Dragi absolvenți de gimnaziu,
Intr-un cadru inedit, cu regretul ca nu vă putem admira în curtea școlii alături de părinți și bunici, celebrăm astăzi
trecerea liniei de sosire în “proba gimnaziului” la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”. “Proba gimnaziului”, o probă
de conturare a personalității, de cizelare a limbajului, de înțelegere mai bună a lumii înconjurătoare și a istoriei,
proba unei cântec frumos, a unui desen expresiv, a unui meci câștigat, a unui comportament nobil, empatic și
generos.
Ne-am străduit ca profesori să vă oferim un ritm al învățării, care să vă însuflețească spiritul și trupul în
“proba gimnaziului” și care să se transforme mai târziu într-un dans vrednic de admirație. Poate nu ne-a ieșit
totul ca la carte. În fond niciunul dintre noi nu a atins perfecțiunea, toți suntem într-un proces continuu de învățare.
Dar, pentru că vă prețuim, sperăm ca strădaniile noastre să vă dea aripi, să vă ajute să deveniți liberi, creativi,
buni și înțelepți. Am vrea să învățați cum să învățați, cum să vă identificați vocația, cum să vă găsiți reperele
culturale, profesionale și morale, cum să vă exprimați corect și frumos, cum să faceți față probelor pe care le
veți da de-a lungul vieții.
Veți avea și voi greutăți, necazuri, piedici, dar cu răbdare, credință, nădejde și dragoste le veți putea
depăși. Poate chiar pandemia prin care trecem să fie o lecție de autodepășire și de modelare a caracterului.
Depinde de voi să nu vă risipiți în indolență, apatie și delăsare. Depinde de voi să nu vă lăsați copleșiți de
societate, ci să vă impuneți libertatea. Fugiți de “meșteșugurile” nesănătoase și ascunse, dar mai ales de lene!
Nimic din ceea ce este vrednic de primit, de cinstit, de iubit nu vine de la sine, fără efort, fără planuri, fără viziune.
Fiți mulțumitori! Nu uitați că ați trecut această linie de sosire și datorită dăruirii și sacrificiului părinților
voștri. Multumiți-le, de asemenea, bunicilor care v-au alintat și v-au stat alături.
Nu putem încheia fără a vă mulțumi pentru onoarea și cinstea adusă școlii prin rezultate de excepție la
olimpiade și concursuri și fără a-i menționa pe cei șase șefi de promoție, care au trecut linia de sosire în “proba
gimnaziului” cu media 10:
Beatrice Denisa CREȚU – clasa a VIII-a A
Raul Andrei GALL – clasa a VIII-a E
Alex Mihai IONUȚAȘ – clasa a VIII-a D
Gabriela LUP – clasa a VIII-a A
Alexia Elena STOICA – HOPÎRTEAN – clasa a VIII-a C
Tudor Andrei TARȚA – clasa a VIII-a C

Vă așteptăm la liceu!
Conducerea școlii

