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Privilegiul de a fi elev cu viitor de dascăl 

"Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. 

Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără viaţă, dar 

educatorul creează un chip viu; uitându-se la el, se bucură 

şi oamenii, Se bucură şi Dumnezeu."  

(Sf. Ioan Gură de Aur) 

 

A fi elev al liceului cu profil pedagogic e o experienţă unică, care te îmbogăţeşte 

atât în planul pregătirii profesionale, cât şi în plan personal, care marchează întregul 

traiect în viaţă. Şi aceasta deoarece practica pedagogică pe care o desfăşoară în cei 4 ani 

de şcoală este menită să valorifice întregul potenţial intelectual şi socio-emoţional şi să 

provoace elevilor experienţe unice de viaţă, profund modelatoare.  

Am aflat acestea la Liceul Teoretic „Ion Creangă”, care pregăteşte an de an elevi 

pentru nobila meserie de dascăli, care vor avea privilegiul de a forma caracterele a 

generaţii de copii în grădiniţe sau în şcoală. Provocaţi la introspecţie printr-un chestionar 

de feed-back, elevii clasei a XI-a A ai acestui liceu au descoperit competenţele  

profesionale şi calităţile personale cu care    s-au îmbogăţit,  în decursul a doi ani şi 

jumătate de practică pedagogică, atent coordonată şi îndrumată de profesori, învăţătoare 

şi educatoare, reuniţi într-o veritabilă echipă cu scopul unic de a forma viitoarele cadre 

didactice. 

În plan personal, noţiunile, altădată abstracte, RĂBDARE, 

RESPONSABILITATE, ATENŢIE, INIŢIATIVĂ, PREGĂTIRE INTENSIVĂ, 

GESTIONAREA TIMPULUI au acum pentru elevii de la clasa a XI-a sensuri mult mai 

profunde şi au conotaţii pe care nu le cunoscuseră încă. Conştientizează abilităţile de 

comunicare mult îmbunătăţite şi constată că pot comunica mai bine atât cu elevii, cât şi 

cu echipa de cadre didactice îndrumătoare.  Aceşti elevi se simt privilegiaţi pentru că prin 

toate experienţele prilejuite de practica pedagogică reuşesc acum să aibă mai multă 

încredere în ei înşişi. La creşterea stimei de sine au contribuit dăruirea cu care 

îndrumătorii lor au ajutat aceşti elevi să înveţe, răbdarea cu care le-au corectat greşelile, i-
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au încurajat  atunci când s-au poticnit şi dragostea cu care i-au lăudat ori de câte ori au 

avut succes.  

Din punct de vedere profesional, elevii clasei a XI-a A apreciază că au învăţat să 

proiecteze, să organizeze şi să susţină lecţii, au descoperit metode şi tehnici didactice 

moderne, interactive de predare, dar şi de evaluare, au fost provocaţi să confecţioneze 

materiale didactice creative, să organizeze clasa de elevi, să comunice cu elevii cât mai 

eficient pentru a-şi îndeplini obiectivele propuse.  

Au învăţat cum să-şi organizeze timpul şi cum să nu-l lase să scape de sub 

control, au învăţat să exploateze minutele şi secundele care uneori s-au scurs mult prea 

repede, chiar fără să-şi dea seama. Au învăţat că în faţa copiilor nu te poţi prezenta 

oricum, ci trebuie să ai prestanţă şi autoritate,să impui respect,  iar toate acestea se câştigă 

în primul rând printr-o consistentă cultură ştiinţifică, care îţi permite să nu laşi întrebările 

copiilor fără răspuns. Şi nu orice fel de răspuns, ci unul corect. S-au convins în practica 

pedagogică de nevoia ca prezenţa lor fizică să fie cât mai plăcută, să le fie drag copiilor 

să-i privească şi să-i urmărească. Au conştientizat  faptul că, indiferent de problemele cu 

care vin încărcaţi de acasă, de la grijile şcolare, activitatea didactică le cere ca în mijlocul 

clasei de elevi să vină cu inima deschisă pentru a primi şi a oferi dragoste, linişte 

sufletească şi imboldul de a învăţa cât mai mult. 

Au învăţat că lecţia lor se adresează fiecărui elev în parte, iar la final obiectivele 

trebuie atinse de către toţi elevii clasei şi nu numai de aceia care se comportă frumos, sunt 

disciplinaţi şi inteligenţi. Măsura eficienţei cadrului didactic se află şi la cei care sunt mai 

puţin dotaţi intelectual şi care ne provoacă permanent în a găsi soluţii pentru gestionarea  

unor situaţii de criză disciplinară.  

Elevii noştri de la clasa a XI-a au învăţat să se aştepte la întrebări şi răspunsuri 

neprevăzute,  care depăşesc proiectul de lecţie. Acum ştiu că aceste situaţii le pun la grea 

încercare spontaneitatea, inteligenţa şi prezenţa de spirit şi pentru a-şi păstra autoritatea şi 

credibilitatea în faţa elevilor este necesar să facă faţă imprevizibilului. Au învăţat că toate 

provocările la care te supune practica pedagogică necesită mult mai multă muncă, mai 

multă răbdare, mai puternică empatie, mai multă disciplină, rigoare şi seriozitate în 

momentele în care se află în mijlocul elevilor. Au înţeles că simţul umorului este un dar 

pe care copiii ţi-l solicită, iar umorul prin care poţi corecta greşeala unui copil trebuie să 
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fie unul fin , blând şi plin de dragoste pentru ca efectele lui educative să fie maxime, iar 

copiii să te îndrăgească.  

Au înţeles că atunci când sunt deranjaţi de comportamentul vreunui copil, care îi 

abate de la proiectul de lecţie, pregătit cu muncă, nu încap supărarea şi nici enervarea, ci 

atunci este momentul maxim de demonstrare a tactului lor pedagogic: atenţia trebuie să 

fie distribuită în toate punctele în care copiii o solicită, răbdarea este pusă la încercare, iar 

inteligenţa îi va scoate din încurcătură. Au învăţat că în cele 50 de minute ale activităţii 

lor pedagogice, ca să aibă succes în tot ce şi-au propus, este absolut necesar să câştige 

minut de minut atenţia copiilor, care este atât de uşor de pierdut. Pentru aceasta au învăţat 

să cânte cu ei, să se joace, să le vorbească şi să-i întrebe nenumărate lucruri, să lipească, 

să picteze, să coloreze, să decupeze, să scrie, să recite, să citească şi să creeze minunate 

lucruri. 

 

      Prof. Nicoleta PARASCHIV 

Școala Gimnazială ”Alexandru Ciucurencu” Tulcea 

 


