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A mai trecut un an din viaţa mea…ultimul an de liceu în România 

19 iunie 2015... sfârşit de an şcolar, un ultim an şcolar pentru mine în sistemul de învăţământ 

românesc...un an plin de provocări, dar şi de satisfacţii, cu rezultate extrem de mulţumitoare, cum ar fi:  

 câştigarea funcţiei de vicepreşedinte al Consiliului Şcolar al elevilor Colegiului Naţional “Emanuil 

Gojdu” Oradea şi implicarea în proiectele acestuia; 

 obţinerea distincţiilor ,,Premiul Publicului pentru cel mai votat voluntar al anului 2014”, ,,Finalistă 

în Gala Naţională a Voluntarilor 2014, Secţiunea Voluntarul anului în educaţie”, Diploma 

,,Supervoluntarul anului 2014” acordată de Asociaţia Shakespeare School pentru Educaţie;  

 participarea în Parlamentul European de la Strasbourg în urma câştigării Concursului național 

,,Euroscola” cu proiectul ,,Europe thinks! Europe acts! Europe wins!”;  

 reuşita unei admiteri la un program de Bacalaureat Internaţional în Danemarca;  

 participarea reuşită la olimpiada judeţeană de lingvistică-secţiunea performanţă;  

 reuşitele participărilor la diverse simpozioane, workshop-uri, proiecte;  

 implicarea activă în cadrul proiectelor la care lucrez prin iniţierea şi organizarea diverselor 

activităţi sau acţiuni caritabile ( spectacolul caritabil „Colinde din suflet, cu suflet, pentru suflet”, 

evenimentul conex acestuia realizat împreună cu echipa de baschet masculin CSM U Oradea, 

acţiunea caritabilă „Donează din suflet, cu suflet, pentru suflet” cu ocazia sărbătorilor pascale, etc 

– în cadrul Proiectului „Engleză penrtu viaţă”); 

 obţinerea Premiului I pentru rezultatele deosebite la învățătură, precum şi Diploma de merit în 

semn de apreciere pentru rezultatele obţinute la concursurile şi olimpiadele şcolare din anul de 

studii 2014-2015, acordată de Colegiul Naţional "Emanuil Gojdu" Oradea.  

Am simţit şi în acest an cum orizonturile lumii mă cheamă, cum mi s-au deschis noi oportunităţi, 

cum mi-am împlinit vise şi mi-am clădit altele noi, alegând să-mi schimb traseul vieţii şi să urmez o altă 

cale pe care viaţa mi-a oferit-o, aceea de a studia în Danemarca; am vizitat ţări, precum Ucraina, Austria, 

Cehia, Danemarca, Belgia, Brazilia şi astfel, am reuşit să cunosc persoane minunate, locuri de vis, culturi, 

mentalități noi; totodată am avut onoarea de a acorda interviuri la postul de televiziune Digi 24 Oradea, 

precum și în cadrul publicațiilor Adevărul, Bihoreanul, Orădeni,așa da..., OviDan, etc.  

Aceasta a fost o scurtă trecere în revistă al unui nou episod din viaţa mea, episodul clasei a X-a, 

care mi-a produs extrem de multe satisfacţii atât pe plan profesional, cât şi personal. 

Dedic aceste realizări persoanelor care mi-au fost alături cu tot sufletul şi în acest an, părinţilor, 

bunicii, mentorului meu
1
, 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 şi că mereu îmi sunt alături în drumul devenirii mele! 

Ioana Dziţac, 

12 septembrie 2015 

                                                           
1
 La mulţi ani, distinsă doamnă sau draga mea TushiDo; data de pe acest portofoliu nu este întâmplătoare, nu? 



 

 

 

 

DIN CUPRINS ... 

 

 

 PROIECTE, SIMPOZIOANE, EVENIMENTE -ARTICOLE, DIPLOME, 

IMAGINI - 
 PREMII ȘCOLARE 

 ŞCOALĂ DE VARĂ INTERNAŢIONALĂ  

 ADMITEREA REUŞITĂ ÎN DANEMARCA 

 IMAGINI DIN VACANŢE, EXCURSII,... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROIECTE, SIMPOZIOANE, EVENIMENTE 
– ARTICOLE, DIPLOME, IMAGINI - 

 

 

Din cuprins...detalii despre: 

 Proiectul „Engleză pentru viaţă”; 

 Proiectul „Europe Thinks! Europe acts! Europe wins! ” câştigat în cadrul Concursului Național 

,,Euroscola”; 

 Proiectul „Europe Direct”; 

 Activități în cadrul Consiliului școlar al elevilor; 

 Participarea reuşită la Simpozionul naţional ”Brainstorming în agora cercurilor studențești”, 

BACStud2015; 

 Articolul publicat în Revista Colegiului Național ‘’Emanuil Gojdu’’ Oradea, Țara visurilor 

noastre, seria a IV-a, nr.40-41, 2014-2015. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din cuprins: 

 activităţi din cadrul modulelor: 

 octombrie 2014 - ianuarie 2015 

 februarie – iunie 2015 

 

 

 

 

 

 

CENTRUL 
JUDEȚEAN DE 
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RAPORTUL DE ACTIVITATE  

AL CENTRULUI JUDEȚEAN DE VOLUNTARIAT BIHOR DIN CADRUL 

PROIECTULUI ENGLEZĂ PENTRU VIAȚĂ 

MODULUL DE TOAMNĂ  

octombrie 2014 - ianuarie 2015 

 

Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, 

să lucrezi împreună este succesul. (Henry David Thoreau) 

 

Proiectul Engleză pentru viață 

 

“Din dragoste pentru copii și din convingerea că o educație de calitate le poate schimba perspectivele, 

Asociația Shakespeare School pentru Educație a lansat proiectul Engleza pentru Viață. Engleza pentru 

Viață este un program amplu prin care asociația își propune să schimbe viitorul copiilor din medii 

defavorizate, prin ore nonformale de limba engleză. Învățarea prin metode nonformale are ca beneficiu, 

pe lângă acumularea informațiilor ce fac obiectul studiului, dezvoltarea personalității și formarea 

caracterului. 

Orele pun accentul pe dezvoltarea inteligenţei emoționale, prin stimularea încrederii în forțele proprii, 

a capacității de concentrare și a abilităților sociale, de relaționare și comunicare. Totodată, în cadrul orelor 

de limbă engleză vor fi promovate concepte, precum empatia, toleranța, spiritul de echipă, fair-play-ul, 

grija și respectul pentru cei din jur, adesea neglijate în educația copiilor cu oportunități reduse. [...]” – 

citat din prezentarea proiectului de către asociație. 

 

Premii, distincții ... 

 

Proiectul „Engleză pentru viață” a fost printre proiectele de voluntariat finaliste ale anului 2014 în 

domeniul educației din cadrul Galei Naţionale a Voluntarilor.  

Voluntarei proiectului, Dzițac Ioana, Asociația Shakespeare School pentru Educație i-a conferit 

Diploma de Supervoluntarul anului 2014 şi a nominalizat-o pentru Gala Naţională a Voluntarilor, unde a 

obţinut 2 distincţii extrem de importante: Premiul Publicului pentru cel mai votat voluntar al anului 2014 

acordat în cadrul Galei Naţionale a Voluntarilor de către Federaţia organizaţiilor care sprijină dezvoltarea 

voluntariatului în România, distincţie acordată pentru merite deosebite în cadrul activităţilor de 

voluntariat şi distincţia de Finalistă în Gala Naţională a Voluntarilor 2014, Secţiunea Voluntarul anului 

în educaţie, Bucureşti, 12.12.2014. 



