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 Cursul opțional propus se numește Lectura și abilitățile de viață și este destinat 

elevilor din clasele V-XII, fiind propus de Ministerul Educației și Cercetării. Este gândit ca un 

opțional pe 2 ani și include un buget de 36 de ore pe an, o oră pe săptămână.  

Abilitățile de viață reprezintă acele abilități necesare omului pentru a putea duce o 

viață la un nivel de calitate acceptabil, pentru a se dezvolta și a menține relații normale cu 

ceilalți, iar lectura poate reprezenta un mod de formare a omului care intră în societate. Venim 

în ajutorul elevilor, prin intermediul acestui opțional, abordând o varietate de teme interesante 

și apropiate de viața reală, cum ar fi: familia, prietenia, copilăria, școala etc.  

Pentru că este numit opțional și pentru că este ales de elevi, orele trebuie să fie 

relaxante, interesante și creative, iar temele alese vor fi abordate prin intermediul jocului, al 

imaginilor și al filmulețelor. Evaluarea se realizează pe parcursul desfășurării orelor, fiind 

urmărit interesul elevului, dar și prin metode interesante: portofoliu, referat, fișă de lectură, 

creații proprii (poezii, compuneri, povești). 

-De ce să alegem acest opțional? (OBIECTIVELE CURSULUI) 

 



1. În centrul acestui opțional se află elevul, pentru că voi încerca să folosesc metode 

active care să-i stârnească curiozitatea, să-i dezvolte capacitatea de de comunicare, să-i 

pună în evidență talentul, creativitatea. 

 

2. Voi încerca să dezvolt elevilor spiritul de echipă, să îi învăț să lucreze împreună, 

pregătindu-i pentru provocările vieții de mai târziu. 

 

3. Prin acest opțional le cultivăm elevilor spiritul pentru lectură și plăcerera de a citi. 

Textele alese sunt interesante, temele abordate fac trimitere la viața reală și la 

experiențelor lor de zi cu zi: vorbim despre prietenie, familie, copilărie, visare, 

cunoaștere, pasiuni ... 

 

4. La fiecare oră vom avea ,,MINUTUL DE LECTURĂ”, asta presupunând că fiecare 

își aduce cartea preferată și le citește colegilor câteva fragmente interesante, urmând o 

discuție pe baza textului. Astfel își vor dezvota vocabularul, vor exersa cititul cu voce 

tare, cursiv și cu intonație. În plus, se vor obișnui să vorbească în fața publicului, fiind 

pregătiți pe viitor să țină o prezentare în fața unui public, controlându-și emoțiile, 

stăpânindu-și tracul. 

 

5. Evaluarea și acordarea notelor nu le va încărca programul de învățare, pentru că vor fi 

notați în funcție de participarea activă la ore, vor primi teme interesante pentru scurte 

referate, prezentări, răspunsuri ,,istețe” și spontane. 

 

6. În plus, putem folosi această oră de opțional pentru a clarifica și a rezolva anumite 

probleme pe care le întâmpină elevii la ora de limba și literatura română (exprimare, 

redactarea unor compuneri, greșeli de punctuație și ortografie).  


