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„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!
„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!

Baschetul este un sport competitiv, care dezvoltă spiritul de echipă, îndemânarea, agilitatea, rapiditatea, sănătatea cardiovasculară şi
Cls
încrederea în forţele proprii. De asemenea, baschetul este un sport care presupune inteligenţă, sacrificiu, rezistentă nervoasă şi este practicat atât de
IX-XII 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
2h/2sapt
vom şi distra, astfel încât, să veniţi la acest curs de plăcere.
Este un curs care Îmbină teoria cu practica, punând accent pe descoperirea la pas a orașului Suceava. Este esențial să experimenteze orașul, să fie
Cls
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
IX-XII
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
2h/2săpt regulamentul urban și importanța lui.
Cls
La finalul cursului fiecare elev va avea un blog personal bine conturat pe un domeniu in care acesta dovedeste reale calitati. Detinerea unui blog
IX-XII responsabilizeaza si determina elevul sa actioneze organizat. Prin postarile de pe blog isi va crea un public pe care apoi va trebui sa-l fidelizeze aplicand
2h/2săpt strategii diverse.
Opționalul își propune analiza tipurilor de comunicare artistică, înțelegerea punctelor de interferență între acestea și a modului de transmitere a
Cls.
IX – XII mesajului sensibil. Se va urmări cultivarea și dezvoltarea imaginației audio-vizuale a copiilor prin oferirea unor proiecții audio- vizuale a operelor
2h/2sapt literare pe care aceștia vor trebui să le lectureze în prealabil.
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DESCRIEREA OPTIONALULUI
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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,
IX-XII
o mare familie care cântă.
2h/2sapt

Prof. Șarban
Ciprian-Cornel

ing. prodecan FIESC

10.

CLASELE

Cls.
IX – XII
2h/2sapt
Cls.
IX – XII
2h/2sapt

Pentru elevii care nu au contact direct cu spațiul geografic, multe din noțiunile studiate la Geografie nu rămân decât niște informații seci,
abstracte, nedigerabile minții. Opționalul ”Geografia Obcinelor Bucovinei” are câteva obiective clare: să faciliteze cunoașterea spațiului geografic
românesc începând chiar cu cele mai apropiate unități montane, observarea ”pe viu” a formelor de relief din regiune, înțelegerea noțiunilor de bază din
geomorfologie, identificarea diferitelor tipuri de roci dar și a elementelor de floră și faună locală. Un plus ar fi și cunoștințele precum orientarea spațială
(cu sau fără hartă), tehnici de supraviețuire în cadrul natural, protecția mediului, utilizarea tehnologiei moderne în activitățile turistice, etc. Lecțiile
teoretice susținute în clasă vor alterna cu aplicațiile practice realizate pe anumite trasee turistice montane, sau în stațiunile turistice din județul Suceava.
Vom face activități destinate creativității științifice și tehnice, prezentări și prelegeri pe anumite teme de interes cu scop motivational;
Veți afla despre viitorul științei și tehnologiei:Roboți în spațiu: Curiosity; Automobilul cu hydrogen; Modele de gândire într-o societate bazată pe
cunoaștere;
Engleza vorbita si engleza scrisa? Vorbim despre doua lucruri diferite? Da. Vrei sa iti completezi cunostintele de limba engleza, cu elemente ce
tin exclusiv de limba vorbita in Anglia si Statele Unite ale Americii? Iti propunem optionalul Contemporary English – pentru a studia diferentele dintre
cum se vorbeste si cum se scrie in limba engleza. Vei invata elemente de topica, gramatica, idioms, phrasal verbs, vocabulary, care sa te edifice asupra
a cee ace va trebui sa “auzi” cand vei ajunge in una din tarile vorbitoare de engleza.
Vrei sa fii cool atunci cand mergi la un interviu si sa reusesti sa iti impresionezi viitorul sef? Sau poate vrei sa fii un viitor sef foarte bine pregatit,
care stie sa isi aleaga angajatii? Iti propunem un optional care va fi altfel. Vei invata sa iti pregatesti un CV impecabil, sa te prezinti la un interviu si sa
reusesti sa iti convingi seful ca esti cel mai bun; vei participa la workshop-uri pe tema comunicarii eficace la locul de munca, implementare strategii
dezvoltare,etc. Vom beneficia si de prezenta si indrumarea unui om cu vasta experiență în domeniu, Area Sales Manager in Deichmann, Antonela Loghin.
Președinte CA,
Prof. Bădeliță Ioan

Director,
Prof. Nichifor Magdalena Gabriela