De asemenea, Proiectul „Engleză pentru viață” a câștigat în 2013 European Language Label Award, 

premiul pentru inovație și originalitate în învățarea limbilor străine, acordat de Comisia Europeană. 

 

Cine suntem noi, ce am realizat și cui ne-am adresat? 

 

 Suntem voluntari ai Centrului Județean de Voluntariat Bihor din cadrul Proiectului Engleză pentru 

viață;  

 Am participat la modulul de toamnă al proiectului un număr de 56 de voluntari, elevi și studenți,  

provenind de la Colegiul Național „Emanuil Gojdu" Oradea şi Colegiul Național „Mihai 

Eminescu", respectiv de la Universitatea din Oradea, sub coordonarea d-nei Andrada Marinău și a 

subsemnatei, Ioana Dzițac, deasemenea voluntare în cadrul proiectului;  

 Am desfășurat  activități de voluntariat în cadrul proiectului, prin predarea limbii engleze 

discipolilor noștri, în număr de aproximativ 140 de copii din centrele sociale aparținând Direcției 

generale de asistență socială și protecția copilului Bihor, cu precădere din Oradea, Beiuș, Tinca, 

Husasău de Tinca;  

 Am predat limba engleză având la dispoziție materiale oferite de către asociație, precum cartea 

„Ziggy & Zaggy - Adventures in Englishland", carte de engleză concepută ca o invitație la joc 

pentru copii, ea transmițând copiilor nu doar cunoștinte, ci și îndemnul de a îndrăgi limba engleză, 

precum și alte materiale concepute de către voluntarii noștri (2 volume de carte în format bilingv) 

sau prelucrate de pe Internet; 

 Am realizat activitatea Ce înseamnă a fi voluntar..., cu ocazia Zilei Educaţiei Nonformale, 

10.10.2014; 

 Am inițiat și organizat spectacolul caritabil de Crăciun - Colinde din suflet, pentru suflet, cu 

suflet..., din 16.12.2014, spectacol care a avut ca scop strângerea de fonduri și oferirea de cadouri 

(rechizite, dulciuri, fructe, jucării) copiilor din centrele sociale ale județului Bihor; acestui 

eveniment i s-a alăturat echipa de baschet masculin CSM U Oradea, care la începutul lunii 

decembrie a organizat înaintea debutului unui meci din liga naţională, acţiunea Pluşurile în teren, 

la care s-au mai adăugat şi rechizite şcolare; 

 De asemenea voluntarii proiectului și-au perfecționat și își perfecţionează continuu metodele de 

predare sau de limbă engleză, prin participări la diverse cursuri, activități, proiecte, simpozioane, 

şcoli de vară, etc. 

 

Cum am promovat proiectul în județul nostru? 

 

 Pe lângă site-ul, pagina de Facebook, afișul de promovare și comunicatele de presă aparținând 

Asociației Shakespeare School pentru Educație 



 am întreținut pagina de Facebook a centrului județean de voluntariat Bihor, creată la debutul 

modulului de primăvară 2014: Proiectul Engleză pentru viață Bihor, care, până la acest moment, 

are peste 650 de aprecieri (like-uri); proiectul mai este promovat și pe pagina web personală a 

subsemnatei; 

 am distribuit afișe ale proiectului, precum și afișul și mapa de promovare ale centrului nostru de 

voluntariat în diverse locații; 

 am realizat felicitări personalizate ale centrului de voluntariat, care au fost distribuite cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă cu ocazia spectacolului caritabil, în cadrul galei naționale a voluntarilor, etc; 

 proiectul a fost mediatizat în cea mai vizualizată revistă de tineret și învățământ a județului nostru 

– OviDan, în care au apărut 6 articole referitoare la diversele evenimente din cadrul modulului; 

 de asemenea, subsemnata am promovat proiectul în cadrul interviurilor acordate la postul de 

televiziune Digi 24 Oradea – la emisiunea Recrutat în Crișana, precum și în cadrul publicațiilor 

Adevărul, Bihoreanul, Orădeni,așa da..., etc; 

 am întreținut și menținut la zi platforma Moodle de monitorizare a actelor, informațiilor despre 

proiect pentru voluntarii centrului. 

 

Parteneri, colaborări, sponsori... 

 

 Aș dori să mulțumesc pentru a nu știu câta oară celor care ne-au fost alături în implementarea și 

dezvoltarea proiectului la nivel de județ și să nădăjduiesc într-o colaborare viitoare la fel de eficientă; 

astfel, aș aminti: 

 Asociația Shakespeare School pentru Educaţie, 

 Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Bihor, 

 Angajații și copiii din centrele sociale din Oradea, Beiuș, Tinca, Husasău de Tinca, 

 Universitatea din Oradea, 

 S.C. Cercetare Dezvoltare Agora S.R.L., 

 Echipa de baschet masculin CSM U Oradea și galeria sa, 

 Agora International School, 

 Colegiul Național Emanuil Gojdu Oradea,  

 SC Metropolis SRL, 

 Digi 24 Oradea, 

 Bihoreanul, 

 Adevărul, 

 Ovidan,  

 Focus Studio Oradea, 

 firmele de patiserie, ape minerale care au sponsorizat spectacolul caritabil, 



 și alți sponsori care nu doresc să-și dezvăluie identitatea. 

Evident că din partea noastră există interes, deschidere și spre alte colaborări cu oricine își dorește o 

continuare a demersurilor noastre, o îmbunătățire a imaginii comunității în care locuim. 

 

Totodată mulțumiri... 

 

tuturor voluntarilor Centrului Județean de Voluntariat Bihor din cadrul Proiectului Engleză pentru viață, 

care au participat la modulul de toamnă din cadrul proiectului, adică: 

 

Coordonatoarelor: 

 Marinău Andrada (lect. dr. – Universitatea din Oradea) 

 Dziţac Ioana (elevă la Colegiul Național  “Emanuil Gojdu” Oradea) 

 

Studenţilor Universității din Oradea: 

 

1. Nemeth Gabriela  

2. Bogojel Lavinia  

3. Piroş Roxana  

4. Toduţ Mădălina  

5. Vlăduţ Cătălin  

6. Barbă Alexandru  

7. Morar Dan  

8. Ferche Adrian  

9. Popovici Valentina  

10. Moţ Patricia  

11. Borta Sandra  

12. Junc Roxana 

13. Udrea Diana 

14. Puşcaş Andreea 

15. Balog Nicolas 

16. Târnăveanu Luana 

17. Brînduş Monica 

18. Cojocaru Anca 

19. Apostol Cerasela 

20. Trip Ioana 

21. Moldovan Cristina 

22. Varga Rudi 

Elevilor : 

 

1. Ionescu Cătălina (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

2. Herman Celia (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

3. Neag Tudor (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

4. Deaconescu Horia (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

5. Agarici Alina (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

6. Velimirovici Lisa (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

7. Grama Tania (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

8. Gyorodi Diana (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

9. Gavris Daria (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

10. Curilă  Ştefania (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

11. Pintilie Paula (C. N. “Emanuil Gojdu”)  

12. Veronica Isai (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

13. Popovici Alexandra (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

14. Ardelean Tudor (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

15. Borșa Iunia (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

16. Bănică Bianca (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

17. Țoc Teodora (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

18. Bot Claudia (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

19. Sălăjan Caius (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

20. Bondoc Ioana (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

21. Simu Tudor (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

22. Boța Răzvan (C. N. “Emanuil Gojdu”) 



23. Ghilea Larisa 

24. Sabău Roxana  

25. Mance Mădălina 

26. Mocuţa Mădălina 

27. Pantiş Andreea 

23. David Popescu (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

24. Corodeanu Daniel (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

25. Octavia Negruţi (C. N. “Mihai Eminescu”)  

26. Marinău Alexandra (C. N. “Mihai Eminescu”) 

27. Marinău Natalia (C. N. “Mihai Eminescu”) 

 

