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         Dragi părinţi,  
                                Vă invităm să citiţi informaţiile expuse în continuare pentru a ne cunoaşte obiectivele educaţionale, activităţile, ţintele 
propuse şi modalităţile de lucru, pe care dorim să le realizăm împreună. 
 

1. Ce ne propunem? 
Noi ne asumăm misiunea de a oferi, în condiţii avantajoase, un PACHET EDUCAŢIONAL, conceput simplu, care să îmbine armonios 
obiectivele curriculare cu cele legate de acumulările specifice unui elev de succes.  
Noi promitem o soluţie simplă, dar eficientă şi echilibrată, prin care părinţii si elevii să-şi atingă obiectivele perioadei corespunzatoare 
liceenilor. 
Astfel, concepţia noastră pleacă de la realitatea că anii de liceu traversează o perioada dificilă (14-18 ani), de la copil la adolescent, perioadă care 
coincide cu cele mai importante acumulări de cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori din viaţa de elev. 

 
 

2. Cum vom realiza ce ne-am propus? 
Disciplinele de examen pentru bacalaureat, competențele digitale, 
precum şi limbile străine vor fi în centrul preocupărilor noastre, fiind 
abordate transdisciplinar printr-un program special, prin programe 
remediale individuale, prin ore de pregătire suplimentară,  formând 
elevilor abiltăţi indispensabile în societatea contemporană, printr-o 
implicare directă şi sinceră a unui colectiv de profesori valoroşi şi de 
caracter, recunoscuţi pentru performanţele lor. 

Clasele vor fi dimensionate cu un număr redus de elevi, ele 
vor avea maximum 25 elevi, număr considerat optim pentru 
eficienţa pregătirii, dar şi pentru ideea de colectivitate. 
Pregătirea elevilor, siguranţa lor şi crearea unui mediu de studiu 
sănătos şi plăcut sunt garantate atunci când se lucrează cu un 
număr redus de elevi, atât profesorul cât şi elevii având eficienţă 
maximă, astfel obţinând rezultate foarte bune.  

Programul disciplinelor de şcoală cuprinde trei componente, orele 
din curriculum-ul obligatoriu şi orele de specialitate în domeniul 
economic (ambele in programul obligatoriu de dimineaţă între 8.30-
14.30) şi activităţi de pregatire suplimentară, pregatire pentru 
olimpiade şi concursuri, asistenţă în rezolvarea temelor (în programul 
de după-amiază, în funcţie de solicitările elevilor/părinţilor). 
PROGRAM DE DIMINEAŢĂ - 8.30-14.30  - Orele de curs prevăzute în 
curriculum-ul profilului cuprind: ore de cultură generală, module de 
specialitate cu instruire aplicativă a elevilor în cadrul “FIRMEI DE 
EXERCIŢIU”/MINICOMPANIE şi stagii de pregătire practică în şcoală 
şi la agenţi economici.  

În intervalul 15.30-17.30, în funcţie de opţiuni, elevii participă la 
următoarele activităţi: pregătire suplimentară pentru examene 
naţionale, olimpiade, concursuri, etc., programe remediale; 
studiu individual cu acces la bibliotecă şi la cabinetul de 
informatică; pregătirea pentru participarea la diverse activităţi 
extracurriculare şi extraşcolare. 
Temele şcolare vor fi dimensionate pentru a fi rezolvate la 
şcoala sau alocându-se un număr redus de ore  de studiu 
acasă, elevii pot studia, pot aprofunda sau îşi pot face temele în 
timpul programului de după-amiază între orele 15.30-17.30, cu 
exceptia temelor săptămânale pentru week-end. Elevii pot 
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 accesa biblioteca şi laboratorul de informatică conectate 
permanent la reţeaua Internet, oricând doresc în afara orelor de 
şcoală, pentru documentare şi rezolvare de teme, proiecte sau 
referate. 

ÎNVĂŢAREA ON-LINE 
Elevii din Liceul PROFESIA sunt beneficiarii direcţi ai educaţiei, în 
toate formele ei, inclusiv prin învăţarea on-line. Liceul Profesia este 
licențiat pe domeniul www.liceulprofesia.ro de Google Suite 
Education. Toți elevii liceului vor avea conturi de acces pe 
Classroom-ul liceului, conturi de e-mail cu codificația 
nume.prenume@liceulprofesia.ro, acces gratuit la licențele Office 
365A mobile (liceul deține 8000 de licențe Office Mobile 365A 
pentru elevi și 2000 de licențe pentru întreg personalul liceului, 
profesori și colaboratori). Școala deține cont la nivelul  unității 
pentru aplicația ZOOM (pentru cursuri în format video-conferință), 
astfel că toți profesorii dețin conturi cu acces de timp nelimitat. 
Elevii cu situații deosebite care nu au acces la tehnologie sunt 
sprijiniți de Fundația Profesia, prin punerea la dispoziție de 
tablete/laptop-uri pentru a le folosi în timpul activităților on-line, 
conform unei proceduri interne. 

