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Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes, înființat în 1959 sub denumirea de Scoala gimnaziala nr 165, are o 

vechime de peste 60 de ani.

În prezent, este un liceu modern, cu o echipă competitivă și care oferă elevilor șansa de a atinge performanța în 

domeniul ales. 

Școala este preocupată de crearea unui climat favorabil studiului și învățării continue, atât pentru elevi, cât și 

pentru personalul școlii. Sunt încurajate și sprijinite cercetarea, studiul individual, perfecționarea continuă a 

cadrelor didactice care predau în școală.

Se dorește crearea unui climat de învățare stimulativ, care să asigure evoluția personală și performanța.
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Clasa a IX-a

Profil UMAN - specializare FILOLOGIE 

bilingv spaniolă

Profil UMAN - specializare FILOLOGIE

Clasa a IX-a

Profil REAL - specializare MATEMATICĂ 

INFORMATICĂ bilingv spaniolă

Profil REAL - specializare MATEMATICĂ 

INFORMATICĂ

Utima medie admitere pentru anul școlar 2019/2020:

▪ Uman - filologie - 8.51

▪ Uman - filologie bilingv - 7.30

▪ Matematica Informatica - 8.76

▪ Matematica Informatica – bilingv -7.40
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De ce ai alege Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes?

Amplasat într-o zonă centrală a Bucureștiului, în sectorul 1, liceul Cervantes reprezintă o variantă foarte bună

pentru un viitor boboc. 

De ce? Cu siguranță, nu numai pentru amplasarea sigură și accesibilă, ci și pentru beneficiile pe care le oferă

elevilor săi: beneficiază de profesori competenți, studierea limbii spaniole la un nivel superior, burse de 

performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social.

➢ Poți propune și te poți implica în activitățile și proiectele inițiate și derulate de Consiliul Elevilor (proiecte și

programe educative, serbări școlare, trupa de teatru - în limba spaniolă și limba română).
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➢ Organizăm activități educative nonformale, prin care să-ți descoperi pasiunile și să-ți dezvolți aptitudinile.

➢ Elevii liceului beneficiază de reduceri la Institutul Cervantes pentru cărți și cursuri de spaniolă.

➢ Fiind unul dintre puținele licee din București în care se predă limba spaniolă, liceul Cervantes 

reprezintă un loc în care elevii pot învăța, pe lângă limba spaniolă, și istoria și cultura Spaniei și ale 

altor țări hispanice, în cadrul cursurilor opționale (care îți oferă pregătirea necesară obținerii

Diplomei de competențe lingvistice în limba spaniolă, prin Institutul Cervantes - DELE nivel A2, 

B1, B2, C1):

-Gramatica și ritmuri spaniole

-Geografia Spaniei / Istoria Spaniei 

-Introducere în cultura si civilizatia spaniola și hispanică

- Literatura spaniolă

-Cultura și civilizația spaniole
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Îți oferim posibilitatea de a obține 2 (două)  diplome de Bacalaureat: din România și din Spania, în 

baza Acordului interguvernamental dintre cele două țari , precum și continuarea studiilor superioare

în diverse Universități din Spania, prin bursele oferite de Ministerul Educației din Spania.

Baza didactica este foarte bună:

➢ Cabinete de spaniolă, fizica, istorie, biologie, geografie

➢ Sală de sport

➢ Sală de festivități, cu un număr de  250 locuri

➢ 2 Laboratoare de informatică dotate cu calculatoare pentru fiecare elev

➢ Săli de clasă, curate și îngrijite, dotate cu videoproiectoare pentru predarea cursurilor

➢ Sală de clasă mobilă pentru predarea în aer liber

➢ Curte mare cu teren de fotbal, volei și baschet

➢ Zone verzi, de discuții

Poți participa la diverse activități extrașcolare și proiecte europene, excursii și tabere.
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Colectiv :

Colectivul liceului este unul deschis, unde fiecare își poate găsi locul.

Venind în liceu, poți găsi: 

➢ Cluburi de lectura

➢ Club TED  în limba engleză

➢ Club de Debate

➢ Club de majorete

➢ Trupa de teatru în limba spaniolă

➢ Proiecte Erasmus și Etwinning

➢ Echipă de fotbal și de baschet

➢ Corul școlii

➢ Concursuri de talente

➢ Târguri caritabile 

➢ Târg de prăjituri

➢ Ziua Hispanității 

➢ Serbarea de Crăciun a liceului, organizat de elevi

➢ Petrecere de Halloween

➢ Ziua liceului
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Profesori : 

Relația cu profesorii este una foarte deschisă, aceștia implicându-se în activitățile cu elevii, atât în proiectele

școlare, cât și în cele extrașcolare, cum ar fi: 

➢ Excursii, atât în țară, cât și în Europe ( Viaje educativo) 

➢ Desfășurarea orelor în mijlocul naturii (clasa mobilă, parcuri), atunci când tematica permite acest lucru

➢ Participarea la diverse evenimente de cultură (lansări de carte, concerte clasice și de Jazz, spectacole de teatru, 

operă și balet, vernisaje, expoziții, vizite la muzee de arta contemporana etc) 
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Amplasare: 

Liceul este amplasat în zona centrală a orașului, (sect 1), lângă Parcul Cișmigiu, Facultatea de stomotologie si 

Universitate Bucuresti ( Facultaea de Drept).

Adresa: Calea Plevnei, nr 38-40, Bucuresti, 010233

Mijloace de transport:

- stația STB – Vasile Pârvan (în fața liceului): troleibuz 69, 70, 85, 90

- stația STB – autobuze: 122, 163, 168, 178, 368 

- Metrou – stația Izvor

- Tramvai – stație Vasile Parvan (în fata liceului) 44, 24
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Vă așteptăm să completați echipa noastră!

Pentru orice alte detalii, informații sau întrebări, vă răspund cu drag!

Mihnea Andrei  Radu 

Instagram: @r.mihneaa
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