DZIŢAC DOMNICA IOANA

A mai trecut un an…
A mai trecut un an din viaţa mea! Am terminat clasa a VI-a; este vacanţa de
vară şi aidoma anului trecut am decis să asamblez frumoasele mele realizări sub forma
acestui Portofoliu al realizărilor mele personale din clasa a VI-a. De ce? Pentru a-mi
aminti, peste ani şi ani, de cum eram în clasa a VI-a, elevă la Şcoala cu clasele I-VIII
“Nicolae Bălcescu” din Oradea.
A fost un an diferit faţă de cel de anul trecut; am simţit în tot ceea ce am făcut
o implicare mai matură, mai serioasă şi astfel, rezultatele mele au început să apară pe
toate planurile; am dat roade în aproape tot ceea ce mi-am propus să fac. Am învăţat
noi lucruri care, cu siguranţă, îmi vor fi utile pe viitor.
Pe parcursul acestui an am descoperit o nouă personalitate în mine. M-am
schimbat, m-am maturizat, am devenit mai altfel, mai puternică, mai sigură pe mine.
Aşa am reuşit să trec cu fruntea sus peste toate obstacolele care n-au încetat să existe
şi în acest an. Simt că din ce în ce voi deveni mai puternică în faţa problemelor pe care
viaţa mi le va pune în faţă şi mai bună la învăţătură, pentru că gândirea mea este
altfel acum.
Am prezentat în Portofoliul personal al clasei a VI-a articole, rezultate la
învăţătură, implicaţii în diferite proiecte, dar şi realizări foarte importante pentru
mine, în domeniul informaticii şi a sportului.
Consider că certificarea ECDL WebStarter, precum şi obţinerea Permisului
ECDL Complet sunt două dintre marile mele realizări ale acestui an şcolar; sunt
realizări ideale care cu siguranţă îmi vor folosi în viitor şi care au contribuit în mod
constructiv la formarea mea intelectuală.
Faptul că am fost legitimată la clubul sportiv de baschet CSS Mihai Eminescu
Oradea, este de asemenea o performanţă pentru mine, performanţă care contribuie ş i
va contribui la dezvoltarea mea fizică şi mentală, la formarea mea ca om în societate.
Deci, tot ceea ce am prezentat în cadrul acestui portofoliu este o sinteză
justificativă a realizărilor mele, sinteză prezentată şi în cadrul CV-ul de la sfârşitul
portofoliului; am pus aceste realizări, precum şi alte realizări (compuneri, o scenetă,
pagini web) şi chiar o galerie foto şi pe suporturi electronice ataşate mapei personale
cu documente justificative.
Am mai trecut astfel în revistă un nou episod din viaţa mea – episodul clasei a
VI-a. Făcând un bilanţ al realizărilor, mă declar mulţumită. Pe viitor, îmi doresc
sănătate, pentru că o minte sănătoasă nu poate da randament decât într-un corp
sănătos. Având sănătate, realizările nu vor înceta să apară.
Dedic aceste realizări persoanelor care mi-au fost alături cu tot sufletul în acest
an plin de succese, persoane cărora le doresc multă sănătate şi cărora aş vrea să le
mulţumesc pentru faptul că există în viaţa mea.
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1. Copii de excepţie şi faptele lor
Dziţac Domnica Ioana – „Trepte matematice”
În preocupările unor copii excepţionali, găsim, nu- i aşa,
fapte care depăşesc graniţele firescului şi obişnuitului, iar Ioana
Dziţac, elevă în clasa a VI-a C, la Şcoala cu clasele I-VIII
„Nicolae Bălcescu” din Oradea, este un copil de o asemenea
factură, înzestrat cu multe calităţi şi predispoziţii, mobilate cu o
sensibilitate aparte şi educaţie aleasă, care vin dintr-o familie de
distinşi profesori universitari...

La această vârstă fragedă de gimnazist care mai crede în poveştile cu zâne, prinţi şi împăraţi,
jucându-se ades cu păpuşile, Ioana a scos prima carte: „Trepte matematice” (pentru clasa a V-a).
„Această carte a crescut o dată cu mine”
„Am scris această carte de-a lungul unui an şcolar, în timp ce eram elevă în clasa a V-a.
În fiecare zi, acasă, scriam la calculator noţiunile teoretice învăţate la şcoală, probleme
rezolvate în clasă, date ca temă, le completam cu noţiuni teoretice şi probleme din alte cărţi sau
cream eu însămi probleme.
La sfârşitul clasei a V-a, în perioada de recapitulare, acest material mi-a fost foarte util.
Atunci m-am gândit să-l public, în ideea că va fi de folos şi altor copii.
L-am revizuit, îmbogăţit şi structurat în cinci capitole care cuprind sinteze teoretice, întărite
de exerciţii şi probleme cu grade diferite de dificultate: de la exerciţii de bază la probleme de
olimpiadă.
Pentru că iubesc foarte mult animalele şi pe perioada scrierii cărţii am avut aproape de
suflet două pisicuţe, am ilustrat cartea, din loc în loc, cu poze ale lor.
Această carte a crescut o dată cu mine.
Îmi propun să scriu lucrări asemănătoare şi pentru clasele VI-VIII. Scopul realizării acestei
serii de cărţi este de a mă ajuta pe mine şi pe alţi elevi de gimnaziu la recapitulare, în vederea
susţinerii unor lucrări şi examene viitoare.
Mulţumesc tuturor celor care m-au încurajat şi coordonat în realizarea acestei lucrări, în
special doamnei profesoare Dorina Szatmari. Părinţilor mei le sunt recunoscăt oare pentru
dragostea pentru studiu pe care mi-au insuflat-o, pentru permanenta susţinere şi sprijinul
acordat”, scrie Ioana în prefaţa cărţii sale.
Un nou premiu şi un joc...
Eleva din clasa a VI-a C („inteligentă, frumoasă, comunicativă”, aşa după cum o vede şi o
descrie prof. univ. Ioana Moisil, de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – unul dintre
referenţii cărţii) are un CV de excepţie la vârsta sa de copil abia scăpat de sub ochii învăţătoarei, iar
în vară şi-a îmbogăţit palmaresul, şi aşa impresionant, cu un nou premiu (premiul III, obţinut la
concursul naţional „Vara Eco”, organizat de ECDL România). Împreună cu distinsul său profesor
de matematică (şi mentor), doamna Dorina Szatmari, Ioana a realizat un: JOC DIDACTIC ECO
AŞA DA - AŞA NU (scos de curând la Editura Focusprint, Oradea, 2010).
În primăvară- vară, când a devenit corespondentul nostru special de la şcoala „Nicolae
Bălcescu”, Ioana şi-a etalat o seamă de calităţi, dar nu ne-a lăsat să bănuim că ar pune de o carte şi
un joc... Înclinăm să credem că mentorul său a avut multă putere de convingere şi sensibilizare,
capabile să stârnească pasiuni şi efervescenţă creatoare... (Ovidiu DAN)
http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.4199
4

