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Performanta deosebita a unui elev de la "Racovita" la bacalaureat
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Codrin Florescu a reusit sa obtina nota 10 atit la matematica, cit si la fizica. Este singurul elev din judet care a
obtinut aceasta performanta.
Un absolvent al Colegiului „Emil Racovita" a inregistrat performanta de a fi
notat cu 10 la matematica si la fizica, disciplinele cele mai grele de la bacalaureat.
In conditiile in care inainte de contestatii doar alti 15 elevi din judet mai aveau 10
la matematica, Codrin Florescu a reusit sa obtina nota maxima si la fizica.
Este singurul elev din judet care a trecut cu brio de cele doua probe,
"combinatie" aleasa mai putin de catre elevii de la profilul real din cadrul colegiilor
si liceelor teoretice. "Eu am optat pentru fizica la a treia proba deoarece vreau sa
continui la Constructii, in cadrul Universitatii Edinburgh din Scotia. Conditia lor la
admitere a fost sa am cel putin 9 la matematica, tot atita la fizica, iar media de la
bacalaureat sa fie peste 9,50. Din acest motiv nici nu m-am concentrat prea mult
la romana (a luat 9,10 - n.r.)", a spus Codrin.
Nu este olimpic la fizica si nici la matematica. La prima materie, cel mai
important rezultat, premiul I, l-a obtinut in clasa a XII-a la concursul national de
fizica "Stefan Procopiu".
Rezultatele de la bacalaureat au venit mai ales ca urmare a pregatirii
individuale. "Am facut ceva pregatire in particular, nu mult insa, in lunile mai si
iunie. Cel mai mai mult am muncit acasa. Am lucrat in general cite 3 ore pe zi,
incepind din decembrie sau ianuarie. Am rezolvat variante din anii anteriori si am intilnit in acestea subiecte si mai dificile
decit cele pe care le-am avut noi. Se putea da si mai greu. Nu sint de acord ca la matematica si la fizica subiectele au
fost ca de olimpiada in ceea ce priveste dificultatea. Cred ca orice persoana care ar fi depus multa munca putea lua 10,
iar 6 putea lua orice elev care si-ar fi dat silinta sa invete materia de baza", a mai spus Codrin.
Considera ca elevii de la grupurile scolare au luat note foarte mici la matematica si la fizica in principal pentru ca nu
invata. "Parerea mea este ca si la grupurile scolare, respectiv la liceele industriale sint profesori buni, dar nu au cu cine
lucra. La ce elevi am vazut pe strada si in preajma acestor unitati scolare, nu cred ca ar fi promovat nici daca dadeau
bacalaureatul la unul din obiectele de specialitate. Am mai auzit discutii ca notele mici s-au datorat si stresului provocat
de masurile mai severe de supraveghere. Singurii stresati de camere au fost cei care au venit cu gindul sa copieze,
ceilalti au avut ceva emotii pina au primit subiectele, dar apoi s-au concentrat pe ce aveau de facut", crede Codrin.
A facut tenis de performanta de la virsta de 6 ani pina la inceputul clasei a XI-a, cind a renuntat, pentru a se dedica in
mai mare masura studiului. A terminat liceul cu media 9,88 si isi doreste sa devina inginer constructor precum tatal si
bunicul sau.
Facultatea o va urma in Scotia pentru ca nu trebuie sa plateasca taxa de scolarizare. "In Scotia, pentru cetatenii
Uniunii Europene, taxa de scolarizare este platita de o agentie guvernamentala. Va trebui sa ma descurc doar cu masa
si cazarea, iar din ce am estimat, costurile vor ajunge cam la 7.000 de lire pe an. La inceput, ma vor sustine parintii,
apoi, dupa ce voi obtine permisul de munca pentru studenti, voi cauta sa ma angajez cu jumatate de norma. La cum
evolueaza situatia in tara, cred ca voi ramine acolo dupa terminarea studiilor. Chiar cred ca acolo munca si onestitatea
sint mult mai apreciate decit la noi", a explicat Codrin.

