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Dzițac Ioana

A mai trecut un an…primul an de liceu
20 iunie 2014 a marcat sfârşitul unui nou an şcolar, al primului an de
liceană...am mai urcat o treaptă pe scara cunoaşterii, pe scara vieţii,
continuându-mi drumul spre înălţimi...; a fost un an plin de realizări sub toate
aspectele; am participat şi am luat premii la concursuri, olimpiade, simpozioane
şi conferinţe internaţionale, am publicat cărţi, articole, am organizat cursuri,
activităţi în diverse domenii, precum şi activităţi de voluntariat în cadrul unor
proiecte pe care am bucuria să le coordonez la nivel judeţean şi cu ocazia cărora
am dăruit parte din timpul meu, din cunoştinţele mele, din bunătatea sufletului
meu, necondiţionat; am reuşit să vizitez două mari universităţi internaţionale de
top din Rusia (Universitatea de stat din Moscova Lomonosov & Higher School
of Economics - National Research University), să vizitez mai multe ţări
(Austria, Ungaria, Ucraina, Italia, Rusia, SUA) şi astfel, să cunosc persoane
minunate, locuri de vis, culturi şi mentalităţi noi. Deci, mi s-au deschis noi
oportunităţi, mi-am împlinit vise şi mi-am clădit altele noi. Iar, la sfârşit de an
şcolar, am mai adăugat la roadele activităţii mele şi Premiul I pentru rezultatele
deosebite la învăţătură. Şi...pentru ca satisfacţia să fie deplină, am avut parte de
o vacanţă de vară de vis prin participarea la două şcoli de vară, prima la Oradea,
iar cea de-a doua, de-a dreptul senzaţională, la Los Angeles, la care s-au mai
adăugat şi alte miniexcursii la Sibiu, Arieşeni, Brad, precum şi în Ungaria. Iar,
toate acestea, şi-au pus amprenta profund în adâncul sufletului meu, intrând la
categoria amintiri plăcute, de neuitat, consemnate, iată, în cadrul acestui
portofoliu.
Am mai trecut astfel în revistă un nou episod al vieţii mele, episodul clasei
a IX-a, episod care a coincis cu debutul meu pe băncile liceului. Mă declar
mulţumită pentru realizările mele şi-mi doresc pe viitor sănătate mie, celor dragi
mie, întregii omeniri; având sănătate, realizările nu vor înceta să apară.
Dedic aceste realizări persoanelor care mi-au fost alături cu tot sufletul şi
în acest an, părinţilor, bunicii, mentorului meu, persoane fără de care nu aş fi
reuşit şi cărora le doresc şi pe această cale, multă sănătate, o viaţă frumoasă şi
bună, urări la care adaug mulţumirile mele pentru faptul că există în viaţa mea,
că mereu îmi sunt alături în drumul devenirii mele!
Ioana Dziţac,
12 septembrie 2014
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I. CĂRȚI
Cartea: „Trepte matematice clasa a VIII-a”
ÎN LOC DE PREFAŢĂ…
Eram mică, mică,….nu ştiam vorbi, doar gesticula. Părinţii mă scoseseră la plimbare. La un
moment dat, tatăl meu a venit spre mine şi mi- a arătat un melc într-o mână şi alt melc într-o altă
mână şi m-a întrebat: câţi melci are tata? Eu, zâmbind, gângurind, am arătat două degeţele. Aceasta
a fost prima mea problemă de matematică pe care am rezolvat-o, din spusele părinţilor mei.
Au trecut apoi ani buni din viaţa mea în care am dat matematicii importanţă la fel ca şi oricărei
materii pe care o studiasem; dar, asta până la începutul clasei a V-a, care a constituit pentru mine un
pas important în viaţa mea, o deschidere nouă, un început de drum, deoarece am avut bucuria unică
cred, de a cunoaşte o doamnă minunată, care, de fapt, era profesoara mea de matematică; de când
am cunoscut-o m-a învăţat mereu cât de important este să priveşti şi să tinzi spre înălţimi; astfel miau crescut aripile, am învăţat să zbor aidoma păsărilor de munte, iar orizonturile lumii s-au deschis
în calea mea şi au început să mă cheme; m-a învăţat cum să privesc viaţa cu speranţa şi cu voinţa
primăverii, care învinge ultimii fiori ai iernii. În scurt timp, profesoara de matematică, dascălul meu
preferat a devenit mentorul meu şi, parafrazându-l pe Goethe, adevăratul discipol a învăţat să
scoată necunoscutul din cunoscut, apropiindu-se de maestru.
Colaborările noastre au dat treptat roade, pornind de la reuşitele la diverse concursuri,
participările şi organizarea diverselor simpozioane, implicarea în diverse proiecte şi până la iniţierea
în 2010 şi finalizarea în 2013 a colecţiei Trepte matematice.
Iată-ne acum în faţa ultimului şi celui de al patrulea volum al acestei colecţii: Trepte matematice
- clasa a VIII-a, volum care marchează desprinderea de frumoşii ani de gimnazistă de care mă leagă
amintiri dintre cele mai frumoase! Este un volum cu un aer aparte, dedicat atât elevilor, cât şi
profesorilor, diferit oarecum de celelalte, deoarece am încercat să captez în el, în cadrul a şase părţi
(capitole), aspecte importante dintre cele trăite de mine: o admitere internaţională reuşită cu succes
în martie 2013, la Fettes College, unul dintre renumitele colegii din UK, precum şi o admitere
naţională în vara 2013, cele două admiteri constituind sursă de inspiraţie pentru crearea a două
capitole cu teste pentru succesorii mei. Cu gândul la geometria înălţătoare a New York-ului,
metropolă pe care am reuşit s-o descopăr în cadrul unei şcoli de vară în 2013, am scris un capitol de
geometrie în spaţiu, iar cu gândul la multitudinea de probleme pe care le-am rezolvat pentru
participarea la diverse concursuri, am scris un capitol cu probleme de sinteză cu grad de dificultate
mai mare, pentru performanţă. Şi…bineînţeles că, prin prisma specializării la care am decis să învăţ
în următorii ani, am introdus două capitole care să le facă elevilor o imagine de început de cla să a
IX-a, unul de extinderi în matematică şi unul de introducere în tainele informaticii. Nu pot să închei
această scurtă descriere a cărţii şi, în general comentariul despre colecţia Trepte matematice, fără a
adresa mulţumiri tuturor celor care m-au încurajat şi coordonat acum şi de-a lungul timpului în
realizarea acestor cărţi: doamnei profesoare Dorina Szatmari, doamnelor Ioana Moisil, Roxana
Zubcov, Emma Munteanu - pentru referatele de apreciere scrise de-a lungul timpului, doamnei
profesoare de informatică Alina Luncan, care m-a învăţat tainele utilizării calculatorului. Sper într-o
foarte bună colaborare pe viitor şi le adresez mulţumiri anticipate doamnei profesoare de
informatică, Corina Luncan şi domnului profesor şi diriginte de matematică, Viorel Sadoveanu,
dascăli deosebiţi pe care i-am întâlnit acum, la început de clasa a IX-a şi care, prin proaspetele
informaţii transmise, şi-au pus deja amprenta, chiar dacă indirect, în conţinutul acestui ultim volum
al Treptelor matematice. Şi, nu în ultimă instanţă le mulţumesc din suflet părinţilor mei pentru
căldura cu care mă înconjoară mereu, pentru dragostea pe care mi-au insuflat-o pentru studiu,
pentru permanenta susţinere şi sprijinul acordat. De asemenea, îmi exprim recunoştinţa faţă de
autorii citaţi în bibliografie, ale căror puncte de vedere, materiale, au stimulat în mare parte gândirea
mea şi m-au ajutat să realizez o nouă carte, privită cu ochi de copil.
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În încheiere şi cu ocazia finalizării colecţiei Trepte matematice, aş dori să transmit un mesaj
unei persoane dragi mie, Doamnei Dorina Szatmari, mentorul meu: Colaborarea cu dvs m-a învăţat
să zbor, să ating culmile bănuite şi nebănuite ale Universului, a dat şi dă sens şi frumuseţe vieţii
mele! Vă mulţumesc pentru grija cu care m-aţi ocrotit, m-aţi udat, ca să devin o gingaşă floare, un
frumos trandafir roz (aşa cum m-aţi perceput de-a lungul timpul şi pe care-l regăsiţi desenat pe
copertă) în grădina vieţii. Vă voi purta în suflet mereu şi vă asigur de prietenia mea şi de înaltă
consideraţie!
decembrie 2013
Autoarea,
elevă în clasa a IX-a A, specializarea: Matematică Informatică - Intensiv Informatică
Colegiul Naţional “Emanuil Gojdu” Oradea

O poartă deschisă spre viitor
Referat, Prof. univ. dr. Ioana I. Moisil,
Sibiu, august 2013
În această toamnă Ioana Dziţac ne propune al patrulea volum din colecţia Trepte
matematice, colecţie iniţiată de autoare pe când era în clasa a 5-a. De data aceasta noul volum
reflectă nu numai experienţa autoarei din ultimul an al ciclului gimnazial, ci şi pe cea a accesului
la liceu.
Trepte matematice - clasa a VIII-a cuprinde şase capitole: „Teste pregătitoare pentru
examenul de evaluare naţională”, „Elemente de geometrie în spaţiu”, „Probleme de sinteză pentru
clasa a VIII-a”, „Extinderi”, „Matematică în limba engleză” şi „Matematica şi calculatorul”.
În primăvara 2013 Ioana Dziţac şi-a încercat forţele dând concurs de admitere la Fettes
College din Edinburgh, Scoţia. Succesul a fost total: A (Excellent) pe toată linia. În vară a reuşit cu
mare succes la examenul de admitere naţional, fiind admisă pe prima poziţie la liceul şi
specializarea dorite de către Ioana: Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu” Oradea, specializarea
Matematică Informatică - Intensiv Informatică. Mulţumită de rezultatele de la cele două admiteri,
Ioana a ales însă să studieze la liceul din oraşul ei natal.
După experienţa pregătirii şi susţinerii examenului de matematică în limba engleză la
admiterea din Regatul Marii Britanii, Ioana a conceput capitolul "Matematică în limba engleză"
cu exemple de probleme de matematică în limba engleză care au ajutat-o în pregătirea pentru
examen şi totodată să reuşească atât de frumos la examenul de admitere la Fettes College Tot aici
găsim şi testul de admitere la colegiu.
Fiecare capitol este bine structurat şi aduce elemente interesante atât pentru elevi, cât şi
pentru profesori. Aş aminti aici capitolul "Extinderi" în care teme tratate introductiv în clasa a
VIII-a sunt extinse la nivelul analizei din primul an de liceu.
Trepte matematice - clasa a VIII-a este o carte utilă şi elevilor şi cadrelor didactice care îşi
pot forma o imagine a modului în care un elev percepe matematica. E drept, Ioana Dziţac este şi nu
este un elev obişnuit. Inteligentă, muncitoare, perseverentă, Ioana are acea sete de cunoaştere care
uneori lipseşte celor din generaţia ei. Este un bun comunicator şi mânuieşte la fel de bine condeiul
şi calculatorul. Îi place muzica, dansul, sportul, natura. Calităţile ei se reflectă şi în rezultatele
obţinute la diferite competiţii naţionale, fie că este vorba de matematică, informatică, fie că este
vorba de astronomie, ecologie, sport, toate aceste rezultate dovedind complexitatea Ioanei.
Cartea de faţă, rodul unei munci intense, reflectă personalitatea autoarei, o personalitate în
care se îmbină armonios farmecul şi mirajul copilăriei cu maturitatea gândirii logice, iar acest
lucru o transformă într-un model demn de urmat al generaţiei sale.
Brâncuşi spunea că “trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poţi să
vezi foarte departe”. Este ceea ce încearcă Ioana Dziţac. Este ceea ce Ioana a reuşit până acum. Îi
urez succes, încrezătoare fiind că va ajunge sus, pe culmi şi va privi în zare, dincolo de orizont,
departe, şi cu tenacitate, perseverenţă şi dragoste de cunoaştere, va fi un ctitor al fântânilor , iar
“stele-n apă” îi vor fi răsplată.
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Cuvânt pentru cititori
Referat, prof. Szatmari Dorina,
Oradea, decembrie 2013
Acesta este al patrulea volum din seria “Trepte matematice”, în care autoarea Ioana Dziţac
prezintă fragmente din matematica de gimnaziu, dar şi câteva extinderi din matematica de liceu şi
din informatică.
Cartea se adresează elevilor din clasa a VIII-a care au cel puţin cunoştinţe de bază la
matematică şi iubesc această disciplină.
“Întreaga lume e geometrie” a spus matematicianul Egmont Colerus.
Fără să îşi propună să observe natura prin ochi de matematician – care adolescent ar face
asta?! – Ioana Dziţac a transpus în limbaj matematic câteva imagini întâlnite în viaţa ei: perdeaua
de apă a fântânilor arteziene, zborul unui carusel pe şine, dansul peştilor într-un acvariu etc., şi
le-a încorporat în 10 teste, în cadrul primului capitol al cărţii: “Teste pregătitoare pentru
examenul de evaluare naţională”.
Ca rămas bun de la geometria de gimnaziu, cu gândul la” înălţimile geometrice” ale NewYorkului”, pe care a avut ocazia să le admire în vara 2013, într-o şcoală de vară, Ioana Dziţac a
introdus în capitolul “Elemente de geometrie în spaţiu” probleme practice, frumoase, cu
desfăşurări, cu figuri plane care se rotesc şi “ vă ridică” din geometria plană în gemetria în
spaţiu, cu corpuri înscrise în sfere, cu sfere înscrise în corpuri.
Cei pasionaţi de matematică veţi găsi şi în acest volum, ca şi în precedentele, probleme
date la diferite concursuri şi olimpiade, sau din Gazeta matematică, incluse în capitolul “Probleme
de sinteză pentru clasa a VIII-a”. Faptul că rezolvarea e completă şi urmează imediat enunţului,
vă poate fi de mare ajutor.
Dacă vă număraţi printre participanţii frecvenţi ai olimpiadelor, atunci cu siguranţă veţi
recunoaşte cel puţin o parte dintre metodele de rezolvare ale problemelor din capitolul
“Extinderi”.
Dacă v-aţi gândit vreodată să studiaţi la un liceu în străinătate, atunci în capitolul
“Matematică în limba engleză” veţi avea ocazia să rezolvaţi un test de matematică dat în 2013 ca
probă de admitere la “Fettes College” din Scoţia. Ioana Dziţac a obţinut calificativul A (Excelent)
şi la acest test şi la proba de limba engleză, fiind admisă cu succes, dar ulterior a hotărât ca
deocamdată să urmeze liceul în România.
În ultimul capitol al cărţii, “Matematica şi calculatorul”, autoarea prezintă câteva
probleme din domeniul pe care îl îndrăgeşte cel mai mult – informatica. Este domeniul pentru care
a făcut deja o alegere: secţia de Matematică Informatică - Intensiv Informatică a Colegiului
Naţional “Emanuil Gojdu” din Oradea. Acolo o găsiţi, în clasa a IX-a A, implicată în diverse
activităţi şi proiecte, încercând din toate puterile să înveţe pentru a ştii cât mai mult.
Dragi cititori, sau rezolvitori – tineri în prag de liceu, vă doresc mult succes, decizii
înţelepte şi credeţi în visele voastre! Ioana Dziţac a crezut şi ajutându-şi visele prin muncă şi
consecvenţă, o parte şi le-a împlinit.
Succes mai departe!
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„Trepte matematice”, în zbor, către înălţimi, de Ioana Dziţac
Patru trepte gimnaziale urcate cu succes şi
consemnate în patru volume
Un trandafir roz, cu sensibilitatea şi romantismul vârstei,
o pasăre măiastră, construită să scruteze înălţimile,
asemeni vulturului, un copil frumos cu aripi de înger,
Ioana urcă treptele cunoaşterii cu demnitate şi mândrie,
lăsând în urmă trepte şi pentru colegii care vin.

