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Liber ta t ea  poate  să  apară  doar  pr in  educaț ie .  

(Fr i edr i ch Schi l l er )  

 

 

Echipa Casei Corpului Didactic Hunedoara  

urează 

 colegilor din învățământul preuniversitar, elevilor, părinților și partenerilor educaționali un an 

școlar care să fie sub auspiciile unor rezultate notabile, unor realizări semnificative atât pe plan 

profesional cât și pe plan personal, sub semnul normalității, colaborării și respectului față de 

această profesie nobilă. 

 

În fiecare an, începutul toamnei este momentul în care elevii revin nerăbdători pe băncile şcolii 

pentru  a afla lucruri noi şi interesante, iar dumneavoastră, profesorii şi învăţătorii, vă întoarceţi 

cu forţe proaspete la catedră, pentru a-i călăuzi pe copii şi pe tineri pe acest drum al cunoaşterii.  

Şi, chiar dacă această misiune nu este tocmai uşoară, ea este una cu adevărat nobilă şi încărcată 

de satisfacţii sufleteşti. 

Aşa cum sperăm că v-aţi obişnuit, echipa Casei Corpului Didactic Hunedoara vă va sta alături şi 

în acest an şcolar, prin organizarea şi desfăşurarea unor programe de formare continuă, 

activităţi metodico-ştiinţifice şi culturale, consultanţă de specialitate în diferite domenii, precum 

şi prin oferirea altor oportunităţi de formare/dezvoltare profesională. 

Dar nici una din activităţile pe care noi le organizăm şi le desfăşurăm nu îşi poate atinge ţinta 

fără participarea şi implicarea Dumneavoastră.  

De aceea, alături de cele mai sincere urări de succes şi inspiraţie în tot ceea ce veţi face în noul 

an şcolar, vă adresăm invitaţia călduroasă de a participa la cât mai multe din acţiunile noastre şi 

de a valorifica în acest fel oportunităţile de dezvoltare a carierei pe care ele vi le oferă.  

Şi, pentru a cunoaşte aceste oportunităţi, nu ezitaţi să ne contactaţi!  

Suntem aici pentru dumneavoastră! 

 

Echipa CCD Hunedoara 

 

 