Cuvânt pentru Ioana Dziţac
Dragă Ioana,
Dacă ar fi să îţi asociez un cuvânt, un singur cuvânt, aş alege cuvântul “zbor”.
Prinzi cu uşurinţă ideile, din zbor, te joci inteligent cu ele, le dezvolţi, le dai formă şi viaţă.
Entuziasmul tău e cuceritor, iar puterea ta de muncă e impresionantă. Zbori cu pasiune şi
curiozitate de la un domeniu la altul şi aduci originalitate în tot ce faci.
Ai condus ideea acestei cărţi de matematică pentru clasa a V-a, în doar câteva luni,
dincolo de aşteptări. Ai studiat, ai rezolvat, ai selectat şi ai creat tu însăţi variate tipuri de exerciţii
şi probleme. Ai realizat, la doar 11 ani, un material bogat, cu capitole care-ţi poartă amprenta, util
atât pentru elevi cât şi pentru profesori. L-ai scris singură pe calculator, într-o prezentare grafică
de admirat.
Creşti în cunoaştere ca Făt–Frumos – într-o lună, cât alţii într-un an. Ai frumuseţea şi
gingăşia unei Ilene Cosânzene. Eşti prietenă cu florile, cu animalele, cu viaţa. Iubeşti şcoala,
calculatorul, sportul. Eşti prietenoasă, onestă şi generoasă. Eşti puternică.
Colaborarea cu tine mă întinereşte, mă înalţă, dă sens şi frumuseţe meseriei mele.
Cred în tine şi îţi doresc mult succes!
Referatul d-nei prof. Dorina Szatmari pentru cartea Trepte matematice clasa a V-a
Semnal
Marţi, a apărut nr. 9 al revistei „OviDan”
Ieri (marţi, 5 octombrie 2010), am început să distribuim
numărul 9 al revistei „OviDan”. Ediţia cuprinde fotoreportaje
din şcoli şi de la diferite evenimente din municipiu şi judeţ.
La rubrica „Copii de excepţie şi faptele lor”, am prezentat-o
pe Dziţac Domnica Ioana, din clasa a VI-a C, de la Şcoala
cu clasele I-VIII „Nicolae Bălcescu” din Oradea, în lumina
ultimelor sale realizări de excepţie (lansare de carte şi joc,
precum şi un premiu naţional); …………………………
Vă mulţumim pentru fidelitate şi înţelegere!
Doar împreună, vom reuşi!
Ovidiu DAN
Galerie foto – Ioana Dziţac şi mentorul său, prof. Dorina Szatmari
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PRIETENEI MELE IOANA
Învăţând matematică, înveţi să gândeşti.
Grigore C. Moisil
Ioana Dziţac este prietena mea. Ioana este o tânără inteligentă, frumoasă, comunicativă. Neam întâlnit la una dintre celebrele conferinţe internaţionale ICCCC (International Conference on
Computing, Communication and Control) organizate la Oradea, unde Ioana a fost o gazdă perfectă.
Vorbind engleza fluent, atentă la tot ce era în jur, Ioana devenise în scurt timp indispensabilă
oaspeţilor de pretutindeni.
Ioana Dziţac este prietena matematicii. Ioana Dziţac este prietena şcolii. Ioana Dziţac învaţă
să gândească. Ioana Dziţac învaţă să gândească logic. Ioana Dziţac este prietena lui Lotfi Zadeh.
La numai 11 ani, Ioana impresionează prin gingaşa împletire a unei neobişnuite maturităţi c u
puritatea copilăriei. Ea trece cu graţie hotarele dintre generaţii păşind parcă
într-o lume atemporală.
Seneca spunea că “norocul este ceea ce se întâmplă când pregătirea întâlneşte prilejul”.
Ioana Dziţac este norocoasă.
Fiica unor universitari de excepţie, Ioan şi Simona Dziţac, Ioana moşteneşte de la părinţii să i
dragostea de carte, puterea de muncă şi perseverenţa. Ioana, graţie părinţilor săi, a avut norocul să
întâlnească mari personalităţi ale ştiinţei, profesori, cercetători, academicieni. În 2008, la conferinţa
ICCCC de la Băile Felix l-a întâlnit pe Lotfi A. Zadeh. Astăzi, Ioana Dziţac este prietena marelui
om de ştiinţă Zadeh.
Ioana urmează modelul Zadeh.
Ioana are noroc şi la şcoală, ideea realizării cărţii “Trepte matematice clasa a V-a“ fiindu- i
sugerată de dna. profesor de matematică Dorina Szatmari. Este un mare noroc să fi în clasa a V-a şi
să realizezi o astfel de carte în 2010 – Anul Matematicii în Şcoala Românească.
“Acolo unde înfloresc florile există încă speranţă”, spunea Lady Bird Johnson.
Ioana Dziţac înfloreşte cu inteligenţă, muncă, determinare, dăruire. La numai 11 ani, ea
devine un deschizător de drumuri, un model pentru colegii de generaţie. Iar nouă, prietenii ei mai
bătrâni, ne dă speranţă, speranţa că, prin efortul unor tineri de excepţie şi al profesorilor şi părinţilor
lor, şcoala românească poate renaşte din propria- i cenuşă, precum o pasăre Phoenix.
Referatul d-nei Ioana Moisil pentru cartea Trepte matematice clasa a V-a, Sibiu, 12.04.2010
CUVÂNT PENTRU IOANA
“Încăpăţânare şi perseverenţă – acestea sunt calităţile esenţiale care m-au ajutat în munca
mea” – spunea Lotfi Zadeh, creatorul logicii fuzzy.
Ioana Dziţac, la numai 11 ani, dă dovadă de multe alte calităţi, în afară de perseverenţă: o
pornire naturală de a se informa continuu, de a juca rolul de expert, de a fi rezolvatorul problemelor
ingenioase, ambiţie, implicare, autodisciplină, intuiţie şi o impresionantă capacitate de muncă –
toate acestea moştenite de la părinţii ei, Simona şi Ioan Dziţac, cadre universitare de prestigiu.
Într-o frumoasă zi de primăvară la Oradea l-a cunoscut pe Lotfi Zadeh – cu ocazia Conferinţe i
Internaţionale de Computere, Comunicaţii şi Control, desfăşurată la Băile Felix în mai 2008
(eveniment organizat, printre alţii, şi de Ioana, Simona şi Ioan Dziţac).
Tot atunci Lotfi Zadeh a întâlnit-o pe Ioana Dziţac şi au devenit buni prieteni.
Şi tot într-o splendidă zi de primăvară, care va rămâne pentru totdeauna în memoria mea, a m
cunoscut-o la Oradea pe micuţa prietenă a lui Lotfi Zadeh. Iniţiativa ei de a crea cartea “Trepte
matematice clasa a V-a“ ne încurajează să aşteptăm din partea Ioanei realizări importante în
domeniul matematicii, după modelul mai experimentatului său prieten, Lotfi Zadeh.
Până atunci, ce am mai putea spune despre o fetiţă de 11 ani inteligentă, graţioasă, discretă ş i
prietenoasă?
Poate doar, parafrazând un bine-cunoscut haiku:
Am spus cireşului:
Prietene, vorbeşte-mi despre Ioana.
Şi cireşul a înflorit!
Referatul d-nei Ruxana Zubcov pentru cartea Trepte matematice clasa a V-a, Bucureşti, 04.2010
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2. Profesorul model - elevul model
1. Cugetări
Printre cugetările mele, deseori stau şi mă gândesc la şcoala la care învăţ, atât de dragă mie.
Mă gândesc că dincolo de zidurile şcolii, în interiorul ei, se află o familie, familia Şcolii Generale
„Nicolae Bălcescu“ Oradea. Această mare familie este constituită din clase, adică familii mai mici,
formate din profesori şi elevi, iar relaţia profesor – elev o consider ca o relaţie părinte – copil;
această relaţie trebuie însă să aibă la bază sentimente de reciprocitate pentru a funcţiona eficient.
Dar, poate că ar fi bine să încerc să răspund la două întrebări la care le caut răspuns de când am
intrat pe băncile şcolii:
Care este oare portretul unui profesor model?
În concepţia personală, un profesor model trebuie să ştie comunica cu elevii săi la şcoală,
dar şi în afara ei, să fie înţelegător, să găsească metode de predare atractive, să fie exigent, dar în
limite rezonabile, notările sale să fie corecte, să ştie glumi cu elevii, să manifeste preocupare pentru
înţelegerea materiei, pentru problemele personale ale elevilor, să încerce să organizeze ieşiri cu
elevii pentru a le putea descoperi şi alte laturi, iar regulile pe care le stabileşte pentru elevi să fie
respectate şi de el însuşi.
Profesorul model trebuie să răspândească în jurul său dragoste, bunătate, blândeţe, respect,
admiraţie, sinceritate, puritate, cinste, calm faţă de elevii săi. El are menirea de a ne educa, de a ne
învăţa, de a ne da o bogată învăţătură sufletească, de a fi modelul nostru. Astfel, profesorul model ar
putea constitui pentru mine părintele meu de la şcoală; acest lucru, m-ar determina să fiu şi eu un
elev model.
Care este oare portretul unui elev model?
Elevul model, după părerea mea, este tipul elevului conştiincios, care face tot posibilul să
aibă rezultate bune la învăţătură, elevul care se implică în viaţa şi problemele şcolii, care ar fi dispus
să renunţe la o întâlnire importantă în favoarea şcolii, elevul care e implicat şi în probleme
extraşcolare. Prin implicarea în activităţi extraşcolare, în activităţi de voluntariat, ele vul poate
cunoaşte situaţii diferite, poate descoperi lumea din jurul său altfel decât din cărţi, filme sau
prezentări făcute de alţii, se poate autodescoperi, devenind mai sensibil, mai receptiv şi astfel mai
bine pregătit pentru viaţă.
Elevul model este elevul respectuos faţă de profesorii şi colegii săi, cu simţul
responsabilităţii, cu răbdare, silitor, cuminte, elevul care e capabil să-şi felicite colegii mai buni
pentru realizările lor, elevul cinstit, plăcut prin felul lui de a fi, a se comporta, a se îmbrăca. Pe
chipul elevului model să se poată citi gingăşia, puritatea, sclipirea tinereţii. Lumina din ochii lui dă
lumină feţelor profesorilor. Cred că un profesor model şi-ar dori cât mai mulţi elevi model.
Făcând o paralelă între profesorul model şi elevul model se observă multe puncte comune:
respect, răbdare, înţelegere, etc, adică am putea spune că întotdeauna ceea ce se dă, se primeşte şi
invers. Mulţi elevi reacţionează în funcţie de profesor şi invers. Din păcate, nu întotdeauna, nici
profesorii, nici elevii, nu sunt conştienţi de acest efect şi că prin schimbarea atitudinii, prin
apropierea fiecăruia în parte de model, pot genera relaţii- model.
Despre relaţia dintre profesori şi elevi există nenumărate păreri, deoarece aceste relaţii diferă
de la elev la elev, de la profesor la profesor, neputând constitui un model general – valabil. Personal
consider că educaţia pe care o primeşte elevul în familie este esenţială într-o relaţie de respect elev
– profesor.
Mi-aş dori ca familia fiecărei clase, deci şi a clasei a VI-a C de la Şcoala Generală „Nicolae
Bălcescu“ Oradea, clasă din care fac parte, să fie o familie model între elevi şi profesori model; aş
dori să pot merge la şcoală ca şi acasă, să pot intra într-o sală de clasă senină, liniştită, în care
respectul şi dorinţa de a ne accepta unii pe ceilalţi să domine. Îmi doresc să existe cât mai multe
clase cu câţi mai mulţi elevi model pentru profesorii model.
Scriind aceste câteva rânduri, mi-am amintit de “Domnu Trandafir“ de Mihail Sadovea nu,
care ar trebui citit şi comentat la clasă, în orele de dirigenţie cât mai des, deoarece din acest
fragment reiese clar existenţa unei relaţii dascăl model – elevi model.
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2. Performanţele unei relaţii de tip profesor model – elev model
Până nu de mult îmi spuneam că mi-aş dori enorm, ca peste timp, asemenea lui Sadoveanu
vorbind despre Domnu Trandafir, să pot scrie un fragment din care să iasă în evidenţă chipul unui
profesor drag mie, recunoştinţa, respectul, admiraţia, dragostea faţă de acel profesor şi să pot
afirma: acesta a fost modelul meu de viaţă, idolul meu! Probabil voi scrie în viitor un astfel de
fragment, dar până atunci pot spune care este profesorul meu model de până acum: d-na Dorina
Szatmari. Voi face o descriere a relaţiei dintre mine şi profesorul meu model, ca parte aplicativă a
acestei lucrări.
Eram în clasa a V-a la prima oră de matematică când a intrat în clasă o doamnă drăguţă:
avea să- mi fie profesoară de matematică, iar în mai puţin de un an a devenit modelul meu. Am ştiut
din prima clipă că împreună vom colabora de minune; aşa am simţit, aşa a fost. Ne-a cerut adrese de
e-mail şi ne-a spus că dânsa comunică cu elevii prin e- mail; m-am bucurat, deoarece sunt pasionată
de internet, de computer, fiind deja absolventă a trei module ECDL. Ne-a cerut să întocmim un
portofoliu la matematică; l-am făcut la calculator şi a fost încântată. Am participat sub îndrumarea
dânsei la olimpiade obţinând rezultate mulţumitoare: premiul III la faza judeţeană a Concursului 
Poezie, precum şi participarea la faza judeţeană a olimpiadei de matematică. Dar, dincolo de
tărâmul şcolii, am realizat o sumedenie de lucruri minunate; la bază a stat colaborarea prin e- mail,
care a însemnat enorm.
Astfel, au început provocările din partea d-nei profesoare.
În calitate de reporter desemnat la Zilele Şcolii “Nicolae Bălcescu“ [1] , în perioada 19 – 23
aprilie 2010, m-a invitat să fac parte la activităţile dânsei. Am acceptat cu plăcere. Activitatea Ieri
elev, azi părinte [2], figura 1, la care au participat foşti elevi ai şcolii, azi adulţi a fost
impresionantă, iar pentru mine plină de emoţie, deoarece a trebuit să iau interviuri unor adulţi.
Acesta a fost începutul „carierei” mele de reporter-elev, din care s-au născut apoi publicaţii şi
articole în diferite reviste, ziare, site-uri.