Pentru ei a scris „Trepte matematice”, în anii de gimnaziu, la fiecare final de an şcolar. Aşa încât,
la absolvirea clasei a VIII-a, şefa de promoţie a Şcolii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu”, Ioana
Dziţac, a elaborat cel de-al IV-a volum. Concepută mai degrabă ca o lucrare de „disertaţie”,
cartea dezvoltă şi alte experienţe pe care Ioana le-a trăit intens: evaluarea naţională, şcoala de
vară de la New York, proba de admitere la „Fettes College” din Scoţia, admiterea cu brio în clasa
a IX-a A la profilul Matematică Informatică - Intensiv Informatică al Colegiului Naţional „Emanuil
Gojdu” din Oradea, dar şi primele experienţe de „boboc” licean gojdist, trăite într-o nouă formulă
matematico-informatică, alături de domnii profesori Viorel Sadoveanu şi Corina Luncan, după ce
patru ani a avut parte de un mentorat binecuvântat, de ani de zbor înaripat, călăuziţi de un mentor
de suflet, distinsul profesor de matematică Dorina Szatmari.
Aşadar, volumul „Trepte matematice (pentru) clasa a VIII-a” „Este un volum cu un aer aparte,
dedicat atât elevilor, cât şi profesorilor, diferit oarecum de celelalte, deoarece am încercat să
captez în el, în cadrul a şase părţi (capitole), aspecte importante dintre cele trăite de mine: o
admitere internaţională reuşită cu succes în martie 2013, la Fettes College, unul dintre renumitele
colegii din UK, precum şi o admitere naţională în vara 2013, cele două admiteri constituind sursă
de inspiraţie pentru crearea a două capitole cu teste pentru succesorii mei. Cu gândul la geometria
înălţătoare a New York-ului, metropolă pe care am reuşit s-o descopăr în cadrul unei şcoli de vară
în 2013, am scris un capitol de geometrie în spaţiu, iar cu gândul la multitudinea de probleme pe
care le-am rezolvat pentru participarea la diverse concursuri, am scris un capitol cu probleme de
sinteză cu grad de dificultate mai mare, pentru performanţă. Şi…bineînţeles că, prin p risma
specializării la care am decis să învăţ în următorii ani, am introdus două capitole care să le facă
elevilor o imagine de început de clasă a IX-a, unul de extinderi în matematică şi unul de
introducere în tainele informaticii”, scrie Ioana „În loc de Prefaţă”, adresându-le mulţumiri
„tuturor celor care m-au încurajat şi coordonat acum şi de-a lungul timpului în realizarea acestor
cărţi: doamnei profesoare Dorina Szatmari, doamnelor Ioana Moisil, Roxana Zubcov, Emma
Munteanu - pentru referatele de apreciere scrise de-a lungul timpului, doamnei profesoare de
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informatică Alina Luncan, care m-a învăţat tainele utilizării calculatorului. Sper într-o foarte bună
colaborare pe viitor şi le adresez mulţumiri anticipate doamnei profesoare de informatică, Corina
Luncan şi domnului profesor şi diriginte de matematică, Viorel Sadoveanu, dascăli deosebiţi pe
care i-am întâlnit acum, la început de clasa a IX-a”.
„O poartă deschisă spre viitor”
Lecturând referatele scrise de prof. univ. dr. Ioana I. Moisil (din Sibiu) – „O poartă deschisă spre
viitor” şi „Cuvânt pentru cititori”, scris de dna prof. Dorina Szatmari, am aflat atât informaţii
exacte despre structurarea volumului (pe cele şase capitole) şi conţinutul lor: 1.Teste pregătitoare
pentru examenul de evaluare naţională, 2.Elemente de geometrie în spaţiu, 3.Probleme de
sinteză pentru clasa a VIII-a, 4.Extinderi, 5.Matematică în limba engleză 6.Matematica şi
calculatorul, cât şi aprecieri făcute de cei doi distinşi profesori de specialitate referitoare la
utilitatea cărţii (atât pentru elevi, cât şi pentru profesori), dar şi aprecieri ce ţin de calităţile
autorului volumului.
„Fiecare capitol este bine structurat şi aduce elemente interesante atât pentru elevi, cât şi pentru
profesori. Aş aminti aici capitolul „Extinderi” în care teme tratate introductiv în clasa a VIII-a sunt
extinse la nivelul analizei din primul an de liceu. „Trepte matematice - clasa a VIII-a” este o carte
utilă şi elevilor şi cadrelor didactice care îşi pot forma o imagine a modului în care un elev percepe
matematica. E drept, Ioana Dziţac este şi nu este un elev obişnuit. Inteligentă, muncitoare,
perseverentă, Ioana are acea sete de cunoaştere care uneori lipseşte celor din generaţia ei…Cartea
de faţă, rodul unei munci intense, reflectă personalitatea autoarei, o personalitate în care se îmbină
armonios farmecul şi mirajul copilăriei cu maturitatea gândirii logice, iar acest lucru o transformă
într-un model demn de urmat al generaţiei sale”, apreciază dna prof. univ. dr. Ioana I. Moisil.
„Cuvânt pentru cititori”
„Fără să îşi propună să observe natura prin ochi de matematician – care adolescent ar face asta?!
– Ioana Dziţac a transpus în limbaj matematic câteva imagini întâlnite în viaţa ei: perdeaua de apă
a fântânilor arteziene, zborul unui carusel pe şine, dansul peştilor într-un acvariu etc., şi le-a
încorporat în 10 teste, în cadrul primului capitol al cărţii: „Teste pregătitoare pentru examenul de
evaluare naţională”. Ca rămas bun de la geometria de gimnaziu, cu gândul la „înălţimile
geometrice” ale New-York-ului, pe care a avut ocazia să le admire în vara 2013, într-o şcoală de
vară, Ioana Dziţac a introdus în capitolul „Elemente de geometrie în spaţiu” probleme practice,
frumoase, cu desfăşurări, cu figuri plane care se rotesc şi „vă ridică” din geometria plană în
geometria în spaţiu, cu corpuri înscrise în sfere, cu sfere înscrise în corpuri. Cei pasionaţi de
matematică veţi găsi şi în acest volum, ca şi în precedentele, probleme date la diferite concursuri şi
olimpiade, sau din Gazeta matematică, incluse în capitolul „Probleme de sinteză pentru clasa a
VIII-a”. Faptul că rezolvarea e completă şi urmează imediat enunţului, vă poate fi de mare ajutor”,
apreciază, printre altele, doamna profesor Dorina Szatmari, care îşi încheie cuvântul constatând
faptul că „Ioana Dziţac a crezut (în visele sale – n.n.) şi ajutându-şi visele prin muncă şi
consecvenţă, o parte şi le-a împlinit”. (Ovidiu Dan)
Sursa: http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.9858
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Imagini de la lansarea Treptelor matematice - clasa a VIII-a

Coperta Treptelor matematice - clasa a VIII-a
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Cartea: „Colorăm, învăţăm şi ne jucăm”
„Colorăm, învăţăm şi ne jucăm”, împreună cu Ioana şi Cătălina
Tineri şi neliniştiţi, responsabili şi creativi
Prietene foarte bune încă din copilărie, pe vremea când străbăteau
împreună diversele trasee de munte, Ioana şi Cătălina s-au
reîntâlnit în toamna trecută (2013), pe holurile colegiului la care
învaţă, amintindu-şi cu drag de clipele frumoase ale copilăriei
petrecute împreună. Au depănat amintiri, iar la propunerea Ioanei,
s-au decis să colaboreze în diverse proiecte!
Ioana cochetează cu matematica şi informatica, iar Cătălina, cu arta (desenul)
Ioana Dziţac este elevă în clasa a IX-a, specializarea Matematică Informatică - Intensiv
Informatică la Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu” din Oradea. O cunoaştem ca fiind deja autoare
a patru volume din colecţia Trepte matematice, precum şi a unor jocuri didactice, articole
prezentate în cadrul unor activităţi, proiecte, simpozioane la care a strălucit. Pasionată încă de la o
vârstă fragedă de lucrul cu calculatorul, Ioana începe pregătirea examenelor de ECDL Complet şi
ECDL Web-Starter de la vârsta de 10 ani, reuşind astfel ca în 2011 să obţină cele două certificări.
Pasiunea, talentul şi munca susţinută au ajutat-o, în anii de gimnaziu, să obţină 10 premii şi o
medalie de argint la concursuri judeţene şi naţionale în domeniul informaticii, în tehnologia
informaţiei. S-a implicat în 15 proiecte educaţionale, iar din clasa a V-a a participat la nenumărate
activităţi de voluntariat. În 7 februarie 2012, cu ocazia Zilei siguranţei pe Internet, a participat cu
o lucrare la Competiţia naţională cu tema „Descoperiţi lumea digitală împreună. Conexiune între
generaţii”, organizată de Consorţiul Sigur.info., dar şi la un curs de pregătire în vederea susţinerii
de activităţi educaţionale în domeniul siguranţei online, în cadrul Programului european Safer
Internet, 26 - 27.10.2013. De-a lungul anilor, a avut şansa să cunoască şi să interacţioneze cu
nenumărate personalităţi din domeniul IT, care au marcat-o.
Cătălina Ionescu este elevă în clasa a XI-a, specializarea Matematică Informatică la acelaşi
colegiu naţional („Emanuil Gojdu”). Fire de artist, Cătălina este atrasă de desen, iar la vârsta de
8 ani, a început să frecventeze cursurile de pictură susţinute de doamna prof. Tripe Floare, la
Palatul Copiilor şi Elevilor. Din clasa a V-a a făcut parte din clasa de excelenţă a doamnei
profesoare Anca Bulc, până în clasa a VIII-a. În această perioadă a participat la diverse
concursuri de desen cu tematică religioasă şi olimpiade unde a obţinut şapte premii, ajungând în
fruntea ierarhiei judeţene. La sfârşitul ciclului gimnazial a impresionat cu expoziţia personală
„Teama de-a avea curaj”, în care şi-a promovat portofoliul, constând în 28 de lucrări dintre cele
mai importante şi mai aproape sufletului…
O carte de colorat şi un joc!
„Cartea şi jocul anexat acesteia cuprind informaţii utile care se adresează copiilor de la cea mai
fragedă vârstă şi până la absolvenţii de gimnaziu, utilizatori ai calculatoarelor şi Internetului.
Cuvintele cheie ce caracterizează cele două materiale sunt: ilustraţie, culoare, informaţie, joc şi
toate acestea cu referire la calculator şi Internet…”, aflăm din Prefaţa scrisă de cele două tinere
gojdiste. „Fiecare dintre utilizatorii Internetului, indiferent de vârstă, trebuie să cunoască
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oportunităţile şi pericolele utilizării Internetului, iar prin intermediul unui schimb de informaţii
între generaţii, noi am considerat că acest lucru este posibil”.
Cartea „Colorăm, învăţăm şi ne jucăm” conţine 34 de ilustraţii originale care vor putea fi colorate
de către cei pasionaţi de desen; fiecare ilustraţie este însoţită de note informative care să-i
determine pe cei care colorează să-şi facă o părere despre ce reprezintă desenul respectiv şi astfel
să încerce să răspundă la întrebarea: imaginea respectivă este o situaţie de tip AŞA DA sau AŞA
NU? O situaţie demnă sau nu de urmat? Pentru a se asigura că în urma colorării desenului şi a
descifrării informaţiilor, cititorul şi-a însuşit corect situaţia respectivă, am colorat şi noi pe pagina
imediat următoare fiecare desen, oferind şi un răspuns corect. Ca o anexă la această carte, am
realizat Jocul didactic Internet „Aşa Da – Aşa Nu”, care cuprinde cele 34 de desene, alături de alte
sintagme de folosire corectă sau incorectă a Internetului şi, astfel, pe baza celor însuşite şi a
regulamentului de joc, cititorul să rămână cu informaţii corecte despre ceea ce înseamnă
Internetul, privit prin prisma oportunităţilor şi a pericolelor. Trebuie să mai ştiţi că jocul poate fi
folosit şi independent de carte, deci poate fi jucat şi de către cei care nu doresc să coloreze. Ne
referim în special, la elevii mai mari şi la cei care doresc să se iniţieze în tainele Internetului prin
intermediul jocului.
Intenţionăm să prezentăm aceste materiale copiilor din grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale, în
cadrul unor acţiuni de voluntariat; de asemenea, vom prezenta aceste materiale la diferite
simpozioane şi concursuri.
Încercăm astfel să stabilim o punte între generaţii, ajutând colegii mai mici să se informeze corect,
prin desen şi joc”.
Cartea se bucură de aprecieri favorabile
„Scrie ca să nu pierzi florile gândului tău, pe care, altfel le ia vântul”, spunea Nicolae Iorga.
Am ales să încep cu acest citat pentru că eu consider importantă iniţiativa autoarelor de a crea o
carte de colorat şi un joc didactic care se adresează atât copiilor, cât şi tinerilor, în vederea
dezvoltării imaginaţiei, creativităţii, a gândirii, a formării priceperilor şi deprinderilor prin
propriile forţe. Având o vârstă mai apropiată de cei cărora le este dedicată această carte,
autoarele ajută copilul să integreze în educaţia sa atât jocul, cât şi utilizarea corectă şi eficientă a
mijloacelor de comunicare şi informare. […] Nu pot decât să le să le felicit pe cele două tinere
talentate pentru realizările lor şi să le doresc să manifeste în continuare aceeaşi perseverenţă şi
tenacitate”, apreciază dna prof. Corina Luncan.
„O cunosc pe Ioana de când s-a născut. Am avut posibilitatea de a-i urmări evoluţia frumoasă de-a
lungul timpului. […] Iat-o astăzi cum reuşeşte din nou să mă surprindă în mod plăcut, alături de
prietena ei, Cătălina, prin această nouă realizare care îmbină în conţinutul unei cărţi, anexată de
un joc, informaţii atât de utile pentru tinerii utilizatori ai Internetului. Nu pot decât să le felicit pe
cele două domnişoare şi să le asigur de toată susţinerea mea în promovarea acestor materiale în
rândul tinerilor învăţăcei; de asemenea, le invit la colaborări în cadrul unor proiecte şi
simpozioane”, scrie dna prof. Alina Luncan.
Vă semnalăm, aşadar, apariţia celor două materiale folositoare copiilor „copleşiţi” de magia
Internetului.
Felicitări, gojdistelor! (Ovidiu Dan)
Sursa: http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.9898
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Imangini de la pregătirea și lansarea cărții „Colorăm, învăţăm şi ne jucăm”,
un preprint al cărții de mai jos

