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OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

 LICEUL TEORETIC „WINNIE ACADEMY” ORADEA  

CINE SUNTEM? 

Suntem profesori cărora le pasă de educație și care au convingerea că bunăstarea unei 

națiuni depinde în cea mai mare măsură de calitatea sistemului educațional. 

Suntem o mare familie care a experimentat de-a lungul timpului activități însuflețite de 

ADEVĂR, FRUMOS și BINE.  

Suntem o comunitate de învățare care crede că întrebările sunt mai importante decât 

răspunsurile, iar cunoașterea și înțelegerea ar trebui să se nască din investigarea continuă a unor 

astfel de întrebări.  

Dacă ne-ați întreba ce este „WINNIE ACADEMY”, v-am răspunde că este locul 

prietenos în care adulții și copiii descoperă cunoașterea cu bucurie, IMPREUNA. 

Dacă ne-ați întreba ce ne dorim, v-am răspunde că menirea noastră este de a-i ajuta pe 

elevi: 

 să se descopere și să descopere frumosul și binele în tot ce îi înconjoară; 

 să fie liberi, dar responsabili și demni; 

 să construiască relații de calitate; 

 să înțeleagă lumea, să trăiască prin această înțelegere și să dorească să o schimbe în 

mai bine; 

 să învețe și să-și orienteze viața în funcție de propriile aptitudini și preferințe; 

„WINNIE ACADEMY”  este una din cele mai cunoscute instituții de învățământ private 

din Oradea, cu predare în limba română, dar cu studierea intensivă a limbii engleze, acreditată de 

Ministerul Educației. 

 Liceul Teoretic „Winnie Academy” este localizat în centrul orașului Oradea și 

găzduiește un număr mare de copii, cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani. 
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CE NE RECOMANDĂ? 

 

         Programe și principii 

• programul de studiu  secvențial, diversificat și dinamic (program de la 07:30-

17:00, pregătire suplimentară la limba română, matematică, engleză ,informatica cu profesori de 

specialitate, efectuarea temelor in cadrul programului 08:00-17:00 cu profesori specializați);  

• studiul intensiv al limbii engleze (Cambridge IGCSE); 

• varietate de activități extracurriculare menite să dea fiecărui elev posibilitatea de 

a-și descoperi pasiunile și talentele, dar și de a le oferi ocazia de a lucra diferențiat pe zone de 

interes și preferințe; 

• comunitate de elevi independenți, care au o gândire critică, pentru a îmbunătăți o 

înțelegere profundă în cadrul disciplinelor;  

• elevi angajați în practici educaționale susținute prin cercetare, reflecție și dialog; 

• profesori tineri, dar cu experiență în sistemul de învățământ de stat sau privat , din 

țară sau din afara ei, care reprezintă modele pozitive pentru elevi , fiind deschiși spre tehnici noi 

de predare și dornici să se formeze profesional permanent pentru a oferi cunoștințe care satisfac 

sfera de interes a elevilor din școala noastră;  

• promovarea unei relații calitative între elevi și profesori; 

• părinți implicați activ în educația copiilor lor; 

• promovarea unui sentiment de comunitate în rândul tuturor constituenților școlii, 

bazată pe cooperare, respect reciproc, comunicare deschisă și eficientă; 

• accentul pus pe elev și dezvoltarea lui cât mai armonioasă; 

• bucătărie proprie; 

• spații generoase; 

• număr mic de copii în clase. 
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FILOSOFIA NOASTRĂ 

Învățământul primar, gimnazial si liceal este privit în cadrul Liceului Teoretic „Winnie 

Academy”, în mod integrat, dând astfel posibilitatea dezvoltării și diversificării abilităților care 

conturează profilul de formare al elevului. 

Ne propunem să creionăm un profil al elevului, care să reflecte personalități și caractere 

puternice, fundamentate pe principiile educației oferite de provocările secolului XXI. 

Absolventul „Winnie Academy” este inteligent, curajos, creativ, cu personalitate puternică, 

ACCENTUL 
PUS 

PE ELEV

program de la 07:30-
17:00 

(cu profesori 
specializați)

studiul intensiv al 
limbii engleze 

(Cambridge IGCSE)

pregătire 
suplimentară la limba 
română, matematică, 

lb.engleza, 
lb.germana\franceza, 

informatica

varietate de activități 

extracurriculare

acces securizat la 
platforma electronică 

a școlii 

studiu individual in 
cadrul programului 

08:00-17:00

durată an școlar: 
septembrie-iunie,

școală de vară: 

iulie-august

spațiu confortabil,
sigur, curat și cu toate 

dotările necesare

clase cu efectiv redus 
de elevi (maxim 20 

elevi /clasă)
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conștient de propria sa valoare, capabil să facă aprecieri privind calitățile sale personale cu 

inițiativă în rezolvarea unor situații ale grupurilor din care face parte și în înfruntarea 

provocărilor întâmpinate. 

