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Au fost emoţii mari în 10 iunie la Liceul Teoretic
„Alexandru Mocioni” Ciacova, cu ocazia festivităţii
de încheiere a anului şcolar. În prezenţa elevilor, das-
călilor, părinţilor sau bunicilor, dar şi a primarului ora-
şului, Petru Filip, cei care trudesc pe tărâmul
cunoaşterii şi educaţiei şi-au luat rămas bun de la
şcoală, cu promisiunea de a se revedea în luna septem-
brie.

Directorul liceului, prof. Florin Giurgiu, a rostit un
discurs, pe care îl redăm în cele ce urmează: „Stimaţi
profesori, dragi elevi, onoraţi părinţi, stimate domn pri-
mar, astăzi este o zi deosebită pentru noi toţi, este, prin
tradiţie, ziua în care elevii termină cursurile, aşteptând,
cu emoţie, felicitările şi premiile binemeritate. Ne
aflăm la finalul anului şcolar 2021-2022 când, ca de
obicei, realizăm bilanţul muncii noastre de peste an,
fie elevi, profesori sau părinţi şi toţi cei care sunt inte-
resaţi de actul educaţional, de viitorul profesional al
viitoarelor generaţii.  

Am ajuns la linia de sosire, iar gândurile ni se în-
dreaptă negreşit la calea parcursă în acest an de activi-
tate şcolară, la bucuriile reuşitelor, la notele bune, dar
şi dezamăgirea notelor mai puţin bune. Însă indiferent
de notele obţinute, voi toţi sunteţi nişte învingători.

Dragi şi neobosiţi colegi profesori, meritaţi mulţu-
miri şi laude în fiecare zi a anului, deoarece un bun
profesor este asemeni unei lumânări. El se mistuie pe
sine însuşi pentru a lumina calea altora. Munca dum-
neavoastră este cea care influenţează destine. Aveţi pu-
terea de a schimba mentalităţi, de a crea şi dezvolta
atitudini, valori şi comportamente pozitive, de a deter-
mina în bună măsură modul în care tinerii se vor ra-
porta la viaţă, pe tot parcursul ei. Convingerea mea este
că fiecare dintre dumneavoastră este o valoare care tre-
buie convertită în alte valori şi de aceea vă mulţumesc
pentru efortul  depus în modelarea caracterelor acestor
tineri. Pentru dumneavoastră, cei care aţi ales să vă
trăiţi viaţa alături de copii, sfârşitul anului şcolar în-
seamnă nu numai bucuria împlinirilor, ci şi tristeţea
despărţirii de cei pe care i-aţi însoţit pe parcursul stu-
diilor, oferindu-le carte, suflet şi experienţă. Vă mul-
ţumesc pentru  fidelitatea faţă de profesia
dumneavoastră, pentru sacrificiile pe care le faceţi de
dragul elevilor şi al vocaţiei. Elevii de astăzi, cu sigu-
ranţă, se închină în faţa dumneavoastră pentru modul
în care, asemenea lui Prometeu, aţi aprins şi întreţinut
focul cunoaşterii în mintea şi inima elevilor, cu imensă
dărnicie aţi rup uneori bucăţi din sufletele dumnea-
voastră, pentru a creşte oameni şi a forma caractere.

Gândurile mele se îndreaptă astăzi şi spre personalul
didactic auxiliar, personalul nedidactic, care ne asigură
buna funcţionare a liceului nostru, vă mulţumesc pen-
tru  profesionalismul şi dedicaţie de care daţi dovadă
şi vă asigur de toată consideraţia mea.

Dragi elevi, vă felicit pentru rezultatele frumoase pe
care le-aţi obţinut şi în acest an şcolar, atât la învăţătură
şi purtare, cât şi la activităţile extracurriculare, fiind
convins că şcoala este pentru voi un loc al cunoaşterii,
al trăirii autentice şi că aţi beneficiat de sprijin necon-
diţionat şi de o educaţie de calitate din partea profeso-
rilor voştri. Cu fiecare final de an aţi mai făcut un pas
către desăvârşirea voastră profesională.  Şi chiar dacă
rădăcinile educaţiei sunt amare, fructele ei sunt dulci.
Învăţătura este foarte importantă în viaţă deoarece vă
va deschide multe uşi. Ea necesită multa muncă, sacri-

ficii şi răbdare. Însă o inimă pricepută dobândeşte şti-
inţa, şi urechea celor înţelepţi caută ştiinţa. Trăiţi sim-
plu, dăruiţi cât mai mult şi aşteptaţi cât mai puţin, aveţi
credinţă, nădejde, curaj şi putere de a merge înainte.
Să nu uitaţi nicio clipă să le mulţumiţi părinţilor pentru
că ei v-au susţinut la fiecare pas şi sunt convins că o
vor face în continuare. Îi felicit deopotrivă şi pe ei pen-
tru toate reuşitele voastre şi le mulţumesc din suflet
pentru sprijin şi buna colaborare.