Voi transmite și schimbul de mulțumiri dintre subsemnata și conducerea echipei CSM U Oradea cu 

ocazia eventului din 06.12.2014, eveniment asociat spectacolului caritabil din cadrul proiectului: 

 

Multumiri echipei, galeriei si spectatorilor CSM U Oradea, pentru răspunsul la apelul voluntarilor 

Proiectului Engleza pentru viață, proiect finalist în Gala Națională a Voluntarilor 2014: 

http://www.galavoluntarilor.ro/fin…/engleza-pentru-via-a-364. Cu siguranta gestul dvs, a tuturor, de a 

aduna jucării de pluș și rechizite în preajma sărbătorilor de iarnă, vor umple chipurile de bucurie și 

sufletele de încântare ale micuților din centrele sociale ale DGASPC Bihor! Felicitări pentru victoria de 

azi și să aveți parte numai de victorii frumoase în următoarele meciuri, deoarece meritați! Vă mulțumim 

pentru sufletele dvs bune! Astă seară am fost împreună...împreună pentru ca magia sărbătorilor să intre 

în sufletele tuturor! Voluntarii Proiectului Engleză pentru viață vă doresc Sărbători fericite, multă 

sănătate, un an plin de împliniri și succes în tot ce întreprindeți! 

 

"Dragă Ioana, mulțumim frumos pentru acest mesaj. Totodată mulțumim pentru seara de sâmbătă, pe care 

o apreciem ca fiind una specială pentru întreaga familie CSM Oradea și ne dorim să fie una cu amintiri 

plăcute pentru baschetul orădean, dar și pentru întreaga comunicate. Ceea ce s-a desfășurat în jurul 

meciului de sâmbătă ne dorim să se întâmple cât mai des. Așa privim noi proiectul CSM Oradea, din 

dorința de a construi  ceva în jurul baschetului. Suntem mândri că am luat parte la acest proiect și ne 

bucurăm pentru copiii care vor avea șansa de a se bucura de bună voința, de sufletul deosebit al 

orădenilor. Victoria, importantă într-adevăr pentru echipa noastră, de pe teren a fost îndulcită de tot ceea 

ce s-a întâmplat în jurul meciului de baschet. Este un indiciu cu privire la direcția în care dorim să ne 

îndreptăm. Suntem încântați de această colaborare pentru că ea aduce bucurie celor mici care au atâta 

nevoie de astfel de momente, dar și pentru că noi considerăm că baschetul și sportul trebuie să fie 

promotori ai unor astfel de acțiuni. 

Mulțumim pentru această seară și te rugăm să transmiți mulțumiri voluntarilor din proiectul "Engleză 

pentru viață". Cu stimă și respect, conducerea CSM-U Oradea." 

 

Ținte viitoare... 

 

 Continuarea proiectului cu modulul de primăvară 2015, care va demara începând cu data de 

09.02.1015 şi se va desfăşura pe parcursul semestrului II al anului şcolar, modul în care 

cunoştinţe, având la bază materialele realizate de voluntari de-ai noştri, despre siguranţa on-line, 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.galavoluntarilor.ro%2Ffinalist%2Fengleza-pentru-via-a-364&h=BAQFTGHOK&enc=AZM4P-wHGyISJmZxBYTfXXKl6yTTHhsYfvFo5DNGuYtGNXjTicCml1lHPBE5Ar4Pk_igkwuIxxQirzlrq0EkpOByz_dYBw8gzmRF8cFy0-HSUML0nKsbtZLsF_-Dopbwzg-PDM48Xu_pI0VM_Iy8S9aehLUNjECrhZPpP6fUaeMxXg&s=1


ecologie, astronomie, matematică în limba engleză vor fi transmise micuţilor din centrele sociale 

ale judeţului Bihor, şi, toate acestea, însoţite de dansuri, cântece, jocuri, piese de teatru; 

 Menținerea cât mai multora dintre voluntarii existenți ai proiectului și recrutarea de eventuali noi 

voluntari pentru completarea, reâmprospătarea echipei de lucru; 

 Realizarea de diverse materiale didactice, publicitare, comunicate de presă sau televizate, montaje 

audio-video, etc; 

 Desfășurarea unor acțiuni caritabile şi a unor campanii de promovare a proiectului, precum şi a 

voluntariatului, în general. 

 

În concluzie... 

 

 Am prezentat un material sintetic despre ceea ce a însemnat proiectul Engleză pentru viață la nivelul 

județului nostru prin prisma modulului de toamnă, precum și din perspective viitoare; inițial mă gândisem 

la realizarea unei analize swot, dar am renunțat, chiar dacă mascat, am pus în evidență punctele tari și 

oportunitățile implementării și dezvoltării proiectului la nivel de județ; cât despre puncte slabe și pericole, 

nu spunem că nu vor exista, dar noi, o echipă extraordinar de tânără, dinamică, dornică de bun și frumos 

și cu suflete mărețe, cu siguranță vom reuși, împreună, să depășim orice obstacol sau să găsim soluții 

oricărei probleme care ne-ar pune în dificultate! 

 

Trimiteri către câteva link-uri de promovare a proiectului... 

 

 Pagina de Facebook: Asociația Shakespeare School pentru Educație ; 

 Pagina de Facebook: Proiectul Engleză pentru viață - Bihor ; 

 Pagina web personală pe care am promovat proiectul: http://dzitac.ro/ro/ioana/index  

 Marţi, Centrul judeţean de voluntariat a pus la cale Spectacolul caritabil „Colinde din suflet, cu 

suflet, pentru suflet”, Sursa: site-ul Ovidan; 

 Împreună... pentru ca magia sărbătorilor de iarnă să pătrundă în sufletele tuturor , CSM U 

Oradea alături de Proiectul Engleză pentru viaţă Bihor, alături de spectacolul caritabil „Colinde 

din suflet, cu suflet, pentru suflet”, Sursa: site-ul Ovidan; 

 Plușurile pe teren - CSM Oradea - Evenimente Oradea – Sursa: YouTube 

 CSM U Oradea alaturi de Proiectul "Engleza pentru viata" Bihor - Sursa: YouTube ; 

 Ploaie de jucării în Arena Antonio Alexe din Oradea, la un meci de baschet –Sursa:  DIGI24HD ; 

 Adevărul - Profesor la 16 ani, în centrele de plasament: „Este minunat să văd licăririle din privirile 

lor, să ştiu că am aprins o rază de lumină în viaţa lor” 

 Digi 24 Oradea – Recrutat în Crișana: Cel mai popular voluntar din România; 

 E - Bihoreanul: Campioana bunătăţii: Orădeanca Ioana Dziţac este cel mai popular voluntar al 

