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OFERTA EDUCAŢIONALĂ – CLASA a XI-a  

CAMBRIDGE INTERNATIONAL EDUCATION 
2021 – 2022 

 
 

I. Despre Liceul Internațional IOANID 

 
Ciclul liceal al instituției de învățământ IOANID este autorizat începând din anul școlar 2018-2019, 
dând astfel startul unei unități preuniversitare în cadrul căreia abordarea educațională este una 
diferită, centrată pe nevoile reale ale adolescentului de astăzi. Echipa noastră înțelege faptul că 
liceenii nu răspund la pasivitatea care caracterizează în acest moment procesul de predare, motiv 
pentru care obiectivul nostru principal îl reprezintă crearea unor experiențe de învățare și ateliere 
practice care să atragă elevii. 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 INTERNAȚIONAL 

 
Pentru ca absolvenții Liceului Internațional IOANID să își poată continua studiile în orice universitate 
din străinătate, am ales programele elaborate de CAMBRIDGE ASSESSMENT INTERNATIONAL 
EDUCATION (CAIE). CAIE oferă diplome care sunt dovada reușitei academice, fiind apreciate de 
universități și angajatori din toată lumea. Peste 1.400 de universități din lumea întreagă recunosc 
diplomele CIE: toate universitățile din Marea Britanie și 600 de universități din SUA (inclusiv toate 
universitățile Ivy League), Canada, Australia, Singapore, Germania, Olanda etc. 

 
Programul CAIE pentru ultimii doi ani de liceu are două etape: 

 Advanced Subsidiary Level: clasa a XI-a, cu 4 materii și examen la sfârșitul anului. 

 Advanced Level: clasa a XII-a, cu 3 din cele 4 materii studiate în clasa a XI-a și examen la 
sfârșitul anului.  

Limba de studiu și de examinare este engleza. 
 

III. MATERII STUDIATE 

 

În anul școlar 2021 – 2022, elevii  clasei a XI-a  vor studia 4 materii:  

 English general paper 

și 3 materii la alegere dintre:  
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 Business  

 Travel and Tourism  

 Psychology  

 Mathematics  

 Physics  

 Chemistry  

 Biology  

 Art and Design.

IV. ADMITERE 

Condițiile de admitere în clasa a XI-a sunt următoarele: 

 nivel ridicat de limba engleză (cel puțin B2/FCE) 

 rezultate foarte bune la Evaluarea Națională (media cel puțin 9,00) 

 rezultate foarte bune în clasele a IX-a și a X-a (media generală cel puțin 9,00).  
 
Examenul de admitere constă în: 

- test de limba engleză  
- interviu. 

 
Admiterea la cursul de Art and Design se face în baza unui portofoliu care va fi evaluat de 
profesorul respectiv.  
 
 

V. COMUNICAREA CU PĂRINȚII 

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

 Mapa părinţilor (structura anului şcolar 2021 – 2022 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, acordul GDPR); 

 Şedinţă 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 secției Cambridge – 

simona.negrea@ioanid.com; 

mailto:officeliceu@ioanid.com
mailto:cabinetmedical.liceu@ioanid.com
mailto:simona.negrea@ioanid.com
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- departamentul financiar – contabil – ileana.rizoiu@ioanid.com. 
o prin intermediul platformei de management educational myClass. 

 
               

COORDONATOAREA SECȚIEI CAMBRIDGE       DATA 
 
Prof. Simona NEGREA             Părinte                     
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