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”Vremurile se schimbășinoiodată cu ele”
Acum un an de zile la ColegiulNațional ”Carol I” din Craiova era mare sărbătoare:
copiiinostricaroliștiluminautărâmuleducației.
Atunci,
îndeschidere,
le
transmiteamfaptulcă,fiecaredintrenoisuntem o poveste.Copiii, asemeneapersonajelor din
desenele animate, sunttineriititani, eroii.Eroii care se bucură de propriaviață, darmai ales care
salveazăvieți.
Înpovesteaminunată,
părințiișieleviiaveaualăturidoamneleînvățătoareșicolegiiprofesori,
mariititani,
mariieroi….mereuaproape
de
miciișitineriititani.
Punteaprimordială
care
ne
uneștepetoțiesteinimaacestorcopiiminunați, chemați la școală cu un ecou bland reverberat de
peșteraeducației. TotulpentruaflareaFrumosului, BineluișiCunoașteriivieții!
Povesteachiar a devenitrealitateși…da, amînvățatsăcredem, am învățatsăsperăm, am
învățatsăiubim, căci: iubireaesteînvățătorul perfect!
Astăzi, într-un context dificilpentruîntreagaumanitate, la câtevaziledupăserbareazileimondiale a
frumosuluișiîntr-un
moment
al
înălțăriispirituale
a
fiecăruiadintrenoi(la
14
septembrieprăznuimÎnălțareaSfinteiCruci),
observăm
cu
multăclaritatefaptulcă,autumnalulciclurilorbiologicedevineautumnalulciclurilorspirituale.
Iaracesteasuntmodalități,
panacee
care
pot
vindecamelancolia,
care
pot
însănătoșisufletulchinuitde ”vremuire”.
Dragilorcolegi, stimațilorpărințișibunici, preaiubițilorelevi, le transmitemaicișiacumfaptulcă,
putemsăneimaginămîntr-un
joc
al
varsteicreatoarecă
ne
uităm
la
întindereamăriișicăîncercămsăscoatem un pumn de apă de acolo. Vomvedeacă, îndată,
apaîncepesă
se
scurgăprintredegetepânăcândmânarămânegoală…aceaapăestepovesteanoastră,
a
fiecăruiadintrenoi. De cândsuntemnăscuți, aceastăapăaleasă, providențială, ni se
scurgemereuprintredegetepânăcând nu maieste. Dar acolorămăn: frumosulșibinele. Noi, toți,
miciișimariititani, învățăm…mereușimereu….învățămînactuleducației, învățămodată cu

