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MESAJ CU OCAZIA DESCHIDERII ANULUI ȘCOLAR 2021-2022 

 

 

Dragi elevi, stimați părinți și colegi, 

Bine ați venit la festivitatea de deschidere a anului școlar 2021 – 2022!  

Începe un nou an școlar special pe care încercăm să îl cosmetizăm pentru a-l 

face „normal” și a ne simți normali. Măștile, distanțarea fizică, dezinfectantul, 

statisticile zilnice, disputele privind vaccinarea, lunga perioadă a stării de 

alertă, ne arată că traversăm o perioadă departe de normalitatea dinaintea 

pandemiei.  

A trecut un an în care toți am încercat să ne adaptăm acestor vremuri speciale: 

- Elevii au învățat să fie atenți în timpul lecțiilor online, să folosească 

telefonul sau calculatorul în scop educațional, să trimită teme online, să 

fie atenți și responsabili cu useri, parole, conexiuni online, fișiere 

încărcate pe platformă; 

- Părinții au învățat să lucreze de acasă și în același timp să supravegheze 

și să-și ajute copiii la lecții; 

- Eu și colegii mei am învățat să folosim tehnologia în activitățile zilnice, să 

înțelegem diferențele dintre educația față-în-față, cea hibridă și cea 

online, să adaptăm permanent strategii didactice, să folosim 

instrumente pe care nu le cunoșteam și de care nu auzisem acum un an 

și ceva.   

Începe un nou an școlar.  

Suntem cu toții puși la punct cu toate acestea? Cu siguranță nu, dar suntem 

mai pregătiți anul acesta față de anul trecut. 



Suntem pregătiți și capabili să facem față tuturor provocărilor care ne 

așteaptă? Nu știu să răspund, dar sunt încrezător că răspunsul ar putea fi DA, și 

mă bazez pe câteva lucruri sigure:  

- dorința copiilor noștri de a învăța, de a cunoaște, de a-și afla limitele,  

- dialogul și colaborarea cu părinții,  

- profesionalismul colectivului școlii noastre,  

- capacitatea marii familii de la Liceul „William Shakespeare” de 

mobilizare și adaptare.  

Toate acestea ne fac mai puternici, mai curajoși, mai încrezători că la finalul 

acestui an școlar vom zâmbi și ne vom bucura de amintirile adunate. 

Începe un an școlar cu multe emoții pentru copiii din clasele pregătitoare, 

clasele a V-a și a IX-a. 

E ca înainte de Crăciun: știi că vei primi daruri, dar nu știi dacă sunt cele pe care 

ți le dorești. Vreau să vă asigur că toți suntem nerăbdători să vă primim cu 

brațele deschise și cu speranța că veți accepta darurile noastre.  

Vă urez să găsiți aici oamenii care să vă inspire în dezvoltarea voastră, prieteni 

cu care să împărțiți bucurii și necazuri și cât mai multă voie bună! 

 

Dumnezeu să ne aibă în grija Sa în fiecare zi! 

  

 

     Timișoara,  

13 septembrie 2021 

Marian Tache 


