Gânduri la sfârșit de an școlar, între Rusalii și Sân’ Petru

,,Educatorul are un statut aparte, prin complexitatea și misiunea
pe care o are de îndeplinit: formarea unor personalități autonome
integrabile social, cu capacități de gândire critică și creativă și un profil
moral autentic.
Meseria de dascăl este o mare și frumoasă profesiune, care nu
seamănă cu nici o alta, o meserie care nu se părăsește seara, odată cu
hainele de lucru.
O meserie aspră și plăcută, umilă și mândră, exigentă și liberă, o
meserie în care mediocritatea nu este permisă, unde pregătirea
excepțională este abia satisfăcătoare, o meserie care epuizează,...,
ingrată și totuși plină de farmec”.
Am sărbătorit de curând Rusaliile, una dintre cele mai vechi
sărbători creștine, căci la sat, încă se mai păstrează vechile tradiții.
Savurăm parfumul de tei și aroma de nuc. Ne gândim la dansul
Călușarilor pentru alungarea spiritelor rele. Promovăm, încă mai
promovăm tradiția.
A mai trecut un an școlar! Suntem la momentul bilanțului, la ora
adevărului, de fapt.
E vremea să cântărim drept, cu aceeași unitate de măsură, cu
responsabilitate și exigență deopotrivă.
E vremea, în ciuda vremurilor, să punem în balanță și să separăm
binele de rău, succesul de nereușite, satisfacțiile de neîmpliniri, etc.
Vrem să sperăm că anul școlar care se încheie este unul al
maturizării.
Vrem să avem certitudinea că, tot mai mult, norocul și hazardul
vor fi înlocuite de responsabilitate și rațiune.
Nu va fi deloc ușor, într-o societate nedreaptă cu unii, prea
mulți, și, îngăduitoare cu alții, prea puțini din păcate.

Am destule motive să vă chem alături, pentru ca împreună,
dascăli, elevi, părinți, comunitate și autoritate publică locală, să nu
ratăm clipa, și, într-un parteneriat permanent, cei pe care îi creștem și
educăm, să ajungă oameni în sensul adevărat al cuvântului.
Am și trebuie să avem speranța că, doar împreună vom reuși.
Școala satului nostru este o unitate furnizoare de educație bine
cotată instituțional.
Avem cadre didactice pricepute în ale meseriei și elevi talentați.
Am avut prilejul și am demonstrat că afirmațiile făcute nu sunt
doar vorbe goale, ci au acoperire în fapte.
Majoritatea elevilor au demonstrat că învață, și știu carte.
Rezultatele și cunoștințele lor, reprezintă de fapt activitatea întregului
colectiv didactic al școlii.
Elevii harnici și inteligenți, dau reprezentativitate școlii.
Haideți să fim optimiști, încrezători tot timpul în puterile
noastre, și, mai mult ca oricând, să-i îmbrățișăm și să-i aplaudăm.
Merită!
Să nu uităm că elevii sunt totuși copii și au nevoie de dragoste,
de încredere, de atenție, de încurajare, de motivare, de respect, de
prietenie, de înțelegere, de blândețe, de mângâiere, de sprijinul
nostru al tuturor.
Haideți să dăm dovadă împreună, părinți și educatori
deopotrivă, de fermitate, exigență, perseverență, obiectivitate,
echidistanță și consecvență în educarea copiilor.
Vă invit și peste meridiane spre a fi de acord cu ceea ce spunea
Nelson Mandela: ,,Educația este cea mai puternică armă pe care o
putem folosi pentru a schimba lumea”.
Vă asigur de toată încrederea noastră! Suntem o echipă
puternică, ambițioasă și profesionistă!
Avem experiență, vrem performanță și am dovedit că suntem
capabili.
Acum, la sfârșit de an școlar, vă rog să-mi permiteți să transmit
tuturor, sănătate, prosperitate și bucurii.

Biserica satului și comunitatea locală ne-au fost alături în calitate
de parteneri pe parcursul întregului an școlar, prilej cu care am
realizat împreună activități interesante, prin intermediul cărora am
promovat și școala, dar și localitatea.
E momentul să le transmit sincerele și viile mele mulțumiri. Actul
educațional a căpătat astfel consistență. Și mi se pare că a fost
inspirat cel care a spus că ,,veșnicia s-a născut la sat”.
Nu-i așa că la Sân’Petru ne bucurăm deja de vacanță?
Vă doresc o vară răcoroasă, deși se anunță una fierbinte, la
propriu dar și la figurat. Ne vom revedea cu siguranță să o luăm de la
capăt. Vă aștept!
Împliniri și gânduri bune, tuturor!
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