9 septembrie 2019
Distinși invitați, dragi elevi și profesori, stimați părinți,
Bine ați venit în Liceul Teoretic ”Henri Coandă” din
Craiova, la festivitatea de deschidere oficială a anului școlar
2019-2020!
Mesajul meu se îndreaptă în special către cei 273 elevi
nou-veniți în școala noastră și, cu bucuria revederii, către cei
830 de elevi din ciclurile primar, gimnazial și liceal care au
ales să-și continue împreună cu noi aventura cunoașterii în
Liceul Coandă. 1103 elevi vor fi, iată, cei care vor însufleți
spațiile școlare pe care le vedeți de jur împrejur și care vor
face din liceu și în acest an școlar un loc al devenirii lor prin
educație. Căci aceasta se întâmplă mai cu seamă în liceul
nostru: devenim și creștem prin educație, conștienți de faptul
că învățăm viața întreagă, îmbunătățindu-ne prmanent.
Dragi elevi, veți începe noul an școlar împreună cu o
echipă de 80 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. În acest an școlar fiți atenți la ceea ce vi
se întâmplă în Liceul Coandă, bucurați-vă de ceea ce primiți
de la școală și aduceți-vă tainul vostru la zestrea școlii, pentru
că numai astfel școala poate deveni un loc primitor, în care să
ne simțim ca acasă!
Stimați părinți și dragi bunici, ne bucurăm să vă avem
împreună cu noi și în acest an școlar, dorindu-ne
să continuăm colaborarea și să contăm, așa cum am făcut și
până acum, pe sprijinul dumneavoastră pentru reușita

elevilor noștri. Și când spun reușită mă gândesc mai ales la
profilul lor intelectual și moral, sufletesc în egală măsură, căci
niciun concurs, nicio competiție și nicio diplomă din lume nu
va da unui om calitatea sufletească de care are nevoie pentru
a se simți împlinit în rândul semenilor săi.
Dragi colegi profesori, să transformăm în acest an
școala într-un spațiu în care copiii noștri să se simtă în
siguranță și confortabil, învățând și petrecând timp cu folos
împreună. Pare imposibil în societatea frământată și văduvită
de repere, dar ce a fost ușor în misiunea noastră până acum?
Să umăm cu toții pașii mici, dar necesari ai Sf. Francisc de
Assisi: ”Începe prin a face ce e necesar. Apoi fă ce este
posibil. Apoi ai să-ți dai seama că deja faci ce credeai că e
imposibil”.
Distinși invitați și colaboratori, sunteți aici pentru că
școala noastră contează în comunitatea craioveană, în
aceeași măsură în care spațiul social comunitar vibrează în
noi. Vă invităm la toate activitățile noastre de zi cu zi sau
concepute ca evenimente speciale pentru a vedea spiritul
școlii, viața, sufletul ei și elanul ei ziditor.
Să ne construim împreună viitorul, aici, în Liceul Teoretic
”Henri Coandă”! Să facem și în acest an școlar, special pentru
noi, condelierii, pentru că sărbătorim 30 de ani de existență
ca liceu teoretic, ca povestea să continue…
Așa să ne ajute Dumnezeu!
SUCCES TUTUROR!