ţării 

https://www.facebook.com/AsociatiaShakespeareSchoolPentruEducatie
https://www.facebook.com/englezapentruviatabihor
http://dzitac.ro/ro/ioana/index
http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.11272
http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.11242
https://www.youtube.com/watch?v=4UMylLDYkkk&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=8qfqKFuhpsk&feature=youtu.be
http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Oradea/Stiri/Ploaie+de+jucarii+in+Arena+Antonio+Alexe+din+Oradea+la+un+meci+d
http://m.adevarul.ro/locale/oradea/profesor-16-ani-centrele-plasament-este-minunat-vad-licaririle-privirile-lor-stiu-aprins-oraza-lumina-viata-lor-1_54ce4bee448e03c0fd2d9c56/index.html
http://m.adevarul.ro/locale/oradea/profesor-16-ani-centrele-plasament-este-minunat-vad-licaririle-privirile-lor-stiu-aprins-oraza-lumina-viata-lor-1_54ce4bee448e03c0fd2d9c56/index.html
http://www.digi24.ro/Media/Emisiuni/Regional/Digi24+Oradea/Recrutat+in+Crisana/Recrutat+in+Crisana+13+februarie+2015+Cel+mai+popular+voluntar+a
http://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-41/campioana-bunatatii-oradeanca-ioana-dzitac-este-cel-mai-popular-voluntar-al-tarii-118587.html
http://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-41/campioana-bunatatii-oradeanca-ioana-dzitac-este-cel-mai-popular-voluntar-al-tarii-118587.html


 Orădeni, așa da…Ioana Dziţac 

 Gala Națională a Voluntarilor  - Finaliști, Câștigători ; 

 Ioana Dziţac este în finala Galei Naţionale a Voluntarilor 2014, Votaţi-o pe Ioana în finala 

naţională!, Sursa: site-ul Ovidan; 

 De ziua educației naționale...Ce înseamnă a fi voluntar, Sursa: site-ul Ovidan ; 

 Broșura Centrului Județean de Voluntariat Bihor 

 Reușita unui proiect din suflet, cu suflet şi pentru suflet în Bihor - Proiectul „Engleză pentru viaţă” 

 Proiectul „Engleză pentru viaţă” demarează şi la Oradea 

 Engleză pentru viață Bihor – training-ul modulului de primăvară 

 

 

 “Voluntarii nu sunt plătiţi nu pentru că nu au nicio valoare, ci pentru că sunt de nepreţuit.”               

(Sherry Anderson) 

Oradea, 08.02.2015                                                                                                          

Cu aleasă considerație, 

Coordonator voluntari la nivelul Centrului de Voluntariat Județean Bihor, 

Ioana Dzițac 

 

Supervizor,  

Coordonator voluntari la nivelul Centrului de Voluntariat Județean Bihor, 

lector dr. Andrada Marinău 

 

 

 

 

http://www.oradeainimagini.ro/oradeni-asa-da/oradeni-asa-da-ioana-dzitac/
http://www.galavoluntarilor.ro/finalisti
http://www.galavoluntarilor.ro/articole/gala-nationala-a-voluntarilor-editia-aiv-a-si-a-ales-castigatorii
http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.11185
http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.10973
http://dzitac.ro/files/ioana/brosura%20de%20impresii.pdf
http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.10857
http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.9927
http://www.youtube.com/watch?v=CGvrYzGjKpU


APARIȚII ON-LINE/MEDIA  

 

Activitatea „Ce înseamnă a fi voluntar...” 

 

Apariţie pe OviDan 

 

De Ziua Educației Nonformale 

 
 

 

Sursa: http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.10973 

 

Ce înseamnă a fi voluntar... 

Întâlnirea a 24 de voluntari, elevi ai Centrulului județean de voluntariat Bihor din cadrul Proiectului 

Engleză pentru viață, un proiect din suflet, cu suflet, pentru suflet, coordonat de către Asociația 

Shakespeare School pentru Educație, iar la nivelul județului de către Dzițac Ioana (coordonator elevi), a 

marcat Ziua Educației Nonformale (10.10.2014) și, odată cu ea, pregătirea demarării modulului de 

toamnă din cadrul proiectului. 

Activitatea Ce înseamnă a fi voluntar... s-a desfășurat sub motto-ul: Să formezi o echipă este doar 

începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul. (Thoreau) 

Astfel, ordinea de zi a evenimentului a inclus: 

O sesiune de informare despre proiect care a cuprins: un scurt raport despre activitatea celor 32 de 

voluntari, elevi și studenți, participanți la modulul de primăvară, despre beneficiile de a fi voluntar, 

despre metodele și materialele utilizate în cadrul proiectului, precum și oferirea unei mici amintiri 

(Broșura de impresii și mărturii ale voluntarilor noștri [1]), în semn de mulțumire, voluntarilor 

participanți la acest modul. Fiecare dintre acești voluntari au fost felicitați, apoi ne-au dezvăluit câteva 

dintre experiențele plăcute trăite, ne-au vorbit despre încărcătura sufletească de care au fost copleșiți în 

contactul cu privirile, zâmbetele, îmbrățișările celor mici; incursiunile lor au fost însoțite de ropote de 

aplauze, cu atât mai mult cu cât au ales să ne continuăm drumul împreună în cadrul proiectului. 

Primirea în centrul nostru de voluntariat a noilor voluntari, de la care am aflat de ce au ales să fie 

voluntari ai Proiectului Engleză pentru viață și, bineînțeles, că dincolo de o nouă experiență de viață, de 

dorința de a împărtăși din cunoștințele lor de limba engleză celor mici, am aflat și ne-am bucurat de 

sufletele mărețe și curate ale acestora, ca de altfel ale tuturor voluntarilor acestui proiect; au fost primiți 

cu aplauze și cu brațele deschise în cadrul centrului nostru de voluntariat. 

Câteva aspecte organizatorice - completarea formularisticii necesare proiectului, stabilirea orarului 

voluntarilor, repartiția pe grupe/centre, ... 

Stabilirea unor strategii de optimizare pe viitor a activităților centrului de voluntariat - s-au stabilit 

responsabilități, roluri, termene, ținte viitoare, etc. Pe lângă activitățile de predare a limbii engleze, o 

primă activitate a cărei organizare a demarat odată cu această întâlnire, va fi organizarea unui 

http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.10973


spectacol caritabil de Crăciun - Colinde din suflet, pentru suflet, cu suflet..., despre care vom oferi detalii 

în curând. 

Dezbaterea despre ceea ce înseamnă a fi voluntar... și, am conchis împreună, în cadrul unui scurtmetraj, 

că este o experiență de viață din care înveți continuu să devii: mai înțelegător, mai optimist, mai sensibil, 

mai deschis, mai altruist, mai răbdător, mai fericit, mai încrezător, mai bun, mai responsabil, mai util, 

mai creativ, mai experimentat, mai sufletist, mai inspirat, mai interesat, mai organizat, mai comunicativ, 

mai ambițios, mai curios, mai afectiv, mai vesel, mai tolerant, mai motivat, mai spontan, mai energic, mai 

prietenos, mai satisfăcut, mai bine pregătit pentru viață! [2] 

Doresc să mulțumesc tuturor voluntarilor prezenți la această activitate și totodată să aduc la 

cunoștință că în cadrul modulului de toamnă a proiectului vor participa 30 de elevi, după cum urmează: 

Dzițac Ioana (coordonator elevi), Ionescu Cătălina, Herman Celia, Neag Tudor, Deaconescu Horea, 

Agarici Alina, Velimirovici Lisa, Grama Tania, Gyorodi Diana, Gavriș Daria, Curilă  Ștefania, Pintilie 

Paula, Borșa Iunia, Veronica Isai, Popovici Alexandra, Ardelean Tudor, Bănică Bianca, Țoc Teodora, 

Bot Claudia, Sălăjan Caius, Dodescu Daria, Bondoc Ioana, Simu Tudor, Popovici Alexandra, Boța 

Răzvan, Nițulescu Maria, Corodeanu Daniel, elevi ai Colegiului Național "Emanuil Gojdu" Oradea, 

precum și elevele Colegiului Național "Mihai Eminescu" Oradea - Marinău Alexandra, Marinău Natalia 

și Octavia Negruți. Voluntarilor elevi li se vor alătura aproximativ 15 voluntari, studenți ai Universității 

din Oradea, coordonați de d-na lector dr. Andrada Marinău. 

