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Mesajul Avocatului Poporului cu ocazia începerii noului an școlar 
 

 

 Este o imensă bucurie să vă transmit un mesaj cu prilejul deschiderii noului an școlar. 

Viitorul României nu poate fi gândit fără educație, iar un popor fără cultură și fără educație este 

unul lipsit de libertate, sărac spiritual și fără perspective.  

 Dragi profesori, rezultatele elevilor depind, în mare măsură, și de dvs. Aveți menirea de a 

redescoperiri reperele netăgăduite ale educației, care trebuie să aibă ca bază calitatea, performanța, 

eficacitatea și umanismul. „Dă-i unui om un castron cu orez şi-l vei hrăni o zi. Învaţă-l cum să-şi 

crească propriul orez şi îi vei salva viaţa" (Confucius). 

 Dragi părinți, îmi amintesc cu nostalgie zicala „Ai carte, ai parte." și sunt convins că vă 

doriți acest lucru pentru copiii dvs. Sunt conștient de faptul că vă implicați activ în procesul 

educațional al copiilor dvs., chiar dacă, uneori, ne este greu să identificăm valorile morale și sociale 

autentice. Împreună cu dvs., avem datoria să educăm copiii în spiritul acestor valori.  

 Dragi elevi, așa cum spunea Platon, educația este „arta de a forma bunele deprinderi sau de 

a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele"; ea conduce la 

dezvoltarea unor noi modalități de a trăi împreună și la dezvoltarea de noi forme de solidaritate, 

sporește demnitatea umană și pacea trainică. Societatea zilelor noastre solicită, mai mult ca oricând, 

inteligența și capacitatea creatoare a omului, așa că este momentul să decideți, cu înțelepciune: nu 

vă pierdeți timpul și energia cu lucruri care acum vi se pot părea atractive, ci alegeți școala și 

educația! Îndemnul meu afectuos și sincer este să vă orientați către o pregătire temeinică, solidă.  

 Tuturor vă doresc un an şcolar bun, sănătate, putere de muncă, optimism și revederi 

agreabile!  
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