
Dragi copii şi părinţi, stimaţi colegi! 

 

 

 Salut cu bucurie prezenţa tuturor la acest ceas de sărbătoare! 

Salut fericit şi încrezător pe cei mai mici – nou veniţi în ceea ce va fi, 

sperăm, a doua lor familie: şcoala. 

Adresez cu bucurie un bine aţi revenit celorlalţi elevi după o vacanţă bine 

meritată în care suntem siguri că v-aţi încărcat bateriile şi sunteţi gata la startul 

noului an şcolar. 

Venim după un 2012-2013, cu bune şi rele, dar satisfăcător pe ansamblu 

dacă ne gândim la rezultatele obţinute la activităţile şcolare şi extracurriculare. 

Iată-ne aşadar la un nou început în care ne recompunem, ne redescoperim, 

ne replicăm gîndurile pozitive. Visăm şi ne facem planuri fezabile pentru realizarea 

viselor. 

Fie ca în noul an să luăm cu noi cele bune şi să le multiplicăm; să eludăm, să 

uităm cele rele şi să avem în faţă esenţialul: copiii - ca cea mai importantă 

investiţie a noastră -  părinţi, educatori, învăţători, profesori, autorităţi locale. 

În ce mă priveşte, vă asigur pe toţi de alocarea necondiţionată a tuturor 

resurselor de competenţe, experienţe şi energii de care dispune echipa managerială 

- şi ea înnoită în prag de septembrie şi cu o medie de vîrstă de doar 35 de ani. 

 Stimaţi părinţi! Cu toţii cunoaştem realităţile economico-sociale ale 

zonei şi faptul că nu se întrevăd şanse de ameliorare a lor. Din păcate 

copiii noştri migrează şi vor continua şă migreze pe urmele fluxurilor 

de capital, în zone care să le ofere şanse de realizare socio-

profesională. Fiţi aproape de copii, zi de zi, îndemnându-i să-şi 

desăvârşească educaţia şi formarea. Numai astfel vor merge cu capul 

sus în lume şi nu ca slugi aşa cum, din păcate, s-a mai întâmplat în 

ultimii ani şi se mai întâmplă încă. 

 

 Dragi copii! Nu există construcţie mai importantă a omului decât 

aceea a  propriei personalităţi. Învăţaţi! Acum, aceasta nu implică 

neapărat taxe, nu vă costă în mod direct bani. Doar prin carte veţi 



obţine controlabilitatea propriului drum în viaţă. Dar, ca orice 

construcţie - ştim de la miticul Manole -  şi aceasta necesită jertfă: 

timp, efort, răbdare, respect, perseverenţă. Aşadar, respectaţi-vă şi 

iubiţi-vă mai întâi pe voi înşivă şi apoi pe cel de alături ca pe voi 

înşivă. 

 

 Dragi colegi! Cea mai mare satisfacţie a profesorului este să se vadă 

depăşit de propriul elev. Dar aceasta nu ca urmare a unei 

autosuficienţe sau coborâri de standarde. Să păstrăm vie flacăra 

cunoaşterii! Să facem  din elevii noştri “nu vase pe care să le umplem 

ci torţe care să ardă”. Să descoperim aptitudini, să formăm 

competenţe şi să deschidem drumuri copiilor noştri! Ştim bine că 

respectul nu se cere ci se câştigă în timp. Nepărăsind jaloanele fixate 

anterior, cu siguranţă ne vom bucura de  respectul părinţilor, al 

copiilor, al comunităţii locale în general. 

 

Sus să avem inimile! Aşadar dragoste şi conştiinţă. 

Tuturor vă doresc un an şcolar plin de realizări, sănătate, spor la toate, aşa 

încât peste un an, când, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, vom fi iarăşi într-un astfel 

de moment, să fim cu toţii mult mai bogaţi din punct de vedere cultural, spiritual 

şi, de ce nu, material. 
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