În cadrul Liceului Teoretic „Winnie Academy” promovăm modelul care îl plasează pe 

elev în rolul central, iar metodele didactice folosite în procesul de învățare, vin în întâmpinarea 

nevoilor și particularităților copilului actual. Elevul „Winnie Academy” este motivat prin 

învățarea activă și modernă prin care are ocazia, asumându-și un grad înalt de responsabilitate, 

să-și identifice propriile obiective educaționale, să-și găsească surse informative și să-și 

construiască propriul sistem de cunoștințe bazat pe acele obiective personale, anterior 

identificate. 

Urmărim pe parcursul anilor de școală să dezvoltăm o comunicare eficientă și caldă între 

elev și profesor, pentru a beneficia de o educație bazată mai mult pe explorare și cercetare, elevul 

fiind atras cu pasiune și deschidere de informațiile primite.  

Liceul Teoretic  „Winnie Academy” este o școală modernă, în care profesorul îl îndrumă 

pe elev să devină mai responsabil, mai interesat de propria dezvoltare, mai încrezător, fiind astfel 

„adultul de mâine” capabil să construiască o societate bazată pe valori și principii sănătoase, 

fundamentate în cadrul unei școli de încredere.  

Credem intr-o atitudine fata de invatare bazata pe gandire critica, pe cercetare,explorare 

si pe evaluarea procesului de invatare, prin utilizarea de strategii educationale adaptate elevilor 

din societatea actuala. 

Promovam munca in echipa, colaborarea, munca si respectul, ceea ce duce la rezultate 

academice excelente ale elevilor. 

Entuziasmul, competenta si caldura cadrelor didactice care au raspuns provocarii de a 

face parte din echipa liceului nostru reprezinta cheia succesului elevilor si al nostru ca echipa. 
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Calitate
Inteligenta 
emotionala

Comunitate Implicare

Inovare Performanta

 

VIZIUNEA  SCOLII: 

Liceul Teoretic Winnie Academy  sustine calitatea demersului paideutic in contextul unei 

comunitati de invatare coezive, inovative, centrate pe performanta. 

 

MOTTO: 

Cea mai buna Educatie asigura cel mai bun Viitor! 

 

 

VALORILE ȘCOLII: 
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MISIUNEA 

Liceului Teoretic „WINNIE ACADEMY” ORADEA 

 
 

Liceul Teoretic  „Winnie Academy” oferă părinților o soluție extinsă învățământului 

public românesc, cu accent pus pe dezvoltarea holistică a copiilor, în așa fel încât performanța 

școlară să fie îmbinată cu integrarea socială și o inteligență emoțională crescută. 

Liceul Teoretic  „Winnie Academy” își propune să completeze achiziția făcută în anii de 

invatamant primar/gimnazial și continuă abordarea inovatoare, centrată pe învăţarea activă, cu 

accent pe achiziţia de competenţe, pe asimilarea şi utilizarea cunoştinţelor, pe dezvoltarea socială 

şi emoţională cât şi pe cultivarea dorinței elevilor de a învăța constant într-un ambient plăcut și 

primitor. 

Nivelul de învățământ gimnazial al Liceului Teoretic „Winnie Academy” oferă 

posibilitatea continuării în același sistem și la nivel liceal, nivel care propune elevilor săi un 

program academic riguros și provocator, completat cu o gamă largă de activități extra 

curriculare.  

Limba de predare este limba română pentru disciplinele cuprinse în planul cadru de 

învățământ. Programul de învățare a limbii engleze  utilizează tiparul Curriculumului Britanic 

pentru atingerea competențelor specifice de limbă între 5 și 7 ore de limba engleză pe săptămână 

desfăşurate cu profesori români de limba engleză cu experiență de studiu și predare (dintre care 

unii în străinătate). 

Elevii pot opta pentru studierea celei de-a doua limbi străine între limba germană și limba 

franceză, programul de pregătire include 2 ore/săptămână. Liceul Teoretic „Winnie Academy” 

oferă un program suplimentar de pregătire cu profesori de specialitate la disciplinele specifice 

profilelor propuse: Real si Uman. 

       Misiunea noastra este aceea de a stimula dezvoltarea globala a elevilor, oferind experiente 

de invatare din diverse domenii experientiale de catre cadre didactice competente, responsabile, 

dedicate si preocupate de propria formare, intr-un mediu deschis, inovativ, racordat la cerintele 

beneficiarilor si ale mediului extern. 

 

 

EXCELENȚA nu este doar o proiectie a managementului liceului, ci se vrea a fi o realitate la 

nivelul fiecarui elev! 
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PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

 Procesul instructiv-educativ se desfășoară după curriculumul românesc, cu influențe din 

curriculum britanic.  

