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Educaţia este „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native pentru
virtute ale acelora care dispun de ele” (Platon).

{besps}zme2012{/besps}

Astăzi, 5 octombrie 2012, de Ziua Mondială a Educaţiei, elevii Liceului Tehnologic „Al.Vlahuţă”
Şendriceni şi-au sărbătorit profesorii - oamenii care-i îndrumă zi de zi, care contribuie la
dezvoltarea lor personală şi le asigură trecerea de la realitatea pur biologică, la cea socială,
umană. Activitatea de astăzi a cuprins o sesiune de referate pe tema educaţiei şi rolul
educatorului, un recital de poezie dedicată profesorilor, un concurs cu tema „Educaţie şi
educatori”. Domnul director Tudor Bunduc transmite cu această ocazie tuturor cadrelor
didactice din şcoală şi ţară multă sănătate, multă putere de muncă şi un an şcolar cu multe
împliniri.

prof. Opriţa Elena

De ziua ta, iubite profesor
E miez de noapte. Dorm copii-n pace,
Un bec mai luminează undeva.
Tu cauţi gânduri spre a rezolva.
- La lecţia de mâine ce voi face?
Atunci în minte – nvăţătura toată
De pe la dascăli, din biblioteci,
Materia din carte cum s-o legi,
Ce-ţi pare multă şi prea complicată...
Vorbeşti în gând, te contrazici mereu,
Adaugi, scazi ori cizelezi cuvântul,
Te chinui şi cu ora şi cu gândul
- Dar fac cum se cuvine eu?
A doua zi în zori eşti obişnuit
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Da-n gând vezi clasa care te aşteaptă
Şi cauţi o-ntrebare mai deşteaptă
Pentru elevul cel mai răsărit.
În drum spre şcoală oamenii ce-i vezi
Îşi deapănă probleme personale,
Tu răscoleşti problemele şcolare:
- Ce-i asta? Da aşa? Dar tu cum crezi?
În clasă eşti din nou în căutare,
Nu-ţi afli loc şi lămureşti febril,
Materia mai clar şi mai util,
Dorind să ştii ce ştie fiecare.
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