Figura 1. Imagini de la activitatea Ieri elev, azi părinte
Apoi, am primit un mail de la d-na profesoară care mi-a propus să mă îmbrac în costumul
dânsei de pilot primit în Space Camp, în SUA şi să organizăm împreună o activitate de
confecţionare şi lansare de avioane la clasa a IV-a A, sub coordonarea elevilor din clasa a VIII-a C.
Am fost super încântată. Am intitulat activitatea Spre înălţimi împreună [3], figura 2. Acest titlu a
rămas deviza noastră !

Figura 2. Imagini de la activitatea Spre înălţimi împreună
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Au urmat apoi un lanţ de performanţe pe care le-am obţinut împreună. Portofoliul meu de
matematică de care d-na profesoară a fost foarte mulţumită s-a transformat în prima mea carte,
Trepte matematice clasa a V-a, [4], figura 3, realizată sub îndrumarea dânsei.

Figura 3. Imagini cu cartea Trepte matematice clasa a V-a şi coordonatoarea
Ambele pasionate de probleme ecologice am realizat Jocul didactic Eco aşa da – aşa nu, cu
care s-au jucat copiii care au participat la tabăra de vară de la Pădurea Neagră. [5], figura 4.

Figura 4. Imagini cu Jocul didactic Eco aşa da – aşa nu
Sub coordonarea d-nei profesoare am realizat filmul Cod verde în Pădurea Neagră [6],
figura 5, cu care am participat la Concursul Naţional Click pe verde, Proiecte Eco, Vara Eco! concurs video, organizat de ECDL România, film cu care am obţinut premiul III.

Figura 5. Imagini cu premiul III obţinut pentru filmul Cod verde în Pădurea Neagră
De asemenea am mai lucrat împreună în cadrul a două proiecte şcolare, Cultură, civilizaţie,
comunitate şi Folclorul înnobilează omul, colaborăm la rubrica rezolvitorilor în Revista de
matematică Alpha, precum şi la alte activităţi.
Am prezentat o sinteză a performanţelor obţinute în anul şcolar 2009-2010 cu şi alături de
profesorul meu model, d- na Dorina Szatmari.
3. Concluzii
Am scris acest articol din dorinţa şi speranţa spre mai bine a învăţământului românesc, a
relaţiilor profesori – elevi. Plecând de la modelul general de profesor model – elev model am trecut
la un studiu de caz concret: relaţia dintre profesoara mea de matematică şi mine şi mi-am dat seama
că ne încadrăm la categoria „model”. Am ţinut să fac cunoscută această relaţie şi rezultatele ei
tocmai pentru că ea ar putea constitui la rândul ei un model demn de urmat.
În articolul Copii de excepţie şi faptele lor apărut într-un editorial judeţean pentru tineret şi
învăţământ, domnul Ovidiu Dan, redactorul şef, vorbind despre mine, a numit-o pe d- na Szatmari,
mentorul meu. A încheiat articolul astfel: „Înclinăm să credem că mentorul său a avut multă putere
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de convingere şi sensibilizare, capabile să stârnească pasiuni şi efervescenţă creatoare... ” [7].
Această afirmaţie, alături de cele descrise şi de sentimentele mele mă fac să declar: d-na Dorina
Szatmari este mentorul meu, modelul meu, iar relaţia noastră este o relaţie de tip profesor model –
elev model, relaţie care- mi dă speranţe viitoare, care mă determină să tind spre înălţimi.
Bibliografie:
1. Ioana Dziţac, revista Zilele Şcolii “Nicolae Bălcescu” văzute cu ochi de copil. Misiune
îndeplinită;
2. Ioana Dziţac, Ieri elev, azi părinte, articol publicat pe site-ul ovidan.ro:
http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.3554 şi în ziarul Informaţia de Vest, aprilie 2010;
3. Ioana Dziţac, Jurnal de bord al activităţii „Spre înălţimi împreună”, articol publicat pe siteul ovidan.ro: http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.3720 şi în Revista Ovidan tineret –
învăţământ, nr.2, 8-14 iunie, 2010, pag.11; http://video.bihon.ro/video/50277/spre- inaltimiimpreuna- la-scoala-balcescu
4. Ioana Dziţac, Trepte matematice clasa a V-a, ISBN 978-606-922-25-9-1, Editura
Focusprint, Oradea, 2010;
5. Ioana Dziţac, Szatmari Dorina, Joc didactic Eco aşa da – aşa nu, Editura Focusprint,
Oradea, 2010;
6. http://www.clickpeverde.ro/proiecte-eco/Vara-ECO-concurs-video-19 ;
7. http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.4199 .
lucrare participantă la Simpozionul Naţional Mentor şi discipol,
Ediţia a II-a, 02.11.2010, Timişoara, ISSN 2069-1254
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TÂNĂRA DE EXCEPŢIE
Cu un an în urmă, Ioana Domnica Dziţac, prietena mea, elevă în clasa a VI-a C, la Şcoala cu
clasele I-VIII „Nicolae Bălcescu” din Oradea, publica prima ei carte: „Trepte matematice” (pentru
clasa a V-a). Demersul său m-a bucurat, m-a entuziasmat, mi-a dat speranţă. Inteligentă, entuziastă,
perseverentă, muncitoare, Ioana s-a bucurat şi se bucură de atenta şi pertinenta îndrumare a
profesorului de matematică, doamna Dorina Szatmari. Părinţii, distinse cadre didactice universitare,
îi sunt alături, înconjurând-o cu dragoste şi preţuire, ghidându-i paşii cu înţelepciune.
În prefaţa primei sale cărţi, Ioana Dziţac scria:
“Această carte a crescut o dată cu mine. Îmi propun să scriu lucrări asemănătoare şi pentru
clasele VI-VIII. Scopul realizării acestei serii de cărţi este de a mă ajuta pe mine şi pe alţi elevi de
gimnaziu la recapitulare, în vederea susţinerii unor lucrări şi examene viitoare.”
Şi Ioana şi-a ţinut promisiunea. Mă aflu în faţa versiunii electronice a celei de a doua cărţi:
„Trepte matematice” (pentru clasa a VI-a)”. Aceste „trepte matematice” ne duc de data aceasta pe
palierul clasei a VI-a. Cartea este structurată în cinci capitole: aritmetică şi algebră, geometrie,
probleme de sinteză, jocuri şi rebusuri propuse de autoare, şi bineînţeles, matematica şi calculatorul.
Sunt prezentate noţiunile teoretice învăţate la şcoală, teme, exerciţii, probleme din culegeri sau
probleme şi jocuri create de autoare. Este o carte bine scrisă, clară şi închegată, o carte utilă,
mărturie a preocupărilor şi cunoştinţelor interdisciplinare ale autoarei. Este o carte care a crescut
odată cu autoarea. Ioana urcă „treptele vieţii”, sveltă, fermecătoare, zâmbitoare, cu pasul ferm şi
privirea aţintită spre idealurile sale.
Ioana iubeşte matematica, dar în CV- ul său trece la pasiuni, pe locul întâi, învăţătura. Şi
acest lucru transformă tânăra adolescentă, frumoasă, sensibilă, inteligentă, gingaşă ca şi florile care
luminează paginile cărţii, tânăra care rezolvă probleme, participă la concursuri de matematică,
dar şi de fizică, informatică, se dă cu rolele, dansează, înoată, merge pe munte, skiază, joacă
baschet, într-o tânără de excepţie.
Ion Barbu spunea că „Matematicile pun în joc puteri sufleteşti care nu sunt cu mult diferite
de cele solicitate de poezie şi de arte.” Ioana are aceste puteri sufleteşti şi speranţa este că prin
cărţile sale ea va deveni un model pentru colegii de generaţie şi le va da şi lor din energia şi forţa sa.
.
Referatul d-nei Ioana I. Moisil pentru cartea Trepte matematice clasa a VI-a
Sibiu, iulie 2011
NICIODATĂ MULŢUMITEI
Primul lucru care îmi vine în minte când mă gândesc la Ioana Dziţac este … primăvara! O
primăvară senină, strălucitoare, cu o lumină deosebită care schimbă culoarea tuturor lucrurilor, aşa
cum era şi primăvara în care am cunoscut-o, la Oradea, pe Ioana.
O privesc pe Ioana şi văd un copăcel zvelt şi graţios, plin de flori delicate care oferă generos
vântului, din când în când, câte o petală gingaşă şi parfumată.
Dar Ioana Dziţac nu este doar o tânără fată frumoasă, graţioasă şi cu maniere încântătoare.
CV-ul său este deja mai bogat (mutatis mutandis) decât cel (real) al unor persoane mature şi cu
diverse titluri ştiinţifice şi cuprinde cărţi, articole şi numeroase premii la concursuri de matematică,
fizică, informatică, ecologie.
“Trebuie să îndrăzneşti totul ca să câştigi totul” (Honore de Balzac) este unul dintre mottourile preferate ale Ioanei Dziţac. Urmându- l, Ioana a reuşit, la doar 12 ani (şi chiar mai devreme) să
găsească secretul autodepăşirii, secretul devenirii personale: nemulţumirea. Nemulţumirea
creatoare, stimulatoare, cea care te ajută să te aperi de capcanele paralizante ale automulţumirii.
(Niciodată mulţumită este şi titlul unei scenete, prezentată în martie 2011, în care Ioana a avut rolul
principal şi a fost şi editor de imagine).
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Aşa cum dovedeşte şi cartea de faţă, preocuparea Ioanei pentru matematică este constantă
şi nici nu se putea să fie altfel din partea micuţei (pe atunci) prietene din Oradea a creatorului logicii
fuzzy, Lotfi Zadeh, pe care Ioana l-a întâlnit la Conferinţa Internaţională de Computere,
Comunicaţii şi Control organizată (de părinţii Ioanei, distinsele cadre universitare Simona şi Ioan
Dziţac) la Băile Felix în mai 2008.
“Nu pot schimba direcţia vântului, dar pot să-mi aranjez velele pentru ca întotdeauna să
ajung la destinaţie” (Jimmy Dean) este un alt motto preferat de Ioana. Iar călătoria ei de până acum
ne convinge că va reuşi mereu să ajungă la destinaţie. Iar noi îi dorim ca acolo să o aştepte
întotdeauna… primăvara!
Referatul d-nei Ruxana Zubcov pentru cartea Trepte matematice clasa a VI-a
Bucureşti, iulie 2011
CUVÂNT PENTRU IOANA DZIŢAC
Dacă în cuvântul de început la primul volum din seria “Trepte matematice” îi asociam
Ioanei cuvântul “zbor”, acum, după exact un an, la lansarea celui de al doilea volum, cuvântul ce-mi
pare potrivit e “salt”.
Ioana a crescut în profunzime şi înţelegere.
Prezintă în carte o varietate mai mare de probleme cu grade diferite de dificultate şi
metode speciale de rezolvare.
Ioana a crescut în sensibilitate.
Imaginilor cu animăluţe, care- i colorau primul volum, în cea mai mare parte le-au luat locul
acum, imagini cu flori.
Ioana a realizat saltul în lumea reală.
În capitolul “Matematica şi calculatorul”, probleme cu procente, diagrame, grafice, deschid
drumul către realitate şi cotidian.
Ioana a crescut în competenţe.
Grafica folosită, abordarea unor domenii interdisciplinare, sunt dovadă a unora dintre
numeroasele performanţe prezentate în CV.
Ioana a crescut, dar nu a renunţat la joc.
Capitolul “Jocuri şi rebusuri” conţine materiale originale, create de autoare.
“Matematica este regina ştiinţelor”, afirma în urmă cu peste 200 de ani ilustrul matematician
Karl Friedrich Gauss.
În acest regat Ioana e o mică prinţesă. O prinţesă a zilelor noastre care merge la şcoală,
învaţă, ascultă muzică, se joacă, face sport şi are printre pasiuni matematica şi informatica.
Prin cartea ei, Ioana vă invită pe voi, copii de vârsta gimnaziului, să deveniţi, asemeni ei,
prinţi şi prinţese în regatul matematicii.
Referatul d-nei Dorina Szatmari pentru cartea Trepte matematice clasa a VI-a
Oradea, iulie 2011
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1. „Să ne cunoaştem şi mai bine”
O vizită la şcoala partene ră „Jozsef Attila” din Berettyoujfalu (Ungaria)
Vineri, 15 octombrie 2010, în cadrul proiectului „Să ne cunoaştem şi mai bine” (în domeniul
Euroregiunii), 25 dintre elevii cei mai buni ai Şcolii cu clasele I-VIII „Nicolae Bălcescu” din
Oradea au fost în vizită la partenerii lor din Ungaria.
În prima lor vizită la şcoala parteneră („Jozsef Attila” din Berettyoujfalu), ei au fost însoţiţi
de directorul şcolii, prof. Ioan Mocan, şi de alte patru cadre didactice (prof. Prodan Emil, Pele
Ileana, Lorincz Eniko şi Pirja Radu). Gazdele le-au pregătit o activitate educativă antrenantă, care
le-a produs o mare bucurie. (I. P.)
http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.4288
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2. Proiectul – concurs “Aptitudini matematice între sat şi oraş”
“Marţi, 21 XII 2010, am participat la proiectul concurs Aptitudini matematice între sat şi
oraş, cu elevi ai claselor a V-a B şi a VI-a B coordonaţi de prof. Violeta Păruş. I-am avut ca
adversari pe elevii clasei a VI-a C de la Şcoala Nicolae Bălcescu, coordonaţi de prof. Dorina
Szatmari.
Nu ne-am deplasat la Şcoala Bălcescu, nici nu au venit ei la noi cum poate se aştepta toată
lumea, ci am făcut posibil acest concurs prin intermediul tehnicii moderne: cameră web, internet şi
astfel comunicarea a fost foarte facilă, fără efortul de a ne deplasa. Aparatura de ultimă generaţie
de care dispună Şcoala Sîntandrei ne-a înlesnit foarte mult această întâlnire.
Fiecare şcoală a avut trei echipe, fiecare echipă s-a străduit să acumuleze cât mai multe
puncte pentru şcoala ei. Echipa 1: Torjoc Denisa (Şcoala noastră)- Dziţac Ioana (Şcoala N.
Bălcescu) au avut de rezolvat 3 probleme de matematică, cu nivel de dificultate sporit, fiecare
problemă valorând 5 puncte. Echipa 2: formată din 4 elevi de la fiecare şcoală, aceştia au
reprezentat şcoala lor la proba de matematică distractivă, având de rezolvat 5 probleme, fiecare
valorând 3 puncte. Echipa 3 - formată din restul elevilor au participat la cea mai îndrăgită probăproba practică- la şcoala noastră: origami, la Şcoala Bălcescu figurine din ghips pentru bradul de
Crăciun. Elevii noştri s-au întrecut în a face cele mai frumoase flori pentru elevii celeilate şcoli,
dar şi pentru a acumula 20 de puncte.
Bucuria noastră a fost maximă la sfârşitul orei când, făcând bilanţul, am văzut că aveam
maximum de puncte: 50, punctaj pe care îl aveau şi partenerii noştri, astfel că ambele şcoli ne-am
situat la egalitate, pe primul loc.
Felicitări tuturor elevilor care au participat, sper că le-a plăcut şi au învăţat încă un strop
şi din acest concurs.
Mulţumim ambilor directori: Sorin Ban şi Ioan Mocan care ne-au sprijinit în acest proiect.”
A consemnat Violeta Păruş pe blogul Şcolii cu clasele I-VIII Sîntandrei
http://scoalasintandrei.blogspot.com/2010/12/aptitudini-matematice-intre-sat-si-oras.html

