
Dragi colegi, stimați profesori și distinși invitați, 

 

Mi-am promis că nu voi face acest lucru pe durata celor 4 ani de liceu, însă mă văd nevoit să recurg la 

această metodă școlărească folosită din toate timpurile… fițuica pe care am scris discursul meu.  Ziua de astăzi 

marchează sfârșitul unei importante etape din viața noastră, mai exact liceul.  

Îmi este greu să vă vorbesc în calitatea unuia dintre șefii de promoție, deoarece consider că voi toți, 

absolvenți de Hogaș, sunteți liderii acestei generații. Povestea mea în acest colegiu a început încă din clasa a V-a. 

Am petrecut ciclul gimnazial într-o atmosferă caldă, alături de colegi minunați și profesori de excepție.  

În clasa a VIII-a, am decis să continui studiile tot aici, împreună cu prietenii din gimnaziu. Adăugând și 

ceilalți colegi am format clasa a XII-a A, unul dintre cele mai frumoase și mai unite colective în cadrul căruia mi-

am petrecut anii de liceu.  

În cei patru ani de liceu, am învățat să gândim, am învățat ce înseamnă prietenii adevărate și cum arată 

profesorii ideali, modele demne de urmat în viață. Nu am fost printre cei mai liniștiți elevi de liceu, dar am reușit 

să trecem cu bine peste orice situație, mulțumită doamnei noastre diriginte, care ne-a fost alături și la bine, și la 

greu.  

Una dintre prezenţele deosebite, care ne-a marcat şi luminat drumul adolescenței, arătându-ne calea spre 

maturizare sunteţi dumneavoastră, doamna profesor Cristina Neculăeș… Privind în urmă, am rămas cu multe 

amintiri plăcute, la care mă gândesc cu drag: orele de curs, excursiile cu clasa, proiectele la care am participat, dar 

și câteva activități mai puțin agreate, cum ar fi petrecerile din pauzele din corpul B și concursul de sărit garduri. 

Toate acestea ne-au oferit o experiență de viață atât de necesară la această vârstă de maturizare. 

Le mulțumesc celor care mi-au făcut liceul cea mai frumoasă perioadă și celor care m-au susținut și în 

perioadele mai puțin plăcute din acești ani: părinților mei, colegilor mei și tuturor profesorilor cu care am 

interacționat. 

În numele colegilor, vreau să le mulțumesc părinților noștri, care ne-au îndrumat pașii pe această cale și 

ne-au susținut în anii de liceu, pentru că ne-au trezit în fiecare dimineață la timp să ajungem la ore, mai ales la cele 

de matematică de la 7. Îmi doresc să ne regăsim peste 10 ani şi să nu ne ajungă timpul să ne povestim realizările, 

iar profesorii să ne primească cu entuziasmul şi mândria cu care părăsim noi astăzi liceul. 

Cu această ocazie, țin să urez tuturor colegilor mult succes la Bacalaureat, admitere și examene și sper din 

tot sufletul ca fiecare dintre noi să ajungă acolo unde și-a propus. Din păcate, drumurile noastre în viață se vor 

despărți. Unii probabil vor dori să facă parte din explozivă industrie IT din România, alții vor pleca peste hotare, 

urmând studiile unor universități de prestigiu sau cutreierând drumurile mapamondului. 

Mulțumesc, „Hogaș”! Felicitări colegilor mei de generație!  

Rămas bun, bătrânul meu colegiu centenar! 

 

 


