
DE CE 
C.N. ŞCOALA 
CENTRALĂ?



Istoria liceului nostru începe în 1851. Asta ne face să 

ne mândrim cu tradiţia sa ŞI cu persoanele care 

s-au format aici, precum Maria Teohari, prima femeie 

astronom din România, sau Silvia Creangă, prima 

femeie matematician din România.

De atunci şi până în prezent, Şcoala Centrală continuă 

să fie un loc în care se descoperă şi dezvoltă pasiuni şi 

cariere. 

Viitorul? 
Un trecut mereu prezent

Primo Conti 



Cum altfel să fii deschis conceptului de frumos, dacă 

nu într-o şcoală aflată într-o zonă care a rămas şi azi o 

oază de culoare, cultură, eleganţă şi frumos în mijlocul

oraşului… 
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Frumosul reprezintă una dintre noile valenţe 
ale educaţiei secolului XXI.

Howard Gardner



C. N. Şcoala Centrală este una dintre cele mai frumoase 

şcoli din Bucureşti, proiectul preferat al arhitectului Ion 

Mincu, fondatorul stilului neo-românesc. 

O şcoală care să corespundă perfect ţinutei sale e o 

adevărată instituţie pentru cultivarea omului

Comenius



Oricât de frumoasă sau veche este 

clădirea, C.N. Şcoala Centrală

nu este doar un monument istoric.

Spiritul centralist nu s-a învechit 

niciodată şi nu este deloc o noţiune 

vagă, pierdută în timp. 

Centraliştii (elevi şi profesori) fac

prezentul să conteze. 

Nu zidurile fac o şcoală, ci 
spiritul ce domneşte într-ânsa

Ferdinand I



Astăzi liceul nostru este singurul liceu din București 

care face parte din 

Proiectul bilingv francofon 

şi din 

reţeaua de excelenţă LabelFrancEducation.
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O limbă străină te va plasa pe un coridor pentru toată 
viața ta. Două limbi străine îți vor deschide toate ușile 

întâlnite.

Frank Smith



În C.N. Şcoala Centrală, activăţile 

opţionale se îmbină cu studiul orelor de 

la clasă. Proiectele şi evenimentele 

culturale surprind cel mai bine 

colaborarea dintre profesori şi elevi şi îi

ajută să se reinventeze constant.

Viaţa este despre a te reinventa!

George Bernard Shaw



Poate cel mai important: 

C.N. Şcoala Centrală este ACASĂ. 

Poate părea clişeic, însă profesorii îţi 

încurajează ideile, te provocă şi îţi

răspund la întrebări. 

Iar colegii îţi sunt aproape indiferent de 

situație şi te ajută să faci faţă

oricăror provocări. 

Acasă nu este locul de unde vii, este locul 
unde găseşti lumină 

Pierce Brown


