
De cât timp profesați?
Profesez ca învățătoare încă din anul 1999, 
de când am absolvit Colegiul Pedagogic 
”Gh. Lazăr” din Cluj- Napoca.

Ce anume v-a determinat să luați deci-
zia de a urma o carieră de învățător?
Încă din copilărie visam la a fi dăscăliță. 
Obișnuiam să mă joc ”de-a școala” cu ju-
căriile mele. Le așezam în ”bănci” pe te-
rasa din curtea casei și le predam lecțiile 
scriind pe o tablă improvizată (poarta de 
la intrare în curte avea o porțiune netedă, 
care îmi permitea să scriu cu creta). Mai 
greu îmi era în momentul în care trebuia 
să invit la tablă câte un ”elev”. Jucam ro-
lurile fiecărui copil; inclusiv tonalitatea vo-
cii mi-o schimbam atunci când ”răspun-
deau” elevii.  
Întotdeauna am văzut meseria de învățător 
ca fiind una extrem de specială. Ca să prac-
tici această meserie e nevoie de multă răb-
dare, curaj, creativitate, empatie și bine-
nțeles, vocație. E un sentiment minunat să 
știi că poți aduce o schimbare în viața ele-
vilor tăi și poți contribui la dezvoltarea 
personalității lor. 

Care sunt satisfacțiile pe care vi le adu-
ce această profesie?
Eu cred că atunci când practici o meserie 
cu pasiune și dăruire, satisfacțiile sunt ne-
numărate.
În munca mea cu elevii, găsesc satisfacție 
zi de zi, în micile realizări ale copiilor. De 
exemplu, dacă astăzi, unul dintre elevi a 
reușit să transcrie corect un cuvânt (și până 
ieri nu reușea să facă asta singur), pentru 
mine e o mare satisfacție. De asemenea, 
îmi aduc o stare de bine toate momentele 
acelea când văd sclipirea din ochii copii-
lor (când sunt entuziasmați de un anumit 
subiect, când reușesc să finalizeze o anu-
mită sarcină, când pot să-și lege singuri 
șireturile). Fiecare reușită a elevilor mei este 
o satisfacție pentru mine.
Mi-amintesc și acum cu bucurie în suflet o 
situație când în clasa pregătitoare stabili-
sem zilnic un moment de citit, individual. 
Fiecare copil își lua o carte din biblioteca 
clasei și încerca să descopere singur tai-
nele cititului. La un moment dat, în liniștea 
clasei s-a auzit exclamația: ”Ce tare-i să 
citești!”. Asta înseamnă satisfacție pentru 
mine…
Sentimentele de bucurie și satisfacție le 
trăiesc și atunci când îi văd pe micuții mei 
elevi că se ajută unii pe alții sau își cer ier-
tare pentru anumite comportamente nepo-
trivite. E atât de important să deprindă 
aceste valori încă de mici…

Sunteți parte din programul Școala 
siguranței Tedi: Ce anume v-a determi-
nat să vă înscrieți în program?

Consider că SIGURANȚA ar trebui să fie o 
prioritate pentru noi toți. Am descoperit că 
Programul ”Școala siguranței Tedi” vine în 
sprijinul elevilor, părinților și învățătorilor 
cu o serie de activități educative privind 
siguranța copiilor (acasă, la școală, pe stra-
dă, în vacanțe, în mediul online) și m-am 
decis să mă înscriu în program fără nicio 
ezitare. M-au atras în mod deosebit mate-
rialele educative gratuite (cărțile de colo-
rat, broșurile, pliantele informative) puse la 

dispoziție de către organizatorii programu-
lui, care sunt de un real sprijin în proiecta-
rea activităților desfășurate cu elevii. De 
asemenea, găsesc foarte utile și resursele 
oferite de site-ul scoalatedi.ro (filmulețele 
educative, jocurile). 

Ce beneficii aduce programul elevilor 
dvs?
Elevii mei sunt tare entuziasmați să învețe 
despre SIGURANȚĂ alături de Tedi, care 
le pregătește activități distractive, atracti-
ve și muuuulte jocuri. Deoarece la aceas-
tă vârstă copiii percep pericolele într-un 
mod mai puțin conștient, consider că toa-
te experiențele de învățare oferite de acest 
program îi ajută pe elevi să-și dezvolte 
abilități de viață solide / relevante, cu pri-
vire la siguranța lor și a celor din jur.

Dacă ați fi elev, ce v-ar plăcea cel mai 
mult la acest program?
Aș aprecia participarea specialiștilor la 
activitățile din cadrul programului (polițist, 
psiholog, medic etc.) și m-ar bucura toate 
momentele din timpul lecțiilor, axate pe jo-
curi și povești. 