Felicit întreaga echipă de voluntari ai Centrulului județean de voluntariat Bihor din cadrul Proiectului 

Engleză pentru viață pentru alegerea de a se alătura demersurilor noastre și nădăjduiesc într-o 

colaborare eficientă, cu rezultate extraordinare; de asemenea mulțumesc anticipat tuturor oamenilor de 

bine care ne vor sprijini în derularea proiectului. 

Vă vom ține la curent cu informații despre activitatea noastră pe pagina noastră de Facebook. [3]  

Dzițac Ioana 

[1.] Broșura de impresii și mărturii ale voluntarilor noștri 

[2.] Activitatea „Ce înseamnă a fi voluntar..." 

[3.] Proiectul Engleză pentru viață - Bihor 

 

 

Galerie de imagini de la activitatea „Ce înseamnă a fi voluntar...” 

 

http://dzitac.ro/files/ioana/brosura%20de%20impresii.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PTC0orynu7M
https://www.facebook.com/englezapentruviatabihor


Apariţie pe YouTube 

 

 

 

Capturi de ecran de pe YouTube de la activitatea „Ce înseamnă a fi voluntar...” 

se poate vizualiza aici:  https://www.youtube.com/watch?v=PTC0orynu7M 

https://www.youtube.com/watch?v=PTC0orynu7M


Spectacolul caritabil de Crăciun - „Colinde din suflet, pentru suflet, cu suflet...” 

 

Afişul spectacolului caritabil de Crăciun - „Colinde din suflet, pentru suflet, cu suflet...” 



Apariţii pe OviDan 

„Colinde din suflet, cu suflet, pentru suflet” 

Sursa: http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.11124 

 

În 16 decembrie, ora 17.00, spectacolul 

„Colinde din suflet, cu suflet, pentru suflet” 

Centrul judeţean de voluntariat Bihor (în prezent cu 56 de voluntari activi, elevi şi studenţi) din cadrul 

Proiectului Engleză pentru viaţă, coordonat la nivel național de Asociația Shakespeare School pentru 

Educaţie, în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor (DGASPC 

BH) vă invită la spectacolul caritabil „Colinde din suflet, cu suflet, pentru suflet". 

 

Spectacolul „Colinde din suflet, cu suflet, pentru suflet" se adresează tuturor oamenilor care îşi 

doresc să participe la un spectacol caritabil în preajma sărbătorilor de iarnă şi să îi ajute pe cei mai 

puţin norocoşi, care au nevoie de ajutor. Fondurile donate se vor îndrepta sub formă de cadouri de 

Crăciun către copiii din centrele de plasament aparţinând DGASPC BH. Orice ajutor contează şi va fi de 

mare folos.  

Ne dorim să descoperim împreună spiritul Crăciunului în cadrul spectacolului caritabil, care va face 

deliciul spectatorilor prin numere de teatru, muzică, dans şi nelipsitele colinde. Iar, nelipsitul Moș 

Crăciun îşi va face apariţia cu mici surprize pentru copilaşii prezenţi la spectacol! 

Spectacolul va avea loc în data de 16.12.2014, la ora 17.00, în Sala de jocuri sportive a Universităţii din 

Oradea. 

http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.11124


Dacă vreţi să vă alăturaţi evenimentului nostru şi astfel să facem împreună sărbătorile mai frumoase 

pentru persoane nevoiaşe din propria comunitate şi, implicit, pentru sufletele noastre, vă rugăm să 

completaţi formularul de înregistrare de la adresa: http://goo.gl/forms/u4IOdlLhBF 

Mulţumim anticipat tuturor oamenilor de bine! 

Arată că și ție îți pasă! Te aşteptăm alături de noi! 

Puteţi urmări activităţile Centrului judeţean de voluntariat Bihor pe pagina noastră de Facebook: 

Proiectul Engleză pentru viață - Bihor . 

Coordonatoarele centrului județean de voluntariat Bihor, 

lector dr. Marinău Andrada, 

eleva Dzițac Ioana         

 

Afişul de colaborare cu CSM Oradea 

http://goo.gl/forms/u4IOdlLhBF
https://www.facebook.com/englezapentruviatabihor


CSM U Oradea alături de Proiectul Engleză pentru viaţă Bihor, alături de spectacolul caritabil 

„Colinde din suflet, cu suflet, pentru suflet” 

 

Sursa: http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.11242 

 

CSM U Oradea alături de Proiectul Engleză pentru viaţă Bihor, alături de spectacolul caritabil 

„Colinde din suflet, cu suflet, pentru suflet” 

Ataşamentul care s-a închegat între voluntarii Proiectului Engleză pentru viaţă Bihor şi copilaşii din 

centrele sociale aparţinând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor este de 

nedescris; fiecare dintre ei de abia aşteaptă o nouă întâlnire prin care să interrelaţioneze. 

Acesta este şi motivul principal pentru care cei 56 de voluntari ai Centrului judeţean de voluntariat s-au 

gândit să lanseze un spectacol caritabil pentru ei, cu ei şi anume spectacolul „Colinde din suflet, cu 

suflet, pentru suflet". Voluntarii au făcut apel prin intermediul paginii de Facebook la toţi oamenii de 

bine care pot contribui la o rază de lumină pe chipurile şi în sufletele micuţilor cu ocazia sărbătorilor de 

iarnă, voluntarii considerând că doar împreună putem face ca magia sărbătorilor de iarnă să pătrundă 

în sufletele tuturor. 

Echipa de baschet masculin CSM U Oradea, cu spijinul galeriei sale, a răspuns prompt la acest apel 

lansat de voluntarii proiectului, dedicând meciul de sâmbătă, 06.12.2014 copilaşilor din centrele de 

plasament ale direcţiei judeţene, prin strângerea de pluşuri şi rechizite şcolare, care se vor oferi cadou 

cu ocazia sărbătorilor de iarnă copiilor, rechizitele fiindu-le folositoare atât la orele desfăşurate în 

cadrul proiectului, cât şi la şcoală. [1,2,3] Adresăm mulţumiri din suflet tuturor celor care au contribuit 

la acest enveniment; cu siguranţă pluşurile în număr foarte mare şi rechizitele adunate, vor umple 

chipurile de bucurie şi sufletele de încântare ale micuţilor din centrele sociale afiliate direcţiei judeţene; 

mulţumiri pentru sufletele dvs bune! 

Facem apel în continuare tuturor oamenilor de bine din cadrul comunităţii locale să participe la 

spectacolul caritabil „Colinde din suflet, cu suflet, pentru suflet" care va avea loc în data de 16.12.2014, 

ora 17.00 în Sala de jocuri sportive a Universităţii din Oradea.  