15

3. Proiectul Sclipirea minţii - Secţiunea referate
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Referatul “Matematică pentru prezent şi viitor” a obţinut PREMIUL I
07.05.2011
Galerie foto – premierea Proiectului Sclipirea minţii în Sala Mare a Primăriei Oradea
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4. Proiectul Eco - Şcoala

Realizarea paginii web “Fii Eco pentru o viaţă mai frumoasă!”

Pagina de start a paginii web

Meniul paginii web
28

Anul 2011
Fii Eco.pps

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Poster Eco

38

Pliant Eco

39

Joc Mate-Eco

Jocul are ca scop îmbinarea prin joc a cunoştinţelor privind mediul înconjurător cu noţiuni
matematice, în acest caz numere prime şi câteva reguli de divizibilitate.
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18
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1

2

3

4

5

6

FINAL

START
Piesele de joc: 1 zar; pioni.
Regulament: Jocul poate fi jucat de către mai mulţi copii, de preferinţă 2, 3 sau 4. Fiecare dintre
copii îşi va alege un pion cu care va juca. Se va stabili o ordine de joc la aruncarea în ordine
descrescătoare a numărului de pe zar. Jocul începe de la numărul 1, de la START; fiecare jucător
înaintează în conformitate cu numărul de pe zarul aruncat de către el.
Numerele prime sunt 2; 3; 5; 7;11;13;17;19; 23; 29; 31 şi coincid cu imagini Contra mediu, adică
poluare; dacă jucătorul nimereşte pe singurul număr prim, par va sta o tură; dacă va nimeri pe unul
din celelalte numere prime va face trecerea înapoi pe primul număr prim întâlnit.
Numerele divizibile cu 4 sunt 4; 8;12; 16; 20; 24; 28; 32; 36 şi coincid cu imagini Pro mediu; dacă
jucătorul nimereşte pe unul dintre aceste numere va înainta până la primul număr divizibil cu 5
întâlnit, în cazul de faţă acestea fiind: 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35 .
Dacă jucătorul nimereşte pe un număr divizibil cu 10, adică 10 20; 30 va mai avea dreptul de a
mai arunca o dată.
Câştigător se declară jucătorul care ajunge primul la 36 şi care va trebui să strige VICTORIE!
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Anul 2010 - cuprinde realizări ale subsemnatei în domeniul ecologic în decursul anului 2010,
realizări pomenite în câteva slide-uri ale ppt-ului prezentat anterior, Fii Eco pentru o viaţă mai
frumoasă!, prin intermediul unor capturi de ecran.

Joc Eco Da -Nu

Poluarea

Joc didactic Eco Poluarea - trecut,
Aşa Da – Aşa Nu, prezent şi viitor,
Editura
articol publicat pe
Focusprint, 2010 site-ul şi în revista
proiectului
Cultură,civilizaţie,
comunitate

Anul 2010
Poluare.pps

Ppt intitulată
Poluarea în
cadrul Sesiunii
ştiinţifice
“Contribuţia mea
la protejarea
mediului”, Bacău

Poluarea.pps

Cod verde

Poluarea - trecut,
prezent şi viitor,
ppt prezentat la
Sesiunea de
comunicări din
cadrul Zilelor
Şcolii Nicolae
Bălcescu

filmul video
"Cod verde în
Pădurea Neagră"
premiul III la
Concursul
Naţional Click pe
verde, Proiecte
Eco, Vara Eco!

În concluzie
Dacă se vrea
Amatciems
Paradisul descoperit în Letonia
un pps despre un loc
în care natura este la ea acasă

Pagină de...

Am realizat această pagină web din dorinţa de a transmite
colegilor mei mai mari şi mai mici mesajul
FII ECO PENTRU O VIAŢĂ MAI FRUMOASĂ!
Multe dintre cele prezentate în cadrul acestei pagini web sunt
realizări personale încercând să transmit în diverse moduri - prin
jocuri, pps-uri, pliant, poster, articol, filmuleţ video - mesajul meu
ECO.
Aş dori să le mulţumesc pe această cale doamnelor profesoare
Szatmari Dorina, Indrieş Dorina şi Matiu Adriana pentru
coordonarea oferită în cadrul diverselor activităţi realizate.
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!
Realizator pagină web: Ioana Dziţac
Elevă în clasa a VI-a C, Şcoala Generală Nicolae Bălcescu Oradea
Contact: E-mail: d zitacioana@yahoo.com;
Telefon: 0734350194
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premiul I pentru rezultate deosebite la învăţătură, media 10;
premiul II la faza judeţeană (fază finală) a Olimpiadei de fizică, 15.01.2011;
menţiune la etapa judeţeană juniori a Concursului de Informatică aplicată, 06.05.2011;
menţiune la Olimpiada naţională de matematică/etapa judeţeană, 2011;
menţiune la Concursul de Matematică Sclipirea minţii, organizat de Asociaţia “Ex Nobili
Officio” sub patronajul Primăriei Municipiului Oradea, 07.05.2011;
medalie de bronz, locul III în clasamentul naţional, locul I în clasamentul judeţean, diplomă
de merit la Evaluări naţionale în educaţie la matematică (etapa III -21.05.2011), 98 puncte;
locul I în clasamentul judeţean, locul 7 în clasamentul naţional la Evaluări naţionale în
educaţie la informatică, decembrie 2010, 96 de puncte;
locul I în clasamentul judeţean, locul 6 în clasamentul naţional la Evaluări naţionale în
educaţie la informatică, aprilie 2011, 96 de puncte;
locul I în clasamentul judeţean, locul 6 în clasamentul naţional la Evaluări naţionale în
educaţie la matematică, 19.02.2011, 95 de puncte;
menţiune la Evaluări naţionale în educaţie la fizică, faza pe judeţ, 20.11.2010;
premiul II la Concursul de eseuri “Cassini - scientist for a day” destinat elevilor din clasele IV
– XII, ediţia a 9-a, 2010, Ţinta nr. 2: Titan, Tethys, Enceladus, cu lucrarea: Lunile lui
Saturn - O lume ce ne aşteaptă să o cunoaştem (Profesor coordonator: Szatmari Dorina);
participantă la Concursul naţional de creaţie pentru copii si tineri "2011 Shakespeare School
Essay Competition", în limba engleză;
participantă cu lucrarea The Story of a snow flake, la Concursul Naţional de monologuri în
limba engleză SPEAK AUT organizat de asociaţia educaţională nonguvernamentală EDAR,
ediţia a V-a, faza pe şcoală, 2011 (Profesor coordonator: Maria Coroban) ;
participantă la European drawing competition to reward girls’creativity about the future
technologies, Budapesta, 2011;
participantă la Olimpiadele Creativităţii în limba engleză - Paşaport pentru excelenţă,
organizate de Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu
Mirunette International Education, British Council şi Fischer International, ianuarie – mai
2011 (Profesor coordonator: Szatmari Dorina) ;
menţiune la Concursul de rezolvat probleme din Revista de matematică Alpha, anul XVI,
nr.1/2010, (Profesor coordonator: Szatmari Dorina);
evidenţiată la Concursul rezolvitorilor de probleme din Revista de matematică Alpha, anul
XX, nr.2/2010 şi nr.1/2011 (Profesor coordonator: Szatmari Dorina);
apariţie la Rubrica rezolvitorilor de probleme, Gazeta Matematică G.M. nr.4/2011 şi G.M.
nr.6/2011 (Profesor coordonator: Szatmari Dorina) ;
participantă la Concursul Naţional de Matematică Lumina Math (27.11.2011) ;
participantă la Evaluări naţionale în educaţie la matematică (etapa I -16.10.2010) ;
participantă la Evaluări naţionale în educaţie la română, 30.10.2010, 26.02.2011;
participantă la Concursul Interdisciplinar "Plus/Minus Poezie", faza judeţeană;
participantă la Concursul Poveştile Cangurului.
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Ioana Dziţac la sfârşit de an şcolar în careu (17.06.2011)
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Concursul de eseuri “Cassini - scientist for a day”
destinat elevilor din clasele IV – XII , Ediţia a 9-a, 2010

