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Regulament de ordine interioară

Dragi lectori, nu vă lăsați induşi în eroare de titlul pretentios şi rigid. Nu este – după cum veți
putea observa cu uşurință, lecturându‐l – regulamentul cu care sunteți obişnuiți la locul de muncă, ci
unul special ce şi‐ar dori să aline sufletele colegilor mei, dascăli.












Regula numarul 1: Dragă dascăle, acordă‐ți şi ție macar la fel de multă atenție pe cât
oferi elevilor tăi!
Regula numărul 2: Nu lăsa problemele cotidiene să te transpună in lumea lui Creangă, să
te transforme în cocoşul care îşi goleşte în fața stăpânului sudoarea muncii şi‐atât! Nu
uita că tu eşti sculptorul de suflete, şlefuitorul de minți! Revendică‐ți contravaloarea
sudorii!
Regula numărul 3: Bucură‐te de fiecare clipă petrecută la catedră şi nu‐ți descărca
asupra familiei povara!
Regula numărul 4: Bucură‐te de inocența copilăriei! Împrăştie în jurul tău fericire!
Regula numarul 5: Impune‐ți „stăpânirea” atât asupra elevilor, cât şi asupra familiilor
acestora! Nu deveni „sclavul” elevilor şi, cu atât mai puțin al familiilor lor!
Regula numărul 6: Transformă‐ți, dacă poți, locul de muncă/sala de clasă într‐o a doua
casă! Te vei simți mai bine şi vei transmite asta şi elevilor!
Regula numărul 7: Fă‐ți cunoscută strădania! Cel care munceşte în tăcere nu este nici pe
departe considerat un om modest, ci mai degrabă prost.
Regula numărul 8: Prețuieşte‐te! Nimeni altcineva nu o va face pentru tine. Şi nu uita!
Rezultatele bune sunt meritul elevului, cele slabe se datorează dascălului. Niciodată nu
vei munci suficient .
Regula numărul 9: Întotdeauna există altul care face mai mult decât tine!

Sunt câteva din lucrurile pe care le‐am constatat de‐a lungul anilor şi pe care am simțit nevoia să
le împart cu dumneavoastră. Părerea mea este că acestea se pot regăsi in experiența de la catedră a
tuturor.
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