
 

Dragii mei 

 
      Astăzi ,  29 mai 2020  , se încheie pentru voi cariera de elev. 

       A avut ca orice alt tip de carieră, jocurile sale între actori, relaţii de putere, momente 

de răscruce , perioade anoste şi perioade de schimbări explozive.    

      Toate prin învăţare. 

      Locul unde aţi învăţat voi  , Colegiul Naţional ,, Alexandru Ioan Cuza ,, Municipiul 

Ploieşti , a fost binecuvântat .  

     Timpul pe care l-aţi petrecut în diferite situaţii de învăţare a fost în concordanţă cu 

ritmul vostru , cu nevoile voastre şi cu potenţialul vostru. 

     Ne leagă multe amintiri  frumoase de neuitat pe toţi - elevi , profesori , diriginţi , 

comunitate , familie.  

     Toate sunt experienţe care ne-au înălţat şi ne-au dat curaj să continuăm. 

     Pentru această promoţie am găsit caracteristic : 

              PASIUNEA , RAFINAMENTUL ŞI ATITUDINEA 

adică , stiind că atitudinea e totul , păstrând tot ce este bun şi elegant, cu bune maniere , 

fineţe şi delicateţe, ai acţionat ca un întreg cu tot sufletul şi ţi-ai crescut propria şansă de 

succes social. 

      Am încredere în voi şi ştiu că veţi reuşi în tot ce v-aţi propus , pentru că aveţi curaj şi 

pentru că ştiţi să disceneţi între frumos şi mai puţin frumos , alegând calea dreaptă. 

      Pentru etapa următoare din viaţă vă doresc să fiţi exemplu de profesionalism şi omenie, 

să fiţi puternici în momente grele , să găsiţi unde veţi merge dragoste şi bunătate , să aveţi 

curaj şi să vă folosiţi mintea onest. 

       Vă îndemn să iubiţi viaţa , s-o străbateţi cu forţă şi cu putere. 

       Să păstraţi tot ce aţi primit frumos şi bun  de la şcoală prin profesorii voştri , prin 

diriginţii voştri şi prin familiile voastre. 

      Iubirea şi încrederea în voi şi în oameni să vă lumineze drumul. 

      Vă felicit pentru rezultatele frumoase  obţinute  în cei 4 ani de liceu la învăţătură şi 

purtare dar şi la concursurile şi olimpiadele şcolare , la proiectele educaţionale la care ati 

participat . 

      Mult succes şi la examenele de bacalaureat şi de admitere în învăţământul superior. 

       

 

     Cu multă afecţiune şi mulţumire că aţi existat.    
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