
Dragi colegi, profesori, 

 

Trăim niște vremuri neobișnuite. Nimeni nu bănuia că vom 
sărbători finalul unei etape importante din viața noastră într-un număr 
atât de restrâns, fără ca familia și prietenii noștri să ne fie alături. Ceea 
ce în mod obișnuit întâlneam numai în cele mai bizare distopii: oameni 
purtând măști, străzi aproape goale, s-a materializat și a devenit 
realitatea în care trăim. 

Dragi colegi, noi scriem istorie. Nicio generație nu a mai dat 
bacalaureatul în asemenea condiții. Am întâmpinat multe dificultăți: 
întreruperea abruptă și neașteptată a cursurilor, lipsa de echitate, căci nu 
toți elevii au acces în egală măsură la educația online. Toți am fost 
stresați de faptul că data examenelor naționale nu a fost fixată până de 
curând, toți am avut clipe în care nu mai găseam sursă de motivație 
pentru a învăța mai departe. Totuși, noi am continuat. Generația noastră 
a arătat cât de adevărate sunt spusele lui N. Mandela: „educația este 
cea mai puternică armă care poate schimba lumea”. Noi suntem 
generația care va schimba status quo-ul. Pentru un moment, pământul a 
încetat să se învârtă pentru noi, străzile s-au golit, timpul a înghețat, dar 
dorința noastră de a cunoaște nu a secat. Am avut răgazul să 
recunoaștem adevăratele valori din viața noastră și ne gândim la 
adevăratele probleme din societate. Aș dori să cred, că noi vom fi 
generația care va reuși să le rezolve. 

Dragi profesori, vă mulțumim pentru toată răbdarea cu care ne-ați 
răspuns anumitor solicitări, pentru tot timpul acordat sprijinirii noastre în 
procesul de maturizare, iar nu în ultimul rând pentru susținerea oferită 
fiecărui elev în parte de a se acomoda cu noile condiții de predare-
învățare. Aș dori să vă îndemn să lăsați elevii să fie curioși, să exploreze 
lumea înconjurătoare, să pună întrebări, să aibă opinii și să aibă curajul 
să le exprime. Cred că pandemia ne-a arătat cât de ușor se poate 
reforma un întreg sistem educațional, căci în ciuda greutăților 
întâmpinate, tranziția la mediul online s-a produs cu o surprinzătoare 
eficacitate. Într-un mod similar, cred că putem înlocui învătatul mecanic 
cu însușirea informațiilor în mod logic și putem creea împreună o Școală 
care pregătește elevii, într-adevăr, pentru viață. 

În speranța că atât profesorii cât și noi, elevii, luptăm pentru 
aceleași idealuri, vă doresc mult succes. 

 

Józsa Kriszta, clasa a XII-a A, C.N. “Áprily Lajos” Brașov 


