
 

                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICEUL TEORETIC ”DANTE ALIGHIERI” 

 
Str. Aleea Fuiorului nr. 9, sector 3, București 

Tel./fax 021 348 19 50 
e-mail: liceudantealighieri@yahoo.com 

www.liceuldantealighieri.ro 
 

MOTTO: “EDUCAŢIA ÎNSEAMNĂ PUTERE, ŞTIINŢA REPREZINTĂ LIBERTATE!“ 

Liceul a fost înfiinţat în anul 1958. Începând din anul 1965 a devenit “Liceul nr.39″. 
În perioada 1971-1978 funcţionează ca liceu real-umanist, cu clase de limba italiană.  
Din anul 1978 şi până în 1989 fiinţează sub numele de “Liceul industrial nr. 26 “.  
În anul 1990 redevine liceu teoretic ce va fi cunoscut ca Liceul Teoretic “ Liviu Rebreanu”, iar din anul 1992, 

devine Liceul Teoretic “Dante Alighieri”. 
Schimbarea denumirii este legată de înfiinţarea unor clase bilingve ( română – italiană ). 
Începând cu anul şcolar 1996-1997 în cadrul liceului se înfiinţează şi clase gimnaziale profilate pe studiul 

intensiv al limbii italiene. 
În anul 2002, se semnează un Memorandum de înţelegere bipartit între Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Italiene privind funcţionarea secţiilor bilingve româno-italiene. Preocuparea colectivului de profesori ai 
liceului pentru educaţia multietnică a  fost materializată, începând cu anul şcolar 2007 – 2008, dată la care se 
înfiinţează o clasă de gimnaziu cu limba italiană ca limbă maternă. 

Din anul 1997, şcoala a fost implicată în numeroase proiecte desfăşurate în cadrul programelor europene, 
având ca parteneri şcoli din Italia, Portugalia, Franţa, Spania, Finlanda, Suedia, Irlanda,Polonia, Turcia, Grecia, 
Letonia, Lituania. Utilitatea acestor programe a fost evidenţiată pe tot parcursul acestor ani atât în activitatea 
elevilor cât şi în cea a cadrelor didactice. Proiectele în care a fost implicat liceul nostru au urmărit creşterea calităţii 
şi dimensiunii europene, a pregătirii şi formării profesionale continue. Parteneriatele au dat posibilitatea unei 
confruntări deschise cu diferite metodologii, cu realităţi diverse, evidenţiind noi metode formative şi dobândirea de 
competențe specifice. Elevii claselor bilingve din liceu au participat la numeroase schimburi culturale cu şcoli din 
Italia, atât pentru cunoaşterea obiceiurilor şi culturii ţării respective, cât şi pentru perfecţionarea cunoştinţelor de 
limbă. 
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 NIVELURI ȘI FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

I: Plan de școlarizare  
 învățământ primar dedicat minorității italiene, cu studiu în limba maternă italiană  
-2 clase pregătitoare– 50 elevi 
 
 învățământ gimnazial  
-1 clasă a V-a-intensiv limba italiană – 30 elevi  
-2 clase a V-a-maternă italiană – 60 elevi 
 
 învățământ liceal  
 profil real: 

-1 clasă matematică informatică bilingv italiană 28 elevi 
-1 clasă matematică informatică intensiv engleză, 28 elevi  
-1 clasă matematică informatică, 28 elevi          
-1 clasă stiințele naturii maternă italiană, 28 elevi 
-1 clasă științele naturii, 28 elevi. 
 
 profil uman: 

 -1 clasă filologie bilingv limba italiană, 28 elevi 
- 1 clasă filologie – 28 elevi. 
 
       La clasele de maternă italiană, bilingv italiană, limba italiană intensiv și limba engleză intensiv, elevii sunt 
admiși în urma promovării unei probe de cunoștinte și competențe lingvistice. 

 

II. Resursa umană: În școală studiază 1485 de elevi cu vârste între 6 și 19 ani sub îndrumarea a 88 de cadre 
didactice, personal cu experiență, vorbitori de limba italiană (în proporție de 70%), autori de manuale și culegeri.  

Aria curriculară Limbă și comunicare are în componență 25 de cadre didactice, dintre care 21 titulari și 4 
suplinitori. Dintre aceștia, avem 1 profesor cu doctorat, 14 cu gradul didactic I, 2 cu gradul didactic II, 5 cu 
definitivat și 3 debutanți. La clase de bilingv limba italiană, orele de specialitate: conversație, istoria, geografia, 
cultura și civilizația italiană sunt asigurate de lectorul italian. 

Aria curriculară Matematică și științe are în componență 20 de cadre didactice, dintre care 13 titulari și 7 
suplinitori. Dintre aceștia, avem 13 profesori cu gradul didactic I, 2 cu gradul didactic II și 5 cu definitivat. 

