
Educatoarea de cosmar a fost data afara

adevarul,

O educatoare de la Gradinita nr. 111 a fost concediata pentru ca injura copii de 3-4 ani, nu ii lasa sa mearga la 
toaleta, ii altoia cu rigla, ii tragea de par si ii punea sa se bata intre ei. Ioana Dragomirescu, de 63 de ani, a fost 
data afara dupa ce parintii au inregistrat discutiile ei cu copiii la clasa si au sesizat conducerea gradinitei.

,,Boule, vaco, blegule, va casapesc, scot dracii din voi, va dau cu capul de pereti, va scot eu sarmalele din gura, 
moldoveanca imputita" - acestea sunt cuvintele si expresiile cu care, potrivit inregistrarilor parintilor, Ioana 
Dragomirescu se adresa copiilor de la grupa mica, pe care i-a cunoscut in septembrie anul trecut. Educatoarea se 
pensionase - dupa ce a condus o alta gradinita din acelasi cartier, nr. 57 ,,Hillary Clinton" - si a primit un post 
prin concurs anul trecut, la Gradinita nr. 111. Pe cei mici ii  forta sa bea ceaiul fierbinte, nu ii lasa sa mearga la 
toaleta in timpul activitatilor, desi au doar 3-4 ani, si ii ameninta ca daca povestesc parintilor, ii va trimite in alta 
grupa, alaturi de ,,copii prosti".,,Daca cereau la baie, nu ii lasa, ii lasa sa faca pe ei, apoi nu chema pe nimeni sa-
i stearga. Erau speriati, ii ameninta sa nu vorbeasca, le spunea <<va duc dincolo in alta grupa, unde sunt copii 
prosti>>. Copiii au ajuns sa-si bata parintii, cea mica ii zicea mamei <<tuto>>, repeta cuvintele ei. Ii punea sa se 
bata intre ei: <<Asa, trage-i una, trage-l de par!>>, ii batea cu rigla", spune Leonard, tatal unei fetite de 4 ani. 
Cu usile inchiseMagdalena Stoian, presedinte al comitetului de parinti, spune ca dupa ce inregistrarile au ajuns 
la directoare, educatoarea si-a dat demisia, iar apoi a revenit asupra deciziei. Scrisoarea in care descria 
comportamentul violent al educatoarei a ajuns pe masa inspectoratului, Guvernului si a unor parlamentari. ,,Ii 
incuraja la bataie. Este o persoana la 60 si ceva de ani care are pensie si isi poate duce in continuare viata mai 
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departe fara a face rau copiilor. E de-a dreptul imposibil ca o astfel de situatie sa nu fie cunoscuta celorlalte 
cadre didactice, asistentilor medicali." In cele doua saptamani scurse de la iesirea la iveala a abuzurilor, 
majoritatea parintilor si-au mutat copiii la alte grupe. Ioana Dragomirescu a declarat ca este nevinovata si a 
continuat sa intre la ore, in ultima saptamana, cu cei noua copiii, pe care parintii nu i-au retras.Cum au trecut 
neobservate abuzurile din septembrie anul trecut pana in  februariep Leonard spune ca acasa a observat ca fetita 
devine agresiva, iar sotia lui i-a prezentat banuiala directoarei. ,,A fost sotia la directoare, dar nimanui nu-i 
venea sa creada. Cand intrau in clasa, toata lumea desena, nu scotea nimeni niciun sunet si dupa incepea sa tipe 
la ei". Directoarea Gradinitei nr. 111, Alexandrina Neagu, spune ca atitudinea profesoarei la clasa nu era 
cunoscuta si, ca atare, nu a putut preveni situatia. Gradinita a demarat o ancheta interna la care au participat 
colegele educatoarei, iar vinerea trecuta au hotarat cu unanimitate de voturi sa-i desfaca contractul de munca. 
,,Are, conform legii, 15 zile sa conteste decizia, poate face asta la Colegiul de Disciplina a Inspectoratului 
Scolar. Au mai ramas noua copii in grupa respectiva fiindca a venit in toate zilele acestea, ea nu se considera 
