
Iubiți copii și elevi, 
Stimați părinți, 

Dragi colegi, 

 
Parcurgem o perioadă în care, în condiții normale, fără atâtea restricții la care 

suntem supuși de peste trei luni și pe care nici măcar nu puteam să ni le imaginăm 

înainte de pandemia COVID 19, ne-am fi întâlnit în cadre festive pentru a ne bucura 

împreună de rezultatele obținute de elevii și profesorii școlii noastre,  rod al 

eforturilor depuse pe altarul educației în anul școlar 2019-2020. 

Până  la începutul lunii martie, nimic parcă nu prevestea schimbarea majoră a 

modului în care avea să continue anul școlar început în septembrie trecut. 

Încheiasem primul semestru, se derulau fazele locale ale olimpiadelor și 

concursurilor școlare, celebrasem 8 Martie – zi de sărbătoare pentru  femeile din 

lumea întreagă, ne îndreptam frumos și sigur spre anotimpul primăverii -  simbol al 

renașterii, al energiilor revitalizatoare, al restartării proiectelor.   Inițial, vestea 

suspendării cursurilor nu ne-a îngrijorat foarte tare, sperând că aceasta va fi pentru 

o perioadă de 2-3 săptămâni, urmată apoi de vacanța de primăvară, perioadă 

suficientă, credeam, pentru a reveni la normal. Am început prin a ține legătura cu 

elevii, prin a le repeta lor și părinților cât de important este să respectăm regulile 

impuse  și recomandările autorităților și că numai uniți vom reuși să depășim această 

perioadă și să reluăm cursul firesc al vieții! 

 Ne-am dezmeticit puțin și încet-încet ne-am creat grupuri pe diverse platforme, 

am postat lecții, am corectat teme, am trimis și primit zeci-sute de SMS-uri, emailuri, 

imagini, link-uri, am asigurat legătura cu elevii chiar prin  poștaș, prin magazinul din 

sat sau prin vizite ale cadrului didactic până la poarta locuinței elevului. Speranțele 

de atunci erau că vom reveni la școală după vacanța de primăvară când totul ar fi fost 

dat uitării. Din nefericire, nu a fost așa! Decizia suspendării cursurilor până în toamnă 

a căzut ca o ghilotină, iar noi  a trebuit să ne adaptăm mai rapid la noile condiții și să 

încercăm, dacă nu să maximizăm eficiența activităților didactice, atunci măcar să 

minimizăm pierderile.  

  Cu toții am făcut eforturi mari pentru a înțelege ce ni se întâmplă și a încerca să 

facem față cât mai bine cu putință noilor provocări. Ne-am confruntat ba cu lipsa 

conexiunii la internet sau a echipamentelor pentru unii elevi și profesori, ba cu 

calitatea slabă a semnalului telefonic sau de internet, ba cu riscul ca, sub  pretextul 

școlii on-line, copiii să-și petreacă prea  multe ore în fața dispozitivelor și să dezvolte 

o dependență nocivă de aceste tehnologii. Nu știam cum  se vor desfășura Evaluarea 

Națională și Bacalaureatul, sau dacă se vor mai susține. În ciuda mulțimii de  

incertitudini, de informații contradictorii venite pe diverse canale, în pofida tuturor 

lipsurilor, considerăm că pe ansamblu la Borca s-au desfășurat activități de învățare 



la niveluri mulțumitoare, astfel încât golurile în  achizițiile elevilor sunt minime și vor 

fi recuperate cu ușurință. 

 Dincolo de temeri și restricții, atitudinea corectă și sănătoasă este aceea de a 

fructifica experiențele pozitive din această perioadă. 

Elevii, cu siguranță, au descoperit alte valențe ale noilor tehnologii și că a 

comunica înseamnă mult mai mult decât o simplă postare pe o rețea de socializare.  

Evaluarea relațiilor cu colegii, cu prietenii nu se reduce numai la a primi sau nu un  like 

la o fotografie postată, ci înseamnă mult mai mult de atâta. Au învățat poate să 

gestioneze cu mai multă responsabilitate timpul propriu, să respecte termene, să 

rezolve sarcini într-un timp dat pe diverse platforme. Au redescoperit, sperăm, lectura, 

sportul, plimbările în aer liber, frumusețea unui timp mai consistent petrecut în familie. 

Cei care sunt în ani terminali și se pregătesc să susțină examenele naționale, cu siguranță 

că au devenit mult mai responsabili față de parcursul lor în viață și conțienți de faptul că 

acest drum include învățarea continuă. Un gând aparte se îndreaptă către absolvenți, 

cărora le mulțumim că au ales școala noastră pentru ciclul de învățământ pe care l-au 

finalizat. Sperăm că ați avut condițiile necesare unei bune dezvoltări și orientări școlare, 

că în anii petrecuți aici ați turnat  o fundație solidă  pe care veți înălța construcțiile 

voastre viitoare și că veți reveni la școală ca acasă, ori de câte ori veți dori, cu gânduri și 

vorbe bune despre ceea ce a reprezentat, sperăm, a doua voastră familie. 

 Pe toți vă felicităm și tuturor vă dorim mult succes!  

Părinții au trebuit să fie mult mai aproape de copii și așa afectați emoțional de 

lipsa întâlnirilor fizice cu dascălii lor, cu colegii sau prietenii. În pofida inerentelor 

probleme de serviciu ori de natură financiară, ca noi toți, au asimilat multe cunoștințe 

noi și au descoperit oportunități de învățare oferite de TIC. Au petrecut poate mai mult 

timp în familie, au abordat împreună probleme amânate mult timp și au redescoperit 

frumusețea comunicării familiale dincolo de mijlocirea tehnologiilor. 

