
Dragi elevi, stimați părinți și profesori 

Iată că a trecut examenul de bacalaureat și ne aflăm la ceas de răscruce 

pentru tinerii noștri absolvenți care au reușit să promoveze acest examen. 

Rezultatele la liceul nostru, la fel ca și în anii precedenți, sunt bune ( 66,40 % 

- rata de promovabilitate pentru absolvenții din seria curentă) și asta se datorează 

în primul rând vouă, dragi elevi, dar și părinților și profesorilor care v-au îndrumat 

zi de zi astfel încât pașii voștri să străbată  cărări cu și spre lumină. 

Așadar, doresc să  adresez tuturor celor enumerați aici, tuturor actorilor 

triunghiului educațional,  sincere felicitări și profunde mulțumiri pentru eforturile 

pe care le-au depus și pentru rezultatele pe care le-au obținut. 

 Școala este o instituție vitală pentru o comunitate, cu legături profunde și 

multiple în toate straturile respectivei comunități. Școala, de altfel ca orice altă 

instituție publică, trebuie să-i servească pe cetățeni, comunitatea în ansamblul ei,  

scopul ei fiind acela  de a descoperi abilități, aptitudini și de a crea competențele 

necesare găsirii propriului drum în viață pentru elevii săi.  Școala nu este un sistem 

închis, ci dimpotrivă, este un sistem dinamic cu propriile-i componente 

interconectate dar cu legături cu alte sisteme, cu schimburi de resurse 

informaționale, umane, materiale, etc. 

Învățăm în școală mitul constructorului atunci când aflăm despre Manole, 

despre faptul că și-a jertfit propria-i soție pentru a duce la bun sfârșit lucrarea de 

zidire a Monastirii. Câtă profunzime aici!  Mărturisesc că la momentul când eram 

elev, nu am reușit să  bănuiesc adâncimile și corespondențele multiple din viața 

cotidiană – reală ale acestei jertfe.  A dărâma, a demola, a strica este ușor. Dar și 

foarte, foarte urât. A zidi este mai greu, necesită luptă, cere suferință, răbdare, 



jertfă. Dar este infinit mai frumos. Asta o știe oricine a făcut o construcție, oricine 

a crescut un copil, oricine a îndrumat un elev, oricine a ajutat un aproape la nevoie, 

oricine a scris o carte etc. Nimic nu se poate fără efort, fără efort necondiționat, 

fără efort cu iubire pentru cei din  jur. 

Eu personal sunt absolut convins de nevoia de construcție, de reconstrucție 

permanentă a Sinelui, a semenilor, a lucrurilor, a instituțiilor, a liceului și vreau să 

mulțumesc tuturor celor care prin atitudine, prin comentarii, prin acțiuni sunteți 

aproape de liceul nostru în încercarea de a-l reconstrui, de a-l face mai bun de la un 

an la altul.  

Mulțumim tuturor celor care printr-o abordare matură știți că unul sau patru 

cazuri (nefericite) din peste 140 nu înseamnă un fenomen,  mulțumim că reușiți să 

vedeți dincolo de comentariile unor semeni ai noștri care sub anonimat pot spune 

orice despre oricine, de cele mai multe ori cu ură evidentă și cu contradicții 

flagrante în logică. Mulțumim celor care ca și noi credeți că 10 cazuri fericite (primii 

zece)  pot genera un fenomen. Mulțumim tuturor celor care în mod conștient, 

responsabil întăriți liceul. Pentru că școala  nu este a profesorilor și nici a 

directorilor. Școala este a noastră, a tuturor oamenilor din comunitatea în care 

trăim. Mulțumim tuturor celor care vă faceți timp pentru analiză și nu doar pentru 

un schimb de informații cu/fără noimă pe diverse platforme care ne sunt puse la 

dispoziție astăzi. Putem avea regrete, putem avea deziluzii, putem nedreptăți sau 

putem fi nedreptățiți. Judecăm în ansamblu și nu după cazuri izolate. 

Dragi absolvenți! Vă veți lua zborul spre a vă desăvârși pregătirea 

profesională  și umană. Nu uitați de unde ați plecat, și mai ales țineți minte lucrurile 



bune din timpul liceului, puneți în balanță efortul vostru cu ceea ce ați primit în 

această perioadă. Și neapărat să faceți mereu recurs la mitul constructorului.  

Purtați recunoștință părinților dar și profesorilor care v-au călăuzit și care au 

reușit, unii mai mult, alții mai puțin,  să vă miște inimile sau să vă ațâțe mințile. 

Liceul nostru, deci și al vostru, va avea mereu ușa deschisă chiar dacă veți fi 

sau nu vectori activi de promovare a imaginii lui. Mult succes și fie ca să alegeți 

mereu cărările bune pentru voi. 

Cu profundă sinceritate și dragoste, 

Director, prof. Vasile Amariei 