Ne dorim să descoperim împreună spiritul Crăciunului în cadrul spectacolului caritabil, care va face 

deliciul spectatorilor prin numere de teatru, muzică, dans, colinde din suflet, cu suflet, pentru suflet, după 

următorul  

Program:          

16.30 - 17.00  Primirea participanţilor 

17.00 - 17.10  Deschiderea oficială a spectacolului 

17.10- 19.00  Momentele artistice: 

*Scene din comedia romantică a lui William Shakespeare: „Visul unei nopţi de vară" - protagonişti: 

„Drama Club", studenţi ai Facultăţii de Litere a Universităţii din Oradea şi voluntari ai proiectului; 

http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.11242


*Dans pe melodia Little Snowflake - protagonişti: copii de la Centrul de plasament de tip familial 

Miracole Oradea;  

*Cântec de Crăciun în limba engleză - protagonişti: copii de la Centrul de plasament de tip familial 

Buburuzele Oradea; 

*Moment de contorsionism şi gimnastică ritmică cu Ioana Rotar - semifinalistă la Românii au talent şi 

sportivă legitimată la CSU Oradea;  

*Cântec de muzică populară şi o colindă tradiţională în interpretarea studentei şi voluntarei noastre 

Andreea Puşcaş; 

*Moment artistic - protagonişti: copii de la Centrul de plasament de tip familial Steaua Norocoasă 

Oradea; 

*Duet (harpă & flaut), solo (harpă), solo (flaut) - protagoniste: Teodora Bodog, Ruxandra Bodog; 

*Moment de dans sportiv cu perechea Carla Hora - Sergiu Corbu, membri ai Clubului de dans sportiv 

Exclusiv; 

*Sceneta „Irozii" - protagonişti: copii de la Centrul de plasament de tip familial Cireşarii Tinca; 

*Show Dance cu Andrada Anton, Banodor Vanesa şi Lele Sophia; 

*Cântece în limba engleză - protagonişti: elevi ai Şcolii Internaţionale Agora şi studentele Universităţii 

Agora: Carmen Stoica, Alexandra Broinaş, Cristina Romocea. 

19.00 - 19.30 Moş Crăciun îşi va face apariţia alături de renii lui pentru copilaşii prezenţi la spectacol, 

în timp ce ceilalţi participanţi vor servi un mic bufet (apă, suc, saleuri, ...) 

19.30  Încheierea spectacolului 

Arată că şi ţie îţi pasă! Te aşteptăm alături de noi! 

Andrada Marinău & Dziţac Ioana,  

coordonatoarele Centrului judeţean de voluntariat Bihor, 

din cadrul Proiectului Engleză pentru viaţă 

1.http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Oradea/Stiri/Ploaie+de+jucarii+in+Arena+Antonio+Alexe

+din+Oradea+la+un+meci+d 

2.http://bihorstiri.ro/meci-caritabil-jucatorii-de-la-csm-u-oradea-aduna-jucarii-si-rechizite-pentru-copiii-

nevoiasi/ 

3.http://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-1/csm-u-oradea-isi-invita-fanii-sa-stranga-jucarii-de-plus-

si-rechizite-pentru-copiii-orfani-118055.html 

 

 

 

 

 

http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Oradea/Stiri/Ploaie+de+jucarii+in+Arena+Antonio+Alexe+din+Oradea+la+un+meci+d
http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Oradea/Stiri/Ploaie+de+jucarii+in+Arena+Antonio+Alexe+din+Oradea+la+un+meci+d
http://bihorstiri.ro/meci-caritabil-jucatorii-de-la-csm-u-oradea-aduna-jucarii-si-rechizite-pentru-copiii-nevoiasi/
http://bihorstiri.ro/meci-caritabil-jucatorii-de-la-csm-u-oradea-aduna-jucarii-si-rechizite-pentru-copiii-nevoiasi/
http://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-1/csm-u-oradea-isi-invita-fanii-sa-stranga-jucarii-de-plus-si-rechizite-pentru-copiii-orfani-118055.html
http://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-1/csm-u-oradea-isi-invita-fanii-sa-stranga-jucarii-de-plus-si-rechizite-pentru-copiii-orfani-118055.html


Apariţie la Digi 24 HD 

 

Ploaie de jucării în Arena Antonio Alexe din Oradea, la un meci de baschet 

Sursa:http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Oradea/Stiri/Ploaie+de+jucarii+in+Arena+Antonio+A

lexe+din+Oradea+la+un+meci+d 

 

A plouat cu jucării din pluş pe parchetul Arenei Antonio Alexe din Oradea, înaintea meciului de sâmbătă 

seara dintre CSM-U Oradea şi SCM Craiova. Spectatorii au adus mii de păpuşi, pe care le-au aruncat 

din tribune. Au răspuns în acest fel unei iniţiative a clubului orădean, care a adunat jucăriile şi le va 

dărui unor copii fără posibilităţi. 

 

Copiii prezenți la meci spun că au renunțat la jucăriile preferate pentru a le face cadou celor mai puţin 

norocoşi. 

"Am adus jucăriile pentru copiii săraci, pentru că știu că ei nu au nimic." 

 

"Eu am adus doi ursuleți și o girafă pentru copiii săraci, ca să aibă cadou de Crăciun." 

"Am adus copiilor un delfin și o broască, pe care le-am cumpărat special pentru această ocazie." 

http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Oradea/Stiri/Ploaie+de+jucarii+in+Arena+Antonio+Alexe+din+Oradea+la+un+meci+d
http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Oradea/Stiri/Ploaie+de+jucarii+in+Arena+Antonio+Alexe+din+Oradea+la+un+meci+d


 

Ideea adunării jucăriilor de pluş aparţine conducerii clubului orădean, care se află la cea de-a treia ediţie a 

evenimentului. "În cadrul acestei activități s-au strâns foarte multe jucării pe care le vom dona copiilor 

din centrele sociale din județul Bihor", a declarat Ioana Dzițac, responsabilul proiectului. 

 

"Este o inițiativă foarte bună, pentru că, din păcate, nu toți copiii se pot bucura pe deplin de aceste 

sărbători și cred că este o acțiune foarte bună a clubului", a spus Bogdan Ţibîrnă, jucătorul CSM Oradea. 

Momentul adunării jucăriilor a avut loc la începutul meciului, după intonarea imnului național. 

 

Reporter: Mariana Gurgu; Operator: Constantin Gheorghiță; Editor web: Adrian Laboş 



Apariţii pe YouTube 

 

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=4UMylLDYkkk&app=desktop 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4UMylLDYkkk&app=desktop


 

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=8qfqKFuhpsk&feature=youtu.be 

 

Apariţii pe e-Bihoreanul 

 

CSM U Oradea îşi invită fanii să strângă jucării de pluş şi rechizite pentru copiii orfani 
 

Sursa: http://www.ebihoreanul.ro/mobile/index.php?news_id=118055&action=display_news 

 

Echipa de baschet masculin CSM U Oradea, împreună cu galeria sa, îi invită pe suporterii orădeni să facă 

un gest caritabil. Pe 6 decembrie, la meciul dintre CSM U Oradea şi SCM U Craiova, aceştia sunt invitaţi 

să aducă jucării de pluş şi rechizite şcolare care vor ajunge apoi la copiii din centrele de plasament 

bihorene. Proiectul este susţinut de voluntarii proiectului "Engleză pentru viaţă", coordonat la nivel 

naţional de Asociaţia Shakespeare, care îşi propune să schimbe viitorul copiilor din medii defavorizate 

prin intermediul orelor nonformale de limbă engleză. În Bihor, proiectul a ajuns la începutul anului 2014 

prin înfiinţarea Centrului Judeţean de Voluntariat Bihor, în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Bihor. De altfel, pentru copiii din centrele de plasament, voluntarii 

proiectului organizează pe 16 decembrie, de la ora 17, în sala de jocuri sportive a Universităţii din Oradea 

spectacolul caritabil "Colinde din suflet, cu suflet, pentru suflet".  

În cadrul proiectului "Engleză pentru viaţă", interesul copiilor pentru limba engleză este stimulat prin 

cântece, jocuri didactice, concursuri, orele punându-se un accent deosebit pe dezvoltarea inteligenţei 

emoţionale, prin stimularea abilităţilor de relaţionare, concentrare, precum şi prin dezvoltarea încrederii în 

propriile forţe.  "Orele sunt predate de voluntari tineri, elevi şi studenţi, selectaţi cu mare atenţie, tineri cu 

suflete mari, care beneficiază de o educaţie aleasă şi care dăruiesc din timpul lor liber săptămânal", scriu 

organizatorii. 