Target no. 2: Titan, Tethys, Enceladus
Saturn’s Moons – A world expecting us to be known
I choose this target, because are many unknown things about these three satellites. By photos,
filming and other researching methods, the scientific researchers perhaps will found some answers,
will create theories and hypothesis. They will know for which obstacles will prepare the robots of
the future and the space modules.
Titan, is the greatest Saturn’s moon, was a priority in observations of Cassini’s probe
launched in 1997; researchers consider that on Titan are similar conditions as on the Earth before
life appearance.
I hope that Cassini probe through filming made in October 2010, will surprise through a crack
in the dense fog on Titan a far different landscape from those transmitted: drained valleys, liq uid
methane “lakes” and mysterious dunes with aspect of sand, which component is still obscure. Is this
only a part of aspect of Titan’s surface? Is the same as a probe would fall on the Earth in Grand
Canyon or in Desert of Sahara? What other landscapes may be on this moon?
In the transmitted images there are present the mode of manifestation of the matter in the
known forms, but their components sometimes are unidentified. Is it possible that the probes
discover compounds at which the computers on the board couldn’t associate a name … of the
Earth?
In the atmosphere on the Titan were detected organic substances, but the liquid on the Titan
isn’t water, but methane. On Titan…rains methane! Therefore, the researchers expect to find on this
satellite life based on methane.
Also, the NASA’s scientific researchers think that also on Enceladus may be life forms in an
underground sea with liquid geezer’s eruption, named as “tiger claw” feeding with material one ring
of Saturn. Is the entire Universe composed of the same material that we know here on the Earth?
How Tethys survived an impact as strong as crater appeared occupies 2/5 of its surface? It
supposes that in the impact moment most part of it was in liquid state. As Earth now? What
should we understand analysing this crater?
If in January 2015 will be launched the project Titan Mare Explorer (TIME), the spaceship
TIME would arrive on Titan in June 2023. In January 2015 I will be 16 years old, as when TIME
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will start to pass on information to the Earth I will be 24. Then I will understand and know many
other things about investigation of the Universe.
But, until then, with each question about Universe, with each read message, with each
watched images, I feel that I’m up to the stars.
Learning mathematics, physics, biology, chemistry with small steps I will be closer to be
able to design probes and spacecrafts, or to be astronaut, or simply, to be a better Earthling,
aware that far from Earth in time and space, is a world that expects us to know it.

În traduce
Ţinta nr. 2: Titan, Tethys, Enceladus
Lunile lui Saturn - O lume ce ne aşteaptă să o cunoaştem
Am ales această ţintă, deoarece sunt multe lucruri necunoscute despre aceşti trei sateliţi. Prin
fotografii, filmări şi prin alte metode de cercetare, probabil că oamenii de ştiinţă vor găsi unele
răspunsuri, vor crea teorii şi ipoteze noi. Vor ştii pentru ce obstacole să pregătească roboţii
viitorului şi modulele spaţiale.
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, a fost o prioritate în cadrul observaţiilor sondei
Cassini, lansată în 1997; cercetătorii consideră că pe Titan sunt condiţii asemănătore cu cele
dinaintea apariţiei vieţii pe Pământ.
În filmările realizate în octombrie 2010, sper că sonda Cassini va surprinde printr-o fisură
prin ceaţa densă de pe Titan un peisaj diferit de cele transmise până acum: văi secate, „lacuri” de
metan lichid şi misterioase dune cu aspect de nisip, a căror componenţă e încă neelucidată. Dacă
aceasta e doar o parte a aspectului suprafeţei lui Titan? La fel cum o sondă ar cădea pe Pământ
în Grand Canion sau în deşertul Sahara?! Ce alte peisaje pot exista pe acest satelit?
În imaginile transmise vedem moduri de manifestare ale materiei în forme cunoscute, dar
componenţa lor e uneori neidentificată. E posibil ca sondele să descopere compuşi la care
computerele de bord să nu le poată asocia un nume...pământean?
Pe Titan au fost detectate în atmosferă substanţe organice, dar lichidul de pe Titan nu este apă,
ci metan. Acolo ... plouă cu metan! Aşadar, cercetătorii se aşteaptă s ă găsească pe acest satelit viaţă
pe bază de metan.
De asemenea, oamenii de ştiinţă de la NASA cred că şi pe Enceladus ar putea exista forme de
viaţă într-o mare subterană din care erup gheizerele de lichid, numite „gheare de tigru”, care
alimentează cu materie unul dintre inelele lui Saturn. Oare întreg Universul e alcătuit din aceeaşi
materie pe care o cunoaştem noi, aici pe Pamânt?
Cum a supravieţuit Tethys unui impact atât de puternic, precum dovedeşte craterul ce ocupă
2/5 din suprafaţa sa? Se presupune că în momentul impactului a fost în stare lichidă în mare parte.
Ca şi Pământul acum? Ce ar trebui să înţelegem din analiza acestui crater ?
Dacă în ianuarie 2015 va fi lansat proiectul Titan Mare Explorer (TIME), nava TIME ar junge
pe Titan în iunie 2023. Eu voi împlini 16 ani în ianuarie 2015, iar când TIME va începe să transmită
informaţii spre Pământ voi avea 24 de ani. Atunci voi înţelege şi voi ştii mai multe lucruri despre
investigarea Universului decât acum.
Dar, până atunci, cu fiecare întrebare pe care mi-o pun despre Univers, cu fiecare mesaj citit,
cu fiecare imagine privită, simt că mă înalţ către stele.
Învăţând matematică, fizică, biologie, chimie, prin paşi mărunţi, ajung mai aproape de
capacitatea de a proiecta sonde şi navete spaţiale, de a fi astronaut sau, pur şi simplu, de a fi un
pământean mai bun, conştient că departe de Pământ, în timp şi spaţiu, e o lume ce ne aşteaptă
să o cunoaştem.

Profesor coordonator SZATMARI AURORA – DORINA
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Concursul naţional de creaţie pentru copii şi tineri
"2011 Shakespeare School Essay Competition", în limba engleză

Be a creator!
A perfect world is a world where we can be happy.
I would fill this world with things I enjoy.
Looking into the future, like into a mirror of time, with keen eyes like a cat, I see myself as
an adult with fulfilled dreams together with my loved ones slightly aged.
I would like to build a perfect world where I would keep the family just the way it is.
When I walk beyond my home, I see things, which fill me with happiness and sadness.
My country is beautiful and you can see wonderful nature, but crippled by reckless and
negligent acts of men. The perfect world would have more green, trees and flowers, birds and
animals, blue sky, quiet rain and beautiful rainbows.
There are on Earth people that lose hope. For them I would bring from the perfect world a
crystal ball, and I would give it to every newborn – the globe of hope. When people think they lost
everything and their life is pointless, I want them to be able to lay hands on this globe and then see a
window opening as the door closes.
In the perfect world, the people would be born with hope. There would not be people that
live a hard life, sick or sad; people would lean on the knowledge and experiences accumulated, as
on a walking stick.
There would not be intelligent people humiliated in poverty or dying people because they
have no medicine, or honest men robbed by thieves.
In the perfect world, the love between people would be real and would not leave room for
hate and wars; their conciseness would be higher than now, here.
Until we can build a perfect world outside of us, we can make it inside of us. Certainly, who
can do it, will be the maker of the perfect world.
I wish to be one of them; therefore, I look for happiness daily. I am thankful for each
morning, for my health, my family and the planet I was born on.

