
Bine aţi venit! 

Ne aflăm în faţa unui moment deosebit. Este un moment încărcat de emoţii profunde, 

atât     pentru bobocii noştri, elevi la clasa a IX-a, cât şi pentru ceilalţi  elevi şi totodată pentru 

cadrele didactice din şcoală. Este momentul în care, după o binemeritată vacanţă, sunetul 

cristalin al clopoţelului răsună din nou pe holul şcolii. Şi pentru că văd pe chipurile voastre 

emoţiile unui nou început, am să vă spun că şi eu, de fiecare dată la început de an şcolar 

trăiesc aceleaşi sentimente ca şi voi  şi  asta de aproape o jumătate de veac încoace. 

La orice nou început de an şcolar, fiecare dintre noi, indiferent dacă suntem elevi, 

părinţi, bunici sau profesori, sperăm ca acesta să fie mai bun decât precedenţii. Filele întoarse  

din calendarul ajuns în luna septembrie ne fac să rememorăm primele zile de şcoală din viaţa 

fiecăruia dintre noi, cu emoţiile, sfiala şi optimismul pe care cu toţii le-am trăit an de an în 

acest anotimp.         

Fiecare început este plin de speranţe, un moment al întrebărilor, dar şi al bilanţului. 

Prima zi de şcoala nu reprezintă doar un prilej de bucurie pentru elevi, părinţi, profesori şi 

comunitate locală, ci şi momentul care certifică importanţa educaţiei în societate. Comunitatea 

modernă şi evoluată nu poate funcţiona echlibrat dacă sistemul de învăţământ nu răspunde la 

dorinţele şi nevoile membrilor ei. 

Învăţământul desfăşurat în cadrul Colegiului  Naţional de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava, a confirmat şi în anul şcolar precedent valoarea tuturor celor care au fost implicaţi în 

sistemul educaţional. Elevii noştri şi cadrele didactice au muncit mult, reuşind să îşi 

depăşească limitele, oferind bucurii şi motive de mândrie prin rezultatele excepţionale la 

olimpiade sau concursuri naţionale şi internaţionale. Nivelul de pregătire al elevilor al 

colegiului s-a reflectat şi în rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat, acestea fiind un 

răspuns la eforturile constante depuse de elevi, profesori şi părinţi. Un învăţământ de calitate 

nu presupune doar ambiţie, perseverenţă şi pasiune din partea elevilor, ci şi dăruire, 

profesionalism şi altruism din partea cadrelor didactice. Mai mult, părinţii sunt cei care 

veghează munca elevilor şi profesorilor, care nu s-ar putea împlini fără sprijinul societăţii 

civile. 

Învăţătura este mijlocul prin care putem atinge cunoaşterea şi pentru a realiza acest 

lucru trebuie depuse eforturi deopotrivă de elevi şi profesori, dar cu sprijinul părinţilor şi al 

întregii societăţi. Aceste eforturi vor fi încununate de  succes datorită noii generaţii de tineri, 

formată şi pregătită pentru noile examene ale vieţii. 

             Voi, spre care se îndreaptă bucuria părinţilor, Voi, care sunteţi boboci promiţători ai 

frumoaselor petale şi culori din familie şi din societate, Voi, dragi elevi şi eleve, sunteţi 

chemaţi să vă aplecaţi cu mare bucurie spre învăţătură, pentru a creşte în valoare şi har, în 

ochii celor dragi şi de a vă umple de darurile înţeleciunii şi ale ştiinţei, atât de importante 

pentru omenire. 

Întreaga perioadă de formare şi modelare începe în familie, unde copiii trebuie să 

înţeleagă şi să se obişnuiască cu dimensiunea educaţiei, care se consolidează ulterior în mod 



organizat în şcoală şi se continuă toată viaţa în relaţiile interumane. Pentru aceste motive, cu 

toţii, de la copil la părinte, la dascăli, avem datoria să ne îndeplinim misiunea. Pentru a atinge 

acest scop,voi, dragi elevi, prin ascultare, muncă şi receptivitate să fiţi dornici de a învăţa din 

ştiinţa dascălilor voştri, ca să creşteţi frumoşi şi înţelepţi. 

Nu în ultimul rând părinţii elevilor trebuie să fie preocupaţi nu doar de grijile 

materiale, care, e adevărat,  ne copleşesc de multe ori, ci să  se implice în această muncă de 

educaţie într-o strânsă relaţie cu şcoala, deoarece, ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră de 

fiecare dată cănd este nevoie. 

Îi asigur pe părinţi de faptul că în cadrul Colegiului Naţional de  Informatică „Spiru 

Haret” Suceava, există resursele umane şi materiale necesare unei instruiri corespunzătoare 

exigenţelor educaţionale actuale. în spatele unui elev dornic să studieze se află un corp 

profesoral profesionist, dar şi familia conştientă de importanţa şi meritele şcolii. Le dorim 

părinţilor să culeagă şi în acest an şcolar roadele efortului depus alături de copii lor. 

Pe de altă parte, noi, distinşi colegi, suntem chemaţi la muncă, purtând 

responsabilitatea de a lumina mintea şi de a sensibiliza sufletul tinerilor aflaţi pe băncile 

şcolii. 

Vă mulţumesc distinşi colegi pentru că aţi reuşit prin munca şi răbdarea dvs. să crească 

prestigiul unităţilor de învăţământ din judeţ şi vă urez sănătate, inspiraţie şi putere de muncă 

în activitatea onorantă şi complexă pe care o desfăşuraţi colegiului. 

Elevilor noştri de toate vârstele le dorim să studieze cu plăcere, să manifeste interes 

pentru lucrurile noi pe care le vor învăţa şi curaj în depăşirea provocărilor intelectuale. 

Viitorul unei ţări este legat de forţa de care dau dovadă tinerii în momente importante ale 

dezvoltării lor, de pasiunea şi determinarea care stau la baza formării lor interioare. 

Mulţumesc  tuturor oamenilor şcolii pentru eforturile pe care le-au făcut în anul şcolar 

precedent spre binele şcolii sucevene! 

Vă mulţumesc pentru că mi-aţi oferit posibilitatea de a vă fi aproape! 

Vă doresc să aveti parte de elevi conştiincioşi, avizi de cunoaştere, pentru că am 

convingerea că fiecare dintre d-voastră este o valoare care trebuie convertită în alte valori! 

Vă doresc din inima multă sănătate şi mult, mult succes!  
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