
De cât timp profesați?
Acesta este al treizeci și treilea an de 
învățământ. 

Ce anume v-a determinat să luați de-
cizia de a urma o carieră de învățător?
Am iubit-o și admirat-o mult pe doamna 
învățătoare, am iubit dintotdeauna copi-
ii și timpul petrecut cu ei, acasă eram 
învățătoare pentru frații mei, pentru jucă-
rii, pe care le notam în carnețel. Cu tim-
pul, având dascăli minunați, mi-am dat 
seama că nu poate exista o meserie mai 
frumoasă decât aceasta, să poți transmi-
te altora cunoștințe și valori, să te bucuri 
de inocența și sinceritatea copiilor, de 
dragostea lor, a celor care uneori ne stri-
gă „mami”, „tati”, „mamaie” etc., în 
funcție de persoana cu care petrec cel 
mai mult timp... 

Care sunt satisfacțiile pe care vi le adu-
ce această profesie?
Satisfacțiile sunt numeroase, pe toate 
planurile...am muuuulți elevi cu care mă 
mândresc: medici, artiști, învățători sau 
alți buni meseriași care, în afară de fap-
tul că au reușit profesional, sunt oameni 
pe care te poți baza, cu respect față de 
cei din jur, educați, corecți, concilianți; 
îmi place când văd ce politicoși sunt 
băieții cu fetele, cum dau un pas înapoi 
pentru a ieși ele, mă bucur când îi văd că 
își descoperă capul pentru a saluta, după 
cum i-am învățat; satisfacție este și fap-
tul că mă felicită de sfintele sărbători, 
după ani sau zeci de ani...cu părinții am 
colaborat întotdeauna foarte bine, cu co-
legii la fel; 

Sunteți parte din programul Școala 
Siguranței Tedi: Ce anume v-a deter-
minat să vă înscrieți în program?
Mi-am dorit să particip la program fiind-
că voiam ca elevii mei să fie instruiți în 
direcția siguranței lor după un program 
organizat, să primim materiale 
educaționale bine realizate, să învețe prin 
joc cum să se protejeze pe stradă, aca-
să, pe internet etc.

Ce beneficii aduce programul elevilor 
dvs?
Acest program îi face fericiți, abia 
așteaptă să vină ziua de miercuri să 
învățăm altceva, să ne jucăm, să organi-
zăm concursuri, apoi să realizeze teme 
cu părinții și să îmi trimită fotografii; au 
achiziționat multe cunoștințe referitoare 
la siguranța în clasă, în pauze, în vacanță, 
pe internet, pe stradă, chiar și în curte; 

sunt foarte interesați și participă activ la 
discuții, dând exemple din familiile lor; cu 
siguranță acum sunt mai prudenți la 
ieșirea din școală, care este direct spre 
parcare și stradă; cu siguranță, după ce 
am învățat despre bullying, sunt mai puțin 
agresivi verbal sau fizic, sunt mai 
prietenoși, mai cooperanți...

Dacă ați fi elev, ce v-ar plăcea cel mai 
mult la acest program?
Daca aș fi elev...mi-ar plăcea filmulețele 
educative, concursurile și aplicațiile; arit-
mogrifele, jocurile de rol...diplomele pri-
mite de la doamna...

Aveți feed-back si din partea părinților?
Cu siguranță, altfel nu am fi putut 
desfășura acest proiect; părinții sunt foar-
te receptivi, interesați de temele parcur-
se, fiind conștienți că doar împreună pu-
tem reuși să formăm copii siguri pe ei, cu 
inițiativă, cu gândire critică, cu un com-
portament responsabil. 

Care sunt amintirile dvs din clasa I? 
Cum era siguranța în acea vreme? Cine 
vă oferea cele mai multe informații des-
pre siguranță?
Îmi amintesc că eram foarte timidă, te-

mătoare chiar și să merg la școală, dar, 
în scurt timp, doamna învățătoare ne-a 
prezentat lucrurile astfel încât teama a 
dispărut, mergeam cu drag la școală și 
mă străduiam să o fac să fie mândră de 
mine; dumneaei ne învăța să fim atenți la 
circulația pe stradă, să nu ne încredem 
în necunoscuți, aceste sfaturi fiind com-
pletate și de către părinți, bineînțeles. Încă 
de atunci mă credeam învățătoare, le pre-
dam lecții de circulație și nu numai, celor 
doi frați mai mici ai mei.

La ce vă gândiți în fiecare dimineață 
când intrați în clasă?
Când intru și închid usa clasei mi se lu-
minează sufletul și mintea, văzând 

steluțele care așteaptă de la mine bucu-
rie, jocuri, siguranța că nu li se întâmplă 
nimic rău dacă greșesc, concursuri prin 
care să îmi demonstreze că i-am învățat 
bine și că sunt „cea mai bună doamnă”.

Cum doriți să-și amintească elevii, pes-
te ani, de dvs.?
Mi-ar plăcea să își amintească de mine 
așa cum spun copiii mei mai 
mari...”doamna mea cea blândă și vese-
lă, de care nu ne era frică, ci rușine, pe 
care ne străduiam să nu o dezamăgim, 
care ne-a învățat că o educație bună face 
mai mult decât logaritm în baza a din x, 
care ne pregătea mereu surprize și dato-
rită căreia sunt acum ce sunt...”
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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 .