Profesoare coordonatoare: Maria Coroban, Daniela Crăciun (pentru traducere)
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Concursul de eseuri organizat pe grupa de vârstă 11-14 ani a avut ca tematică descrierea
unei lumi perfecte pornind de la următoarele 4 imagini sugestive:

crystal ball
window
stick
http://www.shakespeare-school.ro/concurs/11_14_ani.html
La concurs au participat peste 5000 de eseuri din aproximativ 350 de localităţi ale ţării.
cat

Eseul trimis în limba engleză a avut la bază următoarea variantă din limba română.
Fii făuritor!
Lumea ideală e lumea unde putem fi fericiţi.
Aş popula lumea ideală cu toate lucrurile ce mă bucură şi mă înalţă.
Acum, aici, sunt fericită când sunt cu familia mea. Într-o oglindă a timpului, cu ochi curioşi
ca şi ai unei pisici, mă văd peste câţiva ani adultă, cu vise împlinite, alături de cei dragi, uşor
îmbătrâniţi.
Aş făuri o lume ideală unde să păstrez formula familiei: cu fraţi, surori, părinţi şi bunici.
Acum, dacă păşesc dincolo de casa mea, văd multe lucruri care mă umplu de fericire, dar şi
de tristeţe. În ţara mea, cu climă blândă, oriunde mergi, e o natură minunată, dar mutilată de fapte
necugetate şi neglijenţe ale oamenilor.
În lumea ideală ar fi mult verde, copaci şi flori, păsări şi animale, cer albastru şi ploi liniştite
după care să răsară curcubeul.
Acum, pe Pământ sunt oameni care uneori îşi pierd speranţa. Aş aduce din lumea ideală un
glob luminos pe care l-aş dărui fiecărui nou născut – globul speranţei. Iar oamenii, când cred că au
pierdut totul şi viaţa lor nu are rost, punând mâinile pe acest glob, să simtă că se deschide o
fereastră, chiar dacă s-a închis o uşă.
În lumea ideală toţi oamenii s-ar naşte cu speranţa, aşa cum ne naştem cu corp şi organe
vitale.
Acolo nu ar fi oameni care trăiesc greu, sunt bolnavi sau trişti. În lumea ideală oamenii s-ar
sprijini pe cunoştinţele, învăţătura şi experienţele acumulate într-o viaţă ca pe un baston; nu ar fi
oameni inteligenţi umiliţi în sărăcie, nici muribunzi pentru că n-au medicamente, nici oameni
oneşti înşelaţi de hoţi.
În lumea ideală conştiinţa oamenilor ar fi mult mai ridicată decât acum, aici.
Iubirea între oameni ar exista cu adevărat şi n-ar lăsa prilej pentru ură şi războaie.
Până să putem construi o lume ideală în afara noastră, într-un loc pe Pământ sau altundeva
în Univers, putem să făurim o lume ideală în interiorul nostru. Sunt convinsă că aceia care vor reuşi
acest lucru vor fi făuritorii lumii ideale în afară, în viitor.
Doresc să mă număr printre ei. De aceea, caut şi găsesc fericire în fiecare zi, mulţumesc
pentru fiecare nouă dimineaţă, pentru sănătatea mea, a familiei mele şi a planetei pe care m-am
născut.

Profesor coordonator Dorina Szatmari
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Concursul Naţional de monologuri în limba engleză SPEAK AUT

POVESTEA UNUI FULG DE NEA
Afară ninge! Totul e minunat de jur împrejur. Toate întinderile pe care le pot vedea sunt
pline de puritatea, claritatea zăpezii. Mă jucam în grădina bunicii mele.
Deodată, privind în sus fulgii de zăpadă care coborau din înaltul cerului, am văzut cum un
fulg uriaş de zăpadă cade spre mine. Am întins prieteneşte mâna pentru a- l prinde, pentru a- i simţi
atingerea. Era fascinant jocul pe care- l făcea în aer în coborârea către Pământ. Pe loc, mi-am dat
seama că, dacă- l prind în mână, din cauza contactului cu palma mea caldă, îi scurtez viaţa. Aşa că,
l-am lăsat să cadă pe zăpada rece, ca să contribuie şi el la peisajul de vis al iernii. M-am uitat la
locul în care a căzut; am însemnat acel loc şi m-am apucat să clădesc un om de zăpadă, căruia i-am
dat numele de “Fulg de nea”; i-am pus şi un ecuson cu acest nume.
Aşa am simţit că- l pot păstra cel mai mult pe “Fulg de nea”. Aşa a şi fost. L-am păstrat până
când a venit primăvara şi căldura soarelui l-a topit; în locul lui “Fulg de nea” şi-a făcut apariţia un
ghiocel. I l-am arătat şi l-am dăruit bunicii de Mărţişor, cu tot dragul, ca pe cel mai frumos simbol al
primăverii pe care i- l puteam oferi.
Istorioara ghiocelului a impresionat-o foarte mult pe bunica. Într-o zi m-am dus la ea şi am
găsit-o citind Biblia. Pe post de semn de carte folosea acel ghiocel, pe care l-a presat şi l-a păstrat ca
o amintire plăcută, un semn minunat de Carte Sfântă.
Anul viitor voi încerca să clădesc în acel loc un alt om de zăpadă, în locul căruia va creşte
probabil un ghiocel, pe care aş vrea să- l dăruiesc mamei…

Profesor coordonator: Maria Coroban
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An act of kindness is never a waste of time
The Story of a snow flake

It is snowing outside! All around us it is beautiful! As far as you
can see the land is filled with purity and snow's clarity. I was playing
in my grandma’s garden.
Suddenly, when I watched the snow flakes coming down, I saw a
huge snow flake coming towards me. I stretched my hand to feel its
tender touch. It was fascinating to watch its descending to Earth. It
was like a dance. I realized that if I caught it in my hand I would
shorten its life. I decided to let it fall all the way down on the cold
snow, to be a part of the winter dream landscape. I marked the spot
where it fell and I began making a snow man, and I named it
„Snowflake”; I even put a tag name on it. By doing this I felt I could
keep the beautiful and big snow flake with me the longest; and I was
right. I had it with me until the spring came and t he sunny rays
melted it.
Where the snow man was, a snowdrop sprang. I showed it to my
grandma and I gave it to her for the 1 st of March, as a symbol of the
spring that had arrived.
My grandmother was very much impressed by the snowdrop’s
story. One day when I visited her, I found her reading the Bible. She
had a beautiful book mark in the Holy Book. It was my snowdrop. She
pressed the snowdrop and she kept it as a beautiful memory.
Next winter, I will try to build another snow man, in the same
place, and probably when the spring comes another snowdrop will rise
and I will give it to my mother …
Ioana Dziţac
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European drawing competition to reward girls’creativity about the future technologies

Tema: "What type of new ICT (information and communication technology) tool would you
like to see to help you and your family’s life?"
Subiectul imaginii ilustrat este situat în viitor. Cadrul în acest sens este realizat de clădirile
înalte ce se văd prin ferestrele camerei. Camera este ovala şi simetrică.
Se nasc întrebări: este o poză din spatele ochilor unui robot sau a unui om? Este o poză întro simplă clădire din viitor?
În imagine se prezintă două acţiuni în timpul desfăşurării lor. În stânga, doi oameni
reprezentaţi de acele "păpuşi" testează un sistem de comunicare nou pe Internet folosind un
dispozitiv care proiectează holograme. În dreapta, un robot tocmai terminase curăţenia în cameră şi
pleacă. În acest posibil viitor, robotica a ajuns la un nivel foarte avansat, iar roboţii se ocupă cu
treburile casnice.
În centrul camerei, în faţă se vede o plantă drăguţă, cu scop decorativ, iar în spate se vede un
mobilier pe care sunt aşezate decoraţiuni aşezate simetric şi care reprezintă un posibil viitor în care
arta este diferită de cea din prezent.
Imaginea are aspectul unui desen făcut din creion si pare sa fie un desen foarte vechi - hârtia
îngălbenită. Sugerează o lucrare efectuată cu mult timp înainte de timpul prezent. Este imaginaţia
unui individ din trecut despre viitor, un viitor la care nu am ajuns încă.
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Olimpiadele Creativităţii în limba engleză - Paşaport pentru excelenţă

http://pasaportpentruexcelenta.ro/?page_id=7

Desenul cu care am participat.
Numărul total de participanţi: 2625.
The picture shows a possible evolution of our technology and communication. The robots
will be part of our daily life. We’ll be able to communicate via holograms. This progress will be the
outcome of learning.
Imaginea prezintă o posibilă evoluţie a tehnologiei umane şi a evoluţiei comunicării; în
viitor roboţii vor fi parte din viaţa noastră cotidiană, iar oamenii vor putea comunica prin
intermediul hologramelor şi nu numai prin chat-uri audio şi video. Toate aceste progrese vor
constitui un rezultat al învăţării şi educaţiei.

56

Prof. Dorina Szatm ari

Observaţii:
 Diploma a suportat o modificare: profesor coordonator Dorina Szatmari şi nu Dan Marin;
 Diploma a fost primită în toamna 2010 când eram elevă în clasa a VI-a.
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Participantă la Evaluări naţionale în educaţie la română, 30.10.2010, respectiv 26.02.2011

Participantă la Concursul Interdisciplinar "Plus/Minus Poezie", faza judeţeană

Participantă la Concursul Poveştile Cangurului

http://cangurul.ro/Cangurul%20lumea%20basmelor/rezultate%20pc2010-2011.php
Nume
DZIŢAC IOANA

Clasa
6

Punctaj
151.25

Şcoala
Scoala cu Clasele I - VIII Nicolae Balcescu
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Localitatea
Oradea

ECDL WebStarter
În urma câştigării premiului III la Concursul Naţional Click pe verde, Proiecte Eco, Vara
Eco! , 2010, cu filmul “Cod verde în Pădurea Neagră” am obţinut printre premiile oferite şi un
voucher certificare ECDL WebStarter, care mi-a oferit posibilitatea participării, în mod gratuit, la
examenul în vederea obţinerii certificării WebStarter. După o pregătire în acest sens, la începutul
lui decembrie 2010, am susţinut şi promovat acest examen, la acest moment fiind în aşteptarea
diplomei, pe care o voi ataşa-o la primire celorlalte diplome originale dobândite pe parcursul
anului şcolar 2010-2011.