 Studierea intensivă a limbii engleze facilitează susținerea ulterioară a examenelor 

Cambridge;  

 Accentul pus pe dezvoltarea competențelor sociale și a adaptabilității, competențe cheie 

pentru societatea actuală, mereu în schimbare;  

 Relaționare pozitivă și activități de dezvoltare personală zilnice în vederea formării unui 

echilibru emoțional și a unei personalități armonioase; 

 Concursuri naționale organizate în școală sau concursuri locale între școli, olimpiade; 

 Număr redus de copii în clasă, care facilitează o învățare eficientă; 

 Experiente de invatare interactiva si practica prin participarea la o multitudine de 

proiecte, iar parteneriatele noastre cu universitati si angajatori asigura patru ani plini de 

satisfactie si dezvoltare in cadrul liceului nostru; 

 Accesarea modulelor suplimentare disciplinelor prevazute in curriculumul national: 

- Modulul COMUNICARE; 

- Modulul ANTREPRENORIAT; 

- Modulul TEHNOLOGII INOVATIVE; 

 

PREOCUPAREA PERMANENTĂ PENTRU ASIGURAREA  NEVOILOR ȘI 

SECURITATEA ELEVILOR 

 Asistență medicală asigurată de medic pediatru – doctor, asistent medical; 

 Consiliere individuală și plan de intervenție personalizat, asigurat copiilor și familiei de 

către psihologul instituției; 

 Servirea meselor si a gustărilor stabilite în program, pregătite în bucătăria proprie, stabilit 
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de către medicul nutriționist, avizat de administratorul școlii, în conformitate cu normele 

în vigoare; 

 Posibilitatea adaptării meniului în cazuri medicale particulare (intoleranțe și alergii 

alimentare); 

 Aniversarea zilei de naștere a elevului, zi în care școala oferă spațiul pentru desfășurarea 

petrecerii, sesiune foto, tort delicios realizat în bucătăria proprie; 

COMUNICAREA CU PĂRINȚII 

 Acces securizat la platforma electronică a instituției pentru a vedea în timp real situația 

școlară a  elevului, meniul săptămânii, respectiv alegerea cluburilor de după-masă; 

 Informarea săptămânală a părinților, prin e-mail, mesaj Whatsapp, privind activitățile 

extracurriculare, anunțuri administrative, etc.; 

 Ședințe individuale de consiliere (o ședință/semestru sau la nevoie), organizate cu 

coordonatorul liceului, profesorii elevului (și la solicitare, psihologul instituției sau cadrul 

medical); 

LICEUL TEORETIC  „WINNIE ACADEMY” – CENTRUL AUTORIZAT DE 

EVALUARE CAMBRIDGE 

 

 

 

 

Liceul Teoretic  „Winnie Academy” este partener Cambridge începând cu anul 2018.  

Echipa „Winnie Academy” School își pregătește cu seriozitate elevii pentru a obține 

performanță la aceste examene. Ele reprezintă o serie de teste de limbă engleză antrenante și 

motivante, destinate elevilor.   

Pregătirea pentru aceste examene presupune achiziționarea de suport didactic specific, 

creativitate și motivație.                                                           
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DOTĂRI

”Winnie 
Academy”

Săli de clasă 
dotate cu 

table SMART Laborator 
fizică/chimie/

biologie

Ateliere 
DANS\

LECTURA\C
OOKING

Cabinet 
asistență 

psihologică\c
onsiliere 
parinti

Teren sport 
multifunction

al

Cabinet de 
artă\muzica

Cabinet de 
lecturăCabinete 

studiu 
individual

Bibliotecă\sp
atii citit

Sală de sport

Sali de mese

Cabinet 
medical\izolat

or

Cabinet
informatică

Spaţiu 
exterior de 

joacă si curți 
de recreere
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PROPUNERI DE CLUBURI  

(incluse în taxă) 

 

   

 

 

TIME 
MANAGEMENT

ORIENTARE  
PROFESIONALA ROBOTICĂ

PUBLIC

SPEAKING
ANTREPRENORIAT

MENTHAL 
HEALTH SI SELF 

CARE

EDUCATIE 
FINANCIARA
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TINTE STRATEGICE: 

1. Implementarea unui management inalt calitativ,participativ, inovativ; 

2. Promovarea modelului liceului ca o organizatie a cunoasterii si a 

invatarii, a unei oferte educationale adecvate centrate pe performanta; 

3. Asigurarea unui mediu educational relevant si a unei infrastructuri de 

calitate; 

4. Dezvoltarea si promovarea unui parteneriat educativ viabil si eficient in 

comunitatea locala; 

5. Implementarea principiilor didacticii moderne in vederea asigurarii 

unor parcursuri scolare de succes; 
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CLASA a  IX-a 

➢ PROFIL UMAN:    

SPECIALIZAREA: FILOLOGIE – Limba engleză în regim intensiv – 1 CLASĂ – 22 elevi 

 Condiții de înscriere: 
- Media la Evaluare Națională : minim 8,50 
- Media la purtare (gimnaziu) – 10.00 
- Interviu în limba engleză 
 

 
 

 

➢ PROFIL REAL:  

SPECIALIZAREA:  MATEMATICA-INFORMATICA - 1 CLASĂ – 22 elevi 

 

Limba de predare: Limba Română; 

Limbi Moderne: - Limba Engleză ( limba 1) 

                              -Limba Germană/Franceză( limba 2) 

Condiții de înscriere: 
- Media la Evaluare Națională : minim 8,50 
- Media la purtare (gimnaziu) – 10.00 
- Testare matematică-informatică 
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