalul „Hazarde naturale şi riscuri 

asociate în judeţul Galaţi” propune o tematică 

deosebit de atractivă şi de larg interes în prezent. 
Activităţile de învăţare sunt concepute astfel încât 

să permită activitatea nemijlocită a elevului, acesta 

fiind pus în situaţia de a învăţa, localiza, identifica, 
explica, asocia, compara, elemente legate de 

fenomenele distructive legate de natură dar şi de 

om, precum şi efectele pe care le au acestea asupra 
societăţii omeneşti.  

     Activităţile de învăţare se vor organiza o 

parte în sala de clasă, o parte în teren (colectare de 

date, imagini, observaţii) şi o parte în laboratorul 
de informatică (pentru documentare, prelucrare de 

date). La finalul cursului, elevii vor fi îndrumaţi în 
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realizarea unor mici broşuri, proiecte, sesiuni de 

referate pe aceste teme pentru a putea face 
cunoscută importanţa studierii şi cunoaşterii 

acestor fenomene, urmând a se elabora o 

prezentare a principalelor fenomene cu grad de risc 

asupra orizontului local. 

 

Președinte Comisia pentru Curriculum, 

       Director  prof. Alina GRIGORE  

       _______________________________ 

Secretar –_______________________________ 

Membri (responsabilii de catedre/comisii metodice): 
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