Voucher - ul certificare ECDL WebStarter
În urma obţinerii acestei certificări am început să creez câteva pagini web, ca de exemplu:
o pagină web realizată în pragul sărbătorilor de iarnă şi dedicată d-nei prof. Szatmari, care
cuprinde realizările noastre comune;
 o pagină web de promovare în rândul elevilor a cărţii Amurg, de Stephenie Meyer, în cadrul
unui cerc literar;
 pagina web, intitulată “Fii Eco pentru o viaţă mai frumoasă!”, prezentată în sinteză în
acest portofoliu, pagină web realizată ca şi o activitate în cadrul proiectului Eco – Şcoala.
Aceste pagini sunt doar începutul, deoarece deja mi s-au oferit posibilităţi de realizare sau
de întreţinere a unor noi pagini web.
Această certificare mi-a oferit posibilitatea dobândirii unor cunoştinţe la nivel de bază
despre crearea şi menţinerea unui site Web.
Certificarea ECDL Web Starter mi-a oferit posibilitatea de a dobândi cunoştinţe de bază cu
privire la:
 înţelegerea conceptelor de creare şi publicare a unui site Web;
 înţelegerea corectă a noţiunilor de creare a unui site web;
 înţelegerea unor principii care stau la baza limbajului HTML;
 capabilitatea editării unor coduri simple;
 folosirea unei aplicaţii de creare de pagini Web pentru a crea o pagină Web;
 salvarea şi prelucrarea de imagini de pe site-uri Web;
 publicarea site-ul pe Internet (www);
 cunoaşterea problemelor de securitate şi de publicare a site-urilor Web.
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Permisul ECDL Complet
La începutul anului 2010, numai cât împlinisem 11 ani, am decis să încep susţinerea unor
examene pentru obţinerea Permisului ECDL Complet. Pentru început m-am înscris la un centru
acreditat ECDL din Oradea, Centrul Ghibu, apoi am achiziţionat Cardul de aptitudini ECDL, după
care am început să susţin, rând pe rând, examenele din cadrul Permisului ECDL Complet.
Astfel, am susţinut un test teoretic care a evaluat conceptele de bază ale Tehnologiei
Informaţiei şi şase teste practice care au evaluat competenţe de bază în utilizarea computerului
personal şi în folosirea unor aplicaţii ale calculatorului întâlnite în activităţile curente.
Mai precis, cele 7 module ale programei ECDL pe care am reuşit să le trec cu brio până în
iunie 2011 au fost:
 Concepte generale ale Tehnologiei Informaţiilor;
 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor;
 Editare de text;
 Calcul tabelar;
 Baze de date;
 Prezentări;
 Informaţie şi Comunicare.
De-a lungul derulării examenelor ECDL am reuşit, pe baza celor învăţate, să creez lucruri
frumoase şi utile mie, precum şi altor copii, ca de exemplu: cărţi, jocuri, pliante, afişe, postere,
grafice, ppt-uri, pe lângă toate acestea obţinând şi rezultate foarte bune la concursurile şi
olimpiadele de informatică aplicată.
Permisul ECDL Complet, pe care aştept să-l primesc de la Bucureşti şi să-l ataşez
diplomelor mele obţinute în acest an şcolar, este cel mai important certificat ECDL, el fiind
singurul certificat paneuropean care operează şi este recunoscut în statele UE, dar şi în alte multe
ţări.
Mă bucur enorm că prin obţinerea acestui permis am căpătat siguranţa recunoaşterii
capacităţilor şi calificărilor mele peste tot în Europa, am obţinut o calificare recunoscută
internaţional.
Am simţit că, odată cu obţinerea acestui Permis ECDL Complet, a crescut competenţa mea,
încrederea în mine însămi, motivaţia, dar şi şansele mele de a obţine o bursă, un job pe viitor.
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1. Liga Naţională de minibaschet, Braşov, 4 – 9 iulie 2011

Galerie foto

Locul 12 cu echipa
din 42 de echipe prezente
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2. Cupa Salonta de minibaschet, 2011
Galerie foto

Locul I
la Cupa Salonta de
minibaschet şi primirea de
către subsemnata a Cupei
Salonta pentru cea mai bună
jucătoare a echipei,
09.04.2011
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3. Competiţia Cupa 1 iunie Minibaschet fete, Arad 2011
Galerie foto

Locul III
la Competiţia
Cupa 1 iunie
Minibaschet fete,
Arad 2011
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4. Concursul de la Nyíregyháza, Ungaria
Galerie foto

Locul III
la Concursul de la
Nyíregyháza, Ungaria,
05.02.2011
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5. Cupa DJST Bihor Steetball cls. V-VI fete
Galerie foto

Locul III
la Cupa DJST Bihor Steetball
cls. V-VI fete, pentru echipa
Şcolii Generale Nicolae
Bălcescu dintre care şi
subsemnata, 27.05.2011
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6. Cupa Moş Crăciun SIF Banat Crişana

7. Cupa 1 Iunie organizată de Direcţia judeţeană de baschet, Bihor
Galerie foto

Locul II la Cupa 1 Iunie, LPS Oradea
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8. Concursul de Badminton fete
Galerie foto

Locul I la Concursul de Badminton fete, organizat de către Şcoa la Nicolae Bălcescu, 01.06.2011
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Informaţii
personale
Nume /Prenume
Funcţie/Instituţie
Judeţ / Oraş
Adresă
Telefon(oane)
E- mail(uri)
Naţionalitate
Data naşterii
Sex
Rezultate la
învăţătură

DZIŢAC DOMNICA IOANA
Elevă, Şcoala cu clasele I-VIII “Nicolae
Bălcescu” Oradea
Bihor / Oradea
Str. Grigore Ureche 19, Bl. 19, ap.46, Oradea,
Bihor, Cod poştal: 410485
0359 407063 Mobil: 0734350194
dzitacioana@yahoo.com;dzitac.ioana@gmail.com
Română
30.01.1999
Feminin

















“Trebuie să îndrăzneşti
totul, ca să câştigi totul“
Honore de Balzac

Anul şcolar 2010/2011 (clasa a VI-a)
Premii obţinute:
Premiul I pentru rezultate deosebite la învăţătură, media 10 (zece);
Menţiune la Olimpiada naţională de matematică/etapa judeţeană, 2011;
Medalie de bronz, locul III în clasamentul naţional, diplomă de merit
la Evaluări naţionale în educaţie la matematică (etapa III -21.05.2011), 98
puncte;
Menţiune la Concursul de Matematică Sclipirea minţii, organizat de
Asociaţia “Ex Nobili Officio” sub patronajul Primăriei Municipiului
Oradea, 07.05.2011;
Menţiune la etapa judeţeană juniori (fază finală) a Concursului de
Informatică aplicată, 06.05.2011;
Premiul II la faza judeţeană (fază finală) a Olimpiadei de fizică,
15.01.2011 (Profesor coordonator: Mocan Ioan);
Premiul II la Concursul de eseuri “Cassini - scientist for a day” destinat
elevilor din clasele IV – XII, organizat de NASA, ediţia a 9-a, 2010, Ţinta
nr. 2: Titan, Tethys, Enceladus, cu lucrarea: Lunile lui Saturn - O lume ce
ne aşteaptă să o cunoaştem (Profesor coordonator: Szatmari Dorina);
Diplomă de merit, locul I în clasamentul judeţean la Evaluări naţionale
în educaţie la informatică, aprilie 2011, 96 de puncte;
Diplomă de merit, locul I în clasamentul judeţean la Evaluări naţionale
în educaţie la informatică, decembrie 2010, 96 de puncte;
Diplomă de merit, locul I în clasamentul judeţean la Evaluări naţionale
în educaţie la matematică, 19.02.2011, 95 de puncte;
Menţiune la faza pe judeţ la Evaluări naţionale în educaţie la fizică,
20.11.2010;
Menţiune la Concursul rezolvitorilor de probleme din Revista de
matematică Alpha, anul XX, nr.2/2010, (Profesor coordonator: Szatmari
Dorina);
Evidenţiată la Concursul rezolvitorilor de probleme din Revista de
matematică Alpha, anul XX, nr.2/2010 şi nr.1/2011 (Profesor coordonator:
Szatmari Dorina);
Apariţie la Rubrica rezolvitorilor de probleme, Gazeta Matematică G.M.
nr.4/2011 şi G.M. nr.6/2011.
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Rezultate la
învăţătură
(continuare)

Alte participări la concursuri/olimpiade şcolare:
 Evaluări naţionale în educaţie la română, 30.10.2010, 26.02.2011;
 European drawing competition to reward girls’creativity about the future
technologies, Budapesta, 2011;
 Olimpiadele Creativităţii în limba engleză - Paşaport pentru excelenţă,
organizate de Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în
parteneriat cu Mirunette International Education, British Council şi Fischer
International, ianuarie – mai 2011 (Profesor coordonator: Szatmari Dorina);
 Concursul naţional de creaţie pentru copii si tineri "2011 Shakespeare
School Essay Competition”, în limba engleză (Profesori coordonatori:
Coroban Maria, Szatmari Dorina);
 Concursul Naţional de monologuri în limba engleză SPEAK AUT organizat
de asociaţia educaţională nonguvernamentală EDAR, ediţia a V-a, faza pe
şcoală, 2011, cu lucrarea The Story of a snow flake (Profesor coordonator:
Coroban Maria);
 Concursul Naţional de Matematică Lumina Math;
 Concursul Interdisciplinar "Plus/Minus Poezie", faza judeţeană;
 Concursul Poveştile Cangurului.





