Aria curriculară Om și societate are în componență 17 de cadre didactice, dintre care 10 titulari și 7 suplinitori. 
Dintre aceștia, 6 profesori sunt cu gradul didactic I, un profesor cu doctorat, 3 cu gradul II, 5 cu definitivat și 2 
debutanți. 

Aria curriculară Arte are 2 cadre didactice titulare, unul cu gradul I și unul cu doctorat. 

Aria curriculară Educație fizică și sport are 4 cadre didactice titulare. Dintre aceștia, unul este cu doctorat, 2 
cu gradul didactic  I și 1 cu definitivat. 

Aria curriculară Tehnologii are 6 cadre didactice, dintre care 4 titulari și 2 suplinitori. Dintre aceștia, 4 au 
gradul didactic I și 2 definitivat. 

Învățământul primar este asigurat de către 14 profesori pentru învățământ primar, dintre care 13 titulari și 1 
suplinitor. Dintre aceștia, 3 sunt cu gradul didactic I, 3 cu gradul didactic II, 5 cu definitivat și 3 debutanți. 



 
 
 

III. Resurse materiale 
 
 Baza materială: 35 de săli de clasă dotate cu videoproiector, sistem audio-video cu ecran mobil de 

proiecție și rețea internet wireless, 6 laboratoare cu anexele corespunzatoare pentru biologie, fizică, chimie și 
informatică, 7 cabinete pentru limba italiană, limba engleză, matematică, istorie-geografie, literatură romană, 
biologie, sală de sport, sală multimedia, teren multifuncțional de sport, cabinet medical, cabinet stomatologic,  
cabinet de consiliere psihopedagogică, bibliotecă școlară/centru de documentare și informare cu peste 25000 
volume, din care aproximativ 2000 de volume în limba italiană, sală de servit masa, bazin de înot, after school. 

 
  Materiale și mijloace didactice:  
 

- Calculatoare 
- Laptop-uri 
- Internet 
- E-catalog 
- TV, video-wall 
- Copiatoare, imprimante 
- Videoproiectoare 
- Sistem de supraveghere audio-video 
- Smartboard-uri 

 

 
IV. PROGRAM DE FUNCȚIONARE 

 învățământ primar 8.00-13.00 
 învățământ gimnazial  8.00-14.00 
 învățământ liceal      8.00-15.00 clasele XI bilingv italiană, clasele XII 

                               13.00-20.00 clasele IX, X, XI 
 

 
 Învățământ primar, gimnazial și liceal. 

 Plan cadru pentru liceu teoretic, aprobat prin O.M.E.C.I. nr.3410/16.03.2009 
 Programe școlare pentru disciplinele de studiu din învățământul liceal, aprobate prin Ordinul nr. 

5099/2009 
 În cadrul programului intensiv de predare a disciplinei limba engleză se respectă art.7 și art.9 din 

O.M.E.C.I. nr.3410 /16.03.2009 
 Plan cadru pentru gimnaziu, aprobat prin Ordinul M.E.C.nr. 3638/ 11.04.2001 
 Plan cadru pentru învățământul primar, anexa 2 și 3 la OMEN nr.3371/ 12.03.2013 
 H.G. nr.677/ 2002 Memorandum de înțelegere privind funcționarea secțiilor bilingve româno-italiene. 

 
 
 
 
 



Planurile cadru, schemele orare si modul de distribuire a orelor din educația de bază (Trunchi comun) și 
Curriculum la decizia școlii( opționale) le găsiți accesând linkurile: 
 
   Schema orară învățământ primar  
   Schema orară învățământ gimnazial 
   Schema orară învățământ liceal clasa a IX-a 
   Schema orară învățământ liceal clasa a X-a  
   Schema orară învățământ liceal clasa a XI-a 
   Schema orară învățământ liceal clasa a XII-a 
 
   Planuri cadru învățământ primar, gimnazial și liceal 
 
OFERTA EXTRACURRICULARĂ ȘI EXTRAȘCOLARĂ 
 

 Pregătire suplimentară în vederea susținerii examenelor naționale 

 Pregătire suplimentară în vederea pregătirii elevilor capabili de performanță pentru participarea la 

olimpiade și concursuri școlare 

 Competiții sportive- baschet, volei, înot, fotbal 

 Trupă de teatru 

 Ansamblu coral 

 Dans sportiv 

 Dans popular tradițional românesc 

 Dans popular tradițional italian 

 Activități de voluntariat 

 
Evenimente tradiționale 
 

 Zilele Dante, în ultima săptămână din luna mai 

 Ziua porților deschise pentru învățământul primar, gimnazial și liceal 

 Balul bobocilor 

 Balul absolvenților de gimnaziu și liceu 

 Serbare de Crăciun 

 Activități multiculturale și interetnice 

 Carnaval 

 
Schimburi culturale cu țări ale Uniunii Europene: 
 