Cartea „Hai să colorăm, să învăţăm şi să ne jucăm! Educaţie netăţenească
timpurie / Let’s colour, learn and play! Early netizen education”, Vol. 1
PREFAŢĂ
Conţinutul prezentei cărţi şi a jocului anexat acesteia ne vor plimba pe tărâmul descoperirii
de informaţii utile pentru tinerii începând cu vârste fragede şi până la absolvenţii de gimnaziu,
utilizatori ai calculatoarelor şi Internetului. Cuvintele cheie ce caracterizează materialele sunt:
ilustraţie, culoare, informaţie, joc şi toate acestea cu referire la calculator şi Internet.
De ce o carte de colorat însoţită de informaţii?
Deoarece coloratul este foarte important în viaţa unui copil, dezvoltându-i aptitudini, ca de
exemplu, îndemânare, control, recunoaştere a culorilor, concentrare, provocare, respectare a
limitelor, coordonare, având chiar şi un rol terapeutic. Pus cu creioane colorate sau acuarele în
faţa unei cărţi de colorat însoţită şi de anumite informaţii, copilul, cu siguranţă, va dori să afle ce
reprezintă acele imagini, ce conţine textul care le însoţeşte şi, chiar dacă nu ştie încă citi, el pune
întrebări, din curiozitatea specifică vârstei, celui care-l supraveghează: părinte, frate, educator…
De ce un joc didactic?
Deoarece jocul, în general, presupune esenţa copilăriei fiecărui individ, fiind cea mai
importantă activitate a copilăriei, a individului indiferent de vârstă. Jocul înseamnă disciplinare,
comunicare, socializare, învăţare cu plăcere, stârnirea interesului, solicitarea imaginaţiei,
creativităţii, gândirii, formarea priceperilor şi deprinderilor prin forţe proprii. „Jocul este şi o
pregătire pentru viaţa de mai târziu, dar mai presus de toate, el este însăşi viaţa copilului”, după
cum spunea Mc. Dougall. De aceea, considerăm că e foarte importantă introducerea unor jocuri
de tip didactic în grădiniţele şi şcolile moderne, motiv pentru care, am avut această iniţiativă,
alături de altele, de-a lungul timpului.
De ce o carte de colorat şi un joc referitor la calculator, dar mai ales la Internet?
Deoarece trăim într-o eră a vitezei, a Internetului în care cât mai multe persoane îşi petrec
ore în şir în faţa calculatoarelor. De la vârste fragede copiii sunt impresionaţi de calculator, îşi
doresc un calculator, iar viaţa le este influenţată de acesta. De asemenea Internetul a devenit un
partener important în viaţa lor; alături de calculator, el este un mijloc de educaţie eficient şi un
mod de petrecere a timpului liber într-un mod plăcut. Fiecare dintre utilizatorii Internetului însă,
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indiferent de vârstă, trebuie să cunoască care sunt oportunităţile şi pericolele utilizării Internetului,
iar prin intermediul unui schimb de informaţii între generaţii, noi am considerat că acest lucru este
posibil.
Astfel, cartea „Hai să colorăm, să învăţăm şi să ne jucăm. Educaţie netăţenească timpurie”
conţine 34 de ilustraţii originale care vor putea fi colorate de către cei pasionaţi de desen; fiecare
ilustrată este însoţită de note informative care să-i determine pe cei care colorează să-şi facă o
părere despre ce reprezintă desenul respectiv şi astfel să încerce să răspundă corect la întrebarea:
imaginea respectivă este o situaţie de tip AŞA DA sau AŞA NU?, adică este o situaţie demnă sau nu
de urmat? Pentru a fi sigure că în urma colorării desenului, a citirii informaţiilor şi a răspunsului
dat, tânărul şi-a însuşit corect situaţia respectivă, am colorat şi noi pe pagina imediat următoare
fiecare desen, am răspuns şi noi întrebării oferind un răspuns corect, pe care l-am mai întărit cu
alte afirmaţii pentru ca tânărul să se poată corecta, la nevoie şi pentru a ne asigura că informaţiile
însuşite sunt cele corecte. În finalul cărţii se regăsesc jocuri de cuvinte încrucişate, un articol
despre testarea materialelor şi câteva noţiuni de vocabular. Ca o anexă la această carte am
realizat Jocul Didactic „Internet Aşa Da – Aşa Nu” care cuprinde cele 34 de desene, alături de alte
sintagme de folosire corectă sau incorectă a Internetului şi, astfel, pe baza celor însuşite şi a
regulamentului de joc, tânărul implicat să rămână cu cunoştinţe corecte despre ceea ce înseamnă
Internetul, privit prin prisma oportunităţilor şi a pericolelor. Am dori să facem precizarea că jocul
poate fi folosit şi independent de carte, deci poate fi jucat şi de către cei care nu doresc neapărat să
coloreze şi care doresc să se iniţieze în tainele Internetului prin intermediul jocului.
Intenţionăm să prezentăm aceste materiale tinerilor, începând cu cei de la grădiniţe, şcoli
primare şi gimnaziale, în cadrul unor acţiuni de voluntariat, fie incluse în anumite proiecte, fie
independent de acestea; de asemenea vom prezenta aceste realizări la diferite simpozioane,
concursuri naţionale şi internaţionale, cu atît mai mult cu cât materialele sunt editate în format
bilingv (română – engleză).
Alături de alte materiale realizate până acum pentru succesorii noştri, încercăm să stabilim
o punte între generaţii, ajutând colegii noştri mai mici pentru o cât mai bună informare, pentru o
cât mai corectă dezvoltare personală. şi…cum am putea-o face mai bine decât prin desen şi joc?
Ioana şi Cătălina

Coperta cărții
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Cartea „Hai să colorăm, să învăţăm şi să ne jucăm! Educaţie ecologică timpurie /
Let’s colour, learn and play! Early ecological education”, Vol. 2
REFERAT ASUPRA LUCRĂRII
prof.de biologie Citrea Luminiţa,
Colegiul Naţional “Emanuil Gojdu” Oradea
“Natura e totdeauna adevărată, serioasă şi severă.Ea are întotdeauna dreptate iar greşelile şi
rătăcirile sunt ale omului” W.F.Goethe
Educaţia ecologică a copiilor este foarte importantă pentru dezvoltarea cognitivă a celor mici
şi pentru acumularea cunoştinţelor despre mediul înconjurător încă de la vârsta preşcolară. Copiii
sunt curioşi încă de la vârste foarte fragede să afle despre speciile de plante şi animale sau despre
fenomenele naturale.
Cărţile de colorat au un rol important în dezvoltarea copilului.Acestea îi ajută pe micuţi să îşi
dezvolte anumite abilităţi astfel încât asocierea culorilor cu imaginile de colorat le dezvoltă atenţia,
grija, bucuria realizării.
Asocierea exemplelor de bună practică AŞA DA sau AŞA NU ? cu exerciţiul de a colora va
duce cu siguranţă la formarea unui comportament adecvat, pozitiv în rândul celor mici, faţă de
mediul înconjurător. Introducerea jocului de rol permite formarea unor sentimente şi trăiri mai
puternice, înţelegând că viaţa şi mediul înseamnă mai mult decât ceea ce trăieşte fiecare.
Învăţând să ocrotească, să iubească, să fie atent, receptiv şi grijuliu cu tot ceea ce îl
înconjoară, copilul învaţă că mediul este însăşi viaţa şi aceasta merită trăită frumos şi curat.
Formatul bilingv al cărţii şi jocului anexat va permite afirmarea celor două eleve în diverse
sesiuni ştiinţifice pe teme ecologice, simpozioane şi proiecte pe aceiaşi temă.
Iniţiativa autoarelor este lăudabilă prin maniera de a concepe o astfel de lucrare utilă copiilor
din învăţământul preşcolar şi dorinţa lor de a continua la celelalte nivele şcolare. Ele reprezintă un
model de urmat pentru colegii de generaţie. O cunosc pe Ioana Dziţac din acest an şcolar şi am fost
plăcut surprinsă când m-a informat despre preocupările ei din domeniul ecologiei iar apoi am aflat
despre bogata ei activitate. Dă dovadă de inteligenţă, implicare, o mare capacitate de muncă şi
perseverenţă de aceea sper să îşi continue această idee şi să extindă formatul acestei cărţi şi la
următoarele cicluri şcolare. Faptul că a lucrat împreună cu colega ei Ionescu Cătălina demonstrează,
în plus, o capacitate bună de a lucra în echipă, ceea ce promovează şi în materialul elaborat.
Nu pot decât să sper că voi fi martor la apariţia următoarelor lucrări, pe teme ecologice şi nu
numai, urându- le mult succes în continuare.
Luând în considerare cele prezentate mai sus, în referatul de analiză a lucrării, apreciez că
lucrarea elaborată de către elevele Dziţac Domnica Ioana şi Ionescu Cătălina Teodora, traducător
lect. dr. Marinău Andrada, întruneşte calităţile unei lucrări excepţionale pe o temă de mare
actualitate – educaţia ecologică, începând cu vârste de la cele mai fragede, motiv pentru care
propun publicarea ei.
Oradea, 20.03.2014

REFERAT ASUPRA LUCRĂRII
prof. univ. dr. ing. Badea Gabriela,
Universitatea din Oradea
Materialele realizate de către autoare abordează o temă de mare actualitate referitoare la
ecologie şi protecţia mediului înconjurător. Iniţiativa autoarelor de a crea o carte de colorat şi un joc
didactic care se adresează atât copiilor, cât şi tinerilor, în vederea dezvoltării imaginaţiei,
creativităţii, a gândirii, a formării priceperilor şi deprinderilor, este una lăudabilă.
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Cunoştinţele ecologice în rândul omului de rând sunt scăzute în prezent, iar consecinţele
poluării mediului înconjurător au devenit dezastruoase; de aceea este vital pentru omenire, ca
fiecare dintre locuitorii acestei planete, indiferent de vârstă, să manifeste o atitudine responsabilă
faţă de mediul în care trăiesc, să se implice în activităţi ecologice; prin intermediul unui schimb de
informaţii între generaţii, autoarele au considerat că acest lucru este posibil şi ... au reuşit.
Având o vârstă mai apropriată de cei cărora le sunt dedicate aceste materiale, autoarele ajută
copilul să integreze în educaţia sa atât jocul, cât şi utilizarea corectă şi eficientă a mijloace lor de
comunicare şi informare în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului.
Este extrem de inspirată realizarea materialelor în format bilingv (română şi engleză),
oferindu- le autoarelor posibilitatea de a le prezenta în cadrul diverselor şcoli de vară, simpozioane
chiar şi internaţionale.
Le felicit pentru realizări şi le doresc succes pe mai departe!
Luând în considerare cele prezentate mai sus, în referatul de analiză a lucrării, apreciez că
lucrarea elaborată de către elevele Dziţac Domnica Ioana şi Ionescu Cătălina Teodora, traducător
lect. dr. Marinău Andrada, întruneşte calităţile unei lucrări excepţionale pe o temă de mare
actualitate – educaţia ecologică, fiind foarte utilă tinerilor începând cu vârste de la cele mai
fragede, motiv pentru care propun publicarea ei.
Oradea, 24.03.2014

Coperta cărții
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II. SIMPOZIOANE, PROIECTE,EVENIMENTE
– ARTICOLE, DIPLOME, IMAGINI SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL
” EDUCAŢIA COPILULUI - O CONTINUĂ PROVOCARE ”
EDIŢIA a - VII –a, 2 Mai 2014
Articol, diplomă
SCARA CUNOAȘTERII - DE LA TREPTELE LUDICE LA CELE LOGICE
Dziţac Domnica Ioana*
Szatmari Aurora Dorina - profesor coordonator
*elevă în clasa a IX-a, profilul: matematică informatică – intensiv informatică,
Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu” Oradea
Învăţând să tind spre înălţimi, învăţând să construiesc şi să urc trepte…
De mică visam că zbor printre arbori, spre ceruri; de mică iubesc tot ceea ce se înalţă. Apoi,
din clasa a V-a un mentor a dat elan viselor mele, cu spusele dânsei: „Încerc să- i determin pe elevi
să ridice privirea în sus, către cer.“ Astfel, alături de mentorul meu, am învăţat cât de important este
să privesc, să tind, prin tot ceea ce fac, spre înălţimi. În timp, acumulând cunoaştere şi trăiri,
orizonturile lumii s-au deschis în calea mea. De-a lungul anilor de gimnaziu, am încercat şi cred că
am reuşit, să urc cât mai sus şi, astfel, am reuşit să văd cât mai departe.
Am urcat treptele cunoaşterii cu demnitate şi mândrie, lăsând în urma mea trepte şi pentru
colegii care vin. De ce trepte? Deoarece Kafka spunea că “Atâta timp cât nu încetezi să urci,
treptele nu se vor termina; sub paşii tăi care urcă, ele se vor înmulţi la nesfârşit”.
Construind trepte pentru colegii care vin…
După ce am urcat la un nivel superior am realizat în ce consta dificultatea urcuşului; m-am
gândit că stă în puterea mea să construiesc trepte care să uşureze urcuşul celor ce mă urmează.
Astfel s-a născut, când eram elevă în clasa a V-a, ideea de a scrie o serie de cărţi, intitulate
chiar aşa: Trepte matematice. Am început cu matematica, deoarece această disciplină li se pare
celor mai mulţi grea şi cenuşie. Mi-am dat seama că ea nu este cenuşie, doar este prezentată în
manuale şi în majoritatea culegerilor într- un stil cenuşiu, prea abstract şi prea lipsit de viaţă. Tocmai
de aceea m-am gândit să prezint matematica, „regina ştiinţelor”, colegilor mai mici şi generaţiilor
viitoare ca pe disciplină privită şi analizată cu ochi de copil, într-o manieră mai ludică şi mai
apropiată de practică. Astfel, am încercat să dau o tentă originală celor 4 cărţi ale mele, pornind de
la probleme cu grade diferite de dificultate, inspirate din programele şcolare şi din diverse etape ale
olimpiadelor şi concursurilor şi până la aspecte importante dintre cele trăite de mine: o admitere
internaţională reuşită cu succes în martie 2013, la Fettes College, unul dintre renumitele colegii din
UK, precum şi o admitere naţională la fel de reuşită în vara 2013. Cele două admiteri au constituit
sursă de inspiraţie pentru crearea a două capitole cu teste pentru succesorii mei. Şi, neuitând că sunt
copil, am introdus jocuri, rebusuri, probleme logico-distractive. Am evidenţiat utilitatea şi
frumuseţea matematicii introducând şi probleme de matematică aplicată chiar şi în informatică.
Tot din dorinţa intensă de a pune în continuare în evidenţă aplicabilitatea matematicii în
viaţa de zi cu zi, am avut deosebita plăcere, ca alături de mentorul meu, să iniţiem şi să organizăm
în 29 martie 2012, simpozionul intitulat „Descoperă matematica altfel”, aşa cum a descoperit-o şi
marele matematician Grigore C. Moisil. La eveniment a participat nepoata matematicianului, d-na
prof. univ. dr. Ioana Moisil. Prin intermediul simpozinului, care a cuprins secţiunile - expoziţie de
desene, matematica şi arta, matematică în limba engleză, matematica îmbrăcată în poveşti, anul
2012 în probleme, jocuri matematice distractive, matematica în cântece - am adus spiritul moisilean
pe meleaguri bihorene, şi, mai mult, scopul de a arăta elevilor şi o altă faţă a matematicii, cea reală
şi frumoasă, a fost atins.
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Pasiunea mea de a transmite generaţiilor care vin frumuseţea matematicii s-a materializat şi
recent, în 7 aprilie 2014, când am reuşit să iniţiez şi să coordonez activitatea „Math in English,
Math for Future!“, în cadrul Programului Naţional: Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!,
activitate la care protagonişti au fost colegii mei de clasă şi elevii Şcolii Internaţionale Agora din
Oradea. Am reuşit să inserez în această activitate parte din cunoştinţele ce le-am dobândit de-a
lungul anilor, prin învăţarea matematicii în limba engleză, prin studiul teoretic şi practic al
curriculei sistemului de învăţământ britanic, dar şi cel american, studiu extins şi prin prisma
participărilor mele la două şcoli internaţionale de vară la Oxford (vara 2012), respectiv New York
(vara 2013). Astfel, am încercat în cadrul activităţii să transmit o matematică altfel, în limba
engleză, pornind de la jocuri distractive şi până la geometrie pe astfalt, cu scopul ca elevii să-şi
însuşească o parte din vocabularul matematic în limba engleză într- un mod cât mai plăcut.
Aceste trepte matematice, concretizate prin 4 cărţi, organizarea unui simpozion şi a unei
activităţi, la care se pot adăuga premiile la diverse concursuri de matematică, precum şi participarea
la unele simpozioane şi proiecte în domeniu, care au stat la baza consolidării treptelor matematice,
constituie o parte din moştenirea pe care o las generaţiilor care-mi urmează: o matematică privită cu
ochi de copil, o matematică de la copil la copil.

