Cătălina Popa (clasa a X-a, an şcolar 2010-2011), calificată la etapa naţională a
olimpiadei de pedagogie
R.: Ce te-a determinat să alegi acest profil?
C.P.: Sincer, nu ştiam prea multe despre acest profil. Ştiam doar că o să am o meserie sigură pe
viitor. Bineînţeles că eram şi o pasionată de meseria de cadru didactic. Îmi plac copiii şi îmi place să
lucrez cu ei. Nicio clipă nu m-am îndoit de acest lucru.
R.: Când a început pasiunea ta pentru pedagogie?
C.P.: Pasiunea mea pentru pedagogie a început încă din primele ore. Mi s-a părut o meserie
destul de dificilă la început, dar pe măsură ce aprofundam aflam cât mai multe. M-am angajat să
particip la olimpiadele de pedagogie nu numai pentru a obţine o performanţă, ci şi pentru a mă face
mai cunoscută la această materie. Pedagogia se ocupă cu educaţia, în general, şi copilul, în special.
Bineînţeles că această pasiune se datorează şi doamnei profesoare, fără de care nu aş fi ajuns aici.
R.: Cum ai reacţionat când ai aflat că te-ai calificat la etapa naţională?
C.P.: Eram fericită, însă mă gândeam şi la faptul că am foarte mult de muncit.
R.: Cu cât timp înainte de olimpiadă ai început să te pregăteşti?
C.P.: Nu îmi place să fiu presată de timp, de aceea mă pregătesc imediat după ce aflu că sunt
calificată la faza următoare. În ceea ce priveşte desfăşurarea unei zile de pregătire, aş putea spune că
nu se mai simte cum trece timpul. Nu mai am timp de prieteni, de hobby-uri şi petrec mai puţin timp
cu familia. Într-o zi, o singură activitate… învăţ!
R.: La ce olimpiade ai mai fost şi ce performanţe ai obţinut?
C.P.: În ciclul primar şi gimnazial, participam la olimpiadele de română şi de biologie.
Ajungeam la judeţeană şi mă aflam pe primele locuri, însă nu aveam ocazia să ajung la naţională. Miam dorit asta şi am reuşit o astfel de calificare acum când sunt la liceu.
R: Te gândeşti la o carieră de profesor?
C.P.: Cu siguranţă! Aşa cum am mai spus, îmi place să lucrez cu copiii şi voi rămâne în acest
domeniu.
R.: Cum îţi petreci timpul liber?
C.P.: Timpul meu liber este foarte distractiv. Nu ajung să mă plictisesc niciodată. Încerc să-mi
ocup timpul cu cât mai multe activităţi şi să fiu tot timpul veselă.
R.: Care sunt hobby-urile tale?
C.P.: Hobby-uri… Îmi place foarte mult să pictez, să mă plimb cu rolele şi să joc tenis.
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