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”Cărţi, cărţi pentru popor ! 
Acolo e un suflet mare care cere lumină. Acolo stau genii ascunse, gata să zbucnească, asemenea

izvorului care aşteaptă în stâncă lovitura de toiag a lui Moise. 
Acolo-i puterea şi viitorul nostru.”

Alexandru Vlahuță



          Una dintre cele mai tinere instituții de învățământ liceal din București, Liceul Teoretic “Alexandru Vlahuță” a fost înființat

la data de  1 septembrie 1999 prin Ordinul MEN nr. 4419 /1999 care stipulează transformarea unei școli centenare, Școala nr. 15

“Alexandru Vlahuță” într-un liceu cu predare în limbile română si germană.

          Școala a fost data in functiune in anul 1891 si s-a numit Scoala primară mixta din cătunul Floreasca, comuna Băneasa.

Cladirea a fost construită pe o suprafață de teren atribuită de Primaria Bucureștiului.

Primul director al școlii a fost Dinu Vintila, dascăl si funcționar public, care a avut o contribuție remarcabilă în culturalizarea

maselor.

       Între anii 1925-1926 școala se dezvoltă prin contribuția publică a locuitorilor zonei , a Ministerului Cultelor și Instructiei

Publice.

          În perioada 1967-1971 se construieste cladirea nouă a liceului, după standardele in vigoare: din caramidă si beton, încălzire

centralizata, instalație electrică modernă. Școala a fost dotată cu un laborator fonic modern.

1965-1990 Școala cu clasele I-VIII nr. 15

1990-1999 Școala nr.15 “Alexandru Vlahuță”

1999- prezent Liceul Teoretic “ Alexandru Vlahuță “

Despre noi...
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Viziunea
 

Prin colaborarea și implicarea tuturor factorilor

educaționali -cadre didactice, părinții elevilor, comunitate

Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuță”, București va deveni

principalul factor de educație pentru elevii acestei

comunități și nu numai. 

 

Misiunea
 

Misiunea educațională înțeleasă și asumată de către această

școală (elevi, cadre didactice și părinți) și de către întreaga

comunitate locală este aceea că Liceul teoretic „Alexandru

Vlahuță” București este o instituție de educație, deschisă

inițiativelor care să ajute la schimbarea mentalității despre

nevoia și importanța educației în general și a acestei instituții

școlare, în special.
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         Liceul Teoretic “Alexandru Vlahuţă” a fost înfiinţat la data de 1 septembrie 1999, prin Ordinul M.E.N. nr. 4419/14.09.1999,

care stipulează transformarea unei şcoli centenare, Şcoala nr. 15 “Alexandru Vlahuţă”, într-un liceu cu predare în limbile

germană şi română.

           Liceul nostru are o secție germană maternă. Germana ca limbă maternă fiind studiată la nivel primar si gimnazial de la

clasa pregătitoare pâna la clasa a VIII-a când elevii susțin examenul de Evaluare Natională și la limba germană.

           La nivel gimnazial limba germană poate fi studiată și in regim intensiv. La nivel liceal avem câte o clasă pe serie cu studiu

bilingv filologie -uman, atât grupă de începători cât si de avansați.

           Dorim să pregătim cât mai bine toți elevii, atât pentru susținerea examenelor după clasa a VIII-a și a XII-a și a examenului

de limba germană „Sprachdiplom”, cât și să-i încurajăm în dezvoltarea competențelor-cheie conform Cadrului European de

Referință. 

        Eforturile corpului profesoral vor avea drept țintă o cultură generală largă, cât și formarea deprinderilor necesare

studiilor universitare. Oferta variată, dincolo de orele de curs, are o importanță deosebită ca parte a vieții școlare.

Limba germană maternă si modernă

03



                 Scoala noastră face parte din Inițiativa ”Școlile: parteneri pentru viitor” (PASCH) care  reunește, în cadrul unei

rețele internaționale, peste două mii de școli care au o legătură specială cu Germania. 

        Liceul Teoretic Alexandru Vlahuta organizeaza cele doua examene : DSD1 și DSD2 Deutsches Sprachdiplom der

Kultusministerkonferenz.

            Ministerul de Externe al R.F.Germania a lansat în februarie 2008 inițiativa ”Școlile : parteneri pentru viitor” (PASCH).

Programul PASCH este coordonat de către Ministerul de Externe și implementat de acesta în cooperare cu Biroul Central pentru

Educație în Străinătate- ZfA,  Serviciul German de Schimb Academic DAAD și Serviciul de Schimb Pedagogic al Conferinței

Miniștrilor Culturii.