Imagini de la Simpozionul „Descoperă matematica altfel”,
de la lansarea „Treptelor matematice“ şi de la activitatea „Math in English, Math for Future!“
Părinţii mei sunt oameni care preţuiesc şi iubesc natura şi au cultivat în mine această
dragoste de verde, de viaţă, de natural şi autentic. Am încercat să transmit celor din jurul meu
importanţa ocrotirii mediului în care trăim, „a descoperirii de noi litere în alfabetul măreţ al naturii
şi a strădaniei de a păstra completă, pentru generaţiile viitoare, miraculoasa carte a naturii! ”, după
cum spunea Hugo. Am încercat să construiesc în interiorul, dar şi în exteriorul meu o lume, aşa cum
mi-o doresc - ideală, cu mult verde, copaci şi flori, păsări şi animale, cer albastru şi ploi liniştite
după care să răsară curcubeul. Am încercat să contribui la crearea unei astfel de lumi printr-un
comportament eco, prin implicarea ca voluntar în diverse proiecte eco, prin participări/organizări de
concursuri, activităţi, simpozioane pe teme ecologice, prin realizarea diverselor materiale didactice
eco - jocuri, pps-uri, pliante, postere, articole, filmuleţe video. Am încercat mereu să transmit
mesajul meu: Fii eco pentru o viaţă mai frumoasă! Încercând, am reuşit şi în acest domeniu să
contruiesc trepte; le-am numit Eco-treptele unei vieţi mai frumoase!. Realizările personale în acest
domeniu sunt multiple, dar aş dori să fac menţiuni cu privire la iniţiativele recente ale acestui
început de an. Tot în cadrul „Săptămânii altfel”, alături de aceeaşi protagonişti de care aminteam
anterior, am iniţiat şi organizat activitatea „Împreună pe eco-treptele unei vieți mai frumoase!”;
după o scurtă introducere cu privire la importanţa manifestării unei atitudini responsabile faţă de
mediul în care trăim, i-am invitat pe cei prezenţi să vizioneze un filmuleţ de bună practică, „Cod
verde în Pădurea Neagră”, cu care am câştigat, în vara 2010, premiul III la un concurs naţional,
urmând ca pe seama celor vizionate să urmeze o serie de dezbateri. Apoi, elevii mai mici, sub
coordonarea liceenilor, au trebuit să coloreze, să scrie pe foi de flipchart diverse oportunităţi şi
pericole cu privire la mediu pe care să le prezinte pe echipe de lucru, apoi să se joace cu Jocul
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didactic Eco Aşa da - Aşa nu; pentru ca activitatea să fie o adevărată încununare, a fost completată
cu o acţiune de voluntariat: plantare de panseluţe. Toţi cei prezenţi am realizat cât de măreţe sunt
cuvintele lui Victor Hugo, care spunea că frumuseţea naturii nu poate fi egalată decât de
frumuseţea sufletului. Doresc să completez cu faptul că în cadrul acestei activităţi am testat şi
conţinutul unui material didactic realizat în colaborare cu o prietenă de-a mea, material în curs de
apariţie, care va apare în luna mai 2014, în format bilingv cu titlul: Hai să colorăm, să învăţăm şi să
ne jucăm! Educaţie ecologică timpurie / Let’s colour, learn and play ! Early ecological education.
Este vorba de o carte de colorat şi un joc anexat, care cuprind ilustraţii originale sugestive, care- i va
plimba pe tinerii începând cu vârste fragede şi până la absolvenţii de gimnaziu, pe tărâmul
descoperirii de informaţii ecologice utile.

Imagini de la activitatea „Împreună pe eco-treptele unei vieți mai frumoase!”
Mi-am dat seama în timp că în reuşita construirii unor trepte stabile, sigure, indiferent în
orice domeniu, avem nevoie de informaţii, iar una dintre cele mai importante surse de informare din
zilele noastre este Internetul. Am considerat, în urma absolvirii unui curs de pregătire în vederea
susţinerii de activităţi educaţionale în domeniul siguranţei online, că fiecare dintre utilizatorii
Internetului, indiferent de vârstă, trebuie să cunoască oportunităţile şi pericolele utilizării
Internetului, iar prin intermediul unui schimb de informaţii între generaţii, împreună cu o prietenă
de-a mea, ne-am zis că acest lucru este posibil. Astfel, la începutul acestui an am lansat un preprint
al unor materiale (o carte de colorat şi un joc), care au fost testate cu ocazia Zile i Siguranţei pe
Internet, 11 februarie 2014, în cadrul activităţii „Micuţul netăţean”, activitate pe care am avut
plăcerea să o iniţiez şi să o coordonez. Activitatea a început cu o prezentare interactivă pe care am
moderat-o, în care au fost prezentate, analizate şi interpretate toate desenele din cadrul materialelor
didactice cu scopul de a extrage esenţa mesajului privind punctele tari (Aşa DA) şi punctele slabe
(Aşa NU) ale navigării pe Internet. Am continuat activitatea învăţând să recunoaştem şi să ne fixăm
mai bine oportunităţile şi pericolele utilizării Internetului prin desene, joc, urmând ca la finele
activităţii, de la mare la mic, toţi în grup, să exprimăm într-un glas că Şi noi ştim să utilizăm corect
Internetul! Materialele folosite la activitate, aidoma celor menţionate anterior cu referire la
ecologie, sunt materiale în curs de apariţie, care vor apare în luna mai, în format bilingv, cu titlul:
Hai să colorăm, să învăţăm şi să ne jucăm! Educaţie netăţenească timpurie / Let’s colour, learn
and play ! Early netizen education. Prin intermediul acestei cărţi de colorat, însoţită de informaţii
utile şi de un joc – anexă, încercăm să transmitem modul de utilizare corectă şi eficientă a
mijloacelor de comunicare şi informare, într-o nouă încercare de a construi de astă-dată trepte ale
unei informări corecte, trepte ale siguranţei pe Internet.

