
SĂRBĂTOARE LA COLEGIUL NAȚIONAL „EMIL 

RACOVIȚĂ” 

 

 În săptămâna 14-19 noiembrie, Colegiul Național 

„Emil Racoviță” din Cluj-Napoca sărbătorește 100 de ani 

de educație în scopul formării de cadre didactice. Debutul 

activității pedagogice în colegiul de azi a început în 1922 

cu  înființarea Liceului de Aplicație al Seminarului 

Pedagogic. 

 În acest scop, s-au pregătit activități deosebite 

pentru întreaga săptămână. Programul include un careu 

festiv în care este omagiat patronal spiritual al colegiului, Emil Racoviță, de la a cărui 

naștere se împlinesc 154 de ani, urmat de concursul anual despre viața și activitatea 

savantului roman, destinat elevilor de clasa a IX-a, două concursuri de creație literară, 

unul pentru clasele primare, cu tema „Școala noastră” și unul destinat claselor 

gimnaziale , intitulat „Ce poți 

face cu o sută de cuvinte”. Elevii 

pasionați de arta scrisului, din 

clasele gimnaziale și liceale, cât 

și pentru cei care au dorit să facă 

cunoscute colegilor lor 

activitățile școlare și extrașcolare 

care i-au impresionat în mod 

deosebit, au fost invitați să 

trimită paginile de beletristică, 

memorialistică sau descrierea 

experiențelor de învățare pentru a 

fi publicate în revista școlii, 

„Orizonturi”. Tot în acestă 

perioadă se vor deschide două expoziții, una în clădirea de pe strada Mihai 

Kogălniceanu  nr. 9-11, care acoperă o tematică bogată: Centenar în Colegiul 

Național „Emil Racoviță”, Expoziție de fotografii cu istoricul CNER și  Prezentarea 

proiectelor ERASMUS și o alta  în clădirea de pe strada Horea  nr.66 – Expoziție de 

produse confecționate de elevii ciclului primar.  
 Tot în această 

săptămână, elevii de liceu care 

vor să încerce să ia locul 

profesorilor la catedră, vor 

avea ocazia de a preda 

colegilor lor lecții pe teme 

care îi pasionează. La unele 

dintre aceste ore vor asista și 

studenți aflați în practică 

pedagogică, care, la rândul lor 

vor fi atât în ipostaza de 

asistenți, cât și de elevi sau 

profesori. Considerăm că prin 

acest joc de rol extins, relațiile 

dintre cadrele didactice, studenți și elevi vor deveni mult mai solide, astfel încât să se 

realizeze nu numai schimbul de idei și informații, ci să se împărtășească și strategii de 



comunicare și învățare, extreme de importante într-o societate în continua schimbare, 

puternic influențată de evoluția științei și tehnicii. 

 Manifestările se vor încheia cu Simpozionul aniversar de sâmbătă, 19 

noiembrie, care va avea loc în clădirea în care, în 1870 a fost deschisă Şcoala civilă de 

Fete, devenită şcoală de stat în 1896 și, o data cu înființarea învățământului românesc, 

în 1919, Școala de băieți. Programul artistic Prin școală se înalță un neam este urmat 

de discuții pe tema educației cu invitați din universitățile clujene, majoritatea 

absolvenți ai instituției noastre de învățământ.  

În încheiere, redăm din filele de istorie a școlii, câteva date importante: 

„Liceul de Aplicaţie a început să funcţioneze efectiv în anul şcolar 1923-1924. Scopul 

seminarului era acela de a asigura pregătirea pedagogică a viitorilor profesori şi a 

altor specialişti care desfăşurau activitatea de practică pedagogică în cadrul propriului 

liceu. Liceul de Aplicaţie avea două secţii: umanistă şi reală. Durata studiilor liceale era 

stabilită iniţial la 8 clase. În clasa I de liceu se înscriau absolvenţii şcolii primare prin 

concurs. În perioada 1928-1938 director al Seminarului Pedagogic Universitar şi al 

Liceului de Aplicaţie a fost profesorul Vladimir Ghidionescu, specialist în pedagogie, 

născut la Iaşi în 1878. A studiat în Franţa şi Germania, a fost un om de şcoală. În 

calitate de director a rezolvat problema localului, s-a preocupat de selectarea 

profesorilor, a fost un ilustru îndrumător al învăţământului în perioada interbelică. 

Liceul s-a bucurat in această perioadă de un bine meritat prestigiu, bazat pe pregatirea 

profesională şi pe educaţia aleasă care se pretindea acestora. În perioada interbelică, 

un corp profesoral select a asigurat instrucţia şi educaţia tinerilor înscrişi la această 

instituţie de învăţământ. Mulţi dintre profesorii şcolii erau cadre didactice 

universitare. Dintre aceştia în istoricul școlii sunt menționați: 

teologii: Vlad Şofron şi Simu Petre; 

istoricii: acad. Ştefan Pascu şi prof. dr. docent Nicolae Lascu; 

matematicienii: prof. dr. Gheorghe Bratu, prof. emerit Dumitru V. Ionescu si acad. 

Gh. Călugareanu; 

pedagogul  Vladimir Ghidionescu; 

fizicienii: prof. dr. doc. Victor Marian, prof. dr. doc. Mircea Drăgan; 

chimiştii: prof.dr. Ioan Cadaru, prof. dr. Ioan Manta; 

naturalistul prof.dr. Alexandru Borza; 

pictorul Pericle Capidan”. 
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