
 

Dragi elevi, dragi colegi, stimați părinți,  

 

 

 

Luna septembrie este, în mod tradițional, luna în care se redeschid porțile școlilor pentru un nou început. Ziua de 

14 septembrie 2020 este o zi mare, pentru că are o semnificație religioasă majoră pentru creștini ortodocși ( Înălțarea Sfintei 

Cruci), dar, mai ales, pentru că ea marchează deschiderea anului școlar. 

Din păcate, acest eveniment se va desfășura în condiții atipice. Curtea școlii, care altă dată răsuna de glasurile celor 

care așteptau cu emoție să își revadă colegii și profesorii, dornici să își împărtășească experiențele trăite în vacanță, va fi 

înlocuită de spațiul virtual care nu poate să respire  aceeași emoție, aceeași bucurie a revederii.  

Nu se va mai auzi nici primul clopoțel pentru „ boboceii ”care, cu emoție și teamă, așteptau să fie  conduși de „ Doamna” în 

universal magic al sălii de clasă, unde pe bănci îi așteptau cărțile noi, mirosind a cerneală proaspătă, care îi vor ajuta să facă 

primii pași pe tărâmul cunoașterii. 

Da, anul acesta va fi altfel!  Elevi, profesori, părinți, suntem puși în situația de a face față schimbărilor, de a ne 

adapta. Trebuie să fim creativi, să găsim în noi resurse pentru a putea depăși aceasta perioadă grea cu care ne confruntăm. 

Mai mult ca oricând, acum trebuie să respectăm regulile, să-i respectăm pe cei de lângă noi, să-i protejăm pe ceilalți și pe noi 

înșine.     

Cheia reușitei stă în puterea lui ÎMPREUNĂ, pentru că devotamentul și angajamentul  tuturor - elevi, cadre 

didactice, părinți - vor conduce la SUCCES. Să ne dovedim nouă că SUNTEM ȘI VOM FI NIȘTE ÎNVINGĂTORI!  

Și, în ciuda condițiilor atipice, să trăim  emoția primei zile de școală (indiferent de mediul în care va avea loc) și bucuria 

reîntâlnirii, în spațiul școlii! 

Nu uitați  că doar ÎMPREUNĂ vom reuși să depășim orice obstacol!   

Multă sănătate și succes în noul an școlar! 
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