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OFERTA EDUCAŢIONALĂ - CLASA a XII-a 

PROFIL REAL/ SPECIALIZAREA ȘTIINȚELE NATURII 
 
 

 
I. Despre Liceul International IOANID 

Ciclul liceal al institutiei de invatamant IOANID își desfășoară activitatea în baza autorizației 
emise de Ministerul Educației și Cercetării, conform O.M. nr. 3865/30.03.2020. Astfel, am 
dat startul unei institutii liceale în cadrul căreia abordarea educațională este una diferită, 
centrată pe nevoile reale ale adolescentului de astăzi. Echipa noastră înțelege faptul ca 
liceenii nu răspund pe măsura așteptărilor noastre la pasivitatea care caracterizează în acest 
moment procesul de predare, motiv pentru care obiectivul nostru principal îl reprezintă 
crearea unor experiențe de învățare care să atragă elevii. Predarea este una de tip 
interactiv, expunând participanții la experiențe de învățare, ateliere practice. Misiunea 
noastră este aceea de a stimula liceenii, echilibrându-i și pregătindu-i ca viitori adulți într-o 
instituție în care procesul static tradițional devine dinamic și captivant.  

 
 

II. CURRICULUM 

Curriculumul studiat în școala noastră este gândit în așa fel încât orice absolvent IOANID să-și 
continue studiile atât în instituțiile de învățământ din România, cât și în școli internaționale. 

 

CURRICULUM ÎN LIMBA ROMÂNĂ CURRICULUM ÎN LIMBA ENGLEZĂ 

Conținuturile programelor școlare pe baza 
cărora se planifică activitatea din Liceul 
International IOANID sunt avizate de Ministerul 
Educației și Cercetării și sunt abordate într-o 
manieră modernă, prin tehnici de predare 
creative, inovatoare, interactive, centrate pe 
elev, cu ajutorul unor materiale şi mijloace 
didactice la standarde internaționale. 

Liceul Internațional IOANID le oferă elevilor săi 
posibilitatea de a opta pentru programele 
CAMBRIDGE INTERNATIONAL EDUCATION (CIE). 
Diplomele acordate de CIE sunt dovada reușitei 
academice, fiind apreciate de universități și 
angajatori din toată lumea.  
Programul CIE pentru liceu are două etape: 
1. Clasele a IX-a și a X-a, la finalul cărora elevii 
susțin examenele pentru obținerea diplomei 
care certifică absolvirea studiilor secundare 
obligatorii: International General Certificate of 
Secondary Education (IGCSE); 
2. Clasele a XI-a și a XII-a (de pregătire pentru 
admiterea la universitate), la finalul cărora elevii 
susțin examenele pentru obținerea diplomei 
Advanced Level. 
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III. PROGRAMUL STANDARD se derulează în intervalul 08:30-14:40 și cuprinde: 

a) Discipline din CURRICULUMUL NAȚIONAL – 26 ore/săptămână 

 

 
 
 
 
 

    LIMBĂ ŞI COMUNICARE  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 

 
 
 
 
 
 

                        OM ŞI SOCIETATE                     EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ŞI SĂNĂTATE 

 

 
 

 
                                                  TEHNOLOGII         

 
 
 
 

 
 
CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII 

 

 
b) ACTIVITĂȚI OPȚIONALE  

Limba engleză 
3 ore/săptămână (în completarea curriculumului standard) 

 
c) PREGĂTIRE PENTRU BACALAUREAT 

 Limba și literatura română – 3 ore 

 Matematică – 3 ore 

 Disciplina de profil (Fizică/Chimie/Biologie/Informatică)– 1 oră 

 
 

 Limba și literatura română - 3 ore 

 Limba engleză – 2 ore  

 Limba franceză – 2 ore 

 

  

 

 Matematică - 3 ore 

 Fizică – 3 ore 

 Biologie – 2 ore 

 Chimie -  2 ore 

 Istorie – 1 oră 

 Geografie – 1 oră 

 Socio-umane – 1 oră 

 Religie - 1 oră 

 

 Educație fizică și sport - 1 oră 

 Tehnologia informației și a comunicațiilor – 1 oră 

 

 Dezbatere și oratorie CLUBUL DE DEBATE - desfășurat în limba engleză – 1 oră 

 Limba engleză ”Trip Around the World” -  1 oră 

 ”Administrarea calculatoarelor și rețelelor” – 1 oră 
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d) COMUNICAREA CU PĂRINȚII 

Comunicarea IOANID - Părinţi se realizează prin mai multe modalități de transmitere a  
informaţiilor: 

 Mapa părinţilor (structura anului şcolar cu perioadele cursurilor și  
ale vacanțelor, Regulamentul Intern de funcţionare și Protocolul de disciplină anexat 
regulamentului, orarul clasei, programul de consultații cu profesorii clasei, calendarul 
orientativ al activităţilor extracurriculare); 

 Şedinţă administrativă cu părinţii, la începutul anului școlar; 

 Consilieri săptămânale oferite de toți profesorii care predau la clasă; 

 Videconferințele individuale cu părinţii – de două ori/an la finalul semestrului 
I/anului școlar; 

 Corespondenţa  
o prin e-mail (de câte ori este necesar), care se poate realiza cu: 

- departamentul secretariat – officeliceu@ioanid.com; 
- cabinetul medical – cabinetmedical.liceu@ioanid.com;  
- managementul școlii – florentina.bogdan@ioanid.com; 
- departamentul financiar – contabil – ileana.rizoiu@ioanid.com. 

o prin intermediul platformei de management educational Kinderpedia/ 
myClass. 
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