
Dragi elevi, stimați părinți, stimați colegi, 

       Anul  școlar 2021-2022 va debuta în condiții atipice, fiind nevoiți să facem față unor 
provocari și  tuturor schimbărilor impuse de contextul în care ne aflăm cu totii. Cadre 
didactice, părinți și elevi suntem nevoiți să ne adaptăm unor reguli mult mai stricte, să 
facem față unor provocări inedite, dar fără să ne pierdem dorința de a ne întâlni și de a 
colabora. 
         Prima zi de școală reprezintă un moment special pentru elevi, părinți și cadre 
didactice, toți intrăm pe poarta școlii cu speranță și emoție. Este un nou început în care 
investim speranțe, retrăind atât bucuria revederii, cât și emoţia primei zile de şcoală, 
pentru cei care trec pentru prima dată pragul Colegiului Economic „V. Madgearu” din 
Bucuresti. 
           Mă adresez în primul rând vouă, bobocilor, felicitându-vă pentru alegerea pe care 
ați făcut-o și cu speranța că vă veți împlini visurile și vă veți forma pentru a deveni oameni 
și specialiști în domeniile pe care le veți alege. 
         Elevilor nostri din celelalte clase le dorim bun revenit acasă, succes în noul an școlar 
și rezultate frumoase la finalul lui. Aveți încredere deplină în puterile voastre, fiți receptivi 
și deschiși, fără să uitați că valorile esențiale care stau la baza educației sunt respectul, 
toleranța, responsabilitatea și bunul simț.  
         Un cuvânt special și pentru elevii claselor a XII-a, pe care îi așteaptă examenul 
maturității. Să vă mobilizați, astfel încât rezultatele să fie pe măsura muncii susținute din 
acești ani, să ajungeți la facultățile pe care le doriți și să ne faceți mândri de voi! 
         Stimați colegi, vă mulțumim pentru munca depusă în anul școlar trecut și vă 
îndemnăm să răspândiți, și mai departe, înțelepciune și iubire, cultivând frumosul, binele 
și adevărul. Nu doar profesionalismul și rigoarea științifică să vă definească actul 
educativ, ci în egală măsură talentul pedagogic, comunicarea afectivă, știința de a 
înțelege vârste diferite, aspirații și idealuri, niciodată aceleași în diversitatea și 
complexitatea naturii umane. 
         Stimați părinți, vă mulțumim pentru efortul zilnic pe care îl faceți în susținerea 
parcursului educațional al copiilor dumneavoastră și vă invit să vă implicați cât mai mult 
în viaţa şcolii. Doar printr-un parteneriat real şi corect între şcoală şi familie vom putea 
avea un învăţământ de calitate și vom putea reuși în demersurile noastre. În dezvoltarea 
unei educaţii autentice pentru viaţă a copiilor noștri este esenţială cultivarea unei legături 
statornice şi a unei cooperări eficiente între şcoală, familie, comunitate locală.  
          Adresăm astăzi mulțumirile noastre și reprezentanților administrațiilor publice 
locale pentru implicarea în buna funcționare a unităților de învățământ, pentru eforturile 
depuse pentru a le asigura elevilor nostri aparatură necesară bunei desfășurări a 
activității în condițiile de astăzi. 
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