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PLAN DE ŞCOLARIZARE

2020-2021

Profilul real :

Specializarea

Matematică – informatică- o clasă

Științe ale naturii – trei clase

Profilul umanist :

Specializarea 

Filologie – o clasă

Științe sociale – două clase

Învățământ gimnazial

Clasa a V-a – o clasă



Curriculum la decizia şcolii

Oferta noastră de discipline opţionale vizează, cu precădere, principiul racordării la social, adică 
asigurarea premiselor ca absolventul nostru să poată opta fie pentru continuarea studiilor în 
învăţământul postliceal sau superior fie pentru integrarea în piaţa muncii şi cuprinde:

- Aprofundare pentru toate disciplinele şi clasele la care se poate face aceasta.

- Extinderi sau discipline noi la: 

Limba română (Texte utilitare și funcţionale,Teorie literară aplicată, Morfologia și sintaxa limbii române,  

Dezbateri, oratorie şi retorică, Lectura și abilitățile de viaţă   

Limba franceză (Le français dans les médias, Le français de lʼactualité , Quand chanter c’est 
apprendre, Franceza DELFB1, Gramatica limbii franceze prin teste grilă)

Limba latină (Morfosintaxa limbii latine Sintaxa propoziției și a frazei latine)

Limba italiană (L3 curs pentru debutanți, Limba italiană, anul al II-lea de studii)

Limba engleză („Ready for exams !” , Literatura britanică şi americană)

Biologie (Tehnici de prim ajutor, Educație pentru sănătate)

Geografie (Geografia marilor zone turistice ale lumii, Hazarde naturale și antropice,  Geografia 
obiectivelor turistice din România)

Matematica (Matematică distractivă, Complemente de matematică, Inegalităţi, Introducere în studiul 
polinoamelor, Matematică aplicată în viața cotidiană, Șiruri recurente, Sume și produse)

Informatică și TIC (Programare orientată, Pagini web, Internet,Alocare dinamică)

Fizică ( Probleme teoretice şi aplicate în fizică)

Chimie (Algoritmi chimici)

Istorie (Istoria monarhiei în România,  O istorie a  comunismului din România, Istoria evului mediu 
românesc,  Istoria holocaustului, Istoria recentă a României)

Științe socio-umane (Aplicaţii ale logicii, Drepturile omului, Educaţie pentru carieră, Adolescență și 
autocunoaștere,  Educație pentru democrație)

Educație fizică ( Structuri tehnico-tactice în jocul de  handbal)



Activităţi extraşcolare

Activitatea în orele de clasă, oricât de amplă sau de bine organizată ar fi nu poate să acopere 
toate domeniile de interes ale elevilor, care au nevoie de mult mai mult. 

Activitatea extraşcolară îşi propune să acopere tocmai aceste zone de interes ale copiilor care nu 
se regăsesc nici în curriculum-ul obligatoriu şi nici în cel la decizia şcolii. 

• Liceul nostru oferă elevilor posibilitatea de a se manifesta potrivit talentului, aptitudinilor sau 
intereselor pe care le au, în alt cadru decât cel didactic prin: 

• Activităţi de consiliere în probleme de educaţie cetăţenească, editarea unui buletin informativ 
pentru elevi 

• Activităţi de consiliere în probleme de educaţie sexuală 

• Clubul de robotică

• Editarea revistelor şcolii: "Zorile" şi "Jurnal de colegiu"

• Cercuri pe diferite tematici: cercetare şi documentare în domeniul religiei, istoriei,

• Cerc dramatic, Cerc de activităţi domestice, cultivarea limbii latine 

• “Pentru pacea mileniului III “ – clubul iubitorilor de INTERNET 

• Concursuri pe diferite teme: literatură, istorie, matematică 

• Simpozioane, mese rotunde, dezbateri având ca teme probleme de maxim interes pentru elevi 

• Activităţi cu caracter sportiv ( campionatul liceului la fotbal, baschet) 

• Organizarea de excursii şi drumeţii, vizite Zilele şcolii- ansamblu de activităţi dedicate Zilei liceului 

• Săptămâna artelor- audiţii, expoziţie de pictură , reprezentaţii teatrale, cenacluri literare) 

• Balul Bobocilor, Carnavalul de iarnă, 

• Concursurile "Real versus Uman", "Liceeni de tot râsul", şa 

• Staţia radio a şcolii




