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CĂLĂTORIA 

 

Prof.înv.preşc. Romanescu Maria Florentina 
Grădiniţa nr.3 Step by Step Tulcea 

 

“Educatorii buni vorbesc cu glasul, educatorii fascinanţii vorbesc cu ochii, ei dispun de 
sensibilitatea de a vorbi inimii elevilor. În ciuda greutăţiilor  lor,  sunt de neînlocuit, pentru că 
blândeţea, solidaritatea, toleranţa, sentimentele altruiste-toate faţetele sensibilităţii nu pot fi 
predate de maşini, ci de fiinţe umane” spune Augusto Cury în cartea sa, Părinţi străluciţi- 
Profesori fascinanţi. 

 Aşa au fost doamnele sufletului meu: doamna educatoare, Ioana Puşcaşu şi doamna 
învăţătoare Valentina Buzoi. Nu am acordul doamnelor în ale face public numele dar consider 
că ar trebui să le cunoască o lume întreagă pentru devotamentul, abnegaţia, respectul pentru 
profesie şi iubire nemărginită pentru copii. 

 Aşa a început călătoria mea. Sunt o norocoasă,…..  Fac ceea ce imi place, cea mai 
frumoasa profesie din lume, cea de educatoare. Am avut şansa să întâlnesc dascăli meniţi să-mi 
insufle dragoste şi respect pentru ceilalţi. Copil unic mi-am indorit intotdeană freamat in jurul 
meu, copii mai mici pe care să-i invăţ, faceam cataloage, ascultam, corectam, îi organizam pe 
ceilalţi. 

Când mi-am aniversat anul acesta ziua numelui, unul dintre telefoane au fost de la doamna 
mea educatoare, nu pot descrie în cuvinte ce emoţie puternică m-a învălui când i-am auyit vocea 
mununată, timbrul acela special şi cald ca în urmă cu 40 de ani, vorbele pline de înţelepciune ale 
vărstei, sfaturile protectoare, …şi acum îmi dau lacrimile de emoţie. S-a pensionat în acest an, 
am fost prima generaţie a domniei sale şi poate de aceea i-am rămas în suflet şi nu în ultimul 
rând, că alegându-mi această profesie, drumurile nostre s-au interesectat cu diferite ocazii. Am 
prezentat-o intotdeauna cu mândrie: “ doamna mea educatoare, dascăl adevărat.  

Peste ani, la şcoală, doamnnă învăţătoare era o completare a doamnei educatoare, blândă, 
frumoasă, tânără, dornică să ne insufle tainele cunoaşterii. Şefă de promoţie d-na învăţătoare era 
portretul dascălui perfect cu o modestie şi un bun simţ, cu demnitate şi onestitate a trecut peste 
toate încercările vieţii. 

Nu am făcut niciodată deosebire între cele două doamne ale sufletului meu de copil, le-am 
respectat şi le respect încontinuare pentru tot ce au făcut pentru mine şi generaţia mea de colegi, 
pentru truda depusă în formarea noastră ca “Oameni” 

Noi, generaţia de educatoare dăm un clic, căutăm şi ne apar câte –n lună şi în soare, 
materiale. De unde aveau atâtea idei minunate? ,Desfăşuram niste activităţi grozave: pirogravam, 
coseam, ţeseam, sebări, piese de teatru. Nu aveau xerox, ci indigo, cum reuşeau să le facă pe 
toate? 
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Mă înclin cu respect în faţa domniilor lor şi le mulţumesc pentru toţi anii minunaţi, lipsiţi 
de griji ai copilăriei mele. 

Am 25 de ani în această nobilă profesie pe care mă străduiesc să o fac aşa cum m-au 
învăţat discipolii mei, nu ştiu dacă cineva va scrie despre mine, dar consider că şi eu am reuşit în 
generaţiile trecute şi sper viitoare să rămân în sufletele minunate ale copiilor mei, care au încăput 
întotdeauna în inima mea şi vor fi mereu acolo.  
 

 
 
Am desfăşurat anul acesta o activitate de  educaţie fizică realizată prin  euritmie în cadrul 

Cercului Pedagogic.  
Totul a pornit de la achiziţionarea unei  pânze colorate sub forma unei paraşute imense ce 

provoacă multă bucurie celor mici prin multitudine de exerciţii ce se pot realiza cu ea. Paraşuta a 
reprezentat valurile dantelate, copiii- marinarii iar restul o poveste, o poezie, un cântec şi multă 
voie bună. Efortul copiilor a fost răsplătit cu aplauze furtunoase. Activitatea a fost un spectacol 
inedit, plin de culoare,  armonie a mişcărilor, costume marinăreşti unde albul reprezenta puritatea 
acestor copii iar albastrul marea, cerul, liniştea din ochişorii lor. Au fost un echipaj numeros, 
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atent, creativ şi plini de libertate de exprimare. Copii ai timpurilor noastre, la vremuri noi, copii 
noi, încântaţi  de aplauze, dornici să facă lucruri deosebite şi plini de talent. Sunt fericită că  am 
îndrumat încă o generaţie de copii care au crescut frumos, armonios, sunt o echipă aşa ca în 
următoarele versuri:  

Pe punte marinarii în plină amiază 
Ca nişte albatroşi pregătiţi pentru zbor 
Privesc în depărtare, glumesc şi dansează 
Din zori până în seară lucrează cu zor. 
Orice val orice furtună ce-ar veni în calea lor 
Totdeaună îi adună împreună pe vapor 
Vai ce echipă. Bravo! Bravo!Super tare! 
O prietenie mare e în toţi şi-n fiecare.  

 

 

                  
 

Călătoria mea se apropie de sfârşit. Vă mulţumesc pentru frumoasa iniţiativă de o 
contura “Portete de dascăli”. În goana asta  nebună după puncte, credite, comisii, consider că s-a 
uitat de cei care ar trebui să nu uite că menirea unui dascăl pe pământ este de forma fiinţe umane 
care vor schimba lumea.  

Închei prin a mulţumi doamnelor inimii mele pentru dragostea, înţepciunea, lacrimile, 
creativitatea şi perspicacitatea dumnealor. Voi puta toată viaţa o frântură din viaţa domniilor lor 
în propria mea fiinţă. 

Şi aşa cum spunea Augusto Cury: “ Timpul trece şi e posibil să ne îndepărtăm unii de 
alţii, dar să nu uităm niciodată că nimeni nu moare, atunci când trăieşte în inima cuiva.” 

 
 

 

 

 


