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ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PIA BRĂTIANU” 

Str. Petofi Sandor, nr. 14-16, Sector 1, Bucureşti 

Telefon – Fax: 021.222.65.90. 

E-mail: secretariat@scoala17pb.ro 

COD FISCAL: 20745833 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL  

ȘCOLII GIMNAZIALE „PIA BRĂTIANU” 

NR. 6 din 15.11.2022 

 

Membrii Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Pia Brătianu luând la cunoștință: 

- Metodologia privind dezvoltarea curricumului la decizia școlii, aprobat prin Ordinul 3238 din 5 

februarie 2021; 

-  Procedura operaţională Nr.29576/19.10.2022, privind constituirea ofertei și alegerea 

curriculumului la decizia școlii pentru anul școlar 2023-2024 în învățământul primar, gimnazial și 

liceal, elaborarea și avizarea programelor corespunzătoare, precum și monitorizarea și evaluarea 

implementării acestora în unitățile de învățământ din Municipiul București; 

 

- Ordinul, Nr. 6101 din 18 octombrie 2022, privind aprobarea de programe școlare pentru discipline 

opționale din învățământul preuniversitar; 

- Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 

- Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Având în vedere: 

- Analiza de nevoi care vizează interesele elevilor, elaborarea propunerilor de opționale de către 

cadrele didactice pentru anul școlar 2023-2024, dezbaterea și avizarea lor în cadrul Consiliului 

profesoral, 

Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale “Pia Brătianu”, 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. Aprobarea ofertei pentru Curriculum la Decizia Școlii :  

Pentru Clasa Pregătitoare: 

 Opțional de teatru, susținut de învățătorul clasei, prof. înv. primar Costea Dana Valentina, Educația 

prin teatru. Acest opțional își propune să formeze personalităţi libere, complete, echilibrate prin 

mijloace specifice. Teatrul înseamnă comunicare, interacţiune şi descoperire. Prin intermediul 

teatrului, copiii se descoperă aşa cum sunt în realitate, învaţă să se cunoască şi să se accepte aşa 

cum sunt,  învaţă să-şi asume complexele recunoscându-le, deci făcând primul pas spre stapânirea 

acestora, reuşind astfel să depaşească barierele de comunicare cu ceilalţi. Teatrul crează caractere, 

personalităţi puternice, care să-şi poată exprima punctul de vedere nu prin violenţă, ci prin discursul 

logic, coerent, clar şi concis, bine argumentat.Teatrul impune o echipă sudată, deoarece le dezvoltă 
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copiilor spiritul de echipă, capacitatea de a lega prietenii, de a discerne între bine şi rău.Teatrul este 

un exerciţiu de cultură şi viaţă. Prin acest opțional dorim să le educăm copiilor gustul pentru lectură, 

pentru frumos, pentru adevărata cultură.  

Pentru clasa a V-a: 

 pentru clasele a V-a B,C,E,F,  catedra de Limbi străine propune opționalul integrat cu toate celelalte 

arii, Fascinating Facts, opțional care se desfășoară de foarte mulți ani în școala noastră. Acest 

opțional urmărește învățarea limbii engleze prin intermediul abordării CLIL. CLIL reprezintă o 

abordare educațională care constă în învățarea unei limbi străine și a conținutului în același timp. 

Această dualitate aduce oportunități în ceea ce privește balansarea dintre limbaj și conținut într-o 

lecție CLIL. Îmbinarea limbii engleze cu conținut din domenii ca istorie, geografie, științe, 

tehnologie sau arte are numeroase avantaje: accelerează învățarea, trezește interesul și curiozitatea 

elevilor față de alte discipline non-lingvistice, facilitează dezvoltarea cunoștințelor de cultură 

generală și dezvoltarea abilității elevilor de a utiliza limba engleză în situații reale de comunicare 

(prin folosirea materialelor autentice). Cursul opțional transdisciplinar își propune prezentarea, 

citirea, analizarea și dezbaterea unor texte scurte, atractive, adaptate vârstei și accesibile nivelului 

de cunoștințe al elevului. 

