Dragi prieteni !
Stimate colege și colegi!
Dragi părinți și oaspeți!
Sunetele solemne ale imnului național au anunțat un eveniment important în școala noastră.
…absolvenții colegiului au mai scris o pagină în analele uceniciei, în istoria școlii. Au trecut pe un drum
dificil, spinos, dar vesel. Căci a cunoaște lumea, a afirma o personalitate în sine este întotdeauna
interesant și incitant. Puterea de influență a acestor ani de școală este mare, veșnica atracție a copilăriei
și a tinereții timpurii va rămâne pentru totdeauna cu voi, dragii mei .
Aici ați visat , aici totul s-a făcut pentru prima dată, a fost prima chemare, primul septembrie de
adult, prima dată, prima oră, și poate primele cuvinte … despre OM și iubire , despre prima descoperire
a secretelor naturii, universului, sensului și frumuseții vieții umane. Începând de astăzi, numai sunteți
elevi …Vor trece ani și multe lucruri pe care le veți experimenta și vedea în viață vor fi uitate, dar
această zi va rămâne pentru totdeauna în memoria și inima voastră, ca fiind una dintre cele mai scumpe
și incitante . Acum sunteți tineri , plini de energie aveți atât de mult entuziasm, atât de multă forță
încât toți munții sunt la îndemâna Voastră . Și așa să fie și să rămână .
De maine veți intra in marea comunitate, definită maiestuos de cuvantul „oameni”, sper că veți
alege categoria oamenilor onesti si amabili.
Păstrați un sentiment de apartenență la cel mai bun tip de oameni cinstiți și decenți.
Fiecare festivitate de absolvire a școlii, lasă amintiri foarte speciale despre sine.
Prin urmare, acum la absolvire, permiteți-mi, în primul rând, să-i felicit pe cei care au făcut tot
posibilul nu numai pentru a oferi elevilor cunoștințele necesare la disciplinele din curriculum, ci și
pentru a-i ajuta să navigheze în fluxul realității aflată în schimbare continuă și rapidă, să învețe nu doar
să cunoască, ci să raționeze, să gândească, să ia decizii corecte și să fie responsabil pentru ele.
Sunt convins , dragi colegi, că astăzi trăiți sentimente amestecate de bucurie, poate de mândrie,
dar și puțină tristețe. A mai terminat o promoție,…… a mai trecut un an .
Într-adevăr, de-a lungul anilor petrecuți între sala de clasă și cancelarie, între cabinet și
laborator, transmițând experiența și cunoștințele elevilor , nu numai că ati devenit adevărați mentori
pentru ei, dar a lăsat inevitabil o amprentă în inima D-voastră .
Vă mulțumesc pentru amabilitate și profesionalism! Din tot sufletul vă doresc să vedeți în viitor
succesul celor care, după absolvire, vor pleca într-o călătorie independentă. La urma urmei, nu există o
recompensă mai mare pentru un profesor decât triumful unui elev!

Absolvirea este, de asemenea, o dată foarte importantă și un fel de reper pentru părinți.
Felicitări pentru modul in care ați știut să ii creșteți si vă mulțumesc pentru încrederea acordată școlii de
a educa ceea ce aveți mai drag - copiii Sunt sigur că îi veți ajuta mereu cu sfaturi oportune și la cea mai
importantă fericire din viața unei persoane - posibilitatea alegerii libere și urmărirea nelimitată a visului
lor!
Ultimile cuvinte le adresez celor pe care ii sărbătorim astăzi, cu regretul că nu am putut să o fac
personal, principalii eroi ai festivității , Dragi absolvenți!
Fiți demni de profesorii și părinții voștri , fiți chiar mai buni decât ei.
Încearcă, cautați-vă pe voi, concentrați/vă asupra principalului, respingeți secundarul și
mediocrul , aveți ambiție , fiți flexibili , dar niciodată să nu faceți compromisuri cu rădăcinile voastre și cu
dragostea de România .
Ține-ți minte, acum doar voi sunteți responsabili să vă modelați ziua de mâine. Și din milioanele
voastre de „mâine”, nu se va forma doar propria voastră viață, ci și viața orașului nostru, a țării noastre
și, poate, chiar și a lumii întregi.
Vă felicit din tot sufletul pentru reușită Voastră . Vă urez sănătate și să faceți in viață alegerea
bună . Să fie alegerea de care poți fi mândru.
Mult noroc vouă, dragi prieteni.
Cu stimă,
Prof. Virginel Iordache

