Mă numesc Emima Genoveva Andrei și am terminat studiile la
profilul bilingv-franceză, din C.N. „A.T. Laurian” în anul 2013. Dezvoltând o pasiune, încă din
copilărie, pentru limba franceză, nu mi-a fost greu să iau o decizie în ce privește profilul liceului
pe care-l voi urma. Încă de atunci am știut că alegerea pe care o fac îmi va influența pozitiv
viitorul . Clasa de bilingv – franceză în care „am crescut” (pentru că da, aici am crescut din toate
punctele de vedere) mi-a oferit oportunități de care nu aș fi beneficiat niciodată. Aici am învățat
să accept, să ascult, să înțeleg, să cunosc, să gândesc. Profilul bilingv-franceză m-a învățat ce
înseamnă studiul aprofundat al unei limbi străine și mi-a îndreptat pașii spre cariera pe care vreau
să
o
urmez.
În clasa noastră a funcționat perfect principiul „Liberté – Egalité – Fraternité”. Am avut
deplina libertate de a gândi și de a ne exprima fără constrângeri și rețineri. Am învățat ce
înseamnă unitate și fraternitate. Am eliminat cu succes toate diferențele de orice natură dintre
noi, pentru a reuși să ne acceptăm și să legăm prietenii pe viață. Deși drumurile noastre s-au
răsfirat ( unii studiază în diverse orașe din România, alții în Anglia sau Belgia), încă păstrăm
legătura prin intermediul rețelelor de socializare și vacanțele sunt ocazii prielnice pentru a ne
întâlni și a împărtăși întâmplări din viețile noastre actuale.
Având oportunitatea de a studia trei limbi străine ( limba franceză, limba engleză și limba
germană), mi-am descoperit pasiunea și talentul în același timp, de care dispuneam. Astfel, sub
îndrumarea profesorilor, am reușit să-mi „exploatez” talentul, participând la concursuri,
olimpiade, excursii și activități care m-au dezvoltat și m-au ajutat să mă descopăr. De aceea, am
decis să urmez cursurile Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, specializarea francezăengleză, urmând ca mai apoi, să îmi duc la îndeplinire cel mai „vechi” vis, acela de a fi profesor,
de a planta în copilași dorința de a profita de oportunitățile care se ivesc în viețile lor, de a se
dezvolta, de a fi diferiți. Și de ce profesor ? Pentru că pe parcursul anilor de liceu, am întâlnit
oameni dedicați în întregime profesiei lor. Cu entuziasm, profesorii cu care am colaborat ne-au
motivat adesea să învățăm și să studiem, atât obiecte care țineau de profilul uman, cât și obiecte
precum biologie sau chimie. Ei ne-au fost mentori, profesori, îndrumători, sfătuitori și în cele din
urmă prieteni.
Pe scurt, profilul bilingv-franceză m-a format ca OM. Mi-a disciplinat caracterul și
gândirea. Mi-a format opinii și principii corecte. Mi-a lărgit orizontul și m-a ajutat să îmi creez

țeluri și ținte pentru care să lupt. Mi-a definit și conturat personalitatea. M-a ajutat să mă
descopăr, să-mi identific înzestrările, să-mi folosesc talentul. M-a învățat că „Talentul fără
muncă, e doar un foc de artificii.” ( Honoré de Balzac) și în final, mi-a influențat alegerea
meseriei care să-mi aducă satisfacția profesională.