 pentru toate clasele a V-a catedra de Educație fizică și sport propune un opțional integrat cu educația 

socială, din programa MEN, Armonie corporală și socială. Acest opțional propune un proiect de 

dezvoltare a relației cu sine, cu ceilalți și cu lumea. Elevii învață să aibă o relație sănătoasă cu 

mișcarea, își vor dezvolta, de asemenea, abilitățile fizice esențiale, necesare vieții de zi cu zi, pe 

care vor învăța să le folosească pentru a-și exersa și extinde capacitățile personale, pentru 

exprimarea personală în diferite contexte (jocuri, exerciții formale, dans, relaxare, situații critice, 

situații de cooperare sau competitive). 

 pentru toate clasele a V-a , vă propunem un opțional de limba spaniolă, ca disciplină nouă, cu titlul 

Limba Spaniola- Ventana de amor, armonía y multiculturalidad. Spaniola este o limbă romanică 

ceea ce o face mai ușor de asimilat de către vorbitorul român. Limbă maternă, nu doar în Spania ci 

și în alte 24 de tari, cu 570 de milioane de vorbitori, este a doua limbă oficială a ONU și în SUA și 

a doua limbă maternă din lume. Acestea ar fi doar câteva argumente care demonstrează valoarea 

adaugată a studiului limbii spaniole, mai ales că aceasta limba reprezinta un vehicul de comunicare, 

fiind învățată de cel puțin 46 de milioane de studenți distribuiți în 90 de țări. In plus, elevii interesați 

pot urma studiile liceale la liceul bilingv "Cervantes" din sectorul 1 al capitalei. Prin protocolul 

realizat între Ministerul Educației din România și Spania, Universitatea din Granada acordă cinci 

burse de studii. De asemenea, pe bază de examen de selecție se poate accesa la oricare universitate 

din Spania. Ora de limba spaniolă este o fereastră deschisă și pentru cunoașterea vieții moderne, nu 

numai din Spania care a dat câteva Premii Nobel, cântăreți de primă mână (tenorii José Carreras și 

Plácido Domingo), sportivi admirabili ( Rafael Nadal, Leo Messi), arhitecți renumiți (Santiago 

Calatrava, Antonio Gaúdi) , pictori celebri (Picasso, Velázquez, Goya, Miró), ci și din întreg spațiul 

latino-american. 

Pentru clasa a VI-a: 

 catedra de Educație fizică și sport propune un opțional integrat cu educația socială, Stare de bine, 

valorile sportive și sociale. Prin acest opțional integrat, elevii vor dobândi cunoștințe, atitudini și 

abilități necesare pentru un stil de viață sănătos bazat pe mișcare, vor deveni mai responsabili în 

ceea ce privește propriul corp și propria sănătate, își vor dezvolta abilități care le vor permite să își 

îmbunătățească relațiile cu sine și cu ceilalți și să participe la crearea unor comunități sănătoase. În 

cadrul activităților propuse de acest opțional, elevii aplică abilități personale și sociale atât pentru 

a stabili și menține relații respectuoase, cât și pentru a promova siguranța, fairplay-ul și incluziunea.  

 catedra de Limba română propune un opțional de aprofundare al cunoștințelor de limba și 

literatura română. Cursul opțional de aprofundare vine în întâmpinarea nevoilor elevilor, 
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reactualizând și aprofundând o serie de cunoștințe care să dezvolte abilitățile de comunicare, de 

exprimare scrisă și de exersare a noțiunilor teoretice de limbă și literatură română, în cadrul unei 

ore suplimentare desfășurate săptămânal. Cursul nu va reprezenta o disciplină de studiu separată, 

ci va fi integrat în orele de Limbă și literatură română. Astfel, elevii vor primi notele în urma 

evaluărilor în cadrul disciplinei de bază, nefiind necesară încheierea unei medii separate pentru 

cursul opțional.  

