
 

Dragi elevi, stimați părinți, 

 

am pornit, cu o parte dintre dumneavoastră acum opt ani, iar cu toții acum patru ani, pe 

un drum cunoscut, credeam noi atunci. Un drum interesant și inedit, parcurs de multe alte 

generații de elevi și profesori. Sigur, drumul nostru era unic pentru noi, cu experiențe personale 

deosebite. Cât de unic drumul și cât de deosebite experiențele ... nimeni nu avea cum să 

bănuiască măcar.. Viața ne-a arătat, din nou, că realitatea depășește orice imaginație! 

 Pentru mine ineditul a fost acum opt ani, voi fiind prima mea generație de ”pitici”. Greu 

lucru, chiar foarte greu lucru mi s-a părut dirigenția la gimnaziu. E adevărat că farmecul vostru a 

compensat stresul și greutățile. La liceu lucrurile s-au mai ”așezat” – pe drumul acesta mai 

fusesem. Ați fost, sunteți o clasă deosebită, cu părinți extraordinari. Elevi remarcabili cu rezultate 

deosebite care îi recomandă, elevi care au învățat atunci când au considerat că lucrurile sunt 

interesente sau când au dorit să demonstreze că pot face ce își propun, elevi care s-au implicat 

în multe activități extrașcolare – voluntariate, organizare de festivaluri, acțiuni caritabile etc., 

elevi care au adus cinste școlii prin rezultatele la olimpiade și concursuri atât școlare cât și 

extrașcolare – matematică, franceză, istorie, informatică, fizică, istorie virtuală, TIC, dans etc., 

elevi care au sărit gardul când au crezut că au ceva mai interesant de făcut decât ore... Elevi de 

la care am învățat ce înseamnă să fi un luptător, să fi discret, să ai o stimă de sine deosebită, să fi 

vesel și zâmbitor mereu, să fi conștincios și muncitor, să fi persevernt și ambițios, să fi modest, 

să fi talentat și să muncești pentru talentul tău, să ai visuri și să lupți pentru ele, să te cauți și să 

te rătăcești, să te cauți și să te regăsești, să nu conteze de unde vi și să conteze doar încotro te 

îndrepți, că poți fi și deșteaptă și frumoasă și harnică și modestă și elegantă și ambițioasă și...  

Și pentru toate acestea vă mulțumesc. 

 Este o vorbă care spune că în viață ”primim” aceeași lecție până reușim să o învățăm. 

Sigur că ne dorim să o învățăm cât mai repede pentru a trece mai departe. Poate ar trebui să ne 

întrebăm ce avem de învățat din ultima mare lecție primită – pandemia. Distanțarea socială... 

Izolarea...  poate ne-am întrebat deja și am învățat ca: Ne-a oferit un timp nesperat de a sta cu 

noi înșine. De a afla cine suntem noi cu adevărat și, mai ales, care sunt lucrurile care contează cu 

adevărat pentru fiecare dintre noi. Ne-a oferit șansa de a sta cu cei dragi, de a-i redescoperi, de 

a face lucruri împreună cu ei. De a ne prețui prietenii și timpul petrecut cu ei, de a citi o carte și 

a vedea un film bun, de a găti și a face ordine. De a ne ocupa de lucruri pentru care în viața 

normală, agitată și încărcată nu mai avem timp... De a deveni anxioși și panicați, de a trece peste 

asta și a redeveni oameni echilibrați și înțelepți. De a afla ce fel de job ni se potrivește. De a afla 

dacă e mai bine la școala din cărămidă sau ne place mai mult școala online... 

 Cu convingerea că toate lucrurile care ni se întâmplă au un rol în viața noastră și ne ajută 

să devenim oameni integri, înțelepți, buni, corecți, fericiți voi încheia aici. 

 Le mulțumesc părinților care au fost alături de noi, m-au sprijinit tot timpul și m-au ajutat. 



 Mulțumesc conducerii școlii și tuturor colegilor profesori, personal didactic auxiliar și 

nedidactic care ne-au ajutat să parcurgem acest drum în condiții foarte bune. 

 

 Clasa a XII-a MI are 33 de elevi, toți promovați, media clasei este 9,41. 

Se acordă premiile 

  

NUME ȘI PRENUME Media generală Rezultat 

Codori Anda Lorena 9.87 Premiul I 

Uscat Teodora Alexandra 9.87 Premiul I 

Mihu Șerban Tudor 9.84 Premiul II 

Mocean Maria Mădălina 9.84 Premiul II 

Turcsa Alexandru Andrei 9.81 Premiul III 

Fărcaș Lorena Adriana 9.78 Mențiune I 

Lacatoș Carla Dorotea 9.78 Mențiune I 

Aldea Denise 9.76 Mențiune II 

Guțiu Șerban  Premiul BĂLCESCU 

Mihu Șerban Tudor  Premiul ELIADE 

 

 Vă doresc multă sănătate, putere de muncă, înțelepciune și noroc! 

 Baftă la examene! 

 Diriginte: prof. Oprea Ioana 


