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Copiii sunt o adevărată valoare, nu predau de mult timp, însă de aproape 3 ani am norocul
de a face acea practică pedagogică din cadrul Liceului Pedagogic Regele Ferdinand, filiera
vocațională.
Atunci când sunt în fața clasei simt o adevărată plăcere, când văd acele
suflețele care stau ochi și urechi la ceea ce spun eu, mă simt mândră de mine. Bineînțeles,
acestea nu ar fi posibile fără o mare susținere din partea profesorilor metodiști (și nu numai), și
anume : Rodica Gheorghiu, Bout Odarca, Sechel Ovidiu, Sautriot Mihaela, Rus Dumitru, Lumei
Mihai, Pop Toader, Simion Rozaura, Miel Monica și Pozman Diana, Tămaș Maria; și
învățătoarele de la clasă. Deși nu exprim mereu acest lucru sunt recunoscătoare pentru sprijinul
acordat și pentru indicațiile necesare.
Peste câțiva ani sper să
ajung și eu la această performanță, și anume să am clasa mea. Acest liceu m-a format și o va
face în continuare până în ultima zi. Aici am întâlnit persoane cu adevărat deosebite, profesori
pentru care plăcerea de a fi în preajma elevilor e mai mare decât orice.
Adevărate lecții de viață și adevărate modele de urmat. Pentru cei care simt o chemare pentru
domeniul învătământului acest liceu este excepțional, formează priceperi și deprinderi, și mai
ales formează caractere și vieți. Totul constă în interesul și în pasiunea eleviilor pentru
cunoașteri, pentru
a afla lucruri noi și pentru a asimila informații. Nu numai la profilul pedagogic sunt aceste lucruri
ci și la restul profilelor. Nu e ușor să fi dascăl, am simțit pe propria piele la începutul acestui an
când a trebuit pentru prima dată să predau claselor mici, e de admirat faptul că aceste
persoane pe care le numim profesori au ales să aducă un plus de cunoștințe în viața noastră și
mai ales că ne ajută să devenim persoane mai bune, mai prietenoase, mai înțelegătoare.

„Se ştie că un profesor bun e cel care te face ca lucrurile mai grele să ţi se pară uşoare.”
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