
 

10 septembrie 2018 

Distinși  invitați, dragi elevi, stimați părinți, 

Cu bucurie și emoție retraită în fiecare an din cei 30 

petrecuți,  ca dascăl, în lumea școlii, în numele echipei 

manageriale vă spun bun venit în  Liceul Teoretic ”Henri 

Coandă” din Craiova, la festivitatea de deschidere oficială a 

anului școlar 2018-2019!  

Mesajul meu se îndreaptă în special către cei 201 elevi 

nou-veniți în școala noastră și, cu bucuria revederii, către  cei 

897 de elevi din ciclurile primar, gimnazial și liceal care au 

ales să-și continue aventura cunoașterii în  Liceul  Coandă. 

1098 de elevi vor fi,  iată,  cei care vor însufleți spațiile 

școlare pe care le vedeți în jur și care vor face din acest liceu 

și în acest an școlar un loc al devenirii lor prin educație. 

Dragi elevi, veți începe  noul an școlar împreună cu un 

colectiv de 78 de profesori, reveniți la școală cu forțe 

proaspete, la care se adaugă personalul didactic auxiliar și 

nedidactic, membri importanți ai echipei care lucrează cu și 

pentru voi. 

Stimați părinți și dragi bunici, ne bucurăm să vă avem 

alături și în acest an școlar, prezența dumneavoastră aici  ne 

îndreptățește să continuăm colaborarea și să contăm, așa 

cum am făcut și până acum, pe sprijinul dumneavoastră 

pentru reușita elevilor noștri. 



 

Distinși invitați și colaboratori, pe site-ul școlii oricine 

dorește are posibilitatea de a analiza oferta educațională și 

facilitățile oferite de Liceul Teoretic ”Henri Coandă”. Acum, 

astăzi, aveți ocazia să faceți un tur in-situ al complexului 

educațional oferit: 8 pavilioane – corpuri de clădiri amenajate 

pentru  cursuri, internate școlare pentru fete și băieți, sală de 

sport, cantină și spălătorie, peste 3000 de metri pătrați de 

facilități puse la dispoziție. Ne-am străduit să le pregătim așa 

cum se cuvine pentru acest început de an școlar. Ele nu 

reprezintă însă decât cadrul pentru ceea ce încercăm să 

clădim cu adevărat aici, în spațiul școlii: un loc în care 

cultivăm valori. E o misiune grea deseori, solicitantă adesea, 

descumpănitoare câteodată, dar este sensul profund al 

rolului nostru aici: acela de a crește oameni prin:                              

C reativitate; O nestitate; A ngajament; N ecesitate;                      

D ăruire ;    A firmare. Într-un cuvânt: COANDĂ. 

Acesta este spiritul școlii. Nu voi înceta să cred cu 

convingere că, asumat de noi toți, elevi, dascăli, laboranți, 

bibliotecari, personal administrativ, el devine viu și                 

astfel  - ziditor. Trăit de fiecare în parte, el poate clădi cu 

folos. Să ne construim împreună viitorul, aici, în Liceul 

Teoretic ”Henri Coandă”! Să facem și în acest an special, anul 

centenarului care a schimbat cursul istoriei românilor, ca 

povestea să continue…                       

Așa să ne ajute Dumnezeu! 

SUCCES TUTUROR! 


