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O profesie de mare încărcătură sufletească este cea de educatoare. Să modelezi 
sufletul unui copil inocent este o responsabilitate asumată. După cei 40 de ani de “joacă” 
ludică, realizez de câtă încărcătură sufletească am avut parte și cum, după cei 10 ani de 
pensie, simt lipsa glasurilor jucăușe și sincere. 

Cu mult drag retrăiesc clipele petrecute în compania celor mici, care la 3 ani trec 
pragul grădiniței cu sufletul închistat și speriat de necunoscut. 

Perioada de acomodare cu mediul grădiniței este importantă pentru a se putea 
integra complet in sistemul de învățământ preșcolar. După ce și-au găsit liniștea și 
încrederea în cei din jur, se simt în largul lor, interacționând între ei. Sunt momente de 
destăinuire sufletească și afectivă, doar trebuie să știi să le primești cu sufletul deschis. 
Momente plăcute pot fi la tot pasul, în special în cadrul unei povești, când vezi niște ochi 
larg deschiși și guri întredeschise, care îți absorb fiecare gest, mimică sau intonație a vocii. 

Este o satisfacție profesională după ce parcurg cei 3-4 ani de grădiniță, să îi vezi 
crescând și dezvoltându-se intelectual sub îndrumarea ta. În această perioadă se inoculează 
primele semne ale cunoașterii, ale socializării, ale empatiei și ale compasiunii. Bucuria este 
deplină atunci când au terminat stagiul grădiniței și își aduc aminte de perioada petrecută 
împreună, te caută sau te sună, întrebându-te ce mai faci, cum te simți și pe unde mai ești. 

Am parte de asemenea clipe emoționante în special când momentele reconectării 
sunt însoțite și de poze din acea perioadă. Făcând o retrospectivă a tot ceea ce am trăit, am 
ajuns la concluzia că asta a fost menirea mea; iar dacă ar fi să mai am posibilitatea să reiau 
de la început viața, tot profesia de educatoare aș alege-o.  

Cu atâta nostalgie și plăcere îmi retrăiesc momentele din activitatea mea 
profesională, că și acum îmi vibrează sufletul de emoție și fericire. Am avut parte de multă 
afecțiune sufletească, atât la serviciu, cât și acasă, din partea celor 3 copii ai mei. Nimic nu 
este mai sincer și mai pur decât afecțiunea dezinteresată a celor mici. Încă sufletul meu se 
mai hrănește din afecțiunea lor acumulată în timp. Celor care iubesc sincer copiii, le 
recomand această profesie, pentru a avea satisfacție profesională și afectivă. 

O primăvară cu mult soare în suflet, cu liniște și pace! 

Vă îmbrățișez pe toți cu drag! 
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