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Dragi elevi, distinși colegi, stimați părinți! 
 

 
Trăim împreună bucuria și emoția unui nou început de an școlar, plin de speranțe și 

încercări. Este un început cu obstacole, cu transformări de sistem și cu provocări.  

Vom funcționa într-o clădire în care se desfășoară lucrări de consolidare și 

reabilitare, după un program special și mai complicat decât ne-am fi dorit, dar care să ne 

permită să rămânem împreună în aceeași locație. Avem bucuria să folosim și spații recent 

renovate și dotate, precum și săli de clasă care-și așteaptă rândul la modernizare. Avem 

parte și de lucrări de construcție în plină desfășurare, ca să simțim din plin că pentru a ne 

fi bine în viitor, trebuie să ne fie mai greu astăzi.  

Ce e de făcut? Ne adaptăm! Continuitatea învățării, a comunicării educaționale sunt 

posibile oriunde și oricând. Dacă în condiții normale accentul comunicării cade pe procesul 

didactic rațional, în vremuri complicate accentul interacțiunilor noastre, profesori – elevi, 

profesori – părinți – comunitate locală,  cade pe emoție, pe susținere și sprijin. 

Chiar dacă în curtea colegiului este un adevărat șantier și nu este acum loc pentru 

momente festive, nimic nu ne împiedică să ne regăsim într-un spațiu pe care noi îl simțim 

protector, un spațiu de continuă tinerețe, unde alegem să revenim împreună: elevi, dascăli 

și părinți, pentru că astfel ne redefinim, ne identificăm prin năzuințe comune, ne împlinim 

unii pe alții și rostuim împreună un sens al devenirii fiecăruia. 

Dincolo de a căuta (și a găsi!) vinovați pentru faptul că de mult prea mulți ani 

clădirea Colegiului Național ”Zinca Golescu” este în așteptarea reabilitării, cu amărăciunea 

că autoritățile nu au fost capabile să identifice soluții optime în tot acest răstimp, avem 

împreună puterea să recunoaștem că am beneficiat de implicarea instituției Primarului din 

Pitești și a Inspectoratului Școlar Județean Argeș ca să vedem luminița de la capătul 

tunelului. Chiar dacă nu există un spațiu în care să vă rostiți acum discursurile festive, 

domnule Primar și domnule Inspector Școlar General, vreau să vă mulțumesc pentru 

implicarea de vara aceasta și pentru vizitele repetate la ”obiectivul Zinca Golescu”, precum 

și pentru faptul că în locul festivismului propagandistic ambalat în discursuri ieftine care 

poate aduce capital de imagine, ați ales inițiativele constructive și sprijinul real.  
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Mulțumim Asociației de părinți a colegiului nostru pentru implicare, pentru 

suportul constant și pentru tot ce am reușit împreună. Mulțumim pentru calitatea reală de 

parteneri în educație. Considerăm că cei mai mulți dintre părinții elevilor noștri au înțeles 

că școala nu poate fi  confundată cu puternicul Atlas, considerându-se că pe umerii ei se 

poate sprijini întreg cerul educației.  

Rămân și problemele legate de provocările la care este supus întreg 

sistemul de educație și școala românească în ansamblul ei care se tot reformează 

de ani buni, inevitabil obligată să facă față unei lumi în schimbare. Nu ne rămâne decât să 

sperăm că de această dată reformatorii în învățământ vor reuși să surprindă direcția 

corectă și ritmul de transformare al învățământului românesc, oferindu-ne un sistem 

coerent de orizonturi.  

 Este nevoie de mult curaj și pentru că anul acesta trebuie să ne asumăm  

derularea unor proiecte  de pilotare, Colegiul Național ”Zinca Golescu” fiind bază  de 

practică pedagogică și pentru mentorat didactic, școală pilot pentru implementarea 

catalogului electronic și școală pilot pentru descentralizarea curriculară la nivel liceal – 

clasa a XII-a. Cred că provocarea cea mai puternică va fi să ne dezvățăm de felul în care 

învățam anterior și să reînvățăm o conduită educațională dintr-o altă paradigmă și din 

perspectiva transformărilor de sistem. 

 Dragi elevi vă îndemn să aveți încredere  în forțele proprii, să folosiți rațional orice 

moment al procesului educațional pentru a acumula cunoștințele necesare, pentru a vă 

afirma și, în același timp, pentru a răscumpăra eforturile părinților și profesorilor. 

Elevilor claselor a V-a și a IX-a le urez ”Bun venit în familia noastră comună!” – 

Colegiul Național „Zinca Golescu” Pitești. Vă doresc sete de cunoaștere, să prindeți drag de 

carte, colegi, școală și profesori, să aveți curajul de a vă căuta, de a vă găsi și de a zbura 

în cerul vostru cel mai înalt cu putință! 

Dragi colegi profesori,  vă doresc sănătate, rezultate remarcabile în activitatea 

profesională, un an rodnic și plin de frumusețe, vigoare și multă putere de muncă. Mă 

adresez tuturor să fim responsabili, uniți și consecvenți, colegiali și corecți, să parcurgem 

acest an școlar cu demnitate, onestitate și verticalitate. 
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Stimați părinți, vă doresc să aveți parte de liniște, pace, căldură, bunăstare și 

credință în ziua de mâine. Sperăm că relația cu profesorii să fie una armonioasă și 

constructivă, iar dorința Dumneavoastră de bine pentru copii să fie răsplătită prin rezultate 

bune și foarte bune la învățătură. 

Mulțumesc tuturor cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar, personalului 

nedidactic, părinților și autorităților locale pentru pregătirea instituției pentru noul an 

școlar, pentru tot ce au făcut, dar mai ales pentru ceea ce vor face pe drumul devenirii 

noastre.  

 

Singura atitudine care ne onorează este cea pozitivă, de solidaritate și respect 

pentru eforturile fiecăruia dintre noi, de a ne păstra încrederea în sensul muncii noastre și 

speranța că împreună nu e doar un slogan care dă bine, ci și o realitate pe care o 

construim constant. 

 

 

 

Cu profund respect, prof. Silvia Marinescu,  

director al Colegiului Național ”Zinca Golescu” Pitești 
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