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Seryl Talpalaru, directorul colegiului, spune c rezultatele de la bacalaureat nu trebuie s mire
pentru c ele reflect fidel nivelul de preg tire a absolven ilor de liceu.
În ultimii 30 de ani, niciun elev care a urmat cursurile de zi ale Colegiului Na ional "Emil Racovi "
din Ia i nu a picat examenul de bacalaureat. Anul acesta, colegiul a avut patru elevi de "zece
curat", situându-se pe primul loc, la egalitate cu un alt colegiu din Ia i, în topul na ional al liceelor la
care s-au ob inut cele mai multe medii de zece.
Cite te i Rezultate BAC 2011: Harta jude elor i lista liceelor unde au studiat cei 65 de elevi
de nota 10. Ia i a trecut în frunte
Seryl Talpalaru, directorul colegiului, spune c rezultatele de la bacalaureat nu ar trebui s mire pe
nimeni, pentru c ele reflect nivelul de preg tire al absolven ilor de liceu. Cât despre
performan ele levilor de la "Emil Racovi ", Talpalaru spune c efortul p rin ilor, colectivul de
profesori, precum i descurajarea permanent a oric rei tentative de fraud sunt motivele care au
dus la rezultatele colare foarte bune ale colegiului.
"Lucr m cu elevi ai c ror p rin i sunt interesa i s investeasc în educa ia lor, dar i cu un colectiv
de profesori dispus s dea ore suplimentare", a declarat Seryl Talpalaru pentru gândul. La
Colegiul "Emil Racovi ", elevii claselor a XII-a au trecut prin dou simul ri, una organizat de
Inspectoratul Jude ean i una de conducerea liceului, exerci ii menite s -i preg teasc pentru
examenul de maturitate. "Nu po i educa un copil dac îi permi i s fraudeze", spune directorul

ie ean. El consider c elevii s i s-au descurcat atât de bine pentru c nu s-au bazat pe copiat,
fiind obi nui i cu supravegherea riguroas pe care liceul o practic de mul i ani. Prin urmare, au
fost nevoi i s înve e.
"Anul acesta am fost i noroco i. Am avut unele medii de 5,05 la matematic ", glume te directorul
care este de p rere c subiectele nu au avut un grad de dificultate ridicat. "Subiectele au fost
f cute în a a fel încât cei buni s ia zece, iar cei mai pu in preg ti i s ia între apte i opt", a mai
precizat el, ad ugând c lipsa unor standarde na ionale de evaluare poate fi un motiv pentru
rezultatele slabe de la examenul de bacalaureat de anul acesta.