Imagini de la activitatea „Micuţul netăţean”
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Intenţionez, alături de prietena mea care a realizat desenele din cărţi, să prezentăm
materialele aferente celor două volume ale colecţiei Hai să colorăm, să învăţăm şi să ne jucăm! /
Let’s colour, learn and play!, tinerilor, începând cu cei de la grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale,
în cadrul unor acţiuni de voluntariat, fie incluse în anumite proiecte, fie independent de acestea; de
asemenea vom prezenta aceste realizări la diferite simpozioane, concursuri naţionale şi
internaţionale.
Vorbeam la începutul articolului despre cât de important este să priveşti spre cer, să tinzi
spre înălţimi. Priveam de mică şi noaptea imensitatea cerului acoperit de stele născându-se mereu
întrebări în mintea mea despre locul nostru în Univers. Am început tot din gimnaziu să construiesc
aşa numitele astro-trepte, încercând mereu să descopăr cât mai multe din tainele Universului. Am
început să studiez diverse teme lansate în cadrul unor concursuri de către NASA, concursuri la care
am luat premii, am organizat şi activităţi pe teme astronomice, am început să învăţ să fac şi calcule
astronomice. Mi-ar fi plăcut să studiez şi mai mult acest domeniu şi, din acest motiv, nu ezit să
particip sau să organizez diverse evenimente atunci când este posibil. De exemplu, tot din dorinţa
de a transmite dintre informaţiile pe care le dobândesc, generaţiilor care urmează, la finele lunii
aprilie, luna mondială a astronomiei, voi organiza activitatea ”Povestea unei călătorii printre stele și
galaxii”, în care micuţii protagonişti ai evenimentului vor avea posibilitatea de a afla prin
intermediul unor prezentări, filmuleţe, jocuri interactive şi a unei călătorii imaginare, de poveste, pe
Marte, ce semnificaţie are poezia „La steaua” de Mihai Eminescu şi, pur şi simplu, care este locul
nostru în Univers.
În loc de concluzii...
Niciun urcuș nu este ușor, dar după ce ai urcat câteva trepte, nu ți se pare că a fost chiar atât
de greu. Bucuria de a fi reușit se amplifică, dacă îi poți ajuta și pe cei din urma ta să urce mai ușor,
împărtășindu-le din experiența ta. În acest mod, acolo sus, pe piscurile înalte ale înțelegerii și
cunoașterii, nu vei suferi de singurătate, ci te vei bucura că ai cu cine împărtăși acumulările tale.
Dată fiind natura ludică a omului, în special în copilărie, jocul poate fi o treaptă prețioasă în
scara cunoașterii. În opinia mea, jocurile ar trebui să fie orientate mai mult pe colaborare/cooperare
și nu exclusive pe competiție. Copilul trebuie să descopere că bucuria de a- l ajuta pe celălalt este
mai mare decât mândria trufașă de a- l învinge. Competiția poate naște umilință, durere și ură,
cooperarea generează încredere și iubire. Acceptând competiția, trebuie să conștientizezi că nu poți
fi mereu învingător, vei fi și învins. Competiția este sămânța războiului, iar colaborarea este temelia
păcii.
Competiția de dragul compeției și tirania notelor, care creează ierarhii relative și artificiale,
la nivel de “sutimi”, pot frânge elanul unor suflete sensibile și pot transforma școala dintr-un mijloc
de elevare a minții și spritului într-un instrument de tortură psihică și mutilare sufletească.
Eu sunt convinsă că există căi mai bune. Susţin ideea unor activităţi şi proiecte extraşcolare;
prin intermediul lor, copiii dobândesc cunoaștere şi iubire.
Am construit acest articol în jurul unor cuvinte cheie care mă caracterizează şi mă ajută în
călătoria mea prin viaţă: zbor, înălţimi, vise, trepte, cuvinte pe care le-am corelat cu marile mele
pasiuni şi realizări de până acum în matematică, ecologie, informatică şi tehnologia informaţiei,
astronomie.
Alături de alte materiale realizate până acum pentru succesorii mei, am încercat să stabilesc
o punte între generaţii, ajutându- mi colegii mai mici pentru o cât mai bună informare, pentru o cât
mai corectă dezvoltare personală şi…cum aş putea-o face mai bine decât prin informare, desen, joc?
Am încercat şi voi încerca în continuare să implic cât mai mulţi colegi în proiectele,
acţiunile şi activităţile mele; încerc să le transmit colegilor mei de generaţie energia, forţa, puterea
mea sufletească în speranţa că vom reuşi să devenim deschizători de noi drumuri, în speranţa că,
alături de profesorii, mentorii, părinţii noştri învăţământul românesc poate renaşte din cenuşa
proprie, aidoma unei păsări Phoenix.
Am încercat prin tot ceea ce am realizat până la acest moment să îmbin armonios mirajul
copilăriei/adolescenţei cu maturitatea unei gândiri logice, să împletesc seriozitatea, determinarea,
dăruirea, inteligenţa cu puritatea copilăriei/adolescenţei mele.
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WORKSHOP- UL
”DESPRE VIOLENŢĂ, AŞA CUM O VĂD ELEVII, PĂRINŢII ŞI PROFESORII”
ÎN CADRUL SIMPOZIONULUI INTERNAȚIONAL
” EDUCAŢIA COPILULUI - O CONTINUĂ PROVOCARE ”
EDIŢIA A - VII –A, 2 MAI 2014
Articol, diplomă
NON VIOLENȚA ESTE CALEA ÎNȚELEPȚILOR
Dziţac Domnica Ioana*
Szatmari Aurora Dorina - profesor coordonator
Rolul me diului și al educației
Deși se presupune că ne naștem din iubire și ar trebui să tindem spre iubire, violența, din
păcate, este un flagel omniprezent, atât la nivel macro (între blocuri de țări sau națiuni, religii,
culturi, partide etc.), cât și la nivel micro (familie, școală, stradă, cartier etc).
Violența se manifestă în mai multe feluri și forme, începând de la cea verbală la cea fizică.
Principala cauză a violenței, în afara celei cauzate de traume psihice sau psihiatrice, este lipsa unei
educații sănătoase, atât în familie, cât și în școală și societate.
“Educaţia este un vaccin contra violenţei”, spunea celebrul rocker, actor și cineast american,
Edward James Olmos, un luptător dedicat pentru drepturile copilului.
Un copil crescut într-un mediu agresiv are mari șanse de a deveni un adolescent și un matur
violent. O familie în care copilul este agresat fizic sau/și psihic de către părinți, sau în care părinții
folosesc metode violente de tranșare a conflictelor (certuri cu limbaj violent sau bătăi) este un
mediu cât se poate de toxic. Un cartier, o stradă, o școală, o televiziune sau anumite locuri virtuale
răufamate, în care copilul sau adolescentul își duc traiul zilnic printre înjurături și bătăi, reprezintă
un mediu periculos, în care violența generează violență.
Carl Sagan, un faimos astrofizician, sesizează, pe bună dreptate, rolul nefast al unor
programe de televiziune: „O declaraţie: copiii care urmăresc programe TV violente tind să fie mai
violenţi atunci când cresc mari. Dar este televizorul cel care a cauzat violenţa, sau copiii violenţi
preferă să se uite la programe violente? Foarte probabil că ambele afirmaţii sunt adevărate.
Apărătorii violenţei comerciale de la TV susţin că oricine poate să deosebească televiziunea de
realitate. Dar programele pentru copii de sâmbătă dimineaţa difuzează în medie 25 de acţiuni
violente pe oră. În cel mai bun caz aceasta desensibilizează copiii mici la agresiune şi cruzime
aleatoare. Iar dacă adulţilor impresionabili li se pot implanta amintiri false în creiere, ce implantăm
în copiii noştri, atunci când îi expunem la vreo 100.000 de acţiuni violente înainte ca ei să
absolvească şcoala primară?”
Particularități individuale ce predispun la violență
Se poate observa că oamenii bine educați și instruiți nu recurg, în general, la violență
verbală, ci își argumentează logic și elocvent ideile și părerile.
Isaac Asimov, om de știință redutabil și unul din cei mai prolifici scriitori, spunea că
„Violenţa este ultimul refugiu al incompetenţei”. Într-adevăr, un om care nu mai are argumente
recurge la violență verbală sau chiar fizică, supliniindu-și lipsa de cunoștințe prin brutalitate.
La rândul său, Mahatma Gandhi, înțeleptul filozof și scriitor indian, care prin scrierile sale a
inluențat populația Indiei în obținerea eliberării non violente de sub dominația britanică, afirma:
“Violenţa este arma celor slabi”. Cred că Gandhi se referea aici la slăbiciunea înțelepciunii și la
labilitatea psihică.
Violența pe Internet
Internetul, sau mai corect spus Spațiul Web, este o copie virtuală a vieții reale. Singura
deosebire majoră este că aici nu se poate manifesta violența fizică directă, în schimb cea verbală
devine mai accentuată, sub protecția anonimatutului. De asemenea, crima cibernetică poate merge
de la violarea intimității datelor persoanele până la furturi din conturile bancare. Virusarea și
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infectarea calculatoarelor de către crackeri (hackeri non etici) poate distruge documente importante
sau chiar calculatorul. Furtul de parole, înșelăciuni de tot felul prin atacuri de tip spoofing sau/și
phishing, sunt lucruri care reprezintă cealaltă față, fața extrem de urâtă a utilului și necesarului
Internet.
Mi-am dat seama în timp că, atât în educație cât și în viață, avem nevoie de informa ţii, iar
una dintre cele mai importante surse de informare din zilele noastre este Spațiul Web găzduit în
Internet.
Beneficiile Internetului sunt uriașe, de la servicii online până la educație online, așa că
renunțarea la utilizarea Internetului nu se poate pune în discuție. În schimb, trebuie căutate metode
de contracarare și atenuare a mizeriei și crimei cibernetice. Și acest lucru trebuie început prin
educația adecvată de la cele mai fragede vârste.
În acest sens, personal, am început să iau iniţiative, deoarece am observat că din ce în ce mai
mulţi copii de la cele mai fragete vârste accesează Internetul, reţelele de socializare, fiind expuşi la
diverse pericole fără să realizeze. Chiar de curând, cu ocazia Zilei Siguranţei pe Internet, 11
februarie 2014, în cadrul activităţii „Micuţul netăţean”, am încercat, alături de colegi de-ai mei să
prezentăm feţele văzute şi nevăzute, oportunităţile, dar şi pericolele la care pot fi supuşi cei mici, şi
nu numai; activitate a avut loc prin informare, joc, având la bază materialele în curs de apariţie, în
format bilingv, cu titlul: Hai să colorăm, să învăţăm şi să ne jucăm! Educaţie netăţenească timpurie
/ Let’s colour, learn and play ! Early netizen education. Încerc aşadar, alături de colegi de-ai mei
să-i ferim pe cei mici, prin educație adecvată de la cele mai fragede vârste, de pericolele mediului
online, transmiţându- le cu diverse ocazii şi în diverse moduri (cărţi de colorat, prezentări, filmuleţe,
jocuri) modul de utilizare corectă şi eficientă a mijloacelor de comunicare şi informare.
Concluzii și posbile soluții
Violența este semnalată încă din vremurile biblice (din Vechiul Testament aflăm cum Cain
l-a omorât pe fratele său Abel la mânie, mânia fiind o consecință a unui psihic labil).
Mai târziu, în Noul Testament, Hristos propovăduiește iubirea de aproape și nonviolența (în
opoziție cu legea talionului din vechiul Testament «Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte», Hristos
zice: „Nu vă împotriviţi celui ce este rău, ci, dacă cineva îţi dă o palmă peste obrazul drept,
întoarce-i- l şi pe celălalt“ (Matei 5:39).
Faptul că violența duce la violență și apoi la consecințe tragice, este demonstrat magistral de
William Shakespeare în celebra sa poveste de dragoste, tragedia “Romeo și Julieta”. Vendetta dintre
familiile Capulet și Montague se transmite din generație în generație și nu poate fi oprită nici de cea
mai pură dragoste. Probabil că, ulterior, multe vendette s-au stins tocmai datorită învățăturilor trase
din ingenioasa tragedie ticluită de Shakespeare.
În zilele noastre, cea mai eficientă cale în lupta împotriva violenței, din lumea reală și cea
virtuală, rămâne educația pentru și prin nonviolență.
Bibliografie:
1. Dziţac Ioana, Ionescu Cătălina, Marinău Andrada (traducător), Hai să colorăm, să învăţăm şi
să ne jucăm! Educaţie netăţenească timpurie / Let’s colour, learn and play ! Early netizen
education, vol. 1, Colecţia Metaphora, ISBN: 978 – 606 – 10 – 1271 – 8; 978 – 606 – 10 –
1272 – 5 Editura Universităţii din Oradea, 2014 (în curs de apariţie);
2. „Şi noi ştim să utilizăm corect Internetul!”, (Sursa: Ovidan), 2014;
3. Citate din Edward James Olmos:
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/e/edward_james_olmos.html
4. Citate din Carl Sagan: http://www.goodreads.com/author/quotes/10538.Carl_Sagan
5. Citate din Isaac Asimov: http://www.brainyquote.com/quotes/authors/i/isaac_asimov.html
6. Citate din Mahatma Gandhi:
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/m/mahatma_gandhi.html
7. Spoofing and Phishing: http://www.phishing.org/resources/phishing-spoofing/
8. http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?cap=4&id=25
9. http://wol.jw.org/en/wol/b/r34/lp- m/bi12/M/2006/40/5#h=40:68-40:206
10. http://istoriiregasite.wordpress.com/2012/08/24/povestea-tinerilor- indragostiti-din- verona/
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PROIECTUL ENGLEZĂ PENTRU VIAȚĂ
Articol, interviu, diplomă, adeverință, imagini
PROIECTUL „ENGLEZĂ PENTRU VIAŢĂ” DEMAREAZĂ ŞI LA ORADEA
Un proiect din suflet, cu suflet şi pentru suflet
Proiectul „Engleză pentru viaţă” de marează şi la Oradea
Proiectul „Engleză pentru viaţă” a câştigat în 2013 European Language Label Award, premiul
pentru inovaţie şi originalitate în învăţarea limbilor străine, acordat de Comisia Europeană.
„Engleză pentru viaţă” este un proiect coordonat de către Asociaţia Shakespeare School pentru
Educaţie şi presupune un program amplu de voluntariat prin care asociaţia îşi propune să schimbe
viitorul copiilor din mediile defavorizate, prin ore non-formale de limba engleză.
Metodele de predare a limbii engleze folosite în cadrul proiectului stimulează interesul copiilor
prin jocuri didactice, cântece şi concursuri, iar marionetele Ziggy şi Zaggy vor deveni prietenii lor
şi îi vor ajuta să îndrăgească limba engleză şi să înveţe de plăcere şi cu plăcere.
Prin natura activităţii, organizaţia are contact direct atât cu copii supradotaţi, fără posibilitatea
unei pregătiri corespunzătoare, cât şi cu copii defavorizaţi, cu situaţii materiale şi familiale
precare.
Centrul judeţean de voluntariat Bihor
Centrul judeţean de voluntariat Bihor îşi va demara activităţile începând cu modulul de primăvară
al proiectului; el cuprinde un număr de 20 de voluntari, dintre care 10 studenţi şi 10 elevi cu vârsta
de peste 14 ani, vorbitori de limbă engleză. În urma trimiterii unui CV şi a unei scrisori de intenţie,
redactate în limba engleză şi apoi a susţinerii unui interviu, tinerii voluntari au fost selectaţi cu
mare atenţie, aşa încât putem spune că la Oradea s-a format un grup de tineri cu suflet care-şi vor
dedica săptămânal 2 ore din timpul lor liber pentru a le preda copiilor din centrele sociale, cu care
se vor încheia acorduri de colaborare, limba engleză prin joc. Astfel, după training-ul care va avea
loc la Oradea, la finele lunii februarie, echipa de voluntari va fi pregătită să-şi înceapă activitatea,
o activitate cu şi pentru suflet! Echipa de voluntari este formată din tineri care au avut şansa de a
primi o educaţie de calitate şi care stăpânesc limba engleză foarte bine, este o echipă dornică să
împărtăşească din cunoştinţele lor unor copii inteligenţi şi ambiţioşi, dar care au fost lipsiţi de
aceste oportunităţi.
Training-ul de la Oradea despre metodologia predării limbii engleze prin joc, precum şi activităţile
de mentorat pentru îmbunătăţirea calităţii orelor de engleză vor fi susţinute de către dna lect or
univ. dr. Andrada Marinău, de la Universitatea din Oradea, Facultatea de Litere, Departamentul
de limba şi literatura engleză, Andrada fiind, totodată, coordonatorul activităţilor care se vor
desfăşura în cadrul Centrului judeţean de voluntariat, reprezentantul local al Asociaţiei
Shakespeare School pentru Educaţie. Doamna Irina Ştefănescu, coordonatorul proiectului la nivel
naţional, a desemnat-o pe eleva Ioana Dziţac, elevă în clasa a IX-a la Colegiul Naţional „Emanuil
Gojdu” din Oradea, coordonator al Centrului judeţean de voluntariat, Ioana fiind cunoscută
pentru cunoştinţele de limbă engleză dobândite în cadrul a două şcoli de vară internaţionale, de la
Oxford Cheltenham (UK) – 2012, respectiv Kean University (NY) – 2013, de unde s-a întors cu
certificate de absolvire a cursurilor de limba engleză şi diplome de apreciere, acreditate British
Council, English UK şi atestare de la Kean University.
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„Vorbim despre un proiect din suflet, cu suflet, pentru suflet”
„Este o bucurie imensă să coordonez acest centru de voluntariat, alături de dna Andrada. Dincolo
de avantajele de a fi voluntar, vreau să afirm faptul că „Engleza pentru viaţă” este un proiect în
care mă voi implica în primul rând sufleteşte, deoarece vorbim despre un proiect din suflet, cu
suflet, pentru suflet. Îmbrăţişez de mică munca în cadrul unor proiecte, activităţile de voluntariat,
precum şi activităţile desfăşurate cu colegi mai mici, aşa cum tot de mică sunt adepta introducerii
jocurilor didactice în şcoli. Rezultatul: satisfacţii multiple! Este minunat să vezi licăririle din
privirile celor mici, să poţi citi fericirea pe chipul lor şi să ştii că ai aprins o rază de lumină în
viaţa lor! Prin intermediul centrului nostru de voluntariat vom încerca să propunem
coordonatorilor de proiect şi alte materiale la care noi lucrăm, vom organiza diverse concursuri,
activităţi, chiar şi caritabile, aşa încât să contribuim benefic la dezvoltarea acestui proiect pe
viitor.
Le mulţumesc colegilor mei, mai mari şi mai mici, care au decis să ni se alăture în acest proiect,
dnei Andrada pentru coordonare şi sunt convinsă că, împreună vom contribui la o viaţă mai
frumoasă a celor cărora ne vom adresa, dar şi a noastră. Doresc să le mulţumesc anticipat tuturor
oamenilor de bine care se vor implica în acest proiect: de la părinţi, profesori, sponsori şi chiar şi
alţi elevi, posibili viitori voluntari în cadrul proiectului nostru! Facem apel centrelor sociale din
judeţul Bihor care doresc să se implice în cadrul acestui proiect – ne găsesc pe pagina noastră de
Facebook”, declară Ioana Dziţac, coordonatorul Centrului judeţean de voluntariat Bihor.
Ovidiu Dan

Sursa: http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.9927
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INTERVIU
LUAT DE CĂTRE ASOCIAŢIA SHAKESPEARE SCHOOL PENTRU EDUCAŢIE
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Imagini de la primele întâlniri ale unor voluntari cu coordonatoarele proiectului
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Imagini de la primele întâlniri ale unor voluntari cu copii din centrele sociale
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În curând, lansarea modulului de toamnă, 2014, impresii ale voluntarilor noștri despre
modulul anterior, lansarea celor două cărți în format bilingv, precum și un articol sintetic!
Putem fii urmăriți pe pagina noastră de Facebook: Proiectul Engleză pentru viață!
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PROIECTUL EUROPE DIRECT
Am avut bucuria să coordonez diverse activități de voluntariat în cadrul Centrului de
Informare Europe Direct Agora Oradea și totodată în cadrul Proiectului Europe Direct; dintre
acestea amintesc:
ACTIVITATEA MICUŢUL NETĂŢEAN
Afiș, articol, imagini, diplomă
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IERI, LA ŞCOALA INTERNAŢIONALĂ AGORA:
„ŞI NOI ŞTIM SĂ UTILIZĂM CORECT INTERNETUL!”
(Sursa: Ovidan - http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.9957)
Marţi, 11 februarie 2014, la Şcoala Internaţională Agora din Oradea a fost marcată „Ziua
Siguranţei pe Internet”; la final, concluzia a fost exprimată tare şi răspicat, într-un glas: „Şi noi ştim
să utilizăm corect Internetul!”

