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Colegiul Naţional “Radu Greceanu”, Slatina, 2009

Catedra de Istorie

„Nu cred cădezvoltarea vieţii unui popor, ca şi a umanităţii dealtfel, se poate explica
pornindu-se numai de la fapte de ordin material sau economic, aşa cum afirmăpartizanii
materialismului istoric. Nu împărtăşesc însănici teza cealaltă, care pretinde săexplice totul
numai prin idei, care susţine primatul absolut al spiritului. Pentru a înţelege dezvoltarea aşa de
complexăa umanităţii, deci şi a fragmentului de umanitate care este un popor, trebuie săţinem
seamăde ambii factori: spirit şi materie”, spunea în 1935 Constantin C. Giurescu.

Iatăde ce studiul istoriei este atât de complex şi de ce necesităo mare iscusinţăşi pasiune.
Colegiul Naţional „Radu Greceanu” oferăelevilor posibilitatea de a opta pentru clase cu

profil umanist, în cadrul cărora se studiazăistoria pe parcursul a douăore de curs săptămânal, sau
pentru una dintre celelalte clase, din cadrul profilului real, unde istoriei îi este alocatăo oră
săptămânal.

Programa specificăfiecărui ciclu liceal şi fiecărui an de studiu este aceeaşi, indiferent de
profilul ales, diferenţierea realizându-se pe baza numărului de ore alocate şi a unor teme
suplimentare. În clasa a IX-a este tratatăistoria universalăanticăşi medievală, cu trimiteri la
istoria românilor. În clasa a X-a este abordatăistoria modernăa lumii, în paralel cu cea a spaţiului
locuit de către români. Programa pentru clasa a XI-a este structuratăîn unităţi ce tratează
probleme legate de perioada contemporană, punându-se accent în acelaşi timp pe spaţiul
românesc şi pe cel european. În clasa a XII-a elevii au ocazia sărealizeze o recapitulare şi o
aprofundare a multora din temele parcurse în ceilalţi ani de studiu, începând cu Antichitatea şi
terminând cu perioada contemporană.

O gamăimpresionantăde subiecte este cuprinsăîn problematica atinsăîn timpul orelor de
istorie, precum: scrierea în perioada antică, influenţe bizantine în cultura românească, studiul
comparat al diverselor regimuri politice de-a lungul istoriei, evoluţia Creştinismului de-a lungul
secolelor şi raporturile acestuia cu Statul, elemente de istorie locală, migraţiile contemporane –
studii sociologice, etc..

Pe lângăorele de curs stabilite în planul cadru, elevii se pot înscrie la unul dintre cursurile
opţionale din cadrul catedrei de istorie: „Instituţii europene”, „O istorie a comunismului din
România”, dar pot şi săpropunănoi teme pentru cursurile opţionale din anii următori.

De asemenea, elevii colegiului nostru au posibilitatea de a participa la diverse manifestaţii
sau concursuri, organizate fie de către catedra de istorie, fie de către alte licee sau instituţii
publice. Oferim în acest sens câteva exemple: simpozioane locale, interjudeţene sau naţionale (de
exemplu, cel organizat cu ocazia zilei de 1 Decembrie de către şcoala noastră), parteneriate cu
Muzeul Judeţean Olt (Muzeul văzut prin ochii copiilor), parteneriate cu instituţii locale şi
judeţene (spre exemplu, cel cu privire la salvarea patrimoniului istoric local), concursuri (That's
Europe), etc..

Elevii Colegiului Naţional „Radu Greceanu”, indiferent de profilul ales, au posibilitatea
de a participa la olimpiada de istorie, beneficiind de îndrumarea unor cadre didactice cu multă
experienţăîn domeniu. Pânăîn prezent, elevii noştri au obţinut rezultate deosebite, participând şi
la olimpiada naţională, unde au obţinut premii şi menţiuni.


