
 

 

Florentina Drăghici (clasa a IX-a, an școlar 2010-2011) – calificată la etapa 

națională a olimpiadei de pedagogie 

 

 

R.: Ce ne poți spune despre olimpiada de pedagogie de anul acesta (etapa națională)? 

F.D.: A fost mult mai greu decât mă aşteptam, deoarece s-a pus accent pe creativitate foarte 

mult, nu pe teorie, cum credeam şi cum a fost în ceilalţi ani. 

 

R.: Ce premii ai câştigat până acum la olimpiade? 

F.D.: Premiul I la olimpiada judeţeană de religie, premiul II la olimpiada judeţeană de engleză, 

premiul III la olimpiada judeţeană de franceză, toate în clasa a VIII-a. 

 

R.: Ce ai dori să faci in viitor? Ai vrea să devii profesoară/învățătoare? 

F.D.: Dacă soarta îmi va oferi această posibilitate, aş vrea să devin învăţătoare. 

 

R.: A fost cineva care a încercat să te împiedice să faci ceea ce îți place? 

F.D.: Nu, părinţii întotdeauna m-au susţinut in ceea ce am făcut. 

 

R.: Cum ai reacționat când ai aflat că ai luat premiul I şi mergi mai departe la etapa 

națională? 

F.D.: Nu mă aşteptam la acest lucru, deoarece nu aveam o stare prea bună când am dat 

olimpiada. Totuşi, m-am bucurat pe de o parte, însă, pe de altă parte, ştiam că trebuie să învăţ foarte 

mult, ceea ce m-a făcut să fiu stresată până în momentul când am dat olimpiada. 

 

R.: Cum te pregăteşti pentru olimpiade? Câte ore pe zi aloci studiului? Povesteşte-ne te rog, 

în mare, cam cum se desfăşoară o zi obişnuită din viața ta. 

F.D.: Îmi propun cu o zi înainte ce urmează să învăţ în ziua următoare şi atunci când consider 

că mi-am însuşit cunoştinţele pe care mi le-am propus, trec la lecţia următoare, dacă mă mai pot 

concentra, iar dacă nu, iau o mică pauză, după care încep din nou să învăţ. 

 

R.: Dacă ar fi să o iei de la zero, ai alege tot pedagogia? 

F.D.: Da, pentru că învăţând la un obiect, începe să îţi placă din ce în ce mai mult, simţi nevoia 

de a afla cât mai multe lucruri despre acel domeniu, chiar dacă este primul an când îl studiezi. 

 

R.: Ce hobby-uri ai? Cum îți petreci timpul liber? 

F.D.: Îmi place să mă plimb cu bicicleta, în timp ce ascult muzică, să citesc. 
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