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A fost odată ca niciodată,că dacă nu ar fi nu s-ar povesti,într-o țară tare îndepărtată 

peste șapte munți și șapte câmpii... 

A fost o zână bună,care trăia în palatul cunoașterii,înconjurată de grădinari de suflete umane 

și întregul palat era animat de floricele și fluturi. 

Era ea,educația,în toată splendoarea ei,alături de ei,grădinarii de suflete umane ,adică 

dascălii,care priveau cu sufletul încărcat de bucurie spre flori și fluturași,care erau 

copiii,elevii noștri. 

Educația și-a trimis într-o zi literele din cuvânt să-și recapete valoarea de alta data... 

După un timp s-a întors litera E,ce credeți ca a dus cu ea? 

Etică,eleganță,elevi,echilibru,energie,esență,exemple(de bune practici),dar cel mai important 

e este e de la echipă(echipa cu colegii,elevii,părinții)-Nu suntem singuri!,precum si e de la 

educatie cu mentalitate deschisa. 

La scurt timp i s-a alăturat litera D-cu ce credeți că  s-a mândrit? 

D de la dorință,dragoste,dăruire,,,a da din ceea ce suntem,devotament,decizii(comune,de 

echipă) și multă deschidere spre ceilalti  spre elevi și spre, colegi. 

Plină de nerăbdare i s-a alăturat și litera U,care pe unde a umblat, a 

găsit,unicitate,unitate,urme frumoase și valoroase,și cel mai important,,umăr la 

nevoie,,(pentru copii,colegi,părinți,comunitate ),umar pe care dându-l celuilat poti, să-i vezi 

și să-i descoperi măreția. 

EDU arată bine,dar îi lipsesc câțiva prieteni,îl așteaptă cu sufletul la gură pe C,ce vine plin de 

colaborare,comunicare,comunitate,coplanificare,conexiune,conectare,colegialitate,cunoștințe 

și mult curaj,culoare și copii curioși,construirea relatiilor,precum si cu acele conversatii 

dificile,dar necesare,precum si C,,de la ,,ceilalti,,care conteaza la fel de mult ca si mine., 

EDUC...dar am nevoie și de litera A,îl strigăm și acesta vine cu tolba plină de acțiune,de artă-

arta fina a ascultării,aventura cunoașterii,  aplicații, armonie, atenție și adaptabilitate la nou,la 

context,la nevoile grupului,) altruism,ajutor,acceptare(să-i vedem pe ceilalți cu 

nevoile,așteptările lor)alăturare,acasă,ascultare pozitivă,creativă,,aripi să poată zbura 

fluturașii, fiecare în ritmul propriu,în direcția visată),auto-corectare. 

EDUCA...îl așteaptă și pe  Ț care aduce țeluri,ținte,dar și țărmul la care apele tulburi se 

calmează,se relaxează,se echilibrează(țărmul il vedem fiecare în funcție de mentalitatea 

noastră,îl putem percepe ca pe un restart sau ca pe un obstacol(va las sa vă imaginați fiecare). 

Educația îl întâmpină cu iubire pe I care completează peisajul cu iscusință,aduce 

inimioare,indulgență și inteligență,inovație,care să îndeplinească,interesele elevilor,care au 



fost deja identificate și apoi s-a construit lectia.Dascălii fiind,,izvoare,,nesecate de imaginație 

și inspirație.Este I care îmi spune,,să ies din cutie,, 

Sosește ultimul A,care prinde în cununa zânei bune,ascensiune,actualitate,aspirații comune cu 

elevii,,,îmi spune să-mi ajustez eforturile pentru  a vedea nevoile,provocările și obiectivele 

celorlalti. 

Educația s-a arătat mândră în fața tuturor.Apoi a imbrățișat strâns și sincer fiecare grădinar de 

suflete umane,iar eu am purtat la acel moment cu mândrie rochița de dascăl. 

Educației i-a plăcut ținuta mea,m-a reținut în palatul cunoașterii dându-mi provocări și 

motivându-mă să cresc alături de elevii mei,lăsând urme frumoase pe unde trec. 

,,Ș-am încălecat pe-o șa 

și v-am spus povestea mea. 

Și-am mirosit o floare , 

vă trimit în suflet soare, 

urându-vă la fiecare. 

să predați cu bucurie, 

în clasa sărbătoare,fie!,, 

 


