
 

 

 

Dragii mei, studenți și tineri intelectuali ai acestei țări, 

 

Scrisoarea voastră m-a impresionat mult și, într-un fel, o așteptam, căci voi sunteți viitorul României 

și nimic din ce facem și construim azi nu are rost dacă nu ne gândim la voi.  

Proiectul meu pentru țară, „România lucrului bine făcut”, are drept prioritate tocmai domeniul care 

vă preocupă cel mai mult: educația. Educația este, pentru mine, prioritate națională. Mai mult, este o 

problemă de securitate națională. Cred cu tărie că educația este cea mai mare șansă pe care o avem 

pentru a face România performantă.  

Cred, ca și voi, că investiția pe termen lung în educație este singura șansă de supraviețuire a unei 

națiuni. Cred că o societate nu poate fi mai bună decât sistemul său de educaţie, pentru că nu există 

niciun alt sistem care poate să schimbe starea lucrurilor atât de profund. Da, a construi un sistem de 

educaţie performant reprezintă un lucru scump, însă este o investiție în viitor, fără de care o națiune 

nu poate progresa și performa. 

Am fost student, ca și voi, am fost profesor, am fost inspector școlar și m-am confruntat cu multe 

dintre situațiile pe care le evocați în scrisoarea voastră. Vă întrebați cine și de ce are interesul să stea 

în calea dezvoltării educației în România. Aflați că interesul este mare și nu e străin de lumea politicii: 

cu cât populația unei țări este mai puțin educată, cu atât este mai ușor de manipulat electoral, 

cu atât este mai ușor de mințit și de furat. În aceste zile, se văd bine rezultatele lipsei de educație 

politică, democratică, electorală. Faptul că această țară e condusă de un prim-ministru care a comis un 

plagiat e o dovadă a falimentului sistemului actual de învățământ. 

 Știu că nu e ușor să fii student în România de azi, știu cum tinerilor cu studii superioare, uneori făcute 

în străinătate, li se râde în nas, atunci când vor să se angajeze. Cunosc incorectitudinea și delăsarea 

din învățământul universitar, după cum știu prea bine dificultățile financiare cu care se confruntă 

cadrele didactice.  

Dragii mei, trebuie s-o spun: dacă vrem să avem o educaţie performantă, trebuie să recunoaştem că 

am greşit şi să începem să reconstruim întreg sistemul. Avem nevoie de o analiză serioasă și de ținte 

clare. Ca președinte, voi demara o dezbatere națională pe tema educației, în care îi voi implica 

pe toți cei care au un cuvânt de spus în acest domeniu.  Veți fi, sper, partenerii mei în această 

dezbatere națională.  

 

http://www.iohannispresedinte.ro/ro/program-prezidential/teme-majore/educatia-ca-resursa-de-performanta-a-romaniei


 

 

Soluții există, dacă există voință politică, iar eu am voință politică să schimb sistemul de educație din 

România. Programul meu pentru România are 11 puncte. Primul dintre ele se referă la educație.  Dar 

azi vă dau 11 motive să mergeți la vot pe 2 și 16 noiembrie:  

1. Mergeți la vot să arătați că vă pasă de viitorul vostru și nu vreți să-l lăsați pe mâna hoților și a 

mincinoșilor, care promit locuri de muncă cu zecile de mii și le distrug cu sutele de mii. 

2. Mergeți la vot să redați încrederea întregii populații în tinerii ei. Secțiile de vot pline de tineri 

ar însemna deja o revoluție, pe care nimeni nu poate să o conteste, să o confiște sau să o 

interzică. 

3. Mergeți la vot ca să arătați că nici dezamăgirea, nici dezgustul față de oamenii politici nu vă 

pot împiedica să credeți în viitorul vostru. 

4. Mergeți la vot ca să schimbați ceea ce părinții și bunicii voștri n-au știut, n-au putut sau n-au 

avut voie să schimbe. Răzbunați-i votând! 

5. Mergeți la vot pentru tinerii inteligenți și talentați siliți să părăsească țara din cauza oamenilor 

politici, care și-au promovat copiii, rudele și nepoții în funcțiile pe care ar fi trebuit să le 

ocupe tineri competenți ca voi.  

6. Mergeți la vot, dacă vreți să construiți o țară a valorilor democratice și a respectului față de 

tineri. Nu va fi ușor, nu va fi imediat, dar, dacă nu încercați, nu veți ști niciodată cum e să te 

bați pentru dreptul tău la educație, la cultură și la adevăr. 

7. Dacă vreți să eliberați țara de încrengăturile de interese și afaceri ilegale care sugrumă orice 

inițiativă în folosul binelui public, atunci mergeți la vot. 

8. Mergeți la vot pentru pentru lumea în care ați vrea să trăiți și dați unui nou președinte șansa 

de a fi alături de voi. 

9. România a fost mereu împărțită, în istoria ei, între Orient și Occident, între Est și Vest. 

Această nehotărâre ne-a ținut mereu în loc. Tot întrebându-ne încotro s-o luăm, ne-am ratat 

             adesea prezentul. Mergeți la vot și arătați că vreți să urmăm singurul drum posibil, pe care și      

             eu vreau să duc această țară:  spre Occident.  

10. Am iubit și iubesc cărțile. Am făcut din Sibiu capitala europeană a culturii și a artei. Cred în 

forța vindecătoare și salvatoare a educației și a culturii. Mergeți la vot pentru o Românie a 

bucuriei de a trăi într-o țară a culturii, în care fiecare își găsește locul meritat și se simte acasă. 

11. Vreți schimbare în învățământul universitar și preuniversitar? Vreți un președinte care știe ce 

înseamnă sistemul de educație și căruia îi pasă de viitorul vostru? 

 

 Mergeți la vot, dragii mei !  
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