ȘCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ
„NICOLAE KRETZULESCU”

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU
ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021

DATE DE CONTACT
Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”
Str. Hristo Botev, nr. 17, sector 3
Tel./ fax: 021 313 90 82
e-mail: nkretzulescu@gmail.com
Pagină web: www.kretzulescu.ro

ISTORIC
1864 – Crearea primei Școli Comerciale din București la inițiativa dr. Nicolae Kretzulescu
1885 – Se inițiază primele contacte cu școli comerciale din Europa
1890 și 1983 – Construirea și extinderea clădirilor proprii
1935 – Școala primește numele fondatorului
1936 – Transformarea în Liceu Comercial
2003 – Centru de evaluare ECDL
2009, 2013, 2016 și 2019 – obținerea titlului de Școală Europeană
2014 – Aniversarea celor 150 de ani de existență
2017 – Școală Ambasador a Parlamentului European
2018 – Școală eTwinning
2019 – Centru acreditat pentru examenele Cambridge

NIVELURI ȘI FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT
LICEU (clasa a IX-a) 7 clase (196 de locuri)
Filiera: Tehnologic
Profil: Servicii
Domenii de pregătire și specializări:
 Domeniul Economic – 5 clase (140 de locuri) din care
 Tehnician în activități economice – 4 clase (112 locuri) din care o clasă (28 locuri) cu predare
intensivă a Limbii engleze
 Tehnician în administrație – 1 clasă (28 locuri)
 Domeniul Comerț cu specializarea Tehnician în contractări și achiziții – 1 clasă (28 locuri)
 Domeniul Turism cu specializarea Tehnician în turism – 1 clasă cu predare intensivă a limbii engleze (28
locuri)

ȘCOALA POSTLICEALĂ (2 ani, cursuri de zi) – 1 clasă (28 locuri)
 Domeniul Comerț cu specializarea Tehnician în comerț internațional

OFERTA CURRICULARĂ
a) Trunchi comun și CDŞ/CDL
Activitățile din învățământul liceal se derulează pe baza planurilor-cadru aprobate prin ordinele ministeriale nr.
3411 și 3412/ 16 martie 2009 (clasele IX, XI, XII); nr. 3081/ 27 ianuarie 2010 (clasa X).
Pentru școala postliceală este valabil ordinul nr. 4760/ 26 iulie 2006.
În clasa a IX-a elevii studiază discipline de cultură generală și de specialitate economică.
Disciplinele comune tuturor specializărilor sunt:
 Limba și literatura română
 Istorie
 Limba modernă 1
 Geografie
 Limba modernă 2
 Logică și argumentare
 Matematică
 Religie
 Fizică
 Educație fizică
 Chimie
 Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor
 Biologie
Disciplinele de specialitate sunt diferențiate pe domenii.
 Domeniile Comerț și Economic: Patrimoniul unităţii, Organizarea unităţii economice, Calitatea
produselor şi serviciilor
 Domeniul Turism: Bazele restauraţiei, Organizarea activităţii unităţilor de alimentatie şi turism, Igiena şi
securitatea muncii în turism şi alimentaţie
În liceu se studiază limbile engleză, franceză, germană și italiană, iar ora de religie este facultativă.
b) CDŞ/CDL
Pentru anul școlar 2020 – 2021, la clasele a IX-a cu predare intensivă a limbii engleze se propune următorul
curs CDȘ (cu statut de disciplină nouă):
 First steps in writing (Capcanele limbii engleze)
Disciplinele pentru stagiile de practică, cuprinse în Curriculumul de dezvoltare locală (CDL), sunt:
 Gestiunea locului de muncă (la domeniile Comerț și Economic)
 Evenimente în turism (la domeniul Turism)
Cursul de limba engleză urmărește să ofere elevilor următoarele competențe generale:
 Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral/ scris
 Dezvoltarea capacității de exprimare orală/ în scris
Conținuturile învățării sunt:
 Letters/ E-mails
 Articles/ Stories/ Reviews
 Descriptions





Narratives & News Reports
Reviews
Discursive Writing

Modalitățile de evaluare sunt:
 Quizzes
 Teste
 Descrierea
 Povestirea






Eseul
Proiectul
Portofoliul
Autoevaluare

Competențele dobândite prin stagiile de practică sunt:
 Dezvoltarea spiritului antreprenorial
 Abilitatea de comunicare eficientă
 Gestionarea activității la locul de muncă
 Dezvoltarea de comportamente etice la locul de muncă
 Compararea evenimentelor și a strategiilor de
concurență
 Realizarea de studii de piață
 Aplicarea formelor de vânzare
Conținuturile învățării sunt:
 Comunicarea eficientă la locul de muncă
 Gestiunea locului de muncă
 Etica profesională





Modalitățile de evaluare sunt:
 Observarea sistemică
 Dezbaterea de grup
 Investigația





Forme de vânzare a mărfurilor
Organizarea evenimentelor
Strategii de marketing și relații cu publicul

Proiectul
Portofoliul
Autoevaluarea

În perioada liceului, elevii pot susține în școală examene pentru a obține:
 Permisul european de conducere a computerului (European Computer Driving Licence – ECDL)
 Certificatul Cambridge Assessment English
La finalizarea studiilor liceale se obțin, prin examene:
 Diploma de bacalaureat
 Certificat de competențe profesionale, nivelul IV.
 Certificat de competențe lingvistice (la clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne)
Cursurile școlii postliceale se încheie prin examen de absolvire și prin eliberarea unui certificat recunoscut pe
piața muncii din Uniunea Europeană.