 Vă mulțumim și vă asigurăm de întreaga noastră considerație! 

Cadrele didactice de la Liceul ”Mihail Sadoveanu”- Borca , au făcut eforturi mari 

pentru a încerca să facă uitată elevilor mulțimea restricțiilor, să contracareze afectarea 

emoțională a copiilor. Unii am realizat liste în telefon, grupuri în diverse aplicații 

informatice, alții clase pe platforme de e-learning sau am desfășurat întâniri în timp real 

în sistem videoconferință.  Dacă unii dintre noi eram poate familiarizați cu astfel de 

noțiuni, alții au plecat de la un nivel scăzut în ceea ce privește stăpânirea acestor 

tehnologii și au făcut eforturi foarte mari, demne de toată lauda, însă și rezultatele au 

fost pe măsură. Avem proprietatea termenilor atunci când afirmăm fără nicio ezitare că 

la școala noastră s-au făcut progrese foarte mari în folosirea tehnologiilor pe care se 

bazează așa-numita ”școală online”.  



Pentru eforturi, pentru devotament, pentru perseverență,  pentru progrese și 

pentru rezultatele elevilor pe care îi coordonați, vă mulțumim, vă felicităm, vă 

asigurăm de prețuirea noastră  și vă dorim mult succes în continuare! 

Mulțumiri speciale îndreptăm către colegii din cadrul personalului didactic 

auxiliar și nedidactic, supuși și ei acelorași provocări și restricții noi. Le mulțumim, îi 

încredințăm de respectul nostru, le reamintim că sunt verigi foarte importante în 

școală și că fără munca lor organizația noastră nu și-ar atinge obiectivele. Vă dorim 

multă sănătate și succese în viața profesională și personală!  

Conducerea școlii a încercat să facă față cât mai bine situației. Am pornit de la 

ideea de a ne păstra cu toții calmul, de a risipi fricile/incertitudinile prin informare, 

printr-o comunicare eficientă cu elevii, părinții, profesorii.  Pentru aceasta am creat 

grupuri pe diverse platforme sau aplicații, am desfășurat inventarieri TIC pentru elevi și 

profesori, am elaborat proceduri pentru revenirea la orele de pregătire a examenelor 

naționale, am cerut, poate prea mult, uneori și în zile libere, completarea a diverse 

formulare. Am insitat pe ideea că dacă, din păcate, continuă starea de distanțare ( fizică) 

socială, din fericire, va trebui să continuăm eforturile de apropiere intelectuală, 

spirituală, având astfel și oportunitatea de a evalua individual și   firește,  obiectiv, 

calitatea relațiilor/ activităților sociale pe care le desfășuram înainte de această perioadă 

restrictivă. Considerăm că a fost o datorie, dar și o onoare, pentru noi să organizăm 

cât de bine cu putință actul educațional în această perioadă, nivelul la care am reușit 

urmând să-l evalueze în primul rând elevii, părinții și profesorii, iar în al doilea rând 

instituțiile cu atribuții concrete.  

Omul este eminamente o ființă socială și cu siguranță că ceea ce ne-a lipsit mai 

mult în această perioadă a fost viața socială. Să vedem și aici partea plină a paharului! 

Poate așa vom reevalua la adevărata valoare un zâmbet, un salut, o urare care uneori ni 

se păreau banalizate sau stoarse de conținut. Poate așa ne vom face timp să ascultăm 

atunci când ”stăm de vorbă” cu semenii noștri. Poate așa vom cultiva verbul ”a fi” mai 

curând decât ” a avea”. Poate așa ne vom redescoperi, vom scăpa de balastul existențial, 

vom cerne esențialul din cotidian  și ne vom focaliza pe a ne desăvârși fiecare ca 

personalități umane unice, irepetabile, perfectibile dar tinzând mereu spre absolut. 

Chiar dacă par preocupări abstracte sau utopice, depinde de fiecare să găsească 

individual răspunsuri și mijloace concrete pentru a le face realizabile, printr-un balans 

intelectual și acțional continuu între abstract și concret. 

Poate cel mai mare câștig din ultimele luni este că  vom realiza cu toții că niciodată 

școala on-line nu va putea înlocui în integralitate școala clasică, dar că unele activități se 

pot desfășura mai eficient în mediul virtual. Poate așa vom realiza cât de importante în 

viața unei națiuni sunt educația și sănătatea și le vom trata ca pe domenii prioritare, nu 

doar la nivelul lozincilor, ci și al realizărilor concrete, nu pe termene scurte, ci pe termene 

lungi, dincolo de ciclurile electorale. Poate așa...  



Poate așa vom prețui  o urare  de sănătate, bucurii, viață lungă presărată cu 

succese! 

Urare pe care o fac cu sinceritate și căldură tuturor celor ce sunt, de fapt, Liceul 

”Mihail Sadoveanu” – Borca și care sunt convinși că numai prin educație putem avea o 

viață mai bună: copii, elevi, părinți și bunici, cadre didactice. 

Vacanță plăcută! Ne revedem în septembrie la școală! Doamne-ajută! 

 

Borca, 12 iunie 2020 

 

Cu cordialitate, 

                 Prof. V. Amariei 

Director al Liceului ”Mihail Sadoveanu” – Borca, 

 

 

 

 
 

 

 