 Proiect Leonardo da Vinci IVT, Cunoaștere Umanistică: Organizare, redactare, editare (CUORE) 
 Proiect Leonardo da Vinci PLM, “The Romanian school in today’s society. Violence and absenteeism-the main 
factors that trigger malfunction/dysfunction in the educational system” 
 Comenius Multilateral 2013-2015: “NEST – New Europe with Stronger Ties” 
 Comenius Bilateral 2012-2014: “Healty lifestyle in the past, in the present and in the future” 



 “Cultură şi tradiţii”, parteneriat România-Turcia 
 "Together for Europe"  
 Proiect etwinning Polonia - Romania- “Let's get to know each other"  

  Casa Experimentelor - proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul contribuției 
elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Parteneriatul creat în proiect este format din: Asociaţia pentru 
Formare – Partener coordonator, Technorama Science Center – Partener Elveţian, Şcoala nr. 79, Bucureşti, 
Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” Bucureşti, Liceul Teoretic “Dante Alighieri” Bucureşti ,Colegiul Tehnic 
“Mircea cel Bătrân” Bucureşti, ADOR Copiii – Asociaţia familiilor adoptive; 

Parteneriate 

 Club sportiv de dans ”Dance Fever” 
 Club sportiv de baschet „Baller” 
 Club sportiv de înot ”Aqua sport” 
 Club sportiv ”Prestige” 
 Centru acreditat ECDL 
 Academie Cisco, Microsoft 
 „ECO-NOMIA” 
 „Money Sense” - Centrul Român pentru Educație și Dezvoltare Economică 
 „JobShadowDay” –Junior Achievement 
  „O șansă pentru comunitatea noastră” – program SNAC 
 “Dăruind, vei fi!” – program comunitar, partener Centrul de plasament „Sfânta Macrina”  
 DGASMB-Direcția generală de Asistență Socială a Municipiului București; 
 „WMP PR-Agency” – promovarea alimentației sănătoase; 
 „IT-Innovation-Solution for tommorow” – realizare softuri educaționale; 
 „București Strict Secret” – realizare fim documentar și educațional; 
 „Școala posticeală sanitară Carol Davila” – prevenirea îmbolnăvirilor; 
 „Biblioteca Metropolitană” – studiu  de carte; 
 „Editura Humanitas” – concurs de cultură generală; 
 Parteneriat educațional cu Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Dumitru Moțoc” – colaborare interșcolară; 
 “Campionii școlii” - SC Lebinan SRL -promovarea educației fizice și sportului în unitatea școlară; 
 Asociația culturală MacondoCinema – EDU educație cinematigrafică și socială în rândul elevilor; 
 Grupul Educativa – promovarea oportunităților educaționale ale tinerilor; 
 Asociația Olimpicii Cunoașterii promovarea proiectului Olimpiadele Cunoașterii – competiții școlare pe 

discipline și creație literară; 
 Fundația Centrul Educația 2000+ - utilizarea metodelor specifice dezvoltării gândirii critice a elevilor, folosind 

demersul investigativ al științelor; 
 Protocol de colaborare – cu organizația educațională-Prietenii Tăi 
 Protocol de colaborare – ACADEMIA DE POLIȚIE-Alexandu Ioan Cuza București 
 Acord de parteneriat-privind organizarea și desfășurarea de activit extrascolare prin Concursurile Naționale-

Comunicare.Ortografie.ro,  Fii inteligent la matematică,  Micii exploratori 
 Protocolului de colaborare  Fundația VIER PFOTEN 
 Acord de parteneriat-in vederea colaborarii pentru realizarea proiectului educativ spectacole de teatru de papusi 

pentru copii 
 Acord de parteneriat-in vederea organizarii si desfasurarii programului educativ”PEPINIERA DE TALENTE”, 

editia a III-a, organizat de catre Primaria sectorului 3 prin Centrul Cultural „Casa Artelor”  
 
 



          
 
                                                                         
 

 
 
 
                                     
                                                                   

                                                                                                
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 Școală sigură, modernizată la standarde europene 

 Alimentație sănătoasă la cantina proprie 

 Bazin semiolimpic de înot 

 Sală de sport 

 

 Învățarea, aprofundarea și specializarea în limba italiană 

 Lector italian, profesor al liceului 

 Clase cu predare în limba maternă italiană 

 

 Atestate de competențe lingvistice la limba italiană și limba engleză 

 Atestate de competențe profesionale în informatică 

 Obținerea permisului european pentru conducerea calculatorului 

 

 Proiecte internaționale 

 Schimburi culturale cu țări europene 
 Parteneriate cu Ambasada Italiei, Institutul Italian de cultură, Asociația 

Italienilor din România-RO.AS.IT. 

 

 Proiecte de orientare școlară și profesională 

 Dezvoltarea armonioasă prin dans sportiv, înot, baschet, volei, fotbal, 

karate, dans traditional, șah, Go 

 Dezvoltarea artistică prin teatru, ansamblu coral, muzică instrumentală și 

vocală, pictură 

     Aleg „Dante Alighieri”! 