OFERTA EXTRACURRICULARĂ
Liceul este filială a Casei Corpului Didactic
În școală sunt organizate 15 Firme de Exercițiu care participă la
Târguri naționale și internaționale (Cehia, Italia, SUA).
Liceul nostru a obținut titlul de Școală Europeană de 4 ori, fapt
dovedit prin diversitatea proiectelor europene/ internaționale, dar și
a celor naționale care s-au desfășurat și se desfășoară împreună cu
elevii și profesorii.
Iată o parte din proiectele europene care s-au realizat în ultimii ani:

TITLUL PROIECTULUI

DOMENIUL

PARTENERI

„Designthinking: antreprenoriat social
între școli europene”
„Incluziunea, un drept al omului”

ERASMUS+

România, Spania, Italia, Cehia, Turcia,

ERASMUS+

14

„Quo vadis Uniunea Europeană?
Trecut, prezent și viitor al Uniunii
Europene”
„O lume a armoniei: Artă și știință”
„Benchmarking Inovativ în
învațământul tehnologic și turism
pentru o cooperare europeană
durabilă”
Pi fait le tour du monde
112153
„Împreună în Europa. Dezvoltare
durabilă și stat de drept”

ERASMUS+

România, Italia, Germania, Anglia, Belgia,
Polonia
România, Italia, Germania, Anglia, Belgia,
Polonia

ERASMUS+
ERASMUS+

România, Spania, Portugalia, Franța
România, Anglia, Italia, Franța, Finlanda

30
28

eTwinning

România, Turcia, Serbia, Tunisia,
Portugalia
România, Republica Moldova

15

Proiecte naționale:
 Alianța Colegiilor Centenare
 Târgul Firmelor de Exercițiu
 Consiliul Elevilor

eTwinning





Cinema.edu
Liderii Mileniului Trei
Generația în Mișcare

NR.
ELEVI
14

14

60

Proiecte regionale:
 Simpozionul Viitorul a început ieri (luna aprilie),
Proiecte municipale:
 Civitas – Caravana micilor antreprenori
 Generația în mișcare (în colaborare cu PROEDUS - Primăria Municipiului București)
 Training și Dezbateri „Împreună în Europa. Dezvoltare durabilă și stat de drept” (lunile ianuarie –
martie)
 Concurs „My generation- vocea generației tale” (luna martie)
 Expoziție-spectacol „Ploaia de vise-Eul în arta educației. Un proiect pentru tine” (luna mai)
 Festivalul de Teatru My Fest (luna mai)
Un rol important în viața școlii îl are Clubul European, în cadrul căruia se desfășoară activități precum:
 „Planet Youth/ Tineri în Europa – Un program de prevenire a consumului de droguri”
 „Walk the (Global) Walk: Mobilizarea tinerilor din Europa pentru susținerea Obiectivelor de Dezvoltare
Durabilă”
 „Parteneriat public-privat pentru o Europă sustenabilă, echitabilă și deschisă”
 „Ploaia de vise”
 „EuRoAdolescent. EuRoCetățean”

RESURSE UMANE






900 de elevi la cursurile liceale (clasele IX – XII) și 56 de cursanți la Școala postliceală (anii I – II)
58 de profesori și 1 profesor psiho-pedagog
Tot personalul didactic este calificat, iar 45 de profesori au statut de titular
29 au obținut gradul didactic I, iar 7 au titlul de doctor în științe (fizică, geografie, istorie, discipline
economice)
16 profesori sunt autori de programe și manuale școlare, metodiști, inspectori

RESURSE MATERIALE




30 săli de clasă, 6 cabinete, 2 laboratoare de informatică, 1 Smart Classroom, 2 săli Firme de Exercițiu, 1
bibliotecă, 1 centru de documentare, 1 sală de festivități, 1 sală de sport, 1 Club European, 1 cabinet
medical, 1 cabinet de consiliere școlară
Clasele sunt dotate cu videoproiectoare, sistem de supraveghere audio-video; laboratoarele dispun de
smartboard-uri; centrul de calcul al școlii pune la dispoziția elevilor și profesorilor copiatoare și
imprimante pentru redactarea/ multiplicarea materialelor; cadrele didactice utilizează calculatoare,
laptop-uri, tablete toate conectate la internet; se folosește constant aplicația e-catalog; biblioteca
dispune de un important fond de carte (manuale școlare, beletristică și specialitate), iar câteva
cabinete au o bibliotecă uzuală proprie.

PROGRAM DE FUNCȚIONARE
Cursurile se desfășoară între orele 8.00 – 15.00 (liceu) și 14.00 – 19.00 (școală postliceală și stagiile de practică).

ȚINUTA „KRETZULESCU”
În urma consultării Asociației de Părinți şi a Consiliului Reprezentativ al Elevilor, Consiliul Profesoral a stabilit
următoarele semne vestimentare distinctive:
Pentru fete
 bluză/ cămașă albă sau tricou alb inscripționat cu blazonul școlii;
 fustă cu carouri (culori dominante: negru/ bleumarin/ gri) cu o lungime decentă (maximum 10 cm
deasupra genunchiului);
 blugi de culoare albastră fără tăieturi;
 pantaloni office de stofă, bleumarin sau negri;
 sacou negru/ albastru sau hanorac alb/ albastru/ gri pe timp rece.
Pentru băieți
 cămașă albă sau tricou alb inscripționat cu blazonul școlii;
 blugi de culoare albastră, fără tăieturi;
 pantaloni office de stofă, bleumarin sau negri;
 sacou negru/ albastru sau hanorac alb/ albastru/ gri pe timp rece.

VĂ AȘTEPTĂM, DIN TOAMNĂ, SĂ VĂ ALĂTURAȚI
ECHIPEI „KRETZULESCU”!!