Anul şcolar 2009/2010 (clasa a V-a)
Premii obţinute:
Premiul I pentru rezultate deosebite la învăţătură, media 10 (zece);
Premiul III, la etapa judeţeană a Concursului şcolar interdisciplinar 
Poezie, martie 2010;
Menţiune la etapa judeţeană a Concursului de Informatică aplicată,
secţiunea TIC, aprilie 2010.
Alte participări la concursuri/olimpiade şcolare:
Olimpiada naţională de matematică: etapa judeţeană;
Evaluarea naţională în educaţie la limba şi literatura română;
Concursul Naţional de Matematică Lumina Math;
Concursul Cangurul Lingvistic;
Concursul de Matematică Aplicată Cangurul;
Cangurul lumea basmelor;
Premiul I acordat cu ocazia zilei de 1 iunie – Ziua bucuriei pentru
candoarea, bucuria şi dăruirea cu care am participat la activităţile dedicate
zilei copilului (inclusiv pentru compunerea Copilăria mea).
Anii şcolari 2005-2009 (clasele I - IV)
Finalizarea claselor I-IV cu media generală Foarte Bine (FB) şi primirea
diplomelor pentru rezultate deosebite la învăţătură;
Locul I la faza naţională a Concursului Naţional Olimpiadele Cunoaşterii,
proba Limba şi literatura română, 2009;
Diploma Prietenul basmelor, 2009;
Premiul III la faza judeţeană a Concursului Naţional Olimpiadele
Cunoaşterii, disciplina matematică, 2008;
Menţiune la faza judeţeană a Concursului Naţional Olimpiadele
Cunoaşterii, disciplina limba română, 2008;
Menţiune, Eurojunior, 2008;
Locul III, pentru recitalul de poezii “Şcoala mea”, 2008.
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Premiul I obţinut de către Şcoala cu clasele I-VIII „Nicolae Bălcescu” din
Oradea (coordonatori: Dziţac Ioana, prof. Szatmari Dorina, prof. Pîrja
Radu) la Secţiunea referate (Matematica pentru prezent şi viitor) din cadrul
Proiectului - Concurs Sclipirea minţii, organizat de Asociaţia “Ex Nobili
Officio” sub patronajul Primăriei Municipiului Oradea, 07.05.2011;
Participantă în grupul a 25 de elevi ai Şcolii cu clasele I-VIII „Nicolae
Bălcescu” din Oradea, la o vizită la şcoala parteneră „Jozsef Attila” din
Berettyoujfalu (Ungaria), în 15 octombrie 2010, în cadrul proiectului Să ne
cunoaştem şi mai bine (în domeniul Euroregiunii);
Participantă ca rezolvator de probleme de matematică în cadrul
Proiectului-concurs Aptitudini matematice între sat şi oraş, din data de
21.12.2010, (Profesor coordonator: Szatmari Dorina);
Realizatoarea paginii web Fii Eco pentru o viaţă mai frumoasă!, în cadrul
Proiectului EcoŞcoala!, 2011;
Adeverinţă de participare în cadrul proiectului educaţional interjudeţean,
Cultură, civilizaţie, comunitate (director prof. Ioan Mocan), 2009–2010,
http://www.culturacivilizatiecomunitate.go.ro/, în care subsemnata am
participat:
 la activităţile lunare din cadrul proiectului;
 cu prezentare în power point şi articol la diverse activităţi din cadrul
proiectului;
 la elaborarea revistei Zilele Şcolii “Nicolae Bălcescu” văzute cu ochi de
copil. Misiune îndeplinită, articol de sinteză în calitate de
reporter/fotoreporter desemnat în cadrul activităţilor Zilele Şcolii
“Nicolae Bălcescu”.
Implicare în cadrul proiectului Folclorul înnobilează omul, 2009–2010,
proiect iniţiat de Asociaţia "Ex nobili officio" şi finanţat de guvernele
Norvegiei, Islandei şi Principatului Liechtenstein, prin mecanismul financiar
al Spaţiului Economic European, în care subsemnata:
 am participat ca solistă în grupul vocal (serbările de 8 martie, de la
Zalău, serbările şcolii, de la Popeşti, din tabăra de la Pădurea Neagră);
 am participat la activităţile legate de meşteşuguri, creaţie populară din
cadrul proiectului, pentru confecţionarea unor decoraţiuni şi obiecte de
artizanat,
 am participat la tabăra de vară de la Pădurea Neagră, tabără organizată
în cadrul proiectului şi în care am desfăşurat activităţi ecologice, de
folclor, meşteşuguri; am primit diplomă de participare, diplomă specială
şi diplomă pentru talentul manifestat prin interpretarea cântecelor
populare şi sprijinul acordat în organizarea activităţilor taberei.
Implicare în calitate de voluntar în cadrul proiectului Dreptunghiul verde
Nufărul, scris şi implementat de membrii Asociaţiei "Ex nobili officio",
finanţat de Primăria Municipiului Oradea, în perioada 15 aprilie – 15 iunie
2010; în cadrul acestui proiect am participat la curăţarea spaţiului verde şi
plantarea de arbuşti şi plante perene într-o anumită zonă din Cartierul
Nufărul, Oradea.
Premiul III obţinut la Concursul Click pe verde, Proiecte Eco, Vara Eco!
- concurs video, în care subsemnata am iniţiat, filmat şi înregistrat pe site- ul
concursului filmul video "Cod verde în Pădurea Neagră" (Profesor
coordonator: Szatmari Dorina);
Certificat acordat pentru calitatea de voluntar în cadrul Programului de
Acţiune Comunitară, 2005-2006.
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Dobândirea "Permisului european de conducere a computerului", Permisul
ECDL Complet, 2010 - 2011;
Dobândirea certificării ECDL Web - Starter 2010 - 2011;
Dziţac Ioana, în rolul principal şi editor de imagine în sceneta Niciodată
mulţumită, martie 2011;
Locul I la Concursul de Badminton fete, organizat de către Şcoala Nicolae
Bălcescu, 01.06.2011;
Participantă eligibilă la Gala premiilor în educaţie. Elevul anului 2010;
Reporter şi participant în cadrul activităţilor Zilele Şcolii “Nicolae
Bălcescu”; am obţinut Diploma de participare la Sesiunea de comunicări
ştiinţifice Zilele Şcolii “Nicolae Bălcescu”, 19 – 23 aprilie 2010;
Reporter în cadrul International Conference on Computers,
Communications and Control, 2010;
Coordonator, alături de prof. Dorina Szatmari, în cadrul activităţii „Spre
înălţimi împreună”; am obţinut Diploma de merit pentru coordonarea
activităţii „Spre înălţimi împreună”, 27 mai 2010; am realizat diplome de
participare, pliante, afişe, ecusoane şi o ppt pentru activitate;
Participantă la şedinţele asociaţiei Proedu Center „Fibonacci”, iunie 2010;
Legitimată la clubul sportiv de baschet, CSS Mihai Eminescu Oradea.
Locul III la Cupa DJST Bihor Steetball cls. V-VI fete, pentru echipa Şcolii
Generale Nicolae Bălcescu dintre care şi subsemnata, 27.05.2011;
Participarea în echipă la Concursul Naţional Media Kinder, concurs având
ca scop interesul copiilor pentru cunoaşterea valorilor tradiţionale şi
universale, 24.02.2010;
Participantă, alături de alţi 50 de elevi, la activităţile taberei de vară de la
Pădurea Neagră care au stat la baza filmuleţului "Cod verde în Pădurea
Neagră" postat pentru concursul Click pe verde, Proiecte Eco, Vara Eco! concurs video, 2010;
Ioana Dziţac cu echipa de baschet CSS Mihai Eminescu Oradea:
 Diplomă şi medalie de participare la Liga Naţională de minibaschet
“Stelian Gheorghiu”, Braşov, iunie - iulie 2011;
 Locul III la Competiţia Cupa 1 iunie Minibaschet fete, Arad 2011;
 Locul I la Cupa Salonta de minibaschet şi primirea de către subsemnata
a Cupei Salonta, 09.04.2011;
 Locul III la Concursul de la Nyíregyháza, Ungaria, 05.02.2011;
 Diploma de participare la Cupa Moş Crăciun SIF Banat Crişana, 1719.12.2010, Arad;
 Diploma de participare la Cupa 1 Iunie, 2010;
 Premiu special, Ioana Dziţac, pentru participarea la turneul
internaţional de minibaschet dotat cu cupa Valbon ICIM, 7-9 mai 2010;
 Diploma pentru participarea la Turneul internaţional de minibaschet
dotat cu cupa Valbon ICIM, Arad, 7-9 mai 2010;
 Premiul II la Cupa Mărţişorul, Oradea, 15.03.2010;
 Premiul I la Cupa Moş Crăciun Mini Baschet fete, Oradea, 09.12.2009;
 Locul I, Cupa “Salonta” baschet fete, 2009;
 Locul I la Cupa Moş Crăciun “Baby Baschet”, 2008.
Diplomă pentru câştigarea primei ediţii a Concursului Naţional Media
Kinder, 2009;
Diverse premii I (coşul toamnei, dovleacul anului) obţinute în cadrul
ediţiilor Festivalul toamnei , în care subsemnata am fost desemnată Prinţesa
Toamnei (2006, 2007, 2008).
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Aptitudini,
competenţe
personale,
pasiuni

Cărţi:
 Ioana Dziţac, Trepte matematice clasa a V-a, ISBN 978-606-922-25-9-1,
Editura Focusprint, septembrie 2010;
Broşuri de uz intern în cadrul Şcolii cu clasele I-VIII “Nicolae Bălcescu”:
 Ioana Dziţac, Portofoliu la matematică pentru clasa a V-a, Colecţia
“Portofolii la matematică pentru clasele V-VIII”, profesor coordonator
Szatmari Dorina, Oradea, 2010;
 Ioana Dziţac, Portofoliu la limba şi literatura română pentru clasa a V-a,
Colecţia “Portofolii la limba şi literatura română pentru clasele V-VIII”,
profesor coordonator Matiu Adriana, Oradea, 2010;
 Ioana Dziţac, revista Zilele Şcolii “Nicolae Bălcescu” văzute cu ochi de
copil. Misiune îndeplinită;
 Ioana Dziţac, Szatmari Dorina, Joc didactic ECO AŞA DA – AŞA NU,
Editura Focusprint, Oradea, 2010;
 Ioana Dziţac, Szatmari Dorina, joc didactic ECO SUS – JOS, Oradea, 2010.
Articole:
 Copii de excepţie şi faptele lor, Dziţac Domnica Ioana – „Trepte
matematice”, articol scris de dl. Ovidiu Dan, octombrie 2010;
 Ioana Dziţac, Profesor coordonator: Szatmari Dorina, participantă cu
lucrarea Profesorul model - elevul model, ISSN 2069-1254, Simpozionul
Naţional Mentor şi discipol, Ediţia a II-a, 02.11.2010, Timişoara;
 Ioana Dziţac, Poluarea - trecut, prezent şi viitor, articol publicat pe site- ul
proiectului
http://www.culturacivilizatiecomunitate.go.ro/POLUAREATRECU-PREZENT-SI-VIITOR.html şi în revista proiectului Cultură,
civilizaţie, comunitate, Publicaţie a parteneriatului educaţional
interjudeţean: Alba – Iulia – Bacău - Braşov – Oradea – Tg. Bujor, Autorii
publicaţiei: Avădanei Dumitru, Bobaru Mariana, mai 2010, Braşov, ISBN:
978-973-8424-68-5, pag.47;
 Ioana Dziţac, Excursionistă, organizatoare, mascotă, reporter..., articol
publicat pe site-ul ovidan.ro: http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.3733,
2010;
 Ioana Dziţac, Impresii, articol publicat la adresa http://www.cd-agora.ro/.
 Ioana Dziţac, Jurnal de bord al activităţii „Spre înălţimi împreună”, articol
publicat pe site-ul http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.3720 şi în
Revista Ovidan tineret – învăţământ, nr.2, 8-14 iunie, 2010, pag.11;
 Ioana Dziţac, Ieri elev, azi părinte, articol publicat pe site-ul ovidan.ro:
http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.3554 şi în ziarul Informaţia de
Vest, aprilie 2010;
 Ioana Dziţac, Poluarea - trecut, prezent şi viitor, ppt prezentată în cadrul
Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice din clasele V – VIII, aprilie 2010;
 Ioana Dziţac, ppt intitulată Poluarea, la Sesiunea ştiinţifică “Contribuţia
mea la protejarea mediului”, organizată de către Şcoala Generală “Georgeta
Cancicov“din Bacău, 2010.
Limbi străine cunoscute:
 engleză, nivel de înţelegere, vorbire, scriere – mediu;
 germană, nivel de înţelegere, vorbire, scriere – mediu.
Competenţe şi abilităţi sociale - organizatorice:
 Abilitatea de a comunica în cadrul grupului şi a organizaţiei;
 Aptitudinea de a organiza şi coordona diverse activităţi şcolare şi
extraşcolare.
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Aptitudini,
competenţe
personale,
pasiuni
(continuare)

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
 Operare în Windows XP,
 Editare texte în Word,
 Prezentări în PowerPoint,
 Microsof Excel,
 Aplicaţii Microsoft Office Access,
 Internet,
 Grafică în Paint,
 Pagini web.
Competenţe şi aptitudini artistice:
 designer computerizat,
 reporter, fotoreporter,
 realizator de înregistrări video.
Pasiuni:
 învăţătura,
 întâlnirile şi discuţiile cu personalităţi din diverse domenii,
 sportul - baschet, înot, schi, patinaj, badminton, călărie,
 muzica, dansul,
 excursiile şi plimbările în aer liber.

DZIŢAC DOMNICA IOANA,
Oradea, 10 iulie 2011
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