Evenimentul („Micuţul netăţean”) a fost pus la cale de Ioana Dziţac şi Cătălina Ionescu, în
„complicitate” cu patru colegi de clasă, Ioana şi Cătălina fiind autorii unei cărţi şi ai unui joc
didactic pe care le-au lansat şi „testat” cu acest prilej. Cartea lor a fost prezentată de Ioana în
PowerPoint, printr-o activitate interactivă; fiecare din cele 34 de desene realizate de Cătălina au
fost analizate şi interpretate pentru a se extrage „rădăcina pătrată” a mesajului privind punctele
tari şi punctele slabe ale navigării pe Internet sau cum spun autorii cărţii: Aşa DA! Aşa NU!
Este de remarcat puterea de „seducţie” a Ioanei în captarea atenţiei şi mânuirea cu
diplomaţie a dialogului. Copiii, cu vârsta cuprinsă între 6 şi 9 ani, s-au lăsat vrăjiţi şi cuceriţi, pur
şi simplu, de zâmbetul, blândeţea şi drăgălăşenia Ioanei, care i-a activat, dar i-a şi apreciat prompt
pe fiecare, stimulându-i, dându-le aripi, desfiinţând orice barieră de comunicare şi vârstă.
„Internet Aşa DA - Aşa NU”
În partea a II-a, colorând imaginile din cartea lansată şi jucându-se cu jocul didactic
„Internet Aşa DA - Aşa NU”, au fost fixate informaţiile vehiculate în prima parte, legate de
oportunităţile şi pericolele utilizării Internetului. Desfăşurat pe grupe, jocul i-a antrenat şi pe
ceilalţi colegi gojdişti ai Ioanei şi Cătălinei: Ciprian Ceian, Horea Deaconescu, Ioana Bondoc şi
Claudia Bot, care au avut rolul de a supraveghea, coordona şi superviza jocul. Din spatele clasei,
activitatea a fost „monitorizată” de învăţătoarele claselor, doamnele profesor Alina Popa şi Maria
Agape, precum şi de profesorul de engleză, dl Gabriel Vîlcu. Din privirile şi reacţiile de aprobare
şi apreciere pe care le-am citit pe chipurile lor şi din gesturile exprimate involuntar, am dedus
reuşita activităţii („Micuţul netăţean”) şi satisfacţia pe care ţi-o dă lucrul bine făcut.
La final, autorii cărţii şi jocului didactic, Ioana şi Cătălina, au împărţit diplome tuturor
protagoniştilor şi participanţilor. Şi aşa după cum spunem în deschiderea articolului, la sfârşitul
activităţii, concluzia a fost exprimată tare şi răspicat, într-un glas, de micii netăţeni: „Şi noi ştim să
utilizăm corect Internetul!”
Gestul Alexiei la „lipiciul” Ioanei
Nu putem să trecem cu vederea gestul de sinceritate maximă al unei fetiţe care a „taxat”
drăgălăşenia şi „lipiciul” Ioanei, după cum aveam să aflăm chiar de la Ioana: „Într-un moment de
răgaz, Alexia, micuţa blondină, a venit la mine, m-a tras de mânecă şi mi-a spus că are să îmi dea
ceva: îmi făcuse un desen cu o inimioară, numele meu şi o natură plăcută ca şi chipul ei angelic.
Cu adevărat, gestul ei m-a impresionat”, recunoaşte Ioana.
Ovidiu Dan
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În sinteză, 13 reguli de utilizare a Internetului
1.Păstraţi un dialog permanent cu părinţii despre folosirea Internetului;
2.Nu stabiliţi întâlniri cu persoane pe care le cunoaşteţi doar de pe Internet;
3.Nu accesaţi site-uri interzise;
4.Nu spuneţi nimănui nici o parolă, în afara părinţilor;
5.Nu deschideţi ataşamente ale mesajelor provenite de la necunoscuţi;
6.Nu oferiţi informaţii personale pe site-urile pe care le accesaţi;
7.Nu folosiţi date de identificare false pentru a agresa pe cineva pe Internet;
8.Nu credeţi în tot ceea ce citiţi sau vedeţi pe Internet; verificaţi informaţiile;
9.Folosiţi un antivirus pentru protecţia calculatorului vostru;
10.Atenţie la ce downloadaţi gratuit;
11.Evitaţi dependenţa de jocurile de pe Internet. Dăunează sănătăţii!
12.Respectă-i pe cei cu care comunici pe Internet!
13.Şi…nu uita! Bucură-te de anii copilăriei, jucându-te şi în aer liber, plimbându-te, făcând
sport…(Ioana)

Imagini de la activitatea „Micuţul netăţean”
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Pentru acest eveniment am realizat un montaj video pe care-l am anexat acestui
portofoliu, precum și o mini prezentare pe care am urcat-o pe YouToube.
În pregătirea acestei activități am participat la cursul de pregătire în vederea susținerii
de activități educaționale în domeniul siguranței online, eveniment în cadrul programului
european Safer Internet, coordonat la nivel național de Organizația Salvați Copiii, 26 27.10.2013; (contract de voluntariat nr.637, 06.11.2013, Proiectul Sigur.info).
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ACTIVITATEA POVESTEA UNEI CĂLĂTORII PRINTRE STELE ȘI GALAXII
Afișe, articol, imagini, diplomă
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CONSTRUIND ASTRO-TREPTE…
Povestea unei călătorii printre stele și galaxii
Construind astro-trepte…
Aşa după cum am pomenit şi în articolul „Scara cunoașterii - de la treptele ludice la cele logice”,
articol cu care voi participa la început de mai la un simpozion internaţional, de mică am visat că
zbor spre cer, admirând tot ceea ce se înalţă, iar în gimnaziu, impulsionată de mentorul meu, am
reuşit să urc şi să văd cât mai departe.

Am urcat treptele cunoaşterii, lăsând în urmă trepte, care să uşureze urcuşul celorlalţi. Am
construit trepte matematice, trepte ale siguranţei on-line şi eco-trepte, iar acum am pregătit astrotrepte. Privind imensitatea cerului, s-au născut în mintea mea întrebări despre locul nostru în
Univers. Mi-ar fi plăcut ca astronomia să fi fost una dintre materiile cel puţin opţionale în
curricula naţională, dar pentru că nu este, am început s-o studiez participând la diverse concursuri
organizate de NASA la care am obţinut premii organizând diverse activităţi, prezentări, învăţând să
fac diferite calcule. Acestea sunt câteva motive pentru care am iniţiat şi coordonat activitatea
„Povestea unei călătorii printre stele și galaxii”.
„O lume, un cer”
Din 2010, pentru valorificarea moştenirii lăsate de Anul Internaţional al Astronomiei 2009, luna
aprilie a fost declarată Luna Mondială a Astronomiei (Global Astronomy Month), lună în care
astronomia se sărbătoreşte pe întreg mapamondul. Luna Mondială a Astronomiei 2014 s-a
desfăşurat sub deviza: „O lume, un cer”.
„Povestea unei călătorii printre stele și galaxii” s-a desfăşurat în această idee, marcând momente
importante ale lunii aprilie, cum ar fi: Ziua Mondială a Aviaţiei şi Cosmonauticii - 12 aprilie, Ziua
Mondială a Planetei Pământ - 22 aprilie, Eclipsa inelară de Soare – 29 aprilie, dar şi Ziua
Internațională a Astronomiei, care anul acesta va fi sărbătorită în 10 mai, zi în care vom petrece
împreună o seară astronomică, privind la stele cu lunete şi telescoape şi recitând „La steaua”, de
Mihai Eminescu.
La activitate au participat micuţii astronauţi agorişti, coordonaţi de prof. Alina Angela Manolescu,
învăţătoarele Adina Popa, Alina Popa, Maria Roşca, Crina Miere şi învăţător Gabriel Vîlcu,
alături de colegi şi prieteni de-ai mei: Claudia Bot, Ioana Bondoc, Carla Hora şi Horea
Deaconescu. Subsemnata, în calitate de căpitan de bord al acestei nave, îmbrăcată într-un costum
de pilot american de la Space Camp, am avut sarcina de a-i informa şi însoţi într-o călătorie
spaţială imaginară.
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Activitatea a debutat cu o informare (pe baza unei prezentări în PowerPoint şi vizionarea unor
filmuleţe cu referire la Univers), urmată de dezbateri interactive. S-a vorbit despre formarea
Universului, Sistemul Solar şi ansamblul de corpuri cereşti din care este format (Soare, planete,
sateliţi naturali, asteroizi, meteoriţi, comete), poziţia planetelor faţă de Soare (aici agoriştii,
purtând numele diverselor planete, au făcut rotaţii în jurul unei fetiţe blonde cu chip de „Soare”,
aflând semnificaţiile mişcării de rotaţie a Pământului în jurul Soarelui şi în jurul propriei axe),
explicaţia noţiunilor de unitate astronomică şi an-lumină; au fost apoi „bombardaţi” cu informaţii
de tipul Ştiaţi că, referitoare la părintele astronomiei, Galileo Galilei şi descoperirea de către
acesta a lunetei astronomice, la cosmonautul sovietic Iuri Gagarin - primul om care a călătorit în
spaţiul cosmic, la Neil Armstrong - primul om care a pus piciorul pe suprafaţa Lunii, la primul
cosmonaut român Dumitru Prunariu şi activitatea complexă de studiere a Pământului efectuată de
acesta; le-am vorbit despre NASA (National Aeronautics and Space Administration), misiunea şi
viziunea acestei agenţii, despre câteva planetarii şi observatoare astronomice existente în lume, dar
şi despre faptul că Oradea a fost gazda primului observator astronomic european vreme de 200 de
ani, despre Astroclubul Meridian Zero din Cetatea Oradea, despre mecanismul unic în Europa de
pe turla Bisericii cu Lună din Oradea, care arată toate fazele Lunii; am încheiat cu mentorul meu,
profesor Dorina Szatmari, care a absolvit în 2006 şi 2007 ambele nivele de pregătire în ştiinţa
spaţială şi explorarea Cosmosului la Centrul educaţional al NASA, mentor de la care am dobândit
pasiunea pentru astronomie şi al cărei costum l-am îmbrăcat cu ocazia acestei activităţi.
Pe planeta roşie
Am decis să facem o călătorie pe Marte; ne-am propus ca fiecare etapă a călătoriei să fie
consemnată într-un jurnal de bord, iar fiecare lucru realizat (inclusiv pozele) să fie afişat pe un
panou astronomic. Pentru început astronauţii şi-au creat costumele expunându-le pe panou;
împărţiţi în trei echipe, au desenat şi colorat o navă spaţială pe care au trecut iniţialele AIS (Agora
International School – locul de desfăşurare a activităţii); completând un labirint, au căutat calea
optimă a expediţiei, data plecării şi calculând au aflat data reîntoarcerii pe Pământ. Ca să poată
ateriza pe Marte, au trebuit să descifreze un cod secret al porții stelare, un cod care trebuia
descifrat şi completat după anumite reguli matematice; La sosirea pe Marte, am fost întâmpinaţi de
6 extratereștri, care ne-au ghidat în vizitarea planetei numai după completarea unui careu. Eram
fericiţi, nevoie mare, văzându-ne pe cea de-a IV-a planetă a Sistemului Solar, pornind de la Soare,
o planetă de tip terestru, cu cratere, vulcani, văi, deşerturi, furtuni de nisip, calote glaciare polare,
cu anotimpuri şi cu doi sateliţi - Phobos și Deimos. La întoarcere, am reușit să facem câteva poze,
am completat panoul astronomic, am furnizat jurnalul de bord presei, şi am oferit diplome tuturor
eroilor povestirii noastre.
O lume ce ne aşteaptă să o cunoaştem
Închei acest reportaj, afirmând că învăţând matematică, fizică, biologie, chimie, prin paşi mărunţi,
putem ajunge mai aproape de capacitatea de a proiecta sonde şi navete spaţiale, de a fi astronaut
sau, pur şi simplu, de a fi un pământean cu picioarele pe pământ, conştient că departe de Pământ,
în timp şi spaţiu, e o lume ce ne aşteaptă să o cunoaştem.
Reporter, Ioana Dziţac
Sursa: http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.10351
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Imagini de la activitatea „Povestea unei călătorii printre stele și galaxii”
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PROIECTUL EUROPE DIRECT
&
PROGRAMUL NAŢIONAL ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!
Activitățile pe care le-am propus, inițiat și coordonat, în calitate de șefă a clasei în care
învăț, în cadrul programului Școala altfel, le-am corelat cu munca din cadrul Proiectului Europ
Direct a cărei voluntară sunt; dintre acestea amintesc:
ACTIVITATEA MATH IN ENGLISH, MATH FOR FUTURE
Afiș, articol, diplomă, imagini
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MATH IN ENGLISH, MATH FOR FUTURE!
În Şcoala altfel, o matematică altfel...
„Math in English, Math for Future!”
Gojdiştii clasei a IX-a A au desfăşurat ieri, 7 aprilie 2014, activitatea „Math in English, Math for
Future!“, în cadrul Programului Naţional: Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!

