13.03.2014

VIZIUNEA
ŞCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ „NICOLAE KRETZULESCU”
este un SPAŢIU CARE OFERĂ UN MEDIU DE EXCELENŢĂ
PROFESIONALĂ, OPORTUNITATEA UNEI CARIERE DE SUCCES ÎN
DOMENIUL FINANCIAR – COMERCIAL, ŞI DE A FI CETĂŢEAN
EUROPEAN.
Şcoala noastră funcţionează
Ş
ţ
p
potrivit unui p
principiu
p economic de
succes:
NU FALIMENTULUI! in viata personala si publica

MISIUNEA
Şcoala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” îşi asumă misiunea de a pregăti
tineri de succes printr-o educaţie eficientă, creativă, performantă, pentru facilitarea
dezvoltării unei cariere în domeniul financiar–comercial, pentru formarea atitudinilor,
aptitudinilor şi comportamentelor civice specifice unui spaţiu european comun.
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Pregatirea elevilor este asigurata de
profesori foarte bine pregatiti
profesional,
cu atasament fata de meseria aleasa;
Activitati desfasurate intr-un spatiu
modern, dotat cu aparatura
performanta:
30 sali de clasa
16 laboratoare si cabinete
cabinet de consiliere scolara
sala de sport
sala de fitness
 l b all elevilor
club
l il
sala de festivitati
biblioteca
cabinet medical
cabinet stomatologic
statie radio

FIRMA DE EXERCITIU – METODA INTERACTIVA
DE INVATARE – este un program in cadrul caruia se
simuleaza procesele interne dintr-o firma reala si relatiile sale
cu alte firme si institutii. Scopul organizarii firmelor de
exercitiu este pregatirea profesionala a elevilor pentru a se
integra pe piata muncii aflata in continua schimbare. Firma de
exercitiu
iti isi
i i desfasoara
d f
activitatea
ti it t ca o firma
fi
reala,
l dar
d cu bani
b i
si marfuri virtuale. Elevii organizeaza activitati specifice
companiilor, tin evidenta contabila, elaboreaza oferte de
produse si servicii.
TARGUL REGIONAL AL FIRMELOR DE EXERCITIU
–TRADITIE SI CONTEMPORANEITATE - a reusit sa
atraga in fiecare an elevii si firmele de exercitiu cele mai bune
din municipiul Bucuresti si din tara . Dovada sunt rezultatele
obtinute, tranzactiile incheiate si relatiile de afaceri stabilite
intre firmele de exercitiu.
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LIDERII MILENIULUI TREI este un program educational in arta pentru a
conduce, oferit tinerilor din Romania de fundatia CODES pentru
Leaderschip.

CLUBUL DE DEZBATERI (“Debate”) -sustine ideea
unui mijloc propice de dezvoltare a abilitatilor elevilor
de comunicare, oratorie, gandire logica, analiza critica,
argumentare pro si contra, exprimare libera pe diverse
teme. Partenerul proiectului este organizatia neguvernamentala
ARDOR (Asociatia Romana de Dezbatere, Oratorie si Retorica)

PERMISUL EUROPEAN DE CONDUCERE A COMPUTERULUI (ECDL - European Computer Driving License) este cel mai raspandit program
de certificare a aptitudinilor de operare pe calculator, recunoscut la nivel
international in peste 148 de tari. “Aptitudinile IT reprezinta o componenta de
baza intre competente, precum cititul si scrisul”, acesta fiind mesajul pe care
Comisia Europeana il transmite catre toti cetatenii europeni. Permisul ECDL
este o cerinta necesara pentru obtinerea unui loc de munca bun in Europa, iar
liceul nostru este locul unde poti obtine acest permis.
5 LICEE - 5 MUZEE - a fost un program educational dedicat si
elevilor din liceu nostru, prin care s-a dorit incurajarea participarii
tinerilor la manifestari culturale prin declansarea unei serii de
vizite la cateva muzee din Bucuresti si generarea unui concurs intre
5 licee din capitala.
capitala Prin demararea acestui proiect Inspectoratul
Scolar al Municipiului Bucuresti, ECDL ROMANIA, Primaria
Municipiului Bucuresti si muzeele implicate, au urmarit
promovarea respectului pentru valorile culturale, promovarea
scolii ca institutie care doreste sa asigure formarea continua si
completa a elevilor, oferirea unor metode alternative elevilor
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EDUCATIA GLOBALA… Intr-un secol al schimbarilor rapide ale mediului, dar si în
plan informational se impune o regandire a educatiei din perspectiva dezvoltarii
durabile. In acest sens, la nivelul liceului nostru, se desfasoara activitati precum

Saptamana educatiei globale (14-19 noiembrie), care
presupune prezentari ale sistemelor de educatie din diverse tari ale lumii,
existand o colaborare cu Centrul Educational Fulbright.
In luna mai, cu prilejul Zilei Mondiale a Biodiversitatii,
elevii din liceul nostru realizeaza impreuna cu Scoala Japoneza din
Bucuresti, proiectul “Gradini japoneze-prin ochii de copii romani”.

“MY FEST” este un festival de teatru in
limba engleza si corespunde nevoilor elevilor
de a exprima cunostintele de limba, cultura si
civilizatie engleza intr-un mod artistic
complex, de a dezvolta spiritul de echipa,
competivitatea, originalitatea si imaginatia,
dar si nevoilor acestora de a fi apreciati si
cunoscuti de
d alti
l tineri. Tematica festivalului
f
l l
cuprinde traduceri in limba engleza din
dramaturgia romaneasca, scenarii bazate pe
textul unei povestiri, schite, nuvele,
stimulandu-se creativitatea, spiritul estetic si
organizatoric

PPrima
i revista
i t a scolii,
lii denumită
d
ită "Mercur",
"M
" a fost
f t editata
dit t în
î 1973.
1973 T
Traditia
diti ca
elevii sa aiba propria revista s-a mentinut de-a lungul anilor, diversele ei
denumiri reflectand evolutia mentalitatii adolescentilor: "Zona Kretzulestilor",
"Radical", "K la noi". In paginile numeroaselor aparitii, elevii au avut ocazia sa-si
exprime punctele de vedere, sa prezinte evenimentele la care au participat, sa ia
interviuri, sa publice creatii proprii, sa se mandreasca cu rezultatele deosebite
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