
Doamnă Director, stimaţi colegi, dragi absolvenţi şi părinţi, 

Daţi-mi voie să  încep prin a felicita călduros pe toţi absolvenţii promoției 

2015! 

 

Clasa a XII-a B – o clasă de elevi buni şi serioşi, unii dintre voi chiar ambiţioşi 

şi silitori. Sunt mândră că am fost diriginta voastră.  

Este emoţionant şi uimitor să privesc înapoi în timp de-a  lungul celor opt sau 

patru ani. Îmi aduc aminte cum eraţi atunci şi cum aţi evoluat. Realizările 

voastre academice au fost remarcabile: premiile naţionale şi internaţionale, 

proiectele în care aţi fost implicaţi, dezbaterile academice şi Conferinţa 

IasiMUN au demonstrat calităţi, deprinderi şi competenţe excepţionale ale 

elevilor acestei clase. Aţi menţinut la un nivel ridicat tradiţia şi misunea şcolii şi 

pentru asta trebuie să fiţi mândri. 

Aţi beneficiat de un colectiv profesoral de excepţie. Din punctul de vedere al 

profesorilor, fiecare clasă este o provocare. Voi aţi fost 33 de provocări, dar am 

convingerea că satisfacţia colegilor care au lucrat cu voi a fost pe măsură.  

Astăzi ne sărbătorim absolvenţii. Este un moment fericit si plin de speranţă, 

pentru că văd în voi pe viitorii leaderi. Am convingerea că vă aşteaptă un viitor 

frumos. Aveţi un potenţial uriaş de a deveni ce vă doriţi şi desigur, oriunde veţi 

merge, orice veţi face, veţi reprezenta frumos şi şcoala noastră şi logo-ul său: 

Excelenţă în educaţie. 

Şi pentru că sunteţi gata să vă “luaţi zborul”, iată sfaturile unui părinte către fiul 

său: 

Te binecuvîntez,  

Şi să-ţi întipăreşti aceste sfaturi în mintea ta :  

Să nu dai grai gîndirii, 

Nici împliniri smintitelor dorinti. 

Nu fi trufaş, dar nici nu te-njosi. 

.................................................................................... 

Iar mai presus de-orice : nu te minţi pe tine însuţi.  

Şi de-aci urmează, ca noaptea după zi,  

că nimănui nu vei putea să-i fii de rea-credinţă. Drum bun!  

Şi binecuvîntarea mea  

Rodească-n tine sfaturile-acestea. (William Shakespeare, Hamlet) 


