
Dragi elevi și părinți,  

Stimați colegi, 

 

Așteptăm emoționați cu toții începerea unui nou an școlar. Prichindei, adolescenți, 

adulți, ne vom regăsi de mâine în sanctuarele învățăturii și vom retrăi zi de zi bucuriile 

cunoașterii. 

Vom fi din nou împreună și nici o mască nu va putea să ascundă zâmbetul din ochii 

profesorilor care îi vor aștepta în școală pe învățăcei cu brațele sufletului deschise. 

Ne stau în față provocări noi nu numai în privința regulilor impuse de timpurile pe care 

le traversăm ci și în modul nostru de lucru. De mâine suntem cu toții Generația Z, dispusă să 

devină totul. 

Sperăm ca școala noastră să fie casa cunoașterii voastre, locul în care vom crea împreună 

o poveste nouă a Liceului Teoretic ”Miron Costin” Iași,  o îmbinare unică de caractere 

desăvârșite. 

Avem încredere că am făcut tot ce am putut ca să vă primim într-un loc sigur,  curat și 

plin de căldură.  

Vrem să oferim prietenie, sfaturi și înțelegere pe lângă multele și necesarele cunoștințe 

științifice. Sperăm să respectăm cu toții regulile ca să putem rămâne sănătoși și capabili să 

învățăm. 

Vrem să continuăm ceea ce părinții au început și continuă să facă, vrem să vă ajutăm să 

vă atingeți potențialul, să vă sprijinim în transformarea voastră în Oameni, dragi elevi. 

Vrem să fim alături de părinți și ne dorim ca și ei să stea alături de școală, căci altfel nu 

vom putea oferi tot ce e mai bun copiilor. 

Mult succes tuturor elevilor ce încep mâine școala, indiferent în ce format!  

Mult succes tuturor colegilor, răbdare, inspirație și rezistență! 

Cu drag oferim o sugestie: poate ar fi bine ca florile și îmbrățișările să rămână virtuale, 

în timp ce reale să fie doar măștile și flacoanele personale cu substanțe dezinfectante. 
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