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  Începutul acestui an de școală a fost diferit. Mi l-am imaginat într-o 

multitudine de moduri până să pășesc pentru prima dată, din nou, pe 

holurile școlii. Gândurile incerte îmi zburau în toate direcțiile, nu 

știam ce așteptări să am și cum să privesc totul dintr-o nouă 

perspectivă. Întreaga noastră viață s-a schimbat acum, iar eu consider 

că trebuie să ne adaptam și să acceptam această situație. Spre marea 

mea bucurie, căldura și încurajările cu care am fost întâmpinați de 

către toți profesorii noștri dragi, m-au ajutat să mă reintegrez foarte 

repede în ambianța școlii.  

 În general, sunt o persoana pozitivă, care încearcă să privească 

partea plină a paharului. Din fericire, școala noastră a fost declarată 

în scenariul verde, iar noi ne-am întors din prima zi in sălile de clasă. 

Mă simt norocoasă ca am posibilitatea să merg la școală fizic, să am 

un pupitru dezinfectat, de asemenea, colegi și profesori care se 

respectă, purtând zilnic măștile. Din păcate, în multe școli din țara 

noastră, prezența fizică nu este posibilă datorită numărului mare de 

îmbolnăviri.  

 Cred cu tărie că întoarcerea noastră la școală este un mod bun 

de a ne reînnoda relațiile sociale cu colegii, relații vitale pentru 

sănătatea mentală a fiecăruia. La început, am avut temeri, 

incertitudini și o oarecare doza de neliniște, dar am avut mereu 

încredere că Dumnezeu mă va păzi, că îmi va da gândul bun și 

puterea să respect toate cerințele de protecție.  
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 În această perioadă, moralul fiecăruia este foarte important, pentru 

că liniștea și calmul sunt esențiale într-o situație de criză. Încerc să iau 

totul ca pe o provocare, să fiu optimistă și cu zâmbetul pe buze 

mereu, pentru a ajuta orice persoană să nu își piardă speranța.  

 Este important să vedem acest virus ca pe o încercare mai 

dificilă decât confruntările cotidiene și să încercăm să ne continuăm 

viețile într-un ritm normal. Totuși, trebuie să fim conștienți de 

pericolul infectării cu acest virus și de importanța protecției, atât 

pentru noi, cât și pentru cei dragi nouă. 

 Nu sunt o persoana foarte dramatica în general, dar pot admite 

că îmi este dor de timpurile în care contactul uman era o 

recomandare, nu o restricție! 
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