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Brege Elena Viorica, profesor
pentru învățământ primar, Liceul
Ortodox ,,Episcop Roman
Ciorogariu”, Oradea, Bihor
De cât timp profesați?
Sunt învățătoare, căci așa îmi place să
spun, nu profesor pentru învățământ primar, de la 1 septembrie 1985, de mai bine
de 36 de ani. Atunci am finalizat cursurile Liceului Pedagogic ”Iosif Vulcan” din
Oradea, iar toamna, la optsprezece ani,
mă aflam în fața unor copii de șase ani.
Și ei, și eu, am pornit alături pe un drum
nou. Nici nu știu cum a trecut atât de mult,
doar când întâlnesc un fost elev, acum și
el cu familie, conștientizez că anii s-au
scurs…Văd în fiecare copilul din bancă
și suprapun acea imagine cu chipul pe
care îl am în față, de parcă totul s-a petrecut ieri.
Ce anume v-a determinat să luați decizia de a urma o carieră de învățător?
Am iubit și iubesc copiii! Iar pentru a fi
învățător acest lucru este, poate, cel mai
important. Dintotdeauna mi-am dorit să
fiu în mijlocul copiilor, să mă ocup de sufletul și de mintea lor în egală măsură, să
îi văd zâmbind, să îi ajut să scrie, să
deslușească primele cuvinte, să îi fac să
înțeleagă un lucru nou, să îi înalț, să le
estompez temerile, să fiu alături de ei și
să le ofer tot ceea ce este mai bun pentru a se forma și a se dezvolta asemenea
florilor.
Care sunt satisfacțiile pe care vi le aduce această profesie?
Unele lucruri nu se pot cumpăra, dar reprezintă totul. Oare ce ar putea fi mai
emoționant decât să fii îmbrățișată doar
pentru o mângâiere, să ți se strecoare în
buzunar sau pe catedră bilețele cu inimioare și declarații sincere, venite din sufletul unui copil, să ți se spună că ești frumoasă și bună, doar pentru că la finalul
unei zile ai reușit, poate, să pui zâmbetul
pe buzele unui copil. A fi învățător nu este
o meserie, este o artă, o vocație, un har.
Trebuie să te dedici cu totul și continuu
celor care te așteaptă dimineața. Trebuie să dai, să faci bine fără să aștepți răsplată sau să ceri în schimb ceva. Pentru
mine, școala a fost și este un balsam...
Iar când faci ceea ce îți place, nu mai simți
oboseala.
Experienţa a peste 35 de ani de activitate în mijlocul copiilor mi-a întărit convingerea că vocaţia de învăţător presupune
aptitudini şi capacităţi intelectuale dar şi
un foc sacru venit să contopească aceste calităţi în folosul celor încredinţaţi spre
formare.
Am căutat întotdeauna să găsesc satisfacţie în muncă: satisfacţia conştiinţei

lucrului bine făcut, satisfacţia din ochii
copiilor ce dezleagă mistere nebănuite,
satisfacţia părinţilor văzându-şi bobocii
înflorind în lumina oblăduitoare a învăţării, satisfacţia celor care m-au format şi a
celor care mă îndrumă, că în faţa clasei
sunt omul potrivit la locul potrivit.
Sunteți parte din programul Școala
siguranței Tedi: ce anume v-a determinat să vă înscrieți în program?
Siguranța copiilor este una din prioritățile
mele, iar acest proiect, prin activitățile
propuse, răspunde acestui deziderat. Temele abordate sunt binevenite și actuale acestor vremuri, atât pentru copii, cât
și pentru părinți și dascăli, iar strategiile
oferite vin în sprijinul însușirii unor
cunoștințe, a unor comportamente moral – civice într-un mod creativ și interactiv. Așa se face că am înscris a doua serie de copii!

”Dintotdeauna mi-am
dorit să fiu în mijlocul
copiilor, să mă ocup de
sufletul și de mintea lor
în egală măsură, să îi
văd zâmbind, să îi ajut
să scrie,
să deslușească
primele cuvinte”
Profesor învăţământ primar
Brege Elena Viorica

Ce beneficii aduce programul elevilor
dvs?
Participarea la acest program aduce copiilor multe beneficii. Prin discuțiile și
activitățile susținute au aflat că multe locuri pe care ei le frecventează pot fi nesigure pentru ei. Chiar și casa, ce ar trebui să le asigure doar liniște și bucurie
alături de cei dragi, le poate ”scoate” în
cale lucruri vătămătoare. Prin materiale
atractive, jocuri variate, îmbinate cu
frumoase activități plastice au învățat cum
pot evita unele situații periculoase astfel

