
Mesaj cu ocazia începerii cursurilor anului școlar 2020-2021

adresat părinților, elevilor și întreg personalului din învățământul arădean

Începem  mâine,  14  septembrie  2020,  cursurile  anului  școlar  2020-2021  în  condiții
inedite și în același timp nedorite de nimeni.  Niciunul dintre noi nu a mai trăit o asemena
experiență, dar acum suntem nevoiți să o trăim cu toate greutățile ei și frustrările pe care le
generează aceasta.

Este în interesul copiilor noștri să începem cursurile anului școlar. 

Autorități ale statului, părinți, bunici, elevi și cadre didactice avem datoria să cooperăm
în interesul educării viitorilor membri ai societății noastre.

În acest moment de început vă adresez tuturor invitația la calm și luciditate în abordarea
acestei situații inedite. 

Așa  cum  inaintea  examenelor  naționale  au  existat  acțiuni  care  aveau  ca  scop
subminarea desfășurării lor, acțiuni care doreau cu orice preț să scoată în evidență că nimic nu
este bine, care evidențiau doar pericolul desfășurării  lor și  acum presiunea unor asemenea
acțiuni se face simțită. Examenele naționale s-au desfășurat fără nicio problemă. Vă rog pe toți
să  nu  vă  lasați  atrași  în  asemenea  acțiuni  și  vă  îndemn  pe  toți  la  unitate,  solidaritate  și
empatie.

Stimați părinți,

Înteleg  în  totalitate  temerile  dumneavoastră  legate  de siguranța  medicală  a  copiilor
dumneavoastră care mâine merg la școală. Sunt părtaș la aceste temeri deoarece și fiica mea
merge mâine la  școală.  Însă  vă rog să  nu transferați  către  ei  aceste  temeri,  ci  însuflați-le
increderea că vom trece cu bine și sănătoși peste această perioadă, indemnați-i să respecte
regulile  de  securitate  epidemiologică.  Realizați  acasă  triajul  epidemiologic  inainte  de  a  vă
trimite  copilul  la  școală.  Comunicați  empatic  cu  unitatea  de  învățământ  pentru  a  rezolva
împreună problemele care inerent vor apărea în această inedită desfășurare a cursurilor.



Dragi elevi,

Școala voastră își deschide mâine porțile pentru voi. Este adevărat că debutează în niște
condiții deosebite de care nu este vinovat nimeni. Pășiți cu încredere în școala voastră, trăiți
bucuria revederii cu colegii și cu dascălii voștri. Întreg personalul școlii voastre a făcut eforturi
deosebite pentru ca voi să simțiți cât mai puțin efectele acestei pandemii. Voi trebuie doar să
respectați  minime  reguli  epidemiologice  și  să  învățați.  Vă  doresc  un  an  școlar  sănătos  și
eficient!

Dragi colegi, 

În primul rând doresc să vă mulțumesc pentru modul profesionist  în care ați acționat
până  acum.  Vă  mulțumesc  pentru  eforturile  depuse  în  vederea  pregătirii  unităților  de
învățământ pentru deschiderea cursurilor în anul școlar 2020-2021. Vă îndemn pe toți să fiți
uniți și să dați dovadă de empatie față de elevii voștri. Comunicați empatic și constant cu elevii
și  părinții lor pentru rezolvarea inerentelor probleme care vor apărea în acest demers fără
precedent pe care îl trăim împreună. Aș vrea să fiți de acord cu mine și să acționați în așa fel
încât toată activitatea pe care o veți desfășura în această perioadă să conducă  la creșterea
prestigiului și recâștigarea statutului nostru de categorie socio-profesională cu rol esențial în
dezvoltarea societății românești.

Un an școlar eficient și sănătos tuturor !

Inspector Școlar General al Inspectoratului Școlar Județean Arad ,

prof. Marius Sorin Gondor 

 

 