De Smaranda Chişbora 

https://www.youtube.com/watch?v=8qfqKFuhpsk&feature=youtu.be
http://www.ebihoreanul.ro/mobile/index.php?news_id=118055&action=display_news


Ploaie cu jucării de pluş şi o nouă victorie pentru CSM U Oradea, sâmbătă, la Arena Antonio Alexe 

Sursa:http://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-2-13/ploaie-cu-jucarii-de-plus-si-o-noua-victorie-

pentru-csm-u-oradea-sambata-la-arena-antonio-alexe-118126.html 

 

Baschetbaliştii de la CSM U Oradea au obţinut o nouă victorie în campionatul Ligii Naţionale, 

după ce sâmbătă seară s-au impus pe teren propriu, cu scorul de 75-68, la Arena "Antonio Alexe", 

în faţa celor de la SCM U Craiova. 

Înaintea meciului, sute de orădeni au aruncat cu jucării de pluş pe teren, acestea fiind strânse de membrii 

galeriei, urmând a fi donate, la fel ca-n anii precendenţi, micuţilor din centrele de plasament. În plus, anul 

acesta orădenii au fost invitaţi să doneze şi rechizite şcolare (caiete, creioane colorate, etc.) în urne special 

amenajate la intrarea în Arenă. [articolul continuă cu descrierea meciului – a se vedea sursa indicată] 

 

Imagini surprinse de e- Bihoreanul 



 

Imagini de la pregătirea cadourilor pentru Crăciun  

 

Felicitarea CJV distribuită celor prezenţi la spectacol şi pe pagina de Facebook a proiectului 



Spectacolul caritabil „Colinde din suflet, cu suflet, pentru suflet” 

Sursa: http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.11272 

 

Marţi, Centrul judeţean de voluntariat a pus la cale 

Spectacolul caritabil „Colinde din suflet, cu suflet, pentru suflet” 

Cei 56 de voluntari ai Centrului judeţean de voluntariat, în parteneriat cu copilaşii din centrele sociale 

aparţinând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, ne-au demonstrat, marţi, 

16 decembrie 2014, forţa voluntariatului, credinţa că se poate şi speranţa că viitorul este în mâinile lor. 

De la pupitrul de „comandă", coordonatorii proiectului Engleză pentru viaţă, doamna profesor Andrada 

Marinău şi Ioana Dziţac, deţinător al Premiului Publicului pentru Cel mai votat voluntar al anului 2014, 

au reuşit să creeze, marţi seara, în Sala de jocuri a Universităţii din Oradea, o atmosferă de poveste de 

iarnă, cu mulţi îngeraşi pe scenă. Spectacolul caritabil „Colinde din suflet, cu suflet, pentru suflet" a 

reuşit să aducă în sufletele spectatorilor magia Sfintelor Sărbători. 

„Ne dorim să descoperim împreună spiritul Crăciunului în cadrul spectacolului caritabil, care va face 

deliciul spectatorilor prin numere de teatru, muzică, dans, colinde din suflet, cu suflet, pentru suflet", ne-

a declarat Ioana Dziţac înaintea evenimentul. Şi aşa s-a şi întâmplat! 

Cu sufletul deschis, pus pe palmă 

Felicitări, Ioana! Felicitări voluntarilor, felicitări artiştilor şi oamenilor de bine care au fost alături de 

organizatori.   Sufletul lor deschis, pus pe palmă, s-a revărsat pe scenă în colinde româneşti şi 

internaţionale, în dans şi armonia culorilor, în tinereţea lor exuberantă şi curată. Ne-au cucerit cu 

sinceritatea şi forţa lor de convingere: studenţi ai Facultăţii de Litere a Universităţii din Oradea şi 

voluntari ai proiectului, în „Visul unei nopţi de vară"; copiii de la Centrul de plasament de tip familial 

Miracole Oradea cu dansul lor; colindătorii internaţionali de la Şcoala Gimnazială Internaţională 

Agora, cu un recital de colinde în română, engleză, germană, italiană şi poloneză, sub coordonarea unei 

echipe de profesori: Alina Manolescu, Maria Agape, Crina Miere, Michaela Aromanesei, cărora li s-au 

alăturat solişti ai grupului artistic Agora; copiii de la Centrul de plasament de tip familial Buburuzele 

Oradea, cu cântec de Crăciun (în limba engleză); Ioana Rotar - semifinalistă la Românii au talent, cu 

gimnastică ritmică; studenta (şi voluntara) Andreea Puşcaş, cu colindă şi cântec de muzică populară; 

copiii de la Centrul de plasament de tip familial Steaua Norocoasă; surioarele gojdiste Teodora şi 

Ruxandra Bodog, cu un moment instrumental: duet (harpă & flaut), solo (harpă), solo (flaut); perechea 

de dansatori Carla Hora - Sergiu Corbu, membri ai Clubului de dans sportiv „Exclusive", cu o suită de 

dansuri sportive; copiii de la Centrul de plasament de tip familial Cireşarii din Tinca. Ei ne-au surprins 

plăcut cu sceneta „Irozii"; Andrada Anton, Bandor Vanesa şi Lele Sophia au prezentat un show dance... 

Sperăm să nu fi uitat pe cineva, pentru că protagoniştii au fost mulţi, iar Moşul a fost atent cu artiştii, 

răsplătindu-i pe toţi cu daruri. 

http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.11272


Doamna prof. Andrada Marinău şi Ioana, Dziţac, voluntarii şi toţi protagoniştii spectacolului mulţumesc 

orădenilor prezenţi marţi seara la spectacolul caritabil „Colinde din suflet, cu suflet, pentru suflet". 

Ei tot mai cred că vor reuşi să schimbe lumea în bine. Acordaţi-le credit şi şansa de a o proba! 

Ovidiu Dan 

 

Galerie foto de la Spectacolul caritabil „Colinde din suflet, cu suflet, pentru suflet” 

 



GALA NAŢIONALĂ A VOLUNTARILOR 

APARIȚII ON-LINE/MEDIA  

Apariţii pe OviDan 
 

Votaţi-o pe Ioana în finala naţională! 

Sursa: http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.11185 

Ioana Dziţac este în finala Galei Naţionale a Voluntarilor 2014 

Votaţi-o pe Ioana în finala naţională! 

În competiţia Gala Naţională a Voluntarilor 2014, Ioana Dziţac, elevă a Colegiului Naţional „Emanuil 

Gojdu'' Oradea, a fost nominalizată de către Asociația Shakespeare School pentru Educaţie la Categoria 

Voluntarul anului - Secţiunea Voluntarul anului în domeniul educaţie, nominalizare care s-a făcut prin 

prisma realizărilor în cadrul Proiectului Engleză pentru viaţă, dar şi a altor proiecte, în care Ioana a 

desfăşurat foarte multe activităţi şi, implicit ore de voluntariat, cu care s-a făcut cunoscută de-a lungul 

anului 2014 în judeţul nostru şi nu numai. 

Competiția Gala Națională a Voluntarilor este organizată de Federația VOLUM - Federația 

organizațiilor care sprijină dezvoltarea voluntariatului în România, cu sprijinul Ministerului Tineretului 

și Sportului, în parteneriat cu Federația Fundațiilor Comunitare din România.  

