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Ploieşti, 11 septembrie 2017
Dragi elevi, dragi dascăli, dragi părinţi,
Într-un plan simbolic, septembrie devine inevitabil sinonim cu începutul sau cu
revenirea. Purtând în suflete culorile verii, ne reîntâlnim pentru a începe un nou an
şcolar. Gândurile noastre se îndreaptă spre toţi cei care, de luni, 11 septembrie, umplu
de viaţă incintele şcolilor prahovene: elevi, cadre didactice şi părinţi.
Începerea şcolii este, în esență, un prilej de bucurie. Rememorăm reuşitele din
anul anterior- rezultate la competiții şcolare, la examene (deopotrivă ale elevilor şi ale
dascălilor) -care au făcut ca județul Prahova să fie in topul performanței în educație, şi îi
felicităm pe toti cei care se mândresc cu ele şi ne-au adus bucurie.
Şcoala este locul fundamental al devenirii noastre, locul în care ne întâlnim cu
ceilalți, depăşim propriile individualități şi singurătăți, învățând lecția comunicării, a
deschiderii spre cei din jur, dar şi spre marele univers. Şcoala înseamnă, în egală
măsură, cunoaştere, ştiință, cultură, dar şi morală, spiritualitate, dragoste.
Desigur, orice început este anevoios. Întregul parcurs şcolar va fi, pentru noi toțielevi, părinți şi cadre didactice - o provocare. Dar, cu răbdare, cu determinare şi cu
satisfactia reuşitelor acumulate, şi anul scolar 2017-2018 va fi un pas temeinic, hotărâtor
făcut în pregătirea întru verticală devenire a celor ce vin sau revin pe băncile şcolilor.
La inceput de drum şcolar, ne exprimăm încrederea în dăruirea si competenta
educatorilor, în buna lor credință şi în puterea de a modela personalități, de a oferi
modele de viață şi profesie. În faţa acestei uriaşe responsabilităţi, îndemnul pentru
fiecare dascăl este să nu renunţe la a investi în vieţile elevilor cunoaştere, valori şi
idealuri înalte, să nu se lase influenţaţi de vremuri, ci să se ridice deasupra lor.
În faţa aceleiaşi responsabilităţi, vă invităm, dragi părinţi, să va implicați activ în
educaţia copiilor, să fiți prezenţi în viaţa şcolii, în strâns parteneriat cu ea. Astfel, ne
vom bucura împreună, la sfârșitul anului școlar, văzând satisfacția care va licări în ochii
copiilor noştri.
Dragi copii, dragi elevi, vă oferim provocarea competiţiei, a muncii, a disciplinei
şi a studiului cu seriozitate.Voi sunteţi sensul existenţei noastre ca dascăli, voi sunteţi
cei în care ne investim astăzi cu dăruire şi speranţă pentru un mâine pe care îl dorim
altfel- mai atractiv, mai sigur.
Cu cele mai bune gânduri şi speranțe, vă urăm tuturor celor ce vă aflați în şcolile
prahovene, le sprijiniți sau le coordonați, un an şcolar bun, cât se poate de bun!
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