Stimaţi părinţi, fiecare realizare a copiilor dumnea-
voastră este importantă întrucât este rezultatul a nume-
roase succese, dar şi al unor eşecuri. Am rugămintea
să păstraţi permanent legătura cu şcoala, să vă impli-
caţi într-o manieră tot mai activă şi mai susţinută în ac-
tivitatea şcolii, să ne sprijiniţi în toate demersurile
noastre instructiv-educative, să aveţi întotdeauna o ati-
tudine pozitivă şi constructivă fată de şcoală, aşa cum
aţi făcut-o şi până acum. Situaţia din ultimii ani ne în-
tăreşte convingerea că şcoala astăzi nu poate supravie-
ţui decât prin eforturile tuturor actorilor sociali: părinţi,
elevii, profesori şi nu în ultimul rând  prin susţinerea
administraţiei locale. Vă mulţumim că ne-aţi fost ală-
turi în procesul de educaţie, pentru că în educarea co-
piilor este nevoie mereu şi de îndrumarea
dumneavoastră. Vă urez sănătate, înţelepciune şi răb-
dare şi, mai ales, vă doresc să trăiţi bucuria împlinirii
visului propriului copil.

Domnule primar, vă mulţumesc pentru sprijinul
acordat în bunul mers al şcolii, cu convingerea că şi în
continuare veţi depune eforturi considerabile pentru a
asigura condiţii decente de învăţătură în liceul nostru.
Va mulţumesc pentru înţelegerea clară a faptului că
doar investind în şcoală clădim succesul de viitor al
copiilor noştri, că doar implicându-ne activ în viaţa
şcolii punem temelia solidă a unei comunităţi pe care
ne-o dorim prosperă, deoarece elevul de azi  va deveni
cetăţeanul de mâine. Împreună trebuie să ne unim efor-
turile în folosul celor ce sunt pe drumul cunoaşterii, al
descoperirilor şi formării personalităţii”.

Petru Filip, primarul oraşului Ciacova, s-a adresat
şi el asistenţei: „Dragi elevi, stimate cadre didactice,
onorată conducere a liceului, dragi părinţi, iată-ne în
momentul festivităţii de închidere a anului şcolar
2021-2022, pe care îl putem petrece din nou împreună,
după doi ani de pandemie. Văd masa plină de premii,
ceea ce înseamnă că aţi muncit şi le meritaţi din plin.
În ceea ce priveşte implicarea autorităţilor locale în
viaţa şcolii, vreau să vă aduc la cunoştinţă câteva lu-
cruri pe care le-am făcut în acest sens. Astfel, la noua
grădiniţă s-au mutat deja copiii de la program prelun-
git. Mai avem câteva retuşuri de făcut şi putem spune
că grădiniţa va deveni funcţională. Şcoala cu clasele I-
IV de la Obad, atât corpul nou, cât şi cel vechi, a fost
reabilitată, modernizată, iar acolo deja s-au făcut cur-
suri în acest an şcolar. Continuă lucrările la şcoala cu
clasele I-IV de la Ciacova, termenul de finalizare fiind
anul viitor. Suntem alături de conducerea şcolii în re-
zolvarea tuturor problemelor care apar. Vă urez tuturor
vacanţă plăcută, iar celor care au terminat clasa a VIII-
a şi a XII-a, succes la examene. Să ne vedem cu bine
la toamnă, la deschiderea noului an şcolar”.

A urmat apoi festivitatea de premiere a elevilor cu
rezultate bune şi foarte bune la învăţătură, o încunu-
nare a muncii de un an depusă atât de elevi, cât şi de
dascăli.

Sfârşit de an şcolar la Liceul Teoretic 
„Alexandru Mocioni” Ciacova