ca învățatul și joaca să fie în siguranță.
Odată cu începerea școlii, copilul care a
împlinit vârsta de șase - șapte ani devine un participant activ al circulaţiei rutiere, fie singur, fie alături de părinți. Iar datoria noastră, a adulților, este aceea de
a-i arăta atât partea luminoasă cât și cea
umbrită a cărărilor lui.
Dacă ați fi elev, ce v-ar plăcea cel mai
mult la acest program?
Îmi place acest program și din postura
de dascăl! Și, cu siguranță l-aș îndrăgi și
dacă aș fi elev. Poate nu aș conștientiza
neapărat tema discutată, dar activitățile
practice, jocurile interactive, cele de rol,
întâlnirea cu alte personae care știu că
se zbat pentru binele meu, m-ar face să
aștept și să mă implic în lecțiile propuse.
Iar când totul faci cu pasiune, sigur vei
ști cum să reacționezi în situații neprevăzute chiar dacă ai uitat titlul lecției!
Aveți feed-back și din partea părinților?
Da, părinții au fost încântați și au apreciat participarea noastră în acest program!
Iată câteva impresii:
Școala Siguranței Tedi este un instrument
deosebit de util, accesibil, atractiv, ușor
de utilizat pentru toți cei implicati în procesul educativ: copii, părinți, învățători.
Temele abordate sunt foarte interesante
și sfaturile aplicabile în viața de zi cu zi.
Conținutul activităților și al materialelor a
fost captivant pentru copii și atent pregătit și prezentat, cu ajutorul doamnei
învățătoare. Mi-am reamintit ca părinte
lucruri importante, am învățat lucruri noi
despre cum să îmi învaț copilul să fie în
siguranță în diverse situații, despre
siguranța corpului, a minții, despre
relaționarea cu colegii, siguranta în pauză, în clasă, traversarea străzii, situații
când copiii rămân singuri acasă. L. I.
Mai mult ca oricând, în secolul „vitezei „,
copiii nostri, care nu mai sunt cei din
generația cu cheia la gât, dar nici vremurile nu mai sunt ce au fost, au nevoie să

fie cât mai instruiți și informați cum să evite situațiile care îi pot pune în primejdie,
atât acasă, la școală precum și în deplasarea lor de acasă către școala și viceversa. Totodată, sfaturile extrem de utile
legate de igiena minții și a trupului, cum
să fie în siguranță la școală sau acasă, îi
ajută să conștientizeze, să recunoască și
să evite situatiile periculoase și criminalitatea tot mai actuală. Un copil informat
și educat este un copil salvat! A. A.
Multe cuvinte de laudă, de apreciere pentru toate activitățile desfășurate în scopul
educării și protejării copiilor! Mă bucură
faptul că sunt entități de acest fel, care
își dedică din resurse, din timp, care e cel
mai prețios, ca să ajute la o bună informare și educare a copiilor, pentru ca
aceștia să fie in siguranță și să poată și
ei să se țină în siguranță, datorită unor
asemenea acțiuni și campanii, ca Școala
Siguranței TEDI. Și nicidecum în ultimul
rând, vă mulțumim și dumneavoastră,
doamna învățătoare, pentru tot ceea ce
faceți, cum sunteți și ce însemnați în viața
acestor copii! B.C.
Care sunt amintirile dvs din clasa I?
Cum era siguranța în acea vreme? Cine
vă oferea cele mai multe informații despre siguranță?
Clasa I îmi trezește amintiri plăcute, amintiri legate de comuna în care am crescut,
de casa părintească și familia mea, de
părinții mei care își doreau mult să mă
vadă învățătoare, dorință pe care mi-am
exprimat-o deschis și sincer când am fost
întrebată de învățătoarea mea ce aș dori
să ajung peste ani, când voi fi mare…
Învățătoare – iubeam copiii și exersam
arta predării cu păpușile pe care le aveam.
Am fost un copil simplu, dar sârguincios
și perseverent.
Și în acele vremuri, siguranța copilului era
o preocupare atât a familiei, cât și a școlii.
Poate nu eram expuși, noi, copiii, atâtor
evenimente riscante din punct de vedere a siguranței noastre, societatea era întrun alt stadiu al dezvoltării, dar sfaturi și

povețe legate cultivarea unor trăsături pozitive moral – civice, de comportament
civilizat primeam mereu atât de la părinți,
cât și de la școală. Cred că grija și preocuparea pentru siguranța copilului au fost
și vor rămâne mereu, sursele de informare și modalitățile sunt acum schimbate,
urmare a dezvoltării societății și tehnologiei avansate.
La ce vă gândiți în fiecare dimineață
când intrați în clasă?
O, abia aștept să intru în clasă! Aștept
să văd ochii scânteietori ai micuților, să-i
văd cu zâmbetul pe buze și la venire, și
la plecare acasă! Mă gândesc dacă și în
această zi voi reuși să dau tot ce e mai
bun din mine pentru a-i face să înțeleagă,
indiferent prin ce mijloace, conținuturile
alese pentru ziua respectivă, să le stârnesc curiozitatea, să le ascult părerile,
să-i fac mai deschiși, mai buni și mai
”frumoși” decât ieri.
Cum doriți să-și amintească elevii, peste ani, de dvs.?
Cu nostalgie, cu lumină pe chip și în suflet… Fiecare copil lasă o parte din el în
sufletul meu și sper ca și eu, să fiu într-un
colțișor al lor…

Material realizat cu sprijinul

Școala siguranței Tedi este un program educativ 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 .

