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Rezultate bacalaureat 2011. Liceul care se
laud cu promovabilitate maxim din 1980
pân în prezent
Autor: Irina Marinescu
Profesori de elit , sistem de predare performant, multe lucr ri de-a lungul anului colar i deschidere la nou. Sunt
ingredientele re etei care a scos în ultimii 31 de ani elevi eminen i pe band rulant . Colegiul Na ional “Emil Racovi " din
Ia i este singurul care se poate l uda cu promovabilitatea maxim a examenului de bacalaureat din 1980 încoace.

“Am fost i noroco i", spune cu modestie Seryl Talpalaru, directorul institu iei de înv

mânt.

Anul acesta, patru elevi au luat not maxim la bacalaureat 2011. Un rezultat frumos, dac îl compar m cu num rul
zeci tilor pe ar , 65. În acela i timp doi elevi au luat ceva mai mult de 5 la matematic .
“Putea fi primul an de foarte mult timp în care nu aveam promovabilitate maxim . Am fost noroco i, dar în spatele
acestor performan e st clar foarte mult munca", spune Talpalaru.
Profesori deschi i la nou
“Racovi " are în prezent 65 de profesori, patru dintre ei fo ti elevi ai colegiului. To i au fost ale i pe sprâncean , cei mai
buni dintre cei mai buni, iar mul i dintre ei au fost “fura i" de la alte colegii de succes din Ia i.
“Le spuneam c îi vrem la noi i ei se transferau. To i profesorii no tri sunt deschi i la nou, predau folosind mijloacele
electronice moderne, în s lile de curs exist câte un calculator folosit pentru lec ii i avem i 4 proiectoare pe care le
mut m dintr-o clas în alt în func ie de necesit i. Accesul la internet este asigurat de o re ea wireless care acoper tot
liceul", poveste te directorul.
În plus, elevii î i pot aduce laptopul personal pe care îl folosesc în timpul orelor pentru accesul la informa ii de pe
internet. “Profesorii î i preg tesc foarte bine orele, iar elevii, chiar dac mai au sc p ri, în general sunt sârguincio i. Au
în eles, auzind despre performan ele celor care au plecat de la noi, c e bine s te pui cu burta pe carte i s fii cât mai
pregatit", mai spune Talpalaru.
Proiecte semestriale
În afar de lucr rile de control frecvente i de modul de predare interactiv, elevii sunt încuraja i s aib idei noi i s
lucreze în echip . Nu la copiat, cum spune zâmbind directorul liceului, ci la realizarea anumitor proiecte colare
semestriale. Nu la un obiect sau dou , ci la toate obiectele din curriculum.

“Sunt proiecte realizate de fiecare elev în parte, dar i proiecte care implic doi sau mai mul i elevi. Îmi place c î i dau
silin a, sunt i ei deschi i la nou. Lucr m foarte u or cu ei, majoritatea celor din clasele de liceu provin tot de la noi, din
clasele gimnaziale. E bine pentru ei, pentru c au continuitate, i e bine i pentru profesori, tiu exact ce au de f cut,
cunosc capacitatea fiec ruia în parte".
În jur de 80% dintre elevii de liceu provin din clasele de gimnaziu ale liceului. i asta nu pentru c n-ar vrea to i s
urmeze i clasele liceale la „Racovi ”, ci din cauz c nu sunt suficiente locuri. “Sunt i absolven i de clas a VIII-a care
opteaz pentru un alt tip de liceu, anul acesta, trei vor s mearg la un liceu militar. Dar, în general, elevii prefer s
r mân la noi", mai spune Talpalaru
Catalog electronic
Nu numai modul de predare i profesorii sunt l uda i de directorul liceului. i p rin ii sunt considera i un factor foarte
important, iar din punctul acesta de vedere d sc lii se consider foarte noroco i.
“Avem p rin i care au înv at s investeasc în copiii lor, au în eles c educa ia acestora este foarte important . i nu
m refer doar la familiile de intelectuali, avem copii care ajung la noi de la ar în urm repartiz rii computerizate i sunt
la fel de motiva i i de sprijini i de p rin ii lor", spune directorul. i c s fie lucrurile cât mai clare i simple, colegiul a
inventat un catalog electronic, u or de accesat prin intermediul internetului de fiecare p rinte în parte.
“A a ei v d în timp real dac elevul a lipsit de la o or sau ce not a mai luat într-o zi. Au fost câ iva elevi de clasa a Xi-a
i a XII-a care au încercat s î i conving p rin ii c nu este necesar, dar efortul lor a fost inutil. E clar c mai avem i
câte un elev care nu are aceea i conduit ca ceilal i, dar este repede descurajat de profesori i chiar de ceilal i elevi",
spune Talpalaru.
Au f cut sistemul informatic pentru mai multe companii
Proiectul european “Leonardo", este unul dintre succesele elevilor cu care Talpalaru se laud cel mai mult. În cadrul
acestuia, 15 elevi au fost în Spania pentru dou s pt mâni i au pus la punct sistemul informatic pentru mai multe
companii mici.
„Este un procedeu îndelungat, inem mereu ochii pe astfel de proiecte i, imediat ce apare unul, aplic m. coala
câ tigatoare i elevii sunt ale i în func ie de performan e, dup care urmeaz un stadiu de dou s pt mâni în str in tate.
Un astfel de proiect este foarte bun pentru psihicul elevilor no tri, v d ce pot realiza dac au rezultate bune, cap t
experien
i când se întorc vor s fac i mai multe", spune Talpalaru.
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în fiecare an, media de absolvire a liceului a fost peste 9
certificat de coal european din partea Ministerului Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului- 2010
diplom de excelen din partea Prim riei Ia i -2010
diploma de excelen din partea Ministerului Educa iei, Cercet rii i Inov rii - 2009
particip ri anuale la olimpiade na ionale i interna ionale
particip ri la proiecte europene

