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OFERTA EDUCAŢIONALĂ – CLASA a V-a   
AN ŞCOLAR 2022 – 2023 

 

 
I. AUTORIZARE/ACREDITARE 

Liceul Internațional IOANID își desfășoară activitatea ciclului gimnazial în baza acreditării emise de 

Ministerul Educației și Cercetării prin O.M. Nr. 3861/30.03.2020. 

 

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 

Internațional IOANID sunt avizate de Ministerul 

Educației 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. 

Limba engleză este predată într-o manieră 

consistentă și interactivă, ca limbă secundară 

de studiu, scenariile didactice ale lecțiilor 

cuprinzând activități variate, care vizează cele 

trei tipuri pricipale de învățare: vizuală, 

auditivă și kinestezică. Predarea fiecărui skill 

(Reading&Writing, Listening, Speaking) se face 

într-un mod atrăgător și ecletic, specific 

nevoilor fiecărui grup. Liceul Internațional 

IOANID, centru de examinare Cambridge, 

asigură o pregătire temeinică în vederea 

susținerii examenelor organizate de  British 

Council. 
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III. PROGRAMUL STANDARD se derulează în intervalul 08:30-16:20/17:05 și cuprinde: 

 

a) Discipline din CURRICULUMUL NAȚIONAL – 27 ore/săptămână 

 

 

 

 

 
 

LIMBĂ ŞI COMUNICARE    MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 

 

 

 

 

 

 

 

     OM ŞI SOCIETATE    ARTE       EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ŞI SĂNĂTATE 

 

 

 

 

 

 TEHNOLOGII              CONSILIERE şi ORIENTARE   

  

 

 

 

 

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII 

 

b) TEME – 6 ore/săptămână 

Teme limba română 

3 ore/ săptămână 

Teme matematică 

3 ore/ săptămână 

 

c) ACTIVITĂȚI OPȚIONALE  

Limba engleză 

6 ore/săptămână 

Debate (activitate în lb. engleză) 

1 oră/ săptămână 

                

 Limba și literatura română - 4 ore 

 Limba engleză – 2 ore 

 Limba franceză/germană/spaniolă – 2 ore 

 

 Matematică - 4 ore 

 Biologie – 1 oră 

 Istorie – 2 ore 

 Geografie – 1 oră 

 Educație socială: ”Gândire critică 

și drepturile copilului”– 1 oră 

 Religie - 1 oră 

 

 Educație plastică – 1 oră 

 Educație muzicală - 1 oră 

 Educație fizică și sport - 2 ore 

 Educație tehnologică și aplicații practice – 1 oră 

 Informatică și TIC - 1 oră 

 Consiliere și dezvoltare personală – 1 oră 

 Opțional lb. română ”Lectura ca abilitate de viață” – 1 oră 

 Opțional în cadrul programelor Junior Achievement – ”Economia noastră” – 1 oră 
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IV. CLUBURILE OPȚIONALE CU PLATĂ 

 se derulează în intervalul 16:20/17:05 – 17:50, după finalizarea programului standard; 

 le permit elevilor să-și dezvolte aptitudinile și talentele, le stârnesc curiozitatea și dorința pentru 

cunoaștere, îi stimulează spre cercetare, spre descoperire individuală; 

 acoperă o gamă variată de activități din diverse arii curriculare:  

 

 
 

 

 

                               Matematică și științe              Caligrafie 
  

                               Limbă și comunicare 

 

 

 

 

 

                                                          Consiliere și orientare 

                             Arte 
                  

 

V. COMUNICAREA CU PĂRINȚII 

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

 Mapa părinţilor (structura anului şcolar 2022-2023 cu perioadele cursurilor și ale vacanțelor,  

Regulamentul de Organizare și Funcționare și Protocolul de disciplină anexat regulamentului, orarul clasei, 

Calendarul orientativ al activităţilor extracurriculare); 

 Şedinţă administrativă cu părinţii, la începutul anului școlar; 

 Consilieri săptămânale oferite de toți profesorii care predau la clasă; 

 Conferințele 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. 

 

               Data, 

          DIRECTOR,                                    Părinte, 

PROF. FLORENTINA BOGDAN 

 Limba franceză 

 Limba germană 

 Limba spaniolă 

 Limba chineză 

 Robotică 

 Teatru &Improvizaţie 

 Arte plastice 

 Canto 

 Pian 

 Consiliere individuală 

 Consiliere de grup 

 

 Emoţii ... pe hârtie 
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