SCURT ISTORIC

Certiﬁcatul de naștere al școlii cu
tradiție consemnează anul 1884,
când prin stăruinţa unui grup de
boieri (printre care și Tache
Protopopescu) se înﬁinţează
„Gimnaziul Real” din Slatina,
actualmente Colegiul Naţional
„Radu Greceanu”.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016-2017

CLASA a V-a - 2 clase
CLASA a IX-a
Proﬁl real:
·
2 clase - matematică- informatică
·
1 clasă - matematică- informatică
intensiv
·
2 clase științe ale naturii - germană,
opțional a III-a limbă

Performanțe istorice

• personalități în domeniul
diplomației românești
(ambasadori, consuli)
• personalități în mediul cultural
(academicieni, cercetători, tenori,
pictori, scriitori, critici literari)
• olimpici la faza internațională
(ﬁzică, matematică, chimie)
• premianți la concursuri
balcanice (ﬁzică, matematică)

Concursul „Medicii de mâine”

Juvenes Translatores

Proﬁl umanist:
·
1 clasă - ﬁlologie
·
1 clasă - ﬁlologie, bilingv- engleză
·
1 clasă - socio- umane

SIMBOLURI

• Sigla CNRG
• Imnul şcolii, insigna școlii
• Pagina web a Colegiului
• Revistele şcolii „Muguri de
ﬂuier”, „Comoara din adânc”,
„Feast on English“
• Analele Colegiului
• Monograﬁa CNRG
• Cartea de Onoare a Colegiului
• Diplome onoriﬁce
• Medalii comemorative
• Membru al Alianței Colegiilor
Centenare
• Film istoric- „CNRG- 130 de ani
de tradiție“

Colegiul Naţional „RADU GRECEANU”
132 de ani de ISTORIE, CULTURĂ, EDUCAȚIE

Performanțe Recente

·
PREMIUL I- Olimpiada
Națională de Germană
·
PREMIUL I- Concursul
European „Juvenes Translatores”
·
PREMIUL al III-leaOlimpiada Națională de Fizică
·
PREMIUL al II-leaOlimpiada Națională de Biologie
·
PREMII SPECIALEOlimpiada de Limbă și Comunicare
·
MEDALII DE ARGINT ȘI
BRONZOlimpiada Națională de
Informatică
·
MEDALIE DE BRONZOlimpiada Națională de
Matematică
·
MARELE PREMIUFestivalul de Teatru „Dialogul
Absurzilor”

RESURSE ȘI DOTĂRI MODERNE

NAȚIONAL
GRECEANU”

www.cnrg.ro
www.greceanu.ro

Tel./ fax 0249 434 710
c.n.r.g.2014@gmail.com

• Spaţiu de şcolarizare format din 43 săli de clasă, 5 laboratoare de
informatică legate în reţea şi conectate la internet, 2 laboratoare de
ﬁzică, 1 laborator de chimie, 2 laboratoare de biologie, amenajate şi
dotate la standarde optime de utilitate şi funcţionare;
• Cea mai mare bibliotecă şcolară (30000 volume);
• Cabinete de limbi străine, matematică, limba şi literatura română,
istorie, biologie, chimie, geograﬁe, de arte vizuale, multimedia, 4
dintre acestea ﬁind dotate cu table interactive;
• Cabinet psihopedagogic şi de consiliere vocațională;
• Bază sportivă;
• Internat (100 locuri) și cantină cu posibilităţi de servire a mesei
pentru 100 de elevi (interni şi externi);
• Amﬁteatru cu 200 de locuri;

PROIECTE/ ACTIVITĂȚI EDUCAȚIONALE ALE ȘCOLII/
CONCURSURI
• Zilele şcolii / Ziua porţilor deschise
• Clubul de dezbateri / Cercul de lectură
• Speech & Spelling Contests
• Workshop-uri Ziua Limbilor Europene
• Consiliul Elevilor / Halloween Party
• Science Week – săptămâna ştiinţelor
• Arts` Week – săptămâna artelor
• Festivitatea de premiere a profesorilor şi elevilor olimpici
• Deschiderea / închiderea oﬁcială a anului şcolar
• Balul bobocilor / Cursul festiv al absolvenţilor
• Trupa de teatru ReGe / Echipa de majorete
• Întâlniri cu profesorii pensionari / Întâlniri de promoţie
• Concursul Interjudețean de Pagini Web și Scurt Metraje "greceanu.ro"
• Concursul Interjudețean de Informatică INFO-OLTENIA
• Concursulul Județean de Informatică si Matematică "INFO-OLT"
• Concursul Interjudețean "Medicii de Mâine"
• Festivalul de teatru - ReGeFEST / Sesiunile de Teatru- LABIRINT
• Campaniile de voluntariat / Atelierele de dezvoltare personală
• Proiectul Internațional DEFRIT
• Proiectele Europene Erasmus+ comune- Turcia, Belgia, Estonia.

COLEGIUL
„RADU

Spirit liber
în educaţie
str. Nicolae Bălcescu nr. 8, Slatina

