
Concursuri Organizate de Colegiul Naţional “Radu Greceanu”
în perioada 2004-2009

În Colegiul Naţional “Radu Greceanu”, conducerea, consiliul de administraţie, profesorii,
acordăo atenţie deosebităpregătirii instructive-educative a elevilor. O componentă
specialăpentru acest obiectiv este organizarea de concursuri şcolare şi competiţii
sportive. La aceste concursuri şi competiţii elevii noştri au avut ocazia să-şi arate gradul
de pregătire, capacitatea de concentrare şi de luare a deciziei potrivite, de a lucra în
echipă, de se compara cu elevi din alte unităţi şcolare. Trebuie sămenţionăm cătoate
aceste acţiuni didactice s-au făcut datorităefortului depus de cadrele didactice ale acestei
unităţi de prestigiu, de multe ori cu sacrificii. În continuare amintim câteva dintre
concursurile organizate de CNRG în perioada 2004-2009.

1. Concursul Interjudeţean INFO-OLTENIA, ediţiile din anii 2004, 2007.Concursul
a ajuns la ediţia a XI-a în 2009, fiind iniţiat de catedra de informaticăa Colegiului
Naţional “Radu Greceanu”

2. Concursul Judeţean de Pagini Web şi Scurt Metraje, concurs iniţiat şi organizat de
catedra de informaticăa Colegiului Naţional Radu Greceanu, în fiecare an, ediţia
din decembrie 2008 fiind a VI-a. Acest concurs este unic în sistemul de
învăţământul liceal din Romania.

3. Concursul de afişe pe o anumitătemă, 2007. Afişele putând fi realizate în Paint şi
Word. Concursul a fost organizat de catedra de informaticăşi desen cu ocazia
zilei colegiului.

4. Concursul Judeţean Oracle DataBase Design Contest, prima ediţie în februarie
2009.

5. Concursul Interjudeţean de FizicăLiviu Tătar, 2009.
6. În 2006, 2007,2008 Colegiul Naţional Radu Greceanu a participat la olimpiada

liceelor, desfăşuratăcu participarea tuturor liceelor din Slatina. Acestăolimpiadă
având multe probe pe discipline şi probe sportive, dintre acestea o parte au fost
organizate la colegiul nostrum.

7. Catedra de istorie a organizat: faza judeţeanăa concursului Holocaust, mai 2006;
faza judeţeanăa concursului Istoria în dimensiune virtuală, mai 2007; faza
judeţeanăa concursului Culturăşi Civilizaţie, martie 2009.

8. În fiecare ani se desfăşoarăla Colegiul Naţional “Radu Grceanu”, faza judeţeană
a olimpiadelor pe discipline. Colegiul nostru deţine un record în organizarea
olimpiadei judeţene de informatică, găzduind toate ediţiile de la înfiinţare (1990)
şi pânăîn present (2009).


