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De vorbă cu … PROFESORII MEI !
Tareq HAJAJ, IXE
1.Ce părere aveţi despre faptul ca elevii vor avea un sindicat?
2.Dacă nu aţi fi fost profesor, ce altă meserie aţi fi ales?
3.Care este cea mai mare „trăsnaie” pe care aţi făcut-o în liceu?
4.Aţi sancţionat vreodată un elev mai aspru decât merita şi apoi să regretaţi?
5.Aveti un „nickname” pus de elevi?
6.Ce părere aveţi despre faptul ca elevii nu pot ieşi în afara şcolii în pauze?
7.Credeţi ca profesorii pot învăţa la rândul lor de la elevi?
8.Care este personajul de desene animate preferat? Dar actorul?
9.Care este materia dvs. preferată (în afară de cea pe care o predaţi)?
10.Sunteţi microbist? La care echipă sunteţi suporter?
11.Cu ce personalitate aţi dori să vă întâlniţi?
12.Aveţi un model după care v-aţi ghidat în viaţă?
13.Preferaţi să vă informaţi citind sau navigând pe Internet?
14.Doriţi să fiţi ascultat de elevi din respect sau din obligaţie?
15.Vă rog să transmiteţi un scurt mesaj către elevii Grupului Şcolar „Ioan Ciordaş”.

Profesor ILE NICOLAE
1) Nu mi se pare potrivită denumirea de sindicat.
Sindicatul este o organizaţie prin care se menţin
raporturi între salariaţi şi patronat. Ar fi mai potrivită
denumirea de asociaţie.
2) Inginer. Dar, totuşi, din gimnaziu am vrut să devin
profesor.
3) Mai săream câteodată gardul şcolii pentru câte-o
întâlnire. În rest, nu făceam prostii mari.
4) Da. S-a întâmplat odată prin anii 80’. Dar nu s-a mai
repetat şi nici nu se va mai repeta. Elevul o merita, dar
eu nu trebuia s-o fac. Sunt împotriva violenţei fizice sau
verbale.
5) Nu ştiu să am şi nici nu ştiu să fi avut vreodată.
6) Foarte bună. Măsura este regulamentară pentru
protecţia şi siguranţa elevilor, nu pentru că „aşa vrea
directoru’…”. Se poate ieşi cu bilet de voie aprobat de
diriginte.
7) Mai puţin, dar pot, totuşi, de la unii elevi. În şcoala
noastră avem elevi model.
8) Nu mă uit la desene animate. Florin Piersic, este un
actor cu adevărat talentat. Este o figură reprezentativă
pentru teatrul şi filmul românesc.
9) Deşi nu am excelat niciodată, mi-a plăcut istoria.
10) Nu sunt microbist înflăcărat, dar ţin cu U.T.A. Îmi
place şi Steaua, iar pe plan extern A.C.Milan.
11) Cu domnul Băsescu. Are un şarm aparte.
12) Nu. Am vrut să fiu eu întotdeauna. Nu am copiat pe
nimeni, niciodată.
13) Citind, categoric. Mă uit şi pe Internet, dar mai rar.
14) Din respect. Deviza mea e: „Respectă, ca să fii
respectat!”
15) Aveţi în vedere că viitorul, în mare parte, vi-l
asiguraţi acum, pe băncile şcolii. Acum este momentul
să vă asiguraţi un viitor mai bun.

Profesor ISPAS DAN
1) În măsura în care, acest sindicat, îşi
propune lucruri concrete şi nu este doar o
imitaţie, am o părere bună.
2) Dacă aveam talent, mă făceam fotbalist.
3) Fuga de la ore şi ocazionalele incidente
între băieţi.
4) Da, s-a întâmplat, dar şi invers. Am fost
puţin prea blând când trebuia să fiu mai
aspru.
5) Nu ştiu să am vreo poreclă. Spuneţi-mi
voi, elevii!
6) În contextul actual, când nesiguranţa este
mare şi mai ales că pe perioada cât este la
şcoală, de orice elev răspund Conducerea
şcolii şi profesorii, am o părere foarte bună.
7) Normal. Orice om învaţă de la orice om.
8) Bugs Bunny, iar ca actor îl prefer pe
Alain Dellon.
9) Geografia. E apropiată într-un fel cu
materia pe care o predau.
10) Logic că sunt microbist. Universitatea
Craiova este echipa mea de suflet.
11) Cu Ilie Balaci.
12) Părinţii mei şi credinţa.
13) Mai ales citind. Navighez şi pe Internet,
însă unele date, în special în domeniul meu
de activitate, le găseşti doar citind.
14) Din respect. Cred ca toţi dorim asta.
15) Vă doresc să ştiţi să găsiţi linia dintre
distracţia maximă, normală la această
vârstă, şi responsabilitatea maximă, pentru a
acumula cunoştinţele necesare vieţii !
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