
 

 

 

 

Silvia Gheorghe (clasa a X-a B, an școlar 2010-2011) – calificată la etapa națională 

a olimpiadei de pedagogie 

 

 
 

R. : Cum şi când a început pasiunea şi performanța ta în ceea ce priveşte pedagogia?  

 S.G.: Cu toate că am participat şi în anul precedent la faza judeţeană, am încercat şi în acest 

an. Acest obiect este unul dintre cele pe care le înţeleg. Acest fapt se datorează şi tacticii de predare a 

doamnei profesoare care m-a atras spre acest obiect. 

 

R.: Cum ai reuşit să ajungi la nivelul la care eşti acum?  

 S.G.: Am încercat să fiu atentă la oră şi am învăţat din mai multe manuale. 

 

R.: Se spune că elevii care au rezultate deosebite sunt priviți într-un mod diferit. Cum este 

relația ta cu cei din jur la momentul actual?  

 S.G.: Din punctul meu de vedere nu este nimic schimbat. Colegii care îmi erau aproape înainte, 

îmi sunt şi acum. Această experienţă nu a avut multe efecte negative în ceea ce priveşte relaţia cu 

ceilalţi decât în perioada respectivă când am fost mai izolată. 

 

R.: Din moment ce performanța necesită multă muncă, cum faci față efortului ce trebuie 

depus pentru a o atinge? Cum te automotivezi?  

 S.G.: Nu pot spune ca am atins o performanţă extraordinară, însă chiar şi aşa necesită efort. 

Sunt conştientă că dacă învăţ o fac pentru mine şi mă va ajuta pe viitor. 

 

R.: Care au fost/sunt persoanele care te-au susținut/te susțin de-a lungul drumului pe care 

continui să-l parcurgi?  

 S.G.: Este foarte bine să ştii că cineva te susţine, că are încredere în tine. Pentru mine cei mai 

buni susţinători au fost: doamna profesoară, familia şi colegii, prietenii. 

 

R.: După o zi plină şi după atâtea activități ce trebuie desfăşurate în cadrul şcolii, cum te 

relaxezi?  

 S.G.: Fiecare zi este diferită în felul ei. Uneori dorm, alteori citesc, ascult muzică. 

 

R.: Cum te vezi în viitor, să zicem peste 10 ani?  

 S.G.: Nu m-am gândit de foarte multe ori la acest aspect. Bănuiesc că voi rămâne în 

învăţământ, dacă nu, voi găsi şi altceva care să-mi placă. 
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