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Mesajul
ședinteluiFederaţieiSindicatelorLibere din Învăţământ
PreședinteluiFederaţieiSindicatelorLibere
cuocaziaZileiNaţionale a României, înAnulCentenaruluiMariiUniri
MariiUniri

Istoriaestecea care ne învațădespretrecut,
înva
estecea care ne aduceînprezentși
aduceînprezent ne
conduce spreviitor. AnulCentenaruluiMariiUnirinu
AnulCentenarului
nu estedoar o lecție
lec
de istorie,
esteunuldintrecelemaifrumoasemomente ale Românieimoderne care ne vorbeștedespre
vorbe
cine suntemși
și care artrebuisă ne dea de gânditdespre cine ne dorimsăfimpestealți
dorimsă
o sută
de ani.
MareaUnireînseamnăvoin
MareaUnireînseamnăvoințaunuipopor
care nu s-alăsatînvins,
alăsatînvins, care a speratși
sperat care,
prinstrămoșiisăi,
șiisăi, a vrutsă lase o moștenireculturală, socială, economicășipolitică, prin care
toțiromâniisă
țiromâniisă se simtăacasăînțaralor.
Educația a fostcheiacelor
cheiacelor care au condusdestinulacesteițăricătreMareaUnire
condusdestinulacesteițăricătreMareaUnire de la 1
decembrie 1918, iaracestlucru ne estearătatchiar de corifeiimarelui act istoric.
ÎnAnulCentenaruluiMariiUniri
MariiUniriartrebuisă
artrebuisă
ne
îndreptămprivireamaimultcătreînvă
îndreptămprivireamaimultcătreînvățământul
din România. Fiecarecopiltrebuiesăaibăacces
piltrebuiesăaibăacces
la
un
sistem
de
educație
educație
modern,
cu
școli
care
săaibă
o
bazămaterialăabsolutnecesarăpentru a avea un învățământ
învățământ de calitate, cu personal care
să fie răsplătitcorespunzătorimportanțeimunciiprestateși
răsplătitcorespunzătorimportanțeimunciiprestateși cu programeeducaționale care
săținăpasul
pasul cu provocările de pepiațamuncii.
pepiațamuncii. Avemînmânanoastrăputerea de a decide
cătrecevremsă ne îndreptăm, iar un poporeducateste un poporasumat, responsabil de
ceeace face, un popor care vrea ca țaraîn care trăieștesă se dezvolte.
Artrebuisă ne îndreptămprivireacătretoțiromânii
îndreptămpriv
țiromânii care trăiescpestegranițe. Știucă nu
le esteușorsă
șorsă nu fie acasă, darștiu, de asemenea, căînminteașiîninimalorceeacefac,
oriunde s-arafla, facșiînsprebineleacesteițări.
șiînsprebineleacesteițări.
La o sută de ani, artrebuiesăprivimRomânia ca fiind a noastră, a celor
ce care vrem ca
aceastățarăsăaibărespectulpentruoameniisăi:
țarăsăaibărespectulpentruoameniisăi: cătrecei care scriu, cătrecei care
cântăsaufacfilme, cătrecei care facvoluntariat, cătrecei care
care au grijă de economiațării,
economia
cătrecei care muncescînsistemul public saucelprivat, cătremedicii care salveazăvieți,
cătredascălii
care
înva
învațăcopiii,
cătremilitari,cătrecei
cătrecei
care
păstreazătradițiileșiobiceiurileromânești,
țiileșiobiceiurileromânești, cătrecei care ne onorezăprindiplomație,
onorezăprindiploma
cătrecei
care aducacasămedalii de la competițiiinternaționale,
competițiiinternaționale, cătreinventatori, cătretoțicei care
car
cred înțaralor.
Noi, FederațiaSindicatelorLibere
țiaSindicatelorLibere din Învățământ, le mulțumimtuturoracestora care
au ales săfacă bine României..
ÎnAnulCentenaruluiMariiUniri
MariiUniriavem cu toțiiputereasăalegemsăfacem
țiiputereasăalegemsăfacem bine!
La mulțiani,
țiani, România! La mulțiani, români!
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