Au fost implementate toate măsurile pentru ca elevii să continue 
studiul prin intermediul învăţământului la distanţă, cu ajutorul 
mijloacelor digitale şi de comunicare prin învăţare on-line. Elevii 
vor putea utiliza ca instrumente de lucru precum: computer 
personal, laptop, tabletă, telefon mobil, platforme educaţionale, 
aplicaţii disponibile pe dispozitive mobile, manuale digitale, fişe 
de lucru sau teste create de profesori, lecţii video create de 
profesori, resurse educaţionale disponibile gratuit în mediul on-
line. 
Elevii au dreptul de acces gratuit la conturile Google 
Education, Office 365A mobile, la portalurile, platformele de 
învățare, bibliotecile virtuale și alte resurse de învățare 
digitale. 
 

Pe lângă pregătirea pentru examen, vom urmări, prin proiecte şi 
activităţi, ca elevul să se dezvolte pe mai multe direcţii (cultura 
generală, dezvoltare personală, al încrederii în sine, inteligenţă 
emoţională, self-management, creativitate, spirit de initiativă, 
spirit de echipă, capacitate de muncă) astfel încât să devină un 
adolescent „open mind”, profilul tânărului dorit într-o societate 
complicată, atât la noi, cât şi în străinătate.  
 

Părinţii vor avea la dispoziţie un sistem de informare şi 
comunicare riguros, prin tehnologii moderne de comunicaţii 
(SMS, e-mail, reţele de socializare, lectorate, 
şedinţe). Dealtfel, şcoala va sta permanent la dispoziţia părinţilor 
într-un parteneriat consistent, nu doar declarativ. Relaţia şcoală-
părinţi va fi echilibrată şi bine reglementată. Şcoala nu va fi doar 
o instituţie de învăţământ, ci o adevarată familie, oferind un 
mediu cald, prietenos, dar responsabil, în care elevul se va 
simţi în siguranţă, confortabil, oferind suportul unei maximizari 
a randamentului său. 

 
3. Ce obţinem la final? 

Absolvenţii Liceului „PROFESIA” au avantajul faţă de cei de la liceele teoretice, pentru că au o pregătire medie care le asigură o 
mai mare competivitate de integrare în viaţa reală, prin: 

- Diploma de BAC – pot continua studiile universitare la orice facultate din ţară sau străinătate; 
- Certificatul de calificare de Nivel 4, de „Tehnician în activităţi economice” – absolvenții se pot încadra în profesii şi ocupaţii 

de nivel mediu din domeniul administrativ şi economic, conform Codului Ocupațiilor din România (COR),  după cum 
urmează: 331302 – Contabil, 331304 – Planificator, 331305 – Revizor gestiune, 331306 – Contabil bugetar, 331309 – 
Referent, 331401 – Referent statistician, 332101 – Agent de asigurare, 421114 – Referent casier, 431102 – Funcţionar 
economic, 431301 – Pontator, 432202 – Facturist, 421401 – Agent fiscal, 331402 – Statistician, 421111 – Operator 
ghişeu birouri de schimb; 

- Dobândirea de cunoştinţe avansate în tehnologia informaţiei; 
- Competențe antreprenoriale prin proiectele Firma de Exercițiu (partener  ROCT) și Minicompanie (Asociația Junior 

Achievement (JA) România);  
- Cunoaşterea limbilor străine – engleză şi franceză; 
- Competenţele de dezvoltare personale care conduc la formarea unui tânăr adolescent capabil să se integreze pe piaţa 

muncii.  
Toate aceste competenţe se obţin în cadrul unui proces de învăţământ, educare şi instruire aplicată, care se desfăşoară într-un 

mediu şcolar plăcut. 
 

4. De ce credem că putem să realizăm împreună toate ţintele propuse? 
 Pentru că avem o experienţă de 20 ani în servicii de educaţie privată prin organizarea şi coordonarea de învăţământ 

acreditat/autorizat MEN. 
 Pentru că raportul calitate-preţ este în favoarea elevilor şi părinţilor. Am conceput un sistem de educaţie eficient, ce îmbină 

armonios studiul şi pregătirea pentru examene cu entuziasmul şi dezvoltarea personalităţii elevului. Toate acestea în condiţiile 
unor taxe de şcolarizare accesibile părinţilor. 

 Pentru că profesorii noştri nu sunt numai recunoscuţi profesional, ci şi dedicaţi muncii cu copii. 
 Pentru că baza materială și dotările moderne ale şcolii noastre permit desfaşurarea unui act educaţional eficient, aplicat şi plăcut 

elevului. 
 Pentru că noi înţelegem că anii de liceu reprezintă o perioadă delicată în viaţa oricărui adolescent şi, în consecinţă, atenţia care i 

se acordă trebuie să fie maximă. Şi noi o vom face! 
 Pentru că asigurăm un program flexibil, adaptat nevoilor fiecărei familii. 
 Pentru că aceşti copii vor veni cu bucurie la şcoala. Noi vom face să fie aşa! 

 
Vă invit să fim o echipă şi să formăm împreună “familia PROFESIA” ! 

Cu deosebită consideraţie, 
Manager, 

prof. Cornelia GHEORGHE 
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