
   
 

46 de ani de tradiţie în excelenţă  
 

46 de ani în viaţa unei şcoli ar putea să pară puţin timp, dacă ne gândim că oriunde în lume,  
şcolile de prestigiu se definesc printr-o tradiţie uneori seculară. Pe de altă parte, lumea în care trăim 
îşi redefineşte zilnic viziunea asupra tradiţiei şi calitatea timpului trăit devine mai importantă decât   
cantitatea nisipului scurs în clepsidră. De aceea, 46 de ani de tradiţie la Colegiul Naţional „Emil 
Racoviţă” din Iaşi reprezintă tot atâta timp asumat, trăit în mod conştient şi luat în stăpânire.  

Înfiin ţarea Şcolii Medii nr 9, în 1964, a marcat începutul unei deveniri, de-a lungul căreia un 
reper important l-a constituit anul 1969, când liceul a primit numele marelui biolog,  Emil Racoviţă. 
Încă de la inaugurarea sa, sub îndrumarea unor profesori competenţi şi dăruiţi, şcoala noastră a 
cunoscut o continuă ascensiune. În 1975, într-o vreme în care majoritatea liceelor ieşene se 
industrializau odată cu oraşul, aceasta devenea Liceul de Ştiinţe ale Naturii. Alături de Negruzzi, 
Naţional şi Eminescu –  toate cu o istorie de peste 100 de ani-  Racoviţă demonstra pentru prima 
dată că tradiţia nu era sinonimă cu vechimea, ci cu  entuziasmul şi devotamentul oamenilor. 
Recunoaşterea  calităţii procesului instructiv-educativ din această şcoală şi a performanţelor 
obţinute de-a lungul anilor s-a concretizat, în anul 2001, prin acordarea  statutului  de Colegiu 
Naţional. 

Racoviţiştii, elevi şi profesori, continuă această tradiţie în fiecare zi, astfel încât în competiţia 
cunoaşterii sau  în  programele educative internaţionale, în colaborarea cu licee din Europa şi cu 
asociaţiile partenere în educaţie – LERIS, ADOLCERIS, APCNER – se manifestă plenar 
profesionalismul şi dăruirea.  

Vocaţia calităţii, exigenţa, preocuparea constantă pentru performanţă definesc spiritul racoviţist 
şi toate se regăsesc sub semnul excelenţei în educaţie. Profesorii colegiului,  unii dintre ei autori de 
manuale, cărţi şi programe şcolare, se numără printre adevăratele repere ale învăţământului 
românesc. Examenele naţionale confirmă rigurozitatea demersului didactic. Un exemplu elocvent în 
acest sens îl reprezintă faptul că în ultimii 30 de ani, toţi elevii claselor a XII-a au promovat integral 
examenul de bacalaureat. Absolvenţii sunt admişi fără nicio excepţie la facultăţile prestigioase ale 
ţării şi ale lumii. În ultimii patru ani, Colegiul nostru a reuşit să se menţină în topul primelor 10 
licee din ţară, datorită mediei de admitere în clasa a IX-a, a celor 30 de medalii primite, de-a lungul 
timpului, la olimpiadele internaţionale şi a celor peste 370 de premii obţinute, doar în ultimul 
deceniu, la olimpiadele naţionale, fără a mai vorbi de palmaresul participanţilor la alte concursuri 
naţionale şi internaţionale. E lesne de înţeles de ce din anul 2001, liceul a devenit  sediul Centrului 
Judeţean de Excelenţă pentru Tineri Capabili de Performanţă.                     

Toate acestea nu ar fi fost posibile în absenţa unei organizări de excepţie. Aripa nouă a clădirii, 
finalizată în anul 2007, a făcut posibil un orar  normal atât pentru elevi, cât şi pentru profesori.  

Există ceva ce leagă generaţiile racoviţiste peste timp: curiozitatea cunoaşterii convieţuieşte cu 
ştiinţa de a fi mereu ancoraţi în prezent sau  cu un pas înainte pentru a răspunde cerinţelor viitorului. 
Fiecare repetată aniversare a fiinţării şcolii ne îndeamnă să reflectăm la semnificaţia misiunii 
Colegiului Naţional „ Emil Racoviţă”, ce transcende sensurile cuvintelor :  Mereu mai buni, cel 
puţin egali cu noi înşine!. 


