
Catedra de biologie
Ne aflăm în mijlocul unei adevărate revoluţii în ştiinţele biologice, care se extinde

dincolo de domeniile larg cunoscute.
Dacăte gândeşti de viitorii paşi în carieră, ia în serios în considerare ştiinţele

biologice pentru a intra în contact cu provocările şi oportunităţile secolului al XXI-lea.
În cadrul Colegiului Naţional „Radu Greceanu”, catedra de bilogie este alcătuitădin

profesori cu rezultate deosebite la olimpiadeşi concursuri şcolare, cu o pregătire profesională
deosebită, componenţa catedrei fiind: Maican Gheorghiţa, Mihai Mariana, Vedere Filofteia,
Pîrvu Gianina.

Dispunem de un cabinet de biologie renovat recent cu mobilier nou, foarte bine dotat,
pretându-se la utilizarea mijloacelor moderne de învăţare. Are în dotare: tensiometre,
microscoape, truse ecologice, video-proiector, calculator, mulaje, modele funcţionale, trusă
cu seruri pentru determinarea grupelor sangvine, truse de disecţie, CD-uri.

Alegând acest colegiu aveţi următoarele oportunităţi:
- desfăşurarea lecţiilor în sistem AEL;
- opţionale variate (CDS-uri)

Metode de rezolvare a problemelor de biologie;
Educaţia pentru sănătate;
Lucrări practice de anatomie şi fiziologie animală
Existăprograme speciale în vederea pregătirii elevilor pentru performanţăşcolarăsau

în vederea susţinerii examenului de bacalaureat;
Elevii sunt puternic încurajaţi săparticipe la parteneriate locale, naţionale şi

internaţionale;
Se desfăşoarăacţiuni de ecologizare dupăun calendar prestabilit dezvoltând la elevi
conştiinţa ecologicăşi spiritul civic;

Sunt realizate excursii tematice.



Maican Gheorghiţa
Absolvent Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie, anul 1976
Profesor titular 1990, grad didactic I

- cursul de iniţiere privind cunoaşterea şi utilizarea
calculatorului;

- cursul „Educaţie pentru Sănătate în Şcoala Românească;
- „Consiliereşi orientare”
- participarea la parteneriate de colaborare instituţională;
- desfăşurarea unor activităţi de voluntariat;
- organizator olimpiada „Ştiinţele Pământului” – faza

judeţeanăşi naţională;
- şef catedrăde biologie-geografie;
- activitate în calitate de metodist;
- activitate în calitate de formator;

1. formarea profesorilor debutanţi în domeniul didacticii;
2. abilitarea curricularăa profesorilor debutanţi şi necalificaţi”.

Pentru mine şcoala a fost cea de-a doua familie. M-am bucurat de rezultatele bune,
fiind mândrăcăfac parte din colectivul de profesori ai acestui liceu.
Rezultate obţinute
Olimpiada de biologie- faza nationala
1. Lungu Lucica, cls. XII F, menţiune, 1996
2. BloţCristina, cls. XI, menţiune, 1997
3. Verescu Cristina, cls XI- premiul special, 2005

Filofteia Vedere
Absolventa Universitatea din Cluj, Facultatea de Biologie, anul 1983
Profesor, grad didactic I

Greceanu, reprezintăpentru mine o permanentăprovocare, zi
de zi, orăde oră; un stup în care tot timpul este ceva de construit, de
reparat, de îmbunătăţit.

Greceanu înseamna competiţie, tenacitate, răbdare,
perseverenţa, responsabilitate; înseamnăbucuria succesului, dar uneori
şi dezamăgiri.

Îmi dorescşi le doresc colegilor şi elevilor acesteişcoli săintre
şi săiasăzâmbind din sala de clasă!

“Atâta timp cât nu încetezi săurci, treptele nu se vor termina; sub paşii tăi care urcă,
ele se vor înmulţi la nesfârşit”

Franz Kafka
Activitatea didactica si rezultate obtinute 2004-2009
●Olimpiada “Stiintele Pamantului”
Faza Nationala

- Eleva Popescu Teodora - cls a XI a Premiul I 2004
●Concursul “Sanitarii priceputi” 2004: Echipajul C.N.R.G. Premiul II
●Concursul de ecologie “Ecos”: eleva Balasoiu Alexandra -Premiul I

2004 eleva Alungulese Anca – Premiul I
●Realizator al activitatilor 5 IUNIE –Ziua Mondiala a mediului;
●Participare la simpozionul local « Ziua Mondiala a mediului » cu lucrarea

« Slatina sub gunoaie »;
●Participare cu elevii la actiuni de ecologizare in Mun. Slatina 2006,2007;
●Participare cu elevii la activitati educative de promovare a sanatatii organizate de Crucea
Rosie;