vinovata. Si speram sa primim de la inspectorat pe cineva nou", a declarat Neagu. Intrebata daca problemele pe 
care le facea copiilor nu ar fi putut fi observate de psihologul gradinitei, directoarea Neagu a spus ca 
,,psihologul intra la clasa doar daca i se cere, daca sunt copii cu probleme si oricum cu acordul parintilor, iar la 
grupa ei nu era cazul". Alexandrina Neagu sustine ca parintii nu au informat-o de banuieli: ,,Normal ar fi fost ca 
parintii sa spuna si dinainte de a inregistra ca este o problema, poate as fi reusit sa evitam". Psihologul poate 
monitoriza oreleAida Ivan, psiholog scolar la scolile nr. 85 si 26 si la Gradinita 257, spune ca psihologul sau 
consilierul scolar are dreptul de a intra la orele de curs. ,,Poate este vorba despre o regula interna in gradinita 
respectiva, poate ca directorul sau educatorul respectiv nu permite consilierului sa asiste la ore. Ce nu ai voie sa 
faci este sa lucrezi separat cu copilul, ca psiholog, fara acordul parintilor. Cea mai buna metoda este ca la ore, 
usa sa fie deschisa pentru a observa relatia dintre educator si copii, fiindca altfel psihologul este in institutie 
degeaba."Cat de afectati sunt copiii dupa ce aproape sase luni au fost abuzati de catre educatoaree Aida Ivan 
spune ca, in acest caz, putem vorbi despre trauma: ,,La trei ani abia se formeaza deprinderile, caracterul, in plus 
copiii aproape stau mai mult la gradinita decat acasa, se poate instala trauma. Este prea putin spus sa spunem ca 
nu e normal." Psihologul spune  ca atitudinea Ioanei Dragomirescu ar putea fi motivata de efectul pensionarii. 
,,Sunt mai multe variante: ne putem gandi si la faptul ca a fost asa tot timpul, insa unele persoane care au fost in 
functii de conducere, dupa ce nu mai sunt, ele raman in sinea lor tot doamne directoare, au nevoie de subalterni 
si cum nu-i mai avea i-a facut pe copii subalterni. Pe de alta parte, ne putem gandi si la dezechilibre psihice, la 
tulburari sau poate a trecut prin vreo trauma. Sunt doar supozitii", recunoaste Ivan.Cristian Alexandrescu, 
inspector scolar general al Capitalei, se abtine la comentarii pe acest caz, pana cand nu-i este prezentat oficial 
raportul comisiei de cercetare. ,,Din punctul meu de vedere, doamna educatoare are sanse foarte slabe sa mai 
practice in invatamant. Nu pot avea nicio parere, nicio concluzie, pana nu vad raportul acestei anchete 
administrative. Am avut deja o reactie, ca autoritate: s-a demarat o ancheta administrativa de catre ISMB si 
gradinita. Am ascultat inregistrarea, dar nu pot sa comentez." Psihologul scolar Aida Ivan crede ca astfel de 
cazuri ar putea fi prevenite daca ar exista mai multi psihologi sau consilieri scolari, care sa fie lasati sa-si faca 
treaba: ,,Este inadmisibil sa ai intre 800 si 1.000 de copii. Este imposibil sa cunosti copiii. Medicina muncii ar 
trebui sa.si faca treaba, adica testele psihologica sa fie facute pe bune". Din nou in sistemEducatoarea Ioana 
Dragomirescu (63 de ani) a castigat postul de la Gradinita nr. 111 din cartierul Drumul Taberei in septembrie, 
potrivit directoarei Neagu. Inainte de a intra la pensie, ea a fost directoarea Gradinitei  nr. 57,,Hillary Clinton".  
"Psihologul intra la clasa doar daca i se cere, daca sunt copii cu probleme si oricum cu acordul parintilor, iar la 
grupa ei nu era cazul."Alexandrina Neagu  director"Ii punea sa se bata intre ei: <<Asa, trage-i una, trage-l de 
par!>>, ii batea cu rigla."Leonard parinte