Protagoniştii activităţii au fost colegii Ioanei Dziţac, coordonaţi de prof. Sadoveanu Viorel şi Ioana
Dziţac, precum şi elevii Şcolii Internaţionale Agora, coordonaţi de prof. Alina Angela Manolescu,
înv. Adina Popa, Alina Popa şi Maria Roşca.
Luni dimineaţa, o delegaţie de gojdişti din clasa a IX-a A a întâmpinat cu zâmbete şi îmbrăţişări în
faţa colegiului echipa de elevi şi cadre didactice însoţitoare de la Şcoala Internaţională Agora, iar
în faţa sălii de clasă, au fost primiţi cu baloane multicolore pe care erau scrişi termeni de
matematică în limba engleză. În clasa primitoare îi aşteptau tablele viu colorate cu însemne
matematice, afişe, iar băncile erau astfel aranjate încât elevii să se poată aşeza conform echipelor
stabilite.
În cuvântul de deschidere, Ioana a prezentat înalţii oaspeţi, făcând o scurtă trecere în revistă a
curriculumului lor, după care şi-a prezentat colegii şi specializarea clasei. Elevii de la Agora şi
gojdiştii au fost împărţiţi în trei echipe mixte: echipa FLYERS, echipa PHOENIX şi echipa
TWINKLE - formate din elevii agorişti şi gojdişti (liceenii având doar rol de coordonare,
supraveghere). Juriul a fost alcătuit din cadrele didactice prezente şi trei gojdişti.
Activitatea concurs a debutat cu însuşirea unor cuvinte din vocabularul matematic (în limba
engleză), cuvinte scrise pe baloanele lor; fiecare a citit cuvânt şi a explicat ce înseamnă, ca apoi
să-l asocieze cu o imagine, figură geometrică sau operaţie dintre cele scrise pe tablă; cuvintele în
limba engleză au fost rostite cu voce tare în grup de către toţi elevii. Apoi, fiecare echipă a primit
fişe de lucru cu exerciţii însoţite de imagini viu colorate, figuri geometrice, precum şi un rebus
matematic; sub coordonarea Ioanei, fiecare echipă a rezolvat sarcina de lucru, după care, câte un
reprezentant dintre cei mici a ieşit la tablă, a scris soluţia, exprimându-şi opinia în limba engleză;
între timp, agoriştii au completat şi rebusul matematic.
Pentru evaluare, cei mici au primit un test cu exerciţii de tipul celor efectuate anterior, însoţite de
un joc de asociere (imagini-cuvinte).
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Vizitarea colegiului
Până juriul a corectat testele, agoriştii au pornit să viziteze colegiul gojdiştilor. Profitând de timpul
frumos, pentru următorul moment, echipele au ieşit în Parcul 1 Decembrie, unde au făcut
geometrie pe asfalt cu creta. Echipa FLYERS a trasat cercuri cu creta legată de un băţ, echipa
PHOENIX a avut sarcina să realizeze cercurile olimpice şi să recunoască obiecte geometrice din
zonă, iar echipa TWINKLE a avut de trasat un şotron şi să joace o tură. A urmat un schimb de
experienţă între membrii celor trei echipe privind cele învăţate.
Activitatea s-a finalizat cu comunicarea rezultatelor, premierea câştigătorilor (cu diplome) şi poze
de grup.
„Mi-a făcut o deosebită plăcere să iniţiez şi să coordonez această activitate. În realizarea ei, am
plecat de la propriile experienţe în domeniu: eu am început să învăţ matematica în limba engleză
în clasa a V-a; am lucrat apoi la lansarea unui proiect de matematică în limba engleză şi m-am
pregătit pentru admiterea la unul dintre cele mai renumite colegii din UK; în cartea mea, Trepte
matematice – clasa a VIII-a, am inserat un capitol de matematică în limba engleză; de la vârsta de
10 ani, în paralel cu curriculumul naţional, am făcut cunoştinţă cu sistemul de învăţământ britanic,
dar şi cu cel american; şi fiindcă elevii Şcolii Internaţionale Agora abordează curricula naţională,
precum şi curricula IPC, m-am gândit că activitatea „Math in English, Math for Future” să o
desfăşurăm împreună cu ei.
Apropo de experienţa mea, aş dori să subliniez faptul că am început studiul matematicii în limba
engleză, a geometriei pe asfalt şi în teren, la propunerea şi sub competenta îndrumare a distinsei
mele profesoare Dorina Szatmari, mentorul meu din gimnaziu, căreia îi mulţumesc cu mult respect!
Mulţumesc, de asemenea, tuturor protagoniştilor activităţii de astăzi (de ieri – n.n.), musafirilor
noştri, doamnelor învăţătoare, domnului diriginte, profesor de matematică Sadoveanu Viorel şi
colegilor mei de clasă”, a spus în încheiere iniţiatoarea activităţii „Math in English, Math for
Future”, Ioana Dziţac. (M.C.)
Sursa: http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.10255
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Imagini de la activitatea „Math in English, Math for Future!“
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ACTIVITATEA ÎMPREUNĂ PE ECO-TREPTELE UNEI VIEȚI MAI FRUMOASE!
Afiș, articol, imagini, diplomă
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LUNI, LA „GOJDU”, MARŢI, LA „AGORA”
„ÎMPREUNĂ PE ECO-TREPTELE UNEI VIEȚI MAI FRUMOASE!”
(Sursa: Ovidan)
Gojdiştii clasei a IX-a A au continuat ieri, 8 aprilie 2014, seria activităţilor din cadrul
Programului Naţional: Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun! cu o nouă activitate de succes:
„Împreună pe eco-treptele unei vieți mai frumoase!”

Protagoniştii activităţii au fost elevii Şcolii Internaţionale Agora, coordonaţi de prof. Alina
Angela Manolescu, învăţătoarele Adina Popa, Alina Popa, Maria Roşca, Crina Miere şi învăţător
Gabriel Vîlcu, precum şi elevii clasei a IX -a A de la Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu” Oradea,
coordonaţi de prof. Sadoveanu Viorel şi eleva Ioana Dziţac.
Activitatea s-a desfăşurat în incinta Şcolii Internaţionale Agora, la Universitatea Agora.
În deschiderea activităţii, Ioana a subliniat cât de important este ca fiecare dintre locuitorii
planetei să manifeste o atitudine responsabilă faţă de mediul înconjurător şi să se implice în
activităţi ecologice. A trecut în revistă evenimentele perioadei: Ziua Mondială a Apei, Ziua
Planetei Pământ, Ziua Păsărilor, Ziua Mondială a Mediului şi Ecologiei etc, sărbători prin
intermediul cărora se încearcă să se implementeze în mintea oamenilor o atitudine pro mediu. În
timp, şi micii agorişti au fost antrenaţi în activităţi ecologice, iar ieri au răspuns unei noi
provocări. Ioana le-a propus ca în întâmpinarea Zilei Planetei Pământ, care se sărbătoreşte în 22
aprilie, să înceapă să amenajeze de pe acum un colţ ECO. „Aţi putea începe chiar cu produsele pe
care le vom realiza astăzi (ieri, marţi, 8 aprilie – n.n.): desene, afişe, poze, coli de flipchart
colaje…”
În continuare, Ioana i-a invitat să vizioneze filmuleţul „Cod verde în Pădurea Neagră”
(exemplu de bună practică, filmuleţ cu care ea, sub coordonarea mentorului său din gimnaziu,
doamna profesor Dorina Szatmari, a obţinut premiul III la Concursul Național Click pe verde,
Proiecte Eco, Vara Eco!, în vara lui 2010); agoriştii au vizionat filmuleţul, iar gojdiştii au vizitat
Universitatea Agora, prezentată de d-na decan, conf. univ. dr. Gabriela Bologa. La finalul
vizionării, Horea, colegul Ioanei, le-a citit celor mici povestea „Poveţele izvorului”.
Dezbaterile şi activitatea pe echipe s-au ţinut în mijlocul naturii
În cadrul celor trei echipe mixte, fiecare copil (sub supravegherea şi coordonarea
liceenilor) a avut sarcina să scrie sau să deseneze pe foi de flipchart, împărţite în jumătate, câte
două oportunităţi (sintagme pro mediu/Aşa DA) şi câte două pericole (sintagme contra mediu/Aşa
NU), însoţite de un mic desen, urmând să le prezinte colegilor concurenţi, pe scena în aer liber din
curtea universităţii. Întâlnirea cu micii ecologişti a continuat cu coloratul şi recunoaşterea unor
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desene de tip Aşa Da, Aşa Nu, fiind astfel pregătiţi să testeze Jocul didactic Eco Aşa Da - Aşa Nu,
realizat de Ioana.
Ca o încununare a activităţii de ecologizare (de tip voluntariat), protagoniştii
evenimentului, sub sintagma „Fii voluntar!”, au plantat panseluţe.
În momentul evaluării, Ioana a premiat participanţii oferindu-le diplome, iar micii
ecologişti s-au ales şi cu câte un pliant eco realizat de Ioana, pe tema reciclării deşeurilor.
Frumuseţea naturii nu poate fi egalată decât de frumuseţea sufletului
„Mi-am dorit mereu să fiu făuritoarea unei lumi ideale, în care să fie mult verde, copaci şi
flori, păsări şi animale, cer albastru şi ploi liniştite după care să răsară curcubeul; am încercat, de
la o vârstă fragedă, să contribui la crearea unei astfel de lumi printr-un comportament eco, prin
implicarea ca voluntar în diverse proiecte eco, prin participări şi organizări de diverse
simpozioane pe teme ecologice, prin realizarea diverselor materiale didactice eco. Parafrazându-l
pe Victor Hugo, am realizat în timp că, într-adevăr frumuseţea naturii nu poate fi egalată decât de
frumuseţea sufletului.
Activitatea de azi (de ieri – n.n.) a fost înălţătoare. Nu pot decât să le mulţumesc din suflet
tuturor protagoniştilor acestui eveniment, deoarece împreună, am reuşit să construim şi să urcăm
pe eco-treptele unei vieți mai frumoase!”, a conchis Ioana Dziţac, iniţiatoarea şi coordonatoarea
evenimentului. (M.C.)
Sursa: http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.10263
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Imagini de la activitatea„Împreună pe eco-treptele unei vieți mai frumoase!”
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COORDONATOAREA CURSURILOR
‘’DEZVOLTAREA PERSONALĂ PRIN COMUNICARE”
&
“EDUCAŢIE JURIDICĂ’’,
ORGANIZATE ÎN CADRUL CENTRULUI EUROPE DIRECT ORADEA,
9-10 APRILIE 2014

Alte activități din cadrul Europe Direct în 2014
 04.03/05.03.2014: Activitatea În Europa la mine acasă – pregătirea materialelor activității;
 27.03.2014: Activitatea Sunt cetățean European și am drepturi – pregătirea materialelor
activității;
 29./30.04, respectiv 09.05.2014 - Am pregătit materiale necesare pentru activitatea Ziua
Europei, am coordonat voluntari la activitățile suport acordate școlilor participante și am
contribuit la organizarea evenimentului în aer liber;
 20.05.2014 – Am participat la organizarea grupurilor de lucru la Conferința Europa: de la
Jean Monnet la globul player dedicată tinerilor europeni. Evenimentul a avut ca obiectiv
principal informarea tinerilor despre cetățenia europeană participativă, despre oportunitățile
acestora în UE în termini de mobilitate, studio, locuri de muncă, formare, oportunități de
cooperare și creare de rețele. Participarea la grupurile de lucru Tineri pentru Europa,
Serviciul European de voluntariat, Tinerii europeni în lume, Sistemele de susținere pentru
tineret, Cooperarea la nivel European în domeniul tineretului, diversele inițiative ale
tinerilor din cadrul programului Tineret în acțiune și proiectele acestora pentru democrație,
schimburi interculturale.
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ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR
 2013-2014: Director al Departamentului de Idei şi Proiecte din cadrul Consiliului Școlar a l
Elevilor Colegiului Naţional “Emanuil Gojdu” Oradea;
 2013-2014: În cadrul Consiliului Școlar al Elevilor am participat la organizarea:
- Concursului de cultură generală: "Tu ce stii despre Romania?"- 01.12.2013;
- Evenimentului “Secret School Santa”- 16-19.12.2013;
- Hora Unirii – 24.01.2014;
- Balului Boboceilor – 28.01.2014;
- School’s Cupid - 14.02.2014.

Imagini de la diverse evenimente la care am participat
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DIRECTOR GENERAL – DEPARTAMENT I.T. ROMÂNIA
GLOBAL CONFEDERATION OF ROMANIAN STUDENTS
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INTERNATIONAL CONFERENCE
ON INFORMATION TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE MANAGEMENT

Imagini cu participanți internaționali la ITQM 2014
INTERNATIONAL CONFERENCE
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ON COMPUTERS, COMMUNICATIONS AND CONTROL


Ghid și translator în cadrul conferinței

Imagini cu participanți internaționali la ICCCC 2014
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III. PREMII ȘCOLARE







Premiul I pentru rezultate obținute la învățătură și pentru purtare foarte bună, media 9,85;
Premiul I la etapa judeţeană a Olimpiadei de Tehnologia informaţiei, 26.04.2014;
Diplomă de participare la etapa naţională a Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei, SatuMare, 15-18 mai 2014;
Diplomă de merit, locul I la nivel judeţean, la Evaluări naţionale în educaţie la Informatică,
etapa I, 7 – 13.12.2013;
Diplomă de merit, locul IV la nivel judeţean, la Evaluări naţionale în educaţie la TIC, etapa
I, 7 – 13.12.2013;
Locul VI la Olimpiada județeană de fizică, Oradea, 2014.

Imagini de la premiere
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Delegația Bihor la ONTI, Satu Mare, 2014
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IV. ŞCOLI DE VARĂ INTERNAŢIONALE
– EXPERIENŢE DE NEUITATÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE – ABC-UL COOPERĂRII
COOPERATIVE LEARNING – THE ABC OF COOPERATION
Formator: Carlton J. Fitzgerald, Ed.D., Associate Professor for New England College, New
Hampshire, USA.
Cursul s-a adresat cadrelor didactice, studenţilor și tuturor celor interesaţi de perfecţionarea
strategiilor interactive de predare pentru optimizarea interrelaţiilor psihosociale la nivelul grupurilor
de elevi. Am lucrat în echipă, am dansat, am cântat, am râs, am învățat metode noi de predare, am
primit flori și mici suveniruri de la formator... a fost super și aștept să revin vara viitoare.

