Dlaczego warto wybrać naukę w Technikum Ekonomicznym?
Ponieważ:
1. Przygotowuje do zawodu, który jest szerokoprofilowy, a to oznacza, że zatrudnienie można
znaleźć wszędzie tam, gdzie wykonuje się pracę biurową (sekretariat, księgowość, magazyn,
kadry, obsługa klienta, kasa, itp.)
2. Po ukończeniu szkoły jest się atrakcyjnym kandydatem dla przyszłego pracodawcy,
ponieważ oprócz wyuczonego zawodu można pochwalić się doświadczeniem zawodowym dzięki odbytym praktykom zawodowym, stażom wakacyjnym, kursom kwalifikacyjnym.
3. Nauka trwa 5 lat, co można wykorzystać na dokładne zastanowienie się nad wyborem
dalszej drogi, tzn. czy rozpocząć studia, czy pracować lub może studiować i pracować.
4. Oprócz zajęć ogólnokształcących typu język polski, matematyka, historia - masz także
ekonomię, marketing, statystykę, pracę biurową, prawo oraz wiele innych ciekawych
przedmiotów.
5. Poznaje się nowe pojęcia, które później nie brzmią już tak obco, gdy je słyszymy w
mediach np. bilans, aktywa, budżet, podatek, rentowność, płynność itp.
6. Przyszły ekonomista uczy się także tego, jak kształtować swój wizerunek, jak przygotować
podróż służbową czy wizytę delegacji zagranicznej, jak prowadzić negocjacje, jak
rozwiązywać konflikty w pracy, jak napisać biznes plan i w przyszłości założyć swoją firmę.
7. W trakcie nauki ma szansę zapoznać się z rzeczywistym środowiskiem pracy dzięki
organizowanym wyjazdom zawodoznawczym do nowoczesnych zakładów produkcyjnych,
urzędów, banków, sądów.
8. Dzięki wiedzy zdobytej w technikum łatwiej jest studiować na uczelniach ekonomicznych,
a studenci uzyskują wyższe wyniki w nauce i otrzymują stypendia naukowe.
9. Ukończenie technikum ekonomicznego nie zawęża możliwości studiowania tylko do
uczelni ekonomicznych. Można studiować dowolny kierunek.
10. Mając dyplom technika ekonomisty można równocześnie studiować i pracować
w atrakcyjnym zawodzie.
11. Szkoła ciągle się unowocześnia dostosowując swoją bazę dydaktyczną do potrzeb rynku
pracy – uczniowie potrafią obsługiwać najbardziej aktualne i popularne programy księgowe
i te do obsługi systemów kadrowo – płacowych.
12. Nauczyciele są kompetentni, życzliwi i ciągle podnoszą swoje kwalifikacje, prowadzą
liczne kursy zawodowe, znają pracodawców i często pośredniczą w znalezieniu pracy.
Przyjdź do naszej szkoły. Wybierz Technikum Ekonomiczne! Wybierz zawód!

Jak dobrze przygotować się do egzaminu zawodowego?
To pytanie zadają sobie teraz uczniowie klasy II Technikum Ekonomicznego, których już za 3
tygodnie czeka pierwszy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Na sukces i dobry
wynik pracowali całe dwa lata. Dziesiątki wykonanych ćwiczeń praktycznych oraz
niezliczone ilości rozwiązanych testów dają im pewność, że podczas egzaminu z łatwością
sobie poradzą. Wyposażeni w wiedzę i umiejętności z zakresu organizowania działalności
gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo - płacowych oraz
sporządzania planów, analiz i sprawozdań już 23 i 25 czerwca, przy zachowaniu
obowiązujących środków ostrożności zmierzą się z testem oraz zadaniem praktycznym
przygotowanym
przez
Centralną
Komisję
Egzaminacyjną.
Zawód, który wybrali stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy.
Nabyte umiejętności zawodowe umożliwią im w przyszłości prowadzenie własnej
działalności lub zatrudnienie na wielu różnych stanowiskach wszędzie tam gdzie wykonuje
się pracę biurową.

