
Dragi elevi, 

Stimați părinți,  

Stimați colegi, 

 

Anul 2020 a adus provocări dintre cele mai neobișnuite, la care am fost chemați cu toții 

să răspundem, indiferent de vârstă sau de mediul socio-profesional în care ne desfășurăm 

activitatea. Cu bune, cu rele, cu incertitudini, uneori cu ezitări, cu pricepere sau cu stângăcie, cu 

toții acționăm spre binele celor dragi. Toate sistemele au suportat reconfigurări, toate relațiile 

s-au redimensionat. Lumea întreagă se schimbă.  

Școala și-a depășit de multă vreme zidurile, acum se reconstruiește în mediul digital. 

Școala rămâne o prioritate pentru toți, așa credem, iar eforturile depuse în egală măsură de 

profesori, de personalul auxiliar, de elevi și de părinți nu vor fi zadarnice. Ele se îndreaptă spre 

identificarea de soluții, spre buna colaborare, spre comunicarea rapidă și eficientă, spre 

păstrarea vie a spiritului cunoașterii și a curiozității științifice, mai ales în rândul copiilor.  

Elevii noștri, CTMC-iști buni și foarte buni, își desfășoară activitatea prin accesarea 

gratuită de către școală a pachetului G-Suite. În videoconferințe și în clasele virtuale îi așteaptă 

profesorii, consilierul școlar, personalul auxiliar cu sfaturi, materiale, lecții, teste și, mai ales, 

cu motivația de a crește ÎMPREUNĂ. Învățarea continuă la Colegiul Tehnic „Miron Costin”, 

învățarea ne dezvoltă competențe nebănuite și ne obligă să fim, zi de zi, mai buni! 

De asemenea, comunicarea se realizează în toată această perioadă prin grupurile 

private ale claselor, organizate și gestionate de către diriginți, prin serviciile Secretariat și 

Contabilitate ale unității de învățământ. Serviciul Administrativ din unitatea noastră ia toate 

măsurile pentru ca în perioada următoare activitatea elevilor și a profesorilor în școală să se 

organizeze în cele mai bune condiții, în deplină siguranță. Se respectă toate instrucțiunile, 

măsurile și procedurile oficiale pentru ca elevii din clasele terminale să beneficieze de un climat 

propice în perioada de pregătire și de susținere a examenelor finale.  

Facem un apel către dumneavoastră, stimați părinți, să ne fiți aproape în noul demers 

educativ, să îi sprijiniți emoțional pe copii, să îi monitorizați în desfășurarea activității lor (în 

modul sincron și în cel asincron) în mediul digital. Rezultatele muncii lor vor fi valorificate, cu 

acordul dumneavoastră, constituind premisele încheierii situațiilor școlare din acest an, sperăm, 

cu succes. 

Vă asigurăm pe toți de interesul nostru pentru optimizarea activității, de grija noastră 

pentru fiecare copil în parte, pentru fiecare coleg. Școala noastră, la ceas aniversar (140 de ani 

de la înființare se împlinesc), răspunde dincolo de ziduri și dincolo de porți tuturor elevilor și 

părinților, tuturor nevoilor, prin Oamenii ei, mai mici sau mai mari. 

 

Cu gânduri bune și speranța în mai binele copiilor, 

Director,  

Ana-Maria Zăloagă 

 