    

 LINII DIRECTOARE ȘI OBIECTIVE: 

Patru linii directoare definesc orientarea PASCH:

Perspective prin educație

Lărgirea orizontului prin multilingvism

Accesul la limbă și educație 

Abordarea comună a problemelor viitorului din perspectiva unei comunități educaționale internaționale 
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 Programe de formare profesionale coordonate de ZfA 

 Stagii de pregatire în Germania

 Colaborare cu specialiștii ZfA 

 Participarea la diverse activități organizate de Zfa 

 Studierea limbii germane la un nivel superior

 Certificarea cunoștințelor de limbă germană prin susținerea examenului DSD 

 Participarea la numeroase activitați extrașcolare, proecte, schimburi de experiențe, întâlniri de lucru organizate de

specialiștii ZfA 

Asistență și orientare profesională din partea ZfA și DAAD

Acordarea diplomelor DSD într-un cadru festiv cu participarea reprezentanților Ambasadei Germaniei la București

Participarea la întâlniri de lucru împreună cu specialiștii ZfA

Desfășurarea examenelor DSD la Liceul Teoretic Alexandru Vlahuță

Promovarea imaginii Liceului Teoretic Aleandru Vlahuță de către ZfA și Ambasada Germaniei la București

  Pentru profesorii de limbă germană

Pentru elevi

  Pentru școală 
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Beneficii Parteneriat



 

CARIERA INTERNAȚIONALĂ
 

          Germania este a patra putere economică a lumii și este numărul 1 în ceea ce privește exportul. Cunoașterea limbii germane

te poate ajuta cu ușurință să îți găsești un loc de muncă fie în țara de origine (în cadrul unei companii multi-sau internaționale),

fie în alta țara. Cunoștințele acumulate în acest domeniu te formează ca un om capabil de a avea relații cu multe companii de

succes, economia Germaniei fiind recunoscută pentru starea de prosperitate pe care o deține de ani buni și pentru cererea

constantă de angajați și parteneri de pe tot mapamondul. 

 

COMUNICARE
 

         Suntem cu toții conștienți de evoluțiile înregistrate în domenii precum media, marketingul sau tehnologia informației și

comunicării. Germania ocupă locul 6 din 87 țări în ceea ce privește producția de cărți noi (1 din 10 cărți din lume este publicată

în Germania). Comunicarea multilingvă a devenit necesară în orice domeniu, ajungând să ne caracterizeze viața (atât viața

personală-prietenii noi, cât și cea profesională-relațiile și comunicarea cu reprezentanții altor companii).

STUDII ȘI OPORTUNITĂȚI PROFESIONALE ÎN GERMANIA ȘI ROMÂNIA
 

        Orice tânăr se gândește la viitorul lui. Toți vrem să avem parte de studii folositoare și de un loc de muncă bine plătit.

Germania oferă cunoscătorilor de limba germană atestată cu Sprachdiplom prin DAAD un număr ridicat de burse de studiu pe

teritorul său și, de asemenea, un număr ridicat de internshipuri și de locuri de muncă. De asemenea se poate studia în limba

germană și în România, la Universitatea Babeș-Bolyai, la A.S.E., la Politehnica, la Universitate.
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23 săli de clasă 

3 laboratoare: Fizică, Chimie, Biologie 

Cabinet de Informatică 

Cabinet Muzică

Cabinet Consiliere Psihopedagogică 

Sală de Sport

Cantină 

Bibliotecă

Semiinternat pentru elevii claselor de
învățământ primar 
Cabinet Stomatologic 

Cabinet Medical

Baza Materială
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Galerie Imagini
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Clasa Pregătitoare

LIMBA ROMÂNĂ
ÎNVĂȚĂMÂNT TRADIȚIONAL 

2 CLASE , 22 LOCURI x 2
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LIMBA GERMANĂ MATERN  

1 CLASĂ , 22 LOCURI



Clasa a V-a

LIMBA GERMANĂ INTENSIV 

1 CLASĂ , 26 LOCURI
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LIMBA GERMANĂ MATERNĂ  

1 CLASĂ , 26 LOCURI

LIMBA ENGLEZĂ INTENSIV 

1 CLASĂ , 26 LOCURI



Clasa a IX-a 

2 Clase 1 Clasă

Limba Germană BILINGV 

26 locuri 

1 Grupa Începători 

1 Grupă Avansați
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Limba Engleză INTENSIV

26 locuri x 2

 

Filieră TEORETICĂ

Profil UMANIST 

Specializare FILOLOGIE 

Ultima medie anul  2021 
8.20 

Ultima medie anul 2021 
Grupa Începători - 7.48
Grupa Avansați- 8.08



Liceul nostru susține sportul , iar acest lucru se reflectă

în varietatea echipelor sportive.

                                        Echipe :

Fotbal băieti 

Volei fete/ băieți

Handbal baieti

Baschet fete/baieţi

 

A c t i v i t ă ț i  e x t r a ș c o l a r e  
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Atelierul de Creație al Liceului Teoretic        
Alexandru Vlahuță

Desen 

Teatru
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Noi orizonturi de creație și cultură... 



Contact 
Strada Școala Floresca , nr 5 

021 230.52.92 / 021 233.82.77

www. liceulalexandruvlahuta.ro

liceulteoreticalexandruvlahuta@yahoo.ro


