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La mulți ani, dragi dascăli!
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Prin ochii unui copil lumea se vede altfel, așa că sfera aceasta se transformă într-o metaforă absolută a ceea ce

înseamnă viață.

Încă din primii ani, cei mici sunt protejați de două aripi- părinții, cei care au un rol suprem în viața unui copil. În

momentul când pășesc tremurând pe holurile școlii, atribuțiile părinților sunt clasate, parțial, dascălilor, ce vor deveni

acele persoane de suflet, modele vii ale micuților. Astfel, munca depusă de profesori pentru a reuși să educe copiii poate

fi ușor asemănată cu cea a unui grădinar. Iubirea și răbdarea cu care acesta își îngrijește plantele îi stimulează pe micuți

către formarea unor noi metafore, prin care aceștia își creează oportunitatea de a înțelege viața și de a o privi din

unghiuri frumoase.

Elevii, sub forma florilor, sunt ajutați de dascăli, grădinarii, să-și deschidă petalele și astfel să înflorească și au rolul

de a înmiresma totul în jur, îmbibând atmosfera cu un parfum ce denotă eleganță, rafinament, o bună creștere și o

educație aleasă.

Acesta este modul prin care dascălul este văzut de copii – un om frumos ce se asigură mereu că florile sale se vor

dezvolta armonios, flori care se transpun în viața reală sub chipul micuților.
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Fiecare copil este învăluit de emoție atunci când pășește sfios în prima zi de școală. Acest sentiment m-a cuprins și pe mine atunci când am intrat pentru

prima dată în clasa I.

Comparația ,,Anii au trecut ca gândul" îmi vine în minte mereu de când a început gimnaziul. Nu credeam vreodată că acești ani vor trece precum adierea

vântului și vor lăsa în urmă doar amintiri care vor rămâne mereu în inima mea. Nu am parcurs acest drum până în clasa a VII-a singură, ci ajutată de părinți,

dar mai ales de profesori. Fără sfaturile cadrelor didactice nu aș fi ajuns vreodată să iubesc școala. Vreau să o amintesc aici pe doamna Crăciun Dana, care

este profesoara mea de limba și literatura română, dar și diriginta mea. Chipul blând și vocea caldă m-au făcut să aștept cu nerăbdare fiecare oră de limba

română. Fără îndrumările ei nu aș scrie acum aceasta compunere și nu aș fi un copil dornic să învețe zilnic câte ceva nou.

Dumneaei m-a luat sub aripa ei ocrotitoare chiar de la început de drum, din clasa a V-a și a făcut din fetița timidă care nu știa unde o duce drumul neașteptat

al vieții, o fată curajoasă, care privește doar partea plină a paharului, care o respectă nemărginit și care se uită drept înainte, spre viitor, fără grija trecutului.

Doamna dirigintă mi-a insuflat dragostea pentru scris și nu i-aș putea vreodată mulțumi îndeajuns.

Fiecare oră cu doamna dirigintă are ceva aparte. Nu voi uita niciodată de glumele spuse de ea sau de învățăturile pe care le primim toți, ca și colectiv. În

acești aproape patru ani de când ne-am întâlnit, m-a învățat să am încredere în mine, mi-a spus că fiecare eșec este un nou început, m-a învățat că trebuie să

muncești pentru a ajunge departe. Împreună am pornit pe un drum anevoios plin de obstacole și doar cu sprijinul dumneaei am reușit să le depășesc cu fruntea

sus și să învăț din fiecare greșeală.

Mă gândesc cu nostalgie că a mai trecut un an în care am învățat zi de zi câte ceva nou, un an plin de provocări și surprize. Acești ani ai copilăriei vor

rămâne pentru totdeauna în suflet. Părinții ne învață acasă cum știu ei mai bine despre tainele vieții, iar dascălul continuă la școală educația, contribuind astfel

la formarea noastră ca oameni maturi.

Toate aceste învățături duc la formarea tuturor copiilor și fiecare sfat primit de la dascăli este ca un cadou bine venit pe care îl purtăm mereu cu noi. Le

mulțumesc tuturor profesorilor care au avut răbdare cu mine și m-au ajutat întotdeauna.

Pentru mine nu sunt simpli dascăli, sunt modele de urmat în viață și oameni care au un loc special în inima mea și cărora le sunt recunoscătoare pentru ce-au

făcut din mine.