 Pentru toate clasele a VI-a, vă propunem un opțional de limba spaniolă, ca disciplină nouă, cu titlul 

Limba Spaniola- Ventana de amor, armonía y multiculturalidad. Spaniola este o limbă romanică 

ceea ce o face mai ușor de asimilat de către vorbitorul român. Limbă maternă, nu doar în Spania ci 

și în alte 24 de tari, cu 570 de milioane de vorbitori, este a doua limbă oficială a ONU și în SUA și 

a doua limbă maternă din lume. Acestea ar fi doar câteva argumente care demonstrează valoarea 

adaugată a studiului limbii spaniole, mai ales că aceasta limba reprezinta un vehicul de comunicare, 

fiind învățată de cel puțin 46 de milioane de studenți distribuiți în 90 de țări. In plus, elevii interesați 

pot urma studiile liceale la liceul bilingv "Cervantes" din sectorul 1 al capitalei. Prin protocolul 

realizat între Ministerul Educației din România și Spania, Universitatea din Granada acordă cinci 

burse de studii. De asemenea, pe bază de examen de selecție se poate accesa la oricare universitate 

din Spania. Ora de limba spaniolă este o fereastră deschisă și pentru cunoașterea vieții moderne, nu 

numai din Spania care a dat câteva Premii Nobel, cântăreți de primă mână (tenorii José Carreras și 

Plácido Domingo) , sportivi admirabili ( Rafael Nadal, Leo Messi), arhitecți renumiți (Santiago 

Calatrava, Antonio Gaúdi) , pictori celebri (Picasso, Velázquez, Goya, Miró), ci și din întreg  spațiul 

latino-american. 

 

Pentru clasa a VII-a: 

 catedra de Limbi străine propune opționalul integrat cu educația socială, Society and I. Cursul 

opțional urmărește imbinarea limbii engleze cu conținut din domeniul ariei curiculare Om si 

Societate, in special Educatie sociala, cu scopul de a trezi interesul si curiozitatea  elevilor față de 

problemele societatii contemporane si de a  facilita dezvoltarea  abilității elevilor de a raspunde 

provocarilor societatii in care traiesc si invata. Cum materialele folosite vor fi in limba engleza, in 

special  texte scurte, atractive, adaptate vârstei și accesibile nivelului de cunoștințe al elevului, 

dimensiunea sociala a fenomenelor studiate nu se va limita doar la societatea romaneasca, ci va 

aborda si probleme globale, de un real interes pentru ei.  

 catedra de Arte și Tehnologii propune ca disciplină nouă un opțional, Artă & New Media. 

Opţionalul propune atragerea copiilor către activități creative, stimulative vizual și de cunoaștere a 

lumii artelor, a istoriei artei, a noilor tehnici moderne în exprimarea emoțiilor, a unicității și a 

originalității fiecăruia. Vizualul fascinează și se impune în noile media, imaginea computerizată, 

Install Art, arta colajului, Gestual Art, arta contemporană fiind influențate direct de dezvoltările 

tehnologice radicale ce au deschis drumul spre o nouă eră vizuală. Arta contemporană se bazează 

în mare parte pe noile media, calculatorul, tableta făcând parte din instrumentele curente ale 

creatorului de artă care poate fi copilul de astăzi.  

 

Pentru clasa a VIII-a : 

 catedra de Limbi străine propune opționalul de aprofundare a limbii engleze având ca scop 

aprofundarea noțiunilor studiate la ora de limba engleză, dezvoltarea abilităților specifice studiului 

unei limbi straine, precum și pregatirea pentru examenul de bilingv engleză. Cursul nu va 

reprezenta o disciplină de studiu separată, ci va fi integrat în orele de Limbă engleză. Astfel, elevii 

vor primi notele în urma evaluărilor în cadrul disciplinei de bază, nefiind necesară încheierea unei 

medii separate pentru cursul opțional. 



4 
 

 catedra de Limba și literatura română propune un optional de aprofundare de limba și literatura 

română. Cursul opțional de aprofundare vine în întâmpinarea nevoilor elevilor, reactualizând și 

aprofundând o serie de cunoștințe care să dezvolte abilitățile de comunicare, de exprimare scrisă și 

de exersare a noțiunilor teoretice de limbă și literatură română, în cadrul unei ore suplimentare 

desfășurate săptămânal. Cursul nu va reprezenta o disciplină de studiu separată, ci va fi integrat în 

orele de Limbă și literatură română. Astfel, elevii vor primi notele în urma evaluărilor în cadrul 

disciplinei de bază, nefiind necesară încheierea unei medii separate pentru cursul opțional. 

Art. 2   Prezentarea ofertei de CDȘ elevilor/părinților/ reprezentanților legali ai elevilor, în vederea 

exprimării opțiunilor, în urma ședințelor cu părinții. 

 

Președintele consiliului de administație, 

Prof. Marilena Stoica 


