Dragi elevi, dragi părinți, dragi colegi!

Deschiderea noului an școlar, 2020-2021, este așteptată de toți, deși debutează sub semnul
pandemiei!
Am parcurs o perioadă dificilă, care a marcat schimbări majore în viața noastră de zi cu zi,
implicit în viața școlii românești. Dacă nu cu mult timp în urmă priveam oarecum sceptici
desfășurarea actului didactic la nivel virtual, iată că acum ne situăm pe o poziție diferită. Ceea
ce se întâmplă în jurul nostru ne-a determinat să vedem cu alți ochi lecțiile clasice. Am înțeles
că nu mai este posibil să rămânem ancorați exclusiv în realitatea cunoscută până acum.
Nimeni nu se aștepta ca școala - ca noi toți de altfel - să fie obligată să schimbe radical
abordarea actului didactic. Din experiența acumulată până în prezent, putem spune că am
reușit să facem cu bine acest pas. Să ne gândim, în acest sens, doar la perioada în care
Inspectoratul Școlar Județean Prahova a dus la bun sfârșit un proiect inovator – Școala TV – în
parteneriat cu Postul de televiziune Valea Prahovei TV, în care profesori de discipline de
examen, inspectori de specialitate au susținut lecții televizate pentru a compensa perioada
anterioară examenelor naționale, direct afectată de contextul pandemic.
Niciodată perioada începerii unui nou an școlar nu a fost atât de intens urmărită, mediatizată,
așteptată.
Știm toți că, de fapt, întâmpinăm o nouă provocare, una majoră, având în vedere că nu există
precedent în acest sens în școala românească. Ne vom confrunta cu situații inedite, a căror
rezolvare necesită eficiență maximă la nivelul actului managerial, al întregului context
didactic.
Fără îndoială, provocările nu fac altceva decât să deschidă noi orizonturi, ale cunoașterii mai
ales, care duc la noi deschideri. Orice deschidere înseamnă

o nouă speranță, înseamnă

încredere în ziua de mâine, înseamnă o cale spre succes!
Este ceea ce ne dorim nouă tuturor la acest important debut de an școlar!
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