●Activitati de Educatie sanitara in colaborare cu Scoala Sanitara Postliceala « Carol
Davila »;
●Diploma de merit acordata de C.L. si Primaria Slatina 2004;
●Participare la Cursul de formare in educatia pentru sanatate, din cadrul    Programului 
national « Educatia pentru sanatate in scoala romaneasaca « 2005 ;
●Obtinerea atestatului « Utilizare AeL » in cadrul Programului de formare continua 2006 ;
●Participare la cursul de formare continua si dezvoltare profesionala « Managementul
proiectelor » 2006 ;
●Membru in Comisia pentru Testele Nationale 2007 ;
●Profesor organizator la actiunea comunitara « Ajuta-ti aproapele » 2007 ;
●Profesor realizator al activitatii « Esti sufletuL orasului tau » din cadrul Proiectului GRANT
« ART STUDIO 2007 » ;
●Programul de formare continua « Management si comunicare » ;
●Elaborarea C.D.S « Terhnici de laborator in biologie »2007 ;
●Publicarea cartii « Teste de Biologie-cls a Xa » 2007 ;
●Obtinerea Diplomei « Gheorghe Lazar » clasa a III a 2007 ;
●Participare cu elevii la spectacolul umanitar pentru sprijinirea sinistratilor din Moldova
2008 ;
●Organizator al Olimpiadei « Stiintele Pamntului » - faza judeteana 2008 ;
●Olimpiada Liceelor – Premiul I Coordonator echipa de majorete 2008;
●Actiuni de voluntariat in cadrul Fundatiei « Prof. Coman »2008 ;
●Publicare de articole in revista « Scoala Europeana »2008 ;
●Participare la realizarea proiectului judetean « Carte, cinste cui te-a scris si celui ce te
daruieste in cadrul Asociatiei » Prietenii omului-Umanism, Cultura 2009 ;
●Participarea la activitatile desfasurate in parteneriat cu D.JPC in  Casutele de tip familial, cu 
copii cu dizabilitati 2009 ;
●Participarea la Simpozionul national « Abordarea interdisciplinara a educatiei ecologice »
cu lucrarea « Dezvoltarea durabila si educatia ecologica a elevilor »2009 ;
Participare la Proiectul National « Apa cea de toate zilele » cu lucrarea « Apa si sanatatea » si
cu contributii privind studiul consumului cotidian personal de apa in randul elevilor si
situatia apei potabile in judetul Olt 2009 ;
●Participare la Simpozionul national cu tema « Probleme majore ale omului din secolul
XXI » cu lucrarea « SIDA o permanenta provocare » 2009.

Pirvu Gianina Isabela

AbsolventăUniversitatea din Iaşi, Facultatea de Biologie, anul
1995
Profesor titular 1996, grad didactic I
Rezultate
Olimpiada de ,,Ştiinţele Pământului”- faza naţională2004
Popescu Georgiana, cls IX- menţiune
Olimpiada de ,,Ştiinţele Pământului”- faza naţională2006
Popescu Georgiana, cls XI- menţiune

Am avut un vis, sa fiu elevăla Liceul “Radu Greceanu”.
Mi l-am îndeplinit.
Apoi, un alt vis, sădevin profesoarăla Colegiul Naţional “Radu Greceanu”. Visul s-a

transformat în realitate în 1996 când am revenit ca profesor de biologie. Pentru mine această
şcoala reprezintăo parte din inima mea, o parte din amintirile mele cele mai frumoase din
viaţă.

Colegiul Naţional „Radu Greceanu” este locul de lansare pentru cine îşi doreşte ceva
cu adevărat în viaţă, este locul în care te poţi exprima liber, în care se pot forma caractere şi
în care poţi acumula cunoştinţe solide în toate domeniile.



Articole, reviste, cărţi publicate
2004- Revista GENESSIS, nr. 4, 5
- lucrarea ,,Folosirea problematizării în procesul instructiv-educativ”;
- lucrarea ,,Salvezi dacăştii săacţionezi”- primul ajutor în caz de accidente.
2005- Revista GENESSIS, nr. 7,8
- lucrarea “Proiectarea didacticăa unei unităţi tematice de predare-învîţare”. Opţionalul
Educaţie pentru sănătate – componenta Sănătatea reproducerii;
- lucrarea “Proiect didactic – “Prevenirea infecţiei HIV”.
2006 – Ghid metodico-ştiinţific “Educaţia sexualităţii la adolescenţi”.

