Motto: Învățătura e desfătare, podoabă și dibăcie – Francis Bacon, Despre învățătură

Dintotdeauna școala a însemnat o ființă cu inima curată, de nepătruns pentru răul trecător,
iar un dascăl adevărat este prieten, sfătuitor drept și făuritor de valori umane.
Cu aceste convingeri se muncește la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret”
Suceava și acum, când anii numără 25 de file din istoria instituției noastre. Adevărată catedrală a
culturii în peisajul învățământului sucevean, colegiul nostru oferă un model al învățământului
modern.
Detașându-ne de aceste conotații afective, inevitabile într-un moment aniversar, această
sărbătoare coincide cu momentul bilanțului activității desfășurate în cadrul instituției de
învățământ. Nu dorim să trecem în întunericul uitării originile colegiului nostru, amintindu-ne că
piatra de temelie a acestei instituții nu au fost pusă pe pământ gol. Greutățile începutului, lipsa
mijloacelor materiale, dotarea precară specifică fiecărui început nu ne-au descurajat. Au trecut de
atunci 25 de ani... Am contribuit fiecare după puterea, priceperea și dăruirea proprie la formarea
și îndrumarea în viață a numeroase generații de tineri.
Orizontul existenței și ființării liceului ne îndeamnă la o meditație profundă, la dezvăluiri
și rememorări cu privire la ceea ce am întreprins pentru ca azi, la aniversare, să ne regăsim.
Acest emoționant prilej ne determină ca în năvalnica curgere a timpului, să marcăm cu toată
ființa noastră permanențele demersului didactic circumscris cunoașterii, demnității, afecțiunii și
credinței nestrămutate în bine. De-a lungul anilor, cadrele didactice și-au dovedit strădania de a
împărtăși elevilor noțiunile științifice de specialitate, de a găsi calea cea mai directă și
convingătoare spre mințile, dar și spre sufletele lor, de a aprinde în adolescenți flacăra vie a
dorinței de cunoaștere și a pasiunii. Nu putem, în astfel de moment, să nu apreciem, mai întâi
pasiunea, dăruirea și perseverența echipei manageriale care a reușit asigurarea unor condiții
deosebite ce favorizează crearea unui mediu aflat sub semnul distincției și al rafinamentului
intelectual.
Activitatea meritorie a colectivului didactic aduce onoare nu doar prezentului, ci și
întregii istorii a colegiului. Aflându-ne sub inexorabilitatea timpului, ființa noastră nu poate fi

aceeași în secundele diferite, măsurate de nisipul din clepsidră. Noi, ca oameni, ca profesori,
avem o mie de trăiri, o mie de zbateri, de frământări. Adevărata provocare, însă, e să unim cele o
mie de stări într-un tot, plin de demnitate, de prestanță și devotament.
Stimulați de atmosfera creată în colegiul nostru, elevii și profesorii promovează
performanțe, confirmând valoarea acestuia. Meritele școlii noastre nu se văd în mod sporadic
doar în rezultatele elevilor la examene, concursuri, ci și în viață, mulți dintre ei ducând prestigiul
școlii noastre în toate colțurile țării și ale lumii. Nu de puține ori ne-a fost dat să auzim aprecieri
elogioase despre priceperea și spiritul întreprinzător al absolvenților școlii noastre.
În emoționantul moment aniversar, dorim tuturor colegilor care au dat sens vieții lor
dăruind lumină și discipolilor acestora, puterea de a da fiecărei clipe rost și frumusețe!
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