Aveți feed-back si din partea părinților?
Desigur. După fiecare lecție susținută cu 
elevii în cadrul programului, trimit părinților 
poze și detalii cu privire la activitatea 
desfășurată (scopul lecției, modul de  

implicare al copiilor, lecțiile învățate etc.). 
Feedback-ul părinților a fost mereu bine-
venit. Încă de la începutul programului, unii 
părinți mi-au cerut sugestii despre modul 

în care pot accesa resursele de pe site-ul 
scoalatedi.ro și de fiecare dată au realizat 

alături de copilași activitățile Împreună cu 
părinții, sugerate în broșură. 

Care sunt amintirile dvs. din clasa I? 
Cum era siguranța în acea vreme? Cine 
vă oferea cele mai multe informații des-
pre siguranță?
Mi-amintesc cu nostalgie de momentul în 
care am scris prima dată cu stiloul. Mi s-a 
părut extrem de greu. Îmi obosea mâna și 
mereu mă plângeam că eu nu voi reuși să 
folosesc stiloul niciodată. 
O altă amintire din clasa I este legată de 
primele note pe care le-am avut trecute în 
carnetul de elev. Am obținut o notă de 8 și 
una de 9. Eram tare fericită că am două 
note. Majoritatea colegilor mei aveau o sin-
gură notă - fiecare câte un 10. 
Tot din clasa I păstrez cu sfințenie renumi-
ta poză alb-negru, cu stiloul în mână. Este 
o fotografie în care părul îmi stă vâlvoi și 
mâinile îmi sunt murdare de cerneală. Mi-e 
tare dragă această poză…
Cât despre siguranță, nu-mi amintesc ca 
în școală să fi avut activități pe această 
temă. Singurele sfaturi/ informații privind 
siguranța, le-am primit de la părinții mei. 
Acum, când privesc în urmă, mă gândesc 
că în copilărie practicam atât de multe jo-
curi periculoase (Țară, țară, vrem ostași!, 
Lapte gros - de exemplu) și nu ne-am pus 
niciodată problema că ne puteam răni. 
Desigur, în vremea copilăriei mele, perico-
lele erau de altă natură (comparativ cu vre-
murile actuale). Faptul că acum se pune 
mai mult accent pe educația privind 
siguranța (fizică, emoțională) este un lucru 
extrem de bun. 

La ce vă gândiți în fiecare dimineață 
când intrați în clasă?
Îmi doresc să fim bine cu toții (elevi, părinți, 
cadre didactice) și primul gând care mă în-
cearcă în fiecare dimineață (la intrarea în 
clasă) este acela ca toți elevii mei să fie 
prezenți la școală, sănătoși. 

Cum doriți să-și amintească elevii, pes-
te ani, de dvs.?
”Am avut o învățătoare care a avut grijă de 
mine, m-a sprijinit, m-a încurajat, m-a va-
lorizat, mi-a dovedit că pot mai mult și mi-a 
fost mereu aproape (la bine, dar mai ales 
la greu). Am avut o învățătoare care m-a  
iubit.” 
Dacă elevii mei ar spune asta despre mine, 
înseamnă că am ajuns la sufletul lor și am 
rămas acolo.
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de învățătorde învățător
Profesor învăţământ primar 
doamna Mirela Canonenco, 
Şcoala Gimnazială ,,Pavel Dan’’, 
Tritenii de Jos, Cluj

”Am avut o învățătoare 
care a avut grijă de 

mine, m-a sprijinit, m-a 
încurajat, m-a valorizat, 
mi-a dovedit că pot mai 
mult și mi-a fost mereu 

aproape (la bine, dar 
mai ales la greu). Am 

avut o învățătoare care 
m-a iubit.” 

Profesor învăţământ primar 
Mirela Canonenco

Material realizat cu sprijinul 

Școala siguranței Tedi este un program edu-
cativ inițiat și implementat de către compania 
Maspex Romania prin brandul Tedi și care se 
desfășoară în parteneriat cu Ministerul 
Educației și cu Poliția Română prin Institutul de 
Cercetare și Prevenire a Criminalității. 

Acest program educativ se adresează elevilor 
de clasa I şi are ca obiectiv consolidarea 
informațiilor privind siguranța școlarilor care 
s-ar putea confrunta cu pericole în drum spre 
școală, la școală, acasă, în timpul vacanțelor 
sau în mediul online. Mai multe informații găsiți 
pe www.scoalatedi.ro .


