Copii de excepţie şi faptele lor
Dziţac Domnica Ioana – „Trepte matematice”
În preocupările unor copii excepţionali, găsim, nu-i aşa,
fapte care depăşesc graniţele firescului şi obişnuitului, iar
Ioana Dziţac, elevă în clasa a VI-a C, la Şcoala cu clasele IVIII „Nicolae Bălcescu” din Oradea, este un copil de o
asemenea factură, înzestrat cu multe calităţi şi predispoziţii,
mobilate cu o sensibilitate aparte şi educaţie aleasă, care vin
dintr-o familie de distinşi profesori universitari...

La această vârstă fragedă de gimnazist care mai crede în poveştile cu zâne, prinţi şi împăraţi,
jucându-se ades cu păpuşile, Ioana a scos prima carte: „Trepte matematice” (pentru clasa a V-a).
„Această carte a crescut o dată cu mine”
„Am scris această carte de-a lungul unui an şcolar, în timp ce eram elevă în clasa a V-a.
În fiecare zi, acasă, scriam la calculator noţiunile teoretice învăţate la şcoală, probleme
rezolvate în clasă, date ca temă, le completam cu noţiuni teoretice şi probleme din alte cărţi sau
cream eu însămi probleme.
La sfârşitul clasei a V-a, în perioada de recapitulare, acest material mi-a fost foarte util.
Atunci m-am gândit să-l public, în ideea că va fi de folos şi altor copii.
L-am revizuit, îmbogăţit şi structurat în cinci capitole care cuprind sinteze teoretice, întărite
de exerciţii şi probleme cu grade diferite de dificultate: de la exerciţii de bază la probleme de
olimpiadă.
Pentru că iubesc foarte mult animalele şi pe perioada scrierii cărţii am avut aproape de
suflet două pisicuţe, am ilustrat cartea, din loc în loc, cu poze ale lor.
Această carte a crescut o dată cu mine.
Îmi propun să scriu lucrări asemănătoare şi pentru clasele VI-VIII. Scopul realizării acestei
serii de cărţi este de a mă ajuta pe mine şi pe alţi elevi de gimnaziu la recapitulare, în vederea
susţinerii unor lucrări şi examene viitoare.
Mulţumesc tuturor celor care m-au încurajat şi coordonat în realizarea acestei lucrări, în
special doamnei profesoare Dorina Szatmari. Părinţilor mei le sunt recunoscătoare pentru
dragostea pentru studiu pe care mi-au insuflat-o, pentru permanenta susţinere şi sprijinul
acordat”, scrie Ioana în prefaţa cărţii sale.
Un nou premiu şi un joc...
Eleva din clasa a VI-a C („inteligentă, frumoasă, comunicativă”, aşa după cum o vede şi o
descrie prof. univ. Ioana Moisil, de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – unul dintre
referenţii cărţii) are un CV de excepţie la vârsta sa de copil abia scăpat de sub ochii învăţătoarei, iar
în vară şi-a îmbogăţit palmaresul, şi aşa impresionant, cu un nou premiu (premiul III, obţinut la
concursul naţional „Vara Eco”, organizat de ECDL România). Împreună cu distinsul său profesor
de matematică (şi mentor), doamna Dorina Szatmari, Ioana a realizat un: JOC DIDACTIC ECO
AŞA DA - AŞA NU (scos de curând la Editura Focusprint, Oradea, 2010).
În primăvară-vară, când a devenit corespondentul nostru special de la şcoala „Nicolae
Bălcescu”, Ioana şi-a etalat o seamă de calităţi, dar nu ne-a lăsat să bănuim că ar pune de o carte şi
un joc... Înclinăm să credem că mentorul său a avut multă putere de convingere şi sensibilizare,
capabile să stârnească pasiuni şi efervescenţă creatoare... (Ovidiu DAN)
Sursa:
http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.4199

Semnal
Marţi, a apărut nr. 9 al revistei „OviDan”
Ieri (marţi, 5 octombrie 2010), am început să distribuim
numărul 9 al revistei „OviDan”. Ediţia cuprinde
fotoreportaje din şcoli şi de la diferite evenimente din
municipiu şi judeţ.
La rubrica „Copii de excepţie şi faptele lor”, am prezentat-o
pe Dziţac Domnica Ioana, din clasa a VI-a C, de la Şcoala
cu clasele I-VIII „Nicolae Bălcescu” din Oradea, în lumina
ultimelor sale realizări de excepţie (lansare de carte şi joc,
precum şi un premiu naţional); …………………………
Vă mulţumim pentru fidelitate şi înţelegere!
Doar împreună, vom reuşi!
Ovidiu DAN
Galerie foto – Ioana Dziţac şi mentorul său, prof. Dorina Szatmari