viațașiînvățăm de la viață. Omul, indiferent de varstă, trăieștepentruaceacană de apă care
îialunecăprintredegete. Iarfiecare moment care trece nu a maifostșinu se mairepetă.Omul,
copilul, profesorulșipărintele de astăzi nu maiestecel de ieri. Dar, cu siguranță,
acesteschimbărisuntdevenireaomuluidăruitceluilalt, omului care iubește ”a fi”.
A
FI:
acestaesteColegiulNațional
”Carol
I”
din
Craiova!
Modulîncare
au
fosttrăiteșiexperiatevremurileînspiritul
”
Carol
I”
suntdovadaistoriei,
educației,
performanțeiîncunoaștereșiviețuire. Școalanoastrăaavutși are o noblețeintelectuală, care a
respectatmulticulturalitatea, plurilingvismul, știința, culturașiafirmareavalorilornaționaleîn
Europa șiînlume cu strălucire. Suntemdatori A FI recunoscătoriși a prețuitoțicaroliștii de ieriși
de astăzi: dumnealorșidumneavoastrăîmpreună cu noitoțisuntemfundația, stâlpii de protecție,
cupola șicălauza a generațiișigenerații de eroiintelectuali. Și bine este SĂ FIM ÎMPREUNĂ: la
bine,
darmai
ales
înacestemomentegrele.Dacăvomtrăiînspiritul
”Carol
I”
șivomînvățaînspiritul”Carol I”vom fi cu toții ”regi”, regiai EDUCAȚIEI.
Acumestedespreviațăîneducație…o nouăfilă a viețiiîn care pășim cu încrederepentrucă:
suntețiminunați,
eroiinostrimicișimari!
Suntețiunicișivețirămâneunici!
Rămânețiînluminacunoașterii, priviți cu responsabilitatetimpultrăiriinoastreșifaceți din el
untezaurpentruvremurileviitoare! Noi, Carol I, am fostaici. Noi, Carol I, suntemaici. Noi, Carol I,
vom
fi
aici.
Mândricăsuntemromâni!
Mândricăsuntemolteni!
Dar,
mândricăsuntemColegiulNațional ”Carol I” din Craiova!
Așdorisăaduccâtevaprecizări cu privire la faptulcă, astăzi, 14 septembrie 2020, începând cu ora
820vomdeschideanuluișcolar 2020-2021. Claselepregătitoare, clasele a V-a șiclaselea IX-a vor fi
prezente integral la școală conform planificăriirealizateînzilele de lunișimarți.
Toatecelelalteclasevorvenila
școalăîmpărțitepegrupeînacestedouăzile.
Începând
cu
ziuamiercuri, 16.09.2020, toateclaselevorveni la școală conform scenariului 2 aprobat de
cătreșcoalanoastră. Părințiișieleviișcolii au fostconsultațișiinformați cu privire la
toatedeciziileluateînaceastăperioadă.Proceduraproprie, procedura de acces, traseul bine
definit,repartizărilepeclase, mesajulcabinetului medical, recomandărilemedicale, formularul de
accord, graficul de igienizare, instrucțiunileșiprogramulșcolii au fosttransmiseînziua de vineri, 11
septembrie,
tututorangajațilorșcolii,
părințilorșielevilornostri,
toateacestedocumentefiindpostateșipe site-ulcolegiului.

Întoatăaceastăperioadăanterioarădeschideriioficiale
încontextulpreveniriiîmbolnăvirilor cu Sars-CoV-2, s-au realizat:

a

cursurilor,

- lucrări de reparație a curțiiinterioareprinmontareastâlpilor de iluminatpetoatăbazasportivă,
astfelîncâteleviisă-șipoatădesfășuraactivitățile sportive petoatecele 4 terenuri de sport;
- lucrări de reparație a sălilor de curs înȘcoalaMică- parterșietaj 1;
- lucrări de reparațierampăpentru a coborîpebazasportivă;
- lucrări de modernizarecaselor- montarevideoproiector, ecran de proiecțieși laptop în 25 de
săli de curs(finalizate);
- lucrări de montare a
învățământprimar(finalizate);

panourilor

de

plexiglas/policarbonatpentrutoateclasele

de

- lucrări de montare a panourilor de plexiglas/policarbonatpentrutoatecelelalteclase(termen de
finalizare- 1 octombrie);
- lucrări de realizare a conexiunii la internet prin wireless înȘcoalaMică(finalizate);
- lucrări de realizare a conexiunii la internet
toatecorpurile(termen de finalizare- 1 octombrie);

prinfibrăopticăîntoateclasele

din

lucrări
de
dotare
a
tuturorsălilor
de
curs
cu
laptopuriși
camera
pentruasigurareadesfășurăriiorelor de curs înregimon-line sincron(termen de finalizare- 1
octombrie);
- lucrări de achiziționareșimontare a tuturormaterialelornecesareprivinddezinfecțiașiigiena;
- lucrări de dezinfecție, igienizare, dezinsecțieșideratizareîntoatecorpurileșcolii;
Aducempeaceastăcale sincere mulțumirituturorinstituțiilorcolaboratoare, caroliștilor de
ieriși de astăzi, mass-medieișituturorcelorimplicațiînrealizareaacestordemersuri.

