Nicolae Iorga spunea: ” Școala este tot ce vezi și tot ce auzi. Ea trebuie să te
învețe să fii propriul tău dascăl, cel mai bun și cel mai aspru.”

Dragi elevi și profesori, stimați părinți!

Iată-ne astăzi în fața unui nou început! În aceste momente tinerii au prioritate și
sper să parcurgă un drum pavat cu flori și plin de SUCCES!
Vă doresc la toți un an școlar bun, cu multe realizări frumoase, cu credință și
speranță într-o lume mai bună. Fiecare etapa aduce cu sine momente de neuitat.
Se spune că anii de școală sunt cei de care ne vom aduce aminte cu cel mai
mare drag peste ani.
Dragi elevi mi-aș dori să considerați școala drept a 2-a voastră casă si mi-aș
dori ca la finalul școlarizării voastre, fiecare dintre voi să puteți pleca înarmați cu
un bagaj de cunoștințe bun, cu amintiri frumoase, relații de prietenie pentru o
viață, cu repere morale solide pentru viitor. Am convingerea că școala vă v-a
pregăti pentru viață, punând în valoare întregul vostru potențial intelectual și
afectiv.
Îmi doresc să tratați școala ca pe un drept și nu ca o obligație. Fiți receptivi și
deschiși pentru ca volumul de cunoștințe, aptitudini, valori și sentimente pe care
le veți obține în perioada școlii le veți purta cu voi toată viața! Nu uitați că
educația autentică se bazează pe toleranță, respect, responsabilitate și bunul
simț ca valori fundamentale.
Doar prin educație veți putea fi proprii voștri stăpâni și veți putea face alegerile
potrivite pe mai departe in viața personală.
Dragi părinți, vă rog să conștientizați că în școala copiii D-voastră vor primi o
educație de cea mai bună calitate. Vor învăța să socializeze, să descopere lumea
din jurul lor și vor dobândi calități care vor dăinui în timp precum: cinstea,
hărnicia, onoarea, bunătatea. Îmi doresc să ajungeți oameni demni, respectuoși
și capabili să luați hotărâri responsabile.
Adresez urări de succes tuturor elevilor și profesorilor în noul an școlar! Sper că
și voi veți repeta reușita generațiilor precedente și veți obține rezultate frumoase
la examene și mai ales la examenele vieții.
Dascălilor le doresc multă sănătate și putere de muncă pentru a pune la
dispoziție priceperea, cunoștințele și timpul elevilor și a-i ajuta pentru a reuși.
Pentru noi dascălii fiecare elev reprezintă o personalitate în devenire a cărei
evoluție o monitorizăm în permanență. Nu va fi ușor, dar munca va fi răsplătită
pe măsura strădaniei fiecăruia.

Stimați părinți, vă urez să aveți parte de sănătate multă, să le fiți mereu alături
elevilor și să vă bucurați de copiii dumneavoastră și să nu uitați – ”Copiii
dumneavoastră sunt și copiii noștri!” pentru ca dumneavoastră i-ați crescut si
noi îi educam si împreună suntem o echipa responsabilă și pentru asta va
mulțumesc tuturor.
Dragi colegi, îmi exprim încrederea în corpul profesoral din județul nostru și vă
asigur de respectul și sprijinul meu.
Datoria d-voastră de profesori este să oferiți copiilor exemple pozitive, să găsiți
programe speciale pentru a-i determina pe elevi să învețe și să înțeleagă care
este rolul școlii. Nimic nu poate înlocui ceea ce face un dascăl cu clasa de elevi în
care intră. Acolo este succesul școlii, în asta stă performanța școlii. În sala de
clasă reușim să-i creștem drepți, deștepți și buni pe acești elevi care astăzi revin
pe băncile școlii sau pășesc cu sfială pentru prima dată în școală.
Pentru mine, ca și pentru d-voastră sunt convins că școala înseamnă foarte mult
și nu-mi este indiferent modul în care se va desfășura actul educațional.
Împreună cu colegii mei, cadre didactice sau personal auxiliar și nedidactic ne
vom strădui să tindem spre o școală de rafinament, de bun-gust, spre o școală
cu personalitate, spre un loc unde toată lumea să se simtă bine si în siguranță
indiferent de școala în care vom lucra. Este o muncă în echipă care sunt convins
că va da rezultate, pentru că ”nu zidurile unei școlii contează, ci spiritul ce
domnește în ea”. Am certitudinea că județul nostru va fi considerat un etalon și
un model instituțional în care multiculturalitatea, toleranța și bunul simț vor fi
elemente esențiale.
Gândurile mele bune, încărcate de încredere și dorința de a conlucra din ce in ce
mai bine în continuare, se îndreaptă către comunitatea locală, beneficiarul
indirect al educației și sper că fiecare administrație publică va sprijini unitățile
școlare din zonă. De aceea, afirm cu încredere, că reușita reformei în educație,
presupune implicarea reală a comunității locale, cea care trebuie sa contribuie în
bună măsură la susținerea materială a procesului educațional.
Învățământul are nevoie de noi toți, profesori, părinți, administrație locală,
agenți economici și biserică. Un elev care spune o rugăciune și își face semnul
sfintei cruci este un copil câștigat pentru societate.
În încheiere, vă urez tuturor un an școlar frumos, cu rezultate cât mai bune de
care să ne bucurăm cu toții.
Tuturor elevilor, părinților, personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic,
bucurii, satisfacții, împliniri, putere de muncă și multă multa sănătate!
Așa să ne ajute Dumnezeu!
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