CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

„Sfârşitul cheamă un nou început.”
(Părintele Galeriu)
Mesaj la debutul anului şcolar 2016-2017
Fiecare început de an şcolar este unul al marilor speranţe.
Dorim să ne merităm unii pe alţii – elevi, profesori, părinţi,
parteneri ai educaţiei preuniversitare.
Sperăm ca bunele intenţii să primeze şi să aducă după sine reuşite.
Dorim ca efortul nostru, în calitate de educatori, să fie unul care
motivează şi care pune pe bune făgaşuri destinele copiilor şi elevilor noştri.
Sperăm ca încrederea, seriozitatea şi corectitudinea să fie repere ale
relaţiilor profesionale şi umane, în termeni de reciprocitate.
Dorim să ne fie recunoscut profesionalismul, iar statutul profesiunii
să fie unul prin care să recâştigăm respectul în comunitate.
Sperăm ca elevii să vadă în noi acele modele demne de urmat, să-şi
dorească să ne depăşească şi să asigure o continuitate necesară pentru cei
care vor urma.
Dorim ca atunci când spunem că educaţia este prioritară, această
declaraţie să fie una de fond şi nu de formă, începând cu propriile
acţiuni.
Între atâtea dorinţe şi speranţe, educatorul trebuie să aibă abilitatea
de a nu transfera către elevii săi propriile griji şi temeri.
În spaţiul destinat lui şi elevilor săi nu trebuie să se producă
miracole, ci mărunte şi repetate fapte de cotidian, a căror sumă determină
miracolul bunei educaţii, pornind de la obişnuinţa de a saluta până la
cea de a te respecta pe tine pentru a putea să-i respecţi pe cei din jurul
tău.
Nu trebuie prea mult pentru ca un copil să devină un adult
responsabil. Trebuie doar ca grija pe care o acordăm ţinutei, minţii şi
sufletului nostru să fie transferată către cel în formare.
Echipa Casei Corpului Didactic Bucureşti speră şi doreşte ca acest
nou început să fie cel al normalităţii.
Vă aşeptăm să transformăm împreună speranţe şi dorinţe în realităţi.
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