Mihai Mariana
Absolvent Universitatea din Bucureşti, Facultatea de
Biologie, anul 1989
Profesor titular, grad didactic I
Olimpiada de biologie - Faza nationala
Truica Madalina –Premiul III, 2000
Truica Madalina –Mentiune, 2001
Comanescu Florena – Premiul special, 2005
Popa Alina Loredana, X H, Menţiune, 2007

Elevi cu rezultate deosebite: Prelipcean Laurenţiu Nicolae,
cls. XII F, admis la UMF “Carol Davila”, secţia medicinăgenerală, cu punctaj maxim – 100
puncte, anul 2008.
Articole

Tribuna Invatamantului nr 640 – „Regulamantul olimpiadei pentru sau impotriva
elevilor”

Genesis nr 6 –„Grija fata de mediu nu e un slogan ci o realitate in unitatile de
invatamant”

Genesis nr 5 – „Proiect didactic”
Redimo nr 11(60)-noiembrie 2008 “ Corectitudinea grilelor”

”Ne aude cineva”
Redimo nr 4 (53)-aprilie 2008- “Aplicatii ale fizicii in biologie
Scoala Europeana- Nr 2- aprilie 2008 – “Metode fizice de rezolvare ale problemelor de
biologie”.
Carti publicate:
Teste grila pentru clasa a IXa – Ed. Tipocart Slatina-2008
Teste de biologie clasa aIXa- Ed. Alutus Slatina -2007
Acţiune extraşcolarăcu ocazia Zilei Mondiale a Protecţiei Mediului (ecologizare parcul de pe
strada Vederii, Slatina).

Vişan Vergil
Absolvent: Facultatea de Geologie – Geografie Secţia Geografie, anul 1981
Profesor grad didactic I

Colegiul Naţional „Radu Greceanu” reprezintăpentru mine un mare centru de cultură
în pregătirea elevilor, cu rezultate dintre cele mai bune din ţarăprin formarea a zeci de
generaţii de elevi, unii, ajunşi pe toate meridianele, mari profesori, doctori, ingineri, ziarişti,
avocaţi, muzicieni, etc.
Rezultate
1995 – Olimpiada de geografie, faza naţională

1. Clenciu Ştefan – cls. XII G, menţiune
2. Zidaru Daniel – cls. XII G, premiul III

1996 – Olimpiada de geografie, faza naţională
1. ParpalăAdina Andreea, cls. IX H, menţiune



1001-2002 – Olimpiada de geografie, faza naţională
1. Chivu Marilena, cls. IX F, menţiune
2. Radu Georgiana, cls. XII E, menţiune specială
3. Georgescu Olga Doina, cls. X F, premiul I

2002-2003 – Olimpiada de geografie, faza naţională
1. Chivu Marilena, cls. X F, menţiune
2. Georgescu Olga Doina, cls. XI F, menţiune

2003-2004 - Olimpiada de geografie, faza naţională
1. Chivu Marilena, cls. XI F, menţiune specială

2003 – Olimpiada „Ştiinţele Pământului” – faza naţională
1. Chivu Marilena, cls. X F, menţiune
2. Popescu Teodora, cls. X F, menţiune

2004 – Olimpiada „Ştiinţele Pământului” – faza naţională
1. Popescu Georgiana, cls.IX H, menţiune
2. Popescu Teodora, cls. XI F, Premiul I

2005 – Olimpiada de Geografie – Faza naţională
1. Popescu Georgiana, cls.X H, menţiune
2. Chivu Marilena, cls. XII F, menţiune

2006 - Olimpiada de Geografie – Faza naţională
1. Popescu Georgiana, cls.XI H, menţiune

- Olimpiada „Ştiinţele Pământului”
1. Popescu Georgiana, cls. XI H, menţiune

Pascu Valentin
Absolvent – Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, anul 1976
Profesor grad didactic I, titular din 1990
Premii:
2 Premiul I- Voica Florina- Ştiinţele Pământului
3 Menţiuni- Olimpiada naţionalăde geografie
Preşedinte al filialei judeţului Olt al S.R.G. între 1994-1998
Secretar al filialei S.R.G. Olt - 1990-1994

Geografia, disciplinăcu tradiţie în Colegiul Naţional “Radu Greceanu”, predatăde
profesori emeriţi precum Traian Biju, primul director al acestei şcoli, Popescu Alexandru-
membru de onoare al Societăţii Regale de Geografie din România şi peste 15 ani preşedinte
al filialei judeţului Olt a S.R.G. şi care au efectuat numeroase excursii de studii în România şi
ţări ale Europei urmate de lucrări cu caracter ştiinţific, prezentate în cadrul unor sesiuni de
comunicate Ştiinţifice.

Datcu Zamfir
Absolvent Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, anul 1976
Profesor titular 2008, grad didactic I