Imagini de la școala de vară
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ȘCOALA DE VARĂ DE LA PITZER COLLEGE LOS ANGELES
Un nou experiment al visului ame rican...
Urcând o nouă treaptă pe scara cunoașterii, pe scara vieții, mi-am continuat drumul spre
înălțimi reușind să ajung și să văd cât mai departe; visul meu de a studia engleza americană la ea
acasă, într-un campus de renume internațional, a devenit, din nou, realitate. Astfel în 29 iulie am
reușit să- mi iau zborul din aeroportul Otopeni, alături de alți 30 de elevi de la diverse licee din
România, însoțiți fiind de două doamne profesoare, group leaders din România; decisesem ca în
această vară să studiez timp de două săptămâni la Pitzer College Los Angeles, un colegiu privat ce
aparține consorțiului Claremont Colleges, situat la baza munților San Gabriel și la o oră distanță de
Downtown LA. După o escală la Istanbul, apoi un zbor de aproximativ 14 ore, în care gândurile
mele nu au încetat de acolo, de sus, de dincolo de nori, să se îndrepte spre cei dragi, am aterizat pe
aeroportul internațional din Los Angeles. Ajunși în aeroport am fost așteptați de o parte din staff- ul
care avea să ne coordoneze activitățile de-a lungul școlii de vară și transportați cu autocarul la
campus.
Am ajuns la Pitzer College seara, surmenați, însă foarte impresionați de cât de frumos arată
acest campus; am fost repartizați pe camere și, deși obosiți am participat la pizza party. De-a lungul
șederii noastre în campus am beneficiat de o desăvârșită experiență culinară într-o școală de vară,
mâncarea fiind din abundență; stafful de la Pitzer College a fost foarte prietenos și nostim. În ce
privește campusul, pozele realizate vorbesc de la sine, stilul californian și vegetația luxuriantă
constituind combinația ideală pentru a experimenta visul american în cele două săptămâni; clădirile
cu săli de clasă, laboratoare superperformante, terenurile de sport, piscinele, dar și veverițele și
iepurașii care zburdau jucăuș, au venit în completarea perfectă a unui mediu minunat pentru
petrecerea unei vacanțe de studiu.
De asemenea, am avut plăcerea de a asista la 30 de ore de engleză, în care mi-am întărit
cunoștințele de limbă în mod distractiv, prin conversații și activități interactive, am exersat și mi-am
îmbunătățit cunoștințele de engleză și de exprimare fluentă. La începutul taberei am avut
Orientation Testing/Class (test și speaking task), iar în funcție de rezultat, am fost repartizați pe
clase; repartițiile s-au făcut pe nivele, astfel: 1- beginner, 2- intermediate, 3- upper/intermediate, 4advanced, iar 5-cel mai bun nivel, și anume high advanced, acesta din urmă fiind nivelul la care a m
fost repartizată și eu, obținând punctaj maxim; orele, care s-au desfășurat în grupe de maxim 15
elevi selectați pe nivele de cunoaștere, au fost interactive având la bază dezvoltarea abilităților de
comunicare, a vocabularului și pronunției limbii engleze; în grupa mea au mai fost selectați încă 4
români, iar restul studenților erau iatalieni și ruși. Așadar, chiar din activitățile din campus, am avut
parte de o experiență multiculturală și de posibilitatea de a ne face noi prieteni din diverse colțuri
ale lumii. Orele de engleză le-am desfășurat sub coordonarea domnului Nick Reimens de la care am
învățat multe lucruri și am dobândit noi valori. Ne dădeam interesul de a învăța și dezbate cât mai
multe lucruri și subiecte noi; puneam accent pe dezbaterea tematicilor legate de locurile și
experiențele pe care le trăiam în vizitele pe care le efectuam. Aveam fiecare de întocmit pentru
examenul final câte un proiect care trebuia prezentat în mod liber 10 minute continuu despre 1-2
obiective care ne-au impresionat; evident că toate cele văzute m-au impresionat, dar am ales ceva
care mi-a intrat în mod deosebit în suflet: Las Vegas și Grand Canyon, proiect a cărei prezentare a
fost apreciată cu cel mai mare punctaj oferit la grupa mea: 23/24 puncte. Finalul de curs s-a lăsat cu
oferirea de certificate de atestare și o experiență impecabilă a unui tur de studii californian.
Am avut parte în campus de super-distracții: activități sportive, jocuri, concursuri, iar serile
au fost pline de amuzament cuprinzând seri tematice pline de distracție, Karaoke, Disco Night, Quiz
Night, Casino Night, Talent Show, Treasure Hunt, Trivia Games, seri internaționale și multe altele!
Experiența californiană și-a atins punctul culminant însă, prin cele văzute și trăite, locuri și
sentimente pe care le voi expune pe scurt în cele ce urmează...
Prima ieșire din campus am realizat-o în Beverly Hills, excursie în care staff- ul american nea oferit informații utile și interesante începând cu istoria primei comunități din L.A. și terminând cu
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multitudinea de filme ce s-au turnat aici. A urmat apoi shopping pe Rodeo Drive unde fiecare dintre
noi nu am ezitat să nu ne cumpărăm câte ceva, apoi, mai spre seara acelei zile, vizita la Griffith
Observatory unde am asistat la un show “Stargazing” despre formarea universului. Într-adevar o
experiență inedită! L.A., Capitala Mondială a Divertismentului, noaptea arată incredibil, iar
simbolul Hollywood-ului a apărut în fiecare selfie; ce sa zic: fantastic totul: curățenie, eleganță…
A urmat apoi interacțiunea pentru prima dată cu Oceanul Pacific! Plaja Newport Beach este
ca în cărțile poștale: palmieri, valuri, nisip fin, plajă, nemaivorbind de băieți drăguți! Pozele
realizate exprimă ceea ce mi s-a părut aproape ireal!
Vineri, pe 1 august am vizitat Claremont, un orașel cochet, pitoresc, la poalele munților San
Gabriel, plin de magazine, unde numărul pungilor de cumpărături a crescut semnificativ; în
următoarea zi am făcut shopping la Farmers Market, după care am vizitat Getty Art Museum, un
muzeu interactiv despre care am auzit de la staff numai lucruri interesate!
Au urmat apoi 3 zile petrecute la Las Vegas și Marele Canion. Dacă în primele zile, am spus
wow la tot, după această vizită în Las Vegas, Hoover Dam și Marele Canion am spus wow, wow,
wow!!! Am fost cazați la Marriott – un hotel luxos greu de descris în cuvinte, am vizitat Las Vegas,
cel mai incredibil oraș, unde totul pare un basm! Spectacolul Bellagio, Las Vegas Strip și
multitudinea de culori…ne-au fascinat! Iar, inegalabilul Elvis Presley parcă ne urmărea la tot pasul
fredonând piesa Viva Las Vegas. Am făcut și shopping în Vegas, iar cinele le luam la Hard Rock
Cafe! Bineânțeles că am și alte amintiri de neuitat în acest miraculous oraș, de care cred că doar noi,
o trupă de români, am fi putut fii în stare!
Am vizitat apoi Marele Canion, locul perfect în care poți să realizezi ce poate crea natura!
Iar aici, natura s-a întrecut pe sine! Consider că este cea mai mare minune naturală, formată din cele
mai sălbatice forțe ale Pământului, apa aflându-se într-o eternă luptă cu piatra…aveam impresia că
am pășit pe o altă planetă!
Uimiți de cele văzute, întorși în campusul de la Pitzer College, ne-am relaxat la piscină, apoi
plajă și foc de tabără! Ce ne-am fi putut dori mai mult? Atmosfera a fost atât de caldă, naturală,
prietenească, colegi de-ai mei ne cântau la chitară, iar noi din voce în jurul focului de tabără pe
malul mării, încât totul era de vis…eram încărcați pozitiv de cele văzute, trăiam momente unice, de
poveste…priveam Luna cum trasează cărări pe luciul mişcător al apei, priveam cerul cu stele care
sclipeau pe albastrul întunecat al cerului și...ascultam cum cântă marea...
Am mai vizitat apoi mega extra cool Universal, iar, două plaje, bijuterii ale Pacificului, La
Jolla și Mission Beach au făcut deliciul tuturor! Am înotat cu focile, ne-am bronzat și am ales
adrenalina la maxim în parcul de distracție de la Mission Beach!
A urmat o zi în care am vizitat orașul San Diego, greu de descris în cuvinte; atmosfera
mexicană se simte pretutindeni în aer, iar orașul în sine este minunat!
Am mai vizitat câteva landmark-uri din LA, precum și două plaje foarte populare, Venice
Beach și Santa Monica Beach care sunt fantastice! Am înotat, ne-am bronzat și am petrecut clipe de
neuitat!
A urmat vizita la Hollywood, Walk of Fame unde am fost extrem de norocoși, deoarece am
văzut premiera filmului The Expendables 3! Prin fața noastră au trecut rând pe râ nd Sylvester
Stallone, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson și Wesley Snipes! Astfel, am încheiat această tabară
extraordinară, printre vedete!
În ultima zi a avut loc ceremonia de absolvire a cursului și tot în acea zi am spus bye bye
L.A! Mi-am luat rămas-bun de la staff-ul și colegii care în mare parte mi-au devenit prieteni și alături
de care ne-am petrecut două săptămâni de vis, mi-am luat rămas bun de la Los Angeles, cu tristețe și
lacrimi în ochi, dar cu promisiunea că va sosi acel moment în care mă voi reântoarce....A fost o
despărțire dulce-amară! Dacă anul trecut spuneam că-mi doresc New York, anul acesta spun că m-am
îndrăgostit de California! Știu însă un singur lucru: că în SUA există un loc și pentru mine și că, mai
devreme sau mai târziu, voi reveni!

În zborul de întoarcere către casă, făcând o analiză, o sinteză a celor văzute și trăite, pot
afirma că școala internațională de vară din L.A. a constituit o bună metodă de a mă dezvolta
personal, de a-mi dezvolta inteligența emoțională, abilitățile de relaționare și lucru în echipă,
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abilitățile de comunicare, abilitățile creative și de organizare pe cont propriu; școala internațională
de vară m-a încarcat pozitiv, m-a încărcat cu un imens bagaj de cunoștinte noi, m-a făcut mai
puternică, m-a făcut să realizez din nou că, atunci când într-adevar privești și tinzi spre înălțimi,
visele pot deveni mai ușor realitate!
Sunt bucuroasă că am avut această posibilitate de a scruta înălțimile și tărâmurile de poveste
ale Californiei și Arizonei, de a cunoaște oameni și mentalități noi. Sunt extrem de fericită, pentru
că Dumnezeu m-a binecuvantat cu familia pe care o am (mami, tati, buni și TushiDo) și nu pot
decât să le mulțumesc mereu pentru contribuțiile aduse la formarea mea și la dezvoltarea educației
mele din toate punctele de vedere, inclusiv prin încurajarea și oferirea acestei participări la școala de
vară de la L.A., o experiență de neuitat al unui vis împlinit, în care am avut șansa de a explora
cultura americană într- un mediu de vorbitori nativi de limbă engleză.
Cu imagini și filmulețe de la această școală de vară internațională am realizat un
montaj video pe care l-am anexat acestui portofoliu.

Imagini de la școala internațională de vară de la Pitzer College Los Angeles
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Imagini de la școala internațională de vară de la Pitzer College Los Angeles
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V. IMAGINI DE LA SĂRBĂTORI,
ZIUA MEA, VACANŢE, EXCURSII

Imagini de septembrie 2013 (ziua lui TushiDo, marcarea începutului de clasă a IX-a)
la Felix și Șuncuiuș

Imagini de la Viena, Budapesta (Târgul de Crăciun)
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Imagini de la ziua mea de naștere

Imagini de la Bukovel (sărbătorile de Crăciun)
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Imagini de la Veneția, Roma, Trieste (de sărbătorile Pascale)

Imagini de la Moscova
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Imagini în natură – primăvara

Imagini de după premiere alături de mentorul meu
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Alte imagini de la școala internațională de vară de la Pitzer College Los Angeles
Toate realizările pomenite în acest portofoliu le-am asamblat într-un montaj video pe
care l-am anexat acestui portofoliu.
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EXTEMPORAL DESPRE MINE ÎNSĂMI
Deseori obişnuiesc să meditez şi să aştern câteva rânduri despre mine însămi, alegând uneori
şi această formă a extemporalului, deoarece prin intermediul lui, ajung să mă cunosc mai bine, să
înţeleg de unde derivă iubirea mea pentru frumos şi plăcerea mea pentru a scrie. Este un altfel de
extemporal, nu la matematică, nu la română,…, este un extemporal al trăirilor din cartea vieţii mele
prin care mă redescopăr, un extemporal al inimii prin intermediul căruia prind contur şi putere vise
pe care doresc să le îndeplinesc.
Îmi place să privesc şi să ascult cum valurile mării cântă, dansează şi lovesc stâncile de pe
mal, apoi se întind parcă relaxându-se pe nisipul umezit al ţărmului. Îmi place să privesc în jur şi să
citesc fericirea pe chipul celor pe care- i văd, iar privirile sau gesturile lor să dezvăluie sentimente de
iubire; …mă întristează despărţirile şi cuvintele de rămas bun, precum şi faptele necugetate,
neglijenţele şi răutăţile oamenilor.
Ador să păşesc în viaţă cu licăriri în ochi, cu zâmbete pe faţă şi scopuri măreţe în inimă. Îmi
place să nu mă uit după furtuni, ci să mă bucur de lumina Soarelui. Iubesc excursiile în aer liber,
bulevardele, oraşele, cafenelele, muzica, sportul, oamenii, iubesc şi preţuiesc viaţa, în general.
Mă simt onorată că trăiesc şi pot acumula cunoştinţe, pot asculta, pot acţiona, pot iubi, pot
privi cerul albastru, Soarele alunecând după linia orizontului sau stelele licărind.
Îmi place să acord importanţă fiecărei zile din viaţa mea, îmi place să fiu sfetnicul propriilor
mele vise, vise care pleacă spre viitor şi care prind aripi şi forţă asemeni unui balon înălţat ajutat de
vânt. Îmi place să trec peste orice barieră care se iveşte în peisajul călătoriei mele prin viaţă şi să-mi
clădesc viitorul pe care mi l-am zugrăvit.
Mi-am dorit mereu să fiu făuritoarea unei lumi ideale, în care să fie mult verde, copaci şi
flori, păsări şi animale, cer albastru şi ploi liniştite după care să răsară curcubeul, o lume ideală în
care toţi oamenii să se nască cu speranţă, în care iubirea între oameni să existe cu adevărat. Mi-am
dat însă seama că, până să pot construi o lume ideală în afara mea, într- un loc pe Pământ sau
altundeva în Univers, este nevoie să- mi făuresc o lume ideală în interiorul meu. Astfel, am creat în
interiorul meu, o planetă pentru lumea mea, căreia i-am dat forma inimii mele; am numit-o: planeta
sufletului meu. Am creat un monument al naturii, un paradis, plin de oaze de linişte, lagune albastre,
munţi, păsări, animale, izvoare, grădini cu flori; am creat o lume de vis pentru mine şi persoanele
speciale din viaţa mea; în fiecare dimineaţă mă trezesc şi pătrund în acest paradis unde, după o
plimbare care mă încântă, devin parcă mai bună, mai puternică, mai încrezătoare, mai plină de viaţă
şi, parafrazându-l pe Jimmy Dean, chiar dacă nu pot schimba direcţia vântului, reuşesc să-mi
aranjez velele pentru ca întotdeauna să ajung la destinaţie.
Îmi place să cred că viaţa mea de până acum a fost dominată în majoritatea ei de lumini,
umbrele fiind puţine şi nesemnificative. Am avut şansa ca în anii de gimnaziu să primesc în viaţa
mea o mare binecuvântare, un mentor, care de-a lungul anilor m-a învăţat cât de important este să
privesc, să tind, prin tot ceea ce fac, spre înălţimi. De atunci, de câte ori am participat la concursuri,
simpozioane, proiecte cu diverse prezentări, înainte, priveam către cer şi mă gândeam la sfaturile
atât de utile primite şi, aproape toate participările mele au fost încununate cu succes, iar în timp am
învăţat să zbor spre înălţimi. Cuvântul care mă caracterizează cel mai bine este cuvântul zbor,
deoarece îmi place să prind din zbor cu uşurinţă ideile, să mă joc inteligent cu ele, să le dezvolt, să
le dau formă şi viaţă. Iar, pentru ca zborul meu să fie cât mai înalt, îmbrăţişez ba schetul, sportul
care mă propulsează spre cer. Poate din acelaşi motiv, iarna zbor cu schiurile ori de câte ori am
ocazia.
Ador să caut şi să găsesc fericire în fiecare zi, să mulţumesc pentru fiecare nouă dimineaţă,
pentru sănătatea mea, a celor dragi mie, a planetei sufletului meu şi a planetei pe care m-am născut.
Simt cum fiecare întrebare din extemporalul vieţii, despre mine, despre viaţă, despre
Univers, cum fiecare mesaj citit, fiecare imagine privită, mă înalţă către stele.
Ioana Dziţac, 22.09.2013
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