Ioana a trecut cu bine de primele două etape ale competiţiei; astfel, prima etapă a constat într-o 

preselecţie realizată pe baza analizei formularelor nominalizate de candidatură de către evaluatori 

externi Federației VOLUM, în urma căreia au fost aleși până la 10 nominalizați pentru fiecare secțiune; 

a doua etapă a cuprins o selecție intermediară realizată tot de către evaluatori externi Federației 

VOLUM, care a constat în realizarea de interviuri pe Skype cu fiecare dintre cei selectați. După aceste 

două etape, Ioana s-a calificat în finala Galei Naţionale a Voluntarilor 2014. 

Urmează etapa finală care va consta în completarea unui formular detaliat de către cei selectați în urma 

interviurilor dintre care juriul fiecărei secțiuni va alege câștigătorii în ultima etapă a jurizării. 

În perioada imediat următoare, în timpul jurizării, pe website-ul competiției galavoluntarilor.ro va exista 

o secțiune specială pentru ca publicul să-și voteze favoriții. Votul publicului nu va fi luat în considerare 

la nota finală, dar va conta la acordarea Premiului Publicului pentru cel mai votat voluntar. Aşa că, la 

deschiderea secţiunii de vot on-line, VOTAŢI Ioana Dziţac în finala Galei Naţionale a voluntarilor 

2014 pe: http://www.galavoluntarilor.ro/finalist/domnica-ioana-dzitac-438 

Câștigătorii vor fi anunțați și premiați la Gala Naţională a Voluntarilor  din 12 decembrie 2014, la 

Bucureşti, unde Ioana va reprezenta asociaţia care a nominalizat-o, colegiul din care provine, 

comunitatea locală!  

Felicitări, Ioana pentru calificarea în finala Galei Naţionale a Voluntarilor! Este o realizare 

nemaipomenită la doar 15 ani! Felicitări pentru toate contribuţiile aduse educaţiei de-a lungul timpului!  

Ioana, te vrem laureată!                                                                                                              Ovidiu Dan 

http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.11185
http://www.galavoluntarilor.ro/finalist/domnica-ioana-dzitac-438


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitaţie la Gala Naţională a Voluntarilor 

 

Captură din revista Volum - o parte dintre finaliştii la Secţiunea Educaţie 

 



Finaliştii Galei Naţionale a Voluntariatului, ediţia a IV-a, 2014 

Sursa: http://www.galavoluntarilor.ro/articole/finalistii-galei-nationale-a-voluntarilor-editia-aiv-a-2014 

Am marcat doar finaliştii la secţiunea: Voluntarul anului în domeniul educație 

 Marta-Iozefina Bencze  – Asociația Atelierul de idei 

 Domnica Ioana Dzitac  - Asociația Shakespeare School pentru Educație 

 Florin Prunaru - Asociația Civicum Voluntaris 

 Gabriela Roșa –  Fundația Noi Orizonturi 

 Iancu Marin – Asociația "Foișorul de Foc - Voluntariat și Parteneriat pentru Viață" 

 Iarina Ștefănescu –  Asociația Lindenfeld - programul educațional Ajungem Mari 

 Sergiu Mucea – Asociația A.R.T. Fusion 

 

Gala Naţională a Voluntarilor ediţia a IV-a şi-a ales câştigătorii 

Sursa: http://www.galavoluntarilor.ro/articole/gala-nationala-a-voluntarilor-editia-aiv-a-si-a-ales-

castigatorii 

Am marcat doar Premiile Publicului: 

Premiul Publicului pentru cel mai Votat Proiect de Voluntariat al anului 2014: Voluntari pentru Geoparc 

– Asociația Drag de Hațeg 

Premiul Publicului pentru cel mai votat Voluntar al anului 2014: Domnica Ioana Dzitac  - Asociația 

Shakespeare School pentru Educație (3835 de voturi) 

Premiul Publicului pentru cel mai votat Centru de Voluntariat al anului 2014: Centrul de Voluntariat al 

Fundației de Sprijin Comunitar Bacău 

Premiul Publicului pentru cel mai votat Coordonator de Voluntari al anului 2014: Viviana Maria 

Huțuleac - Habitat for Humanity, Rădăuți 

http://www.galavoluntarilor.ro/articole/finalistii-galei-nationale-a-voluntarilor-editia-aiv-a-2014
http://www.galavoluntarilor.ro/articole/gala-nationala-a-voluntarilor-editia-aiv-a-si-a-ales-castigatorii
http://www.galavoluntarilor.ro/articole/gala-nationala-a-voluntarilor-editia-aiv-a-si-a-ales-castigatorii


O seară magică pentru Ioana Dziţac la Gala Naţională a Voluntarilor 

Sursa: http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.11266 

Vineri, o seară de poveste 

O seară magică pentru Ioana Dziţac la Gala Naţională a Voluntarilor 

Vineri, 12 decembrie 2014, în cadrul Galei Naționale a Voluntarilor, ediția a IV-a, a continuat tradiția 

premierii voluntarilor, eveniment care a avut loc la WASP - Working Art Space and Production, 

Bucureşti. 

La plecare, Ioana Dziţac ne-a promis că la întoarcere ne va povesti cum a fost la Gală. 

„În dimineaţa zilei de vineri, la sediul Asociației Shakespeare School pentru Educație, am fost primită cu 

multă bucurie de către personalul de acolo în frunte cu Oana Pîrvan, coordonatoarea de proiecte a 

asociaţiei, cea care a decis că merit să fiu nominalizată în cadrul Galei Naţionale a Voluntarilor; drept 

cadou am primit un rucsac plin cu materiale ale asociaţiei şi distincţia de „SuperVoluntarul anului 

2014'', acordată de Asociația Shakespeare School pentru Educație. 

În seara galei, am avut bucuria de a cunoaşte foarte multă lume bună, persoane care susţin intens 

voluntariatul în diverse domenii şi câteva personalităţi: pe d-na Liliana Preoteasa - subsecretar de Stat 

în Ministerul Educaţiei Naţionale, d-na Mona Nicolici - manager Departament Sustenabilitate OMV 

Petrom, dl Raed Arafat - secretar de Stat şi ambasador al voluntariatului în România etc.  

În cadrul galei, am primit distincţia Premiul Publicului pentru Cel mai votat voluntar al anului 2014, 

obţinând peste 3.800 de voturi şi, aşa cum spuneau cei de la asociaţie, titlul de Voluntarul anului 2014 în 

sufletele noastre. La acestea s-a mai adăugat şi distincţia de finalistă la categoria Voluntarul anului în 

educaţie, o categorie la care am fost cea mai tânără finalistă! 

În cadrul intervenţiei din timpul galei, am mulţumit familiei, prietenilor, asociaţiei care m-a nominalizat 

şi tuturor celor care m-au votat, dar şi Federaţiei Volum care a reuşit să adune o adevărată familie a 

voluntarilor din toate colţurile ţării. 

Profilul şi palmaresul Ioanei... ca voluntar, dar nu numai 

-Felicitări, Ioana, pentru toate distincţiile primite! 

Cred că eşti primul voluntar din Bihor ajuns în această gală şi primul nostru câştigător, care ai adunat 

cele mai multe voturi din partea publicului. 

Pentru cei care te-au votat, dar care poate că nu cunosc tot ceea ce ai reuşit tu să înfăptuieşti în 

domeniul voluntariatului, te rog să oferi amănuntele pe care le consideri importante.  

-În anul 2014, am prestat peste 270 de ore de voluntariat şi am organizat peste 10 activităţi/evenimente 

în cadrul Proiectului Engleză pentru viață, al Centrului de Informare Europe Direct Oradea şi în cadrul 

Global Confederation of Romanian Students; în perioada 2010 - 2013, am desfășurat și coordonat 

activități de voluntariat ecologic, am participat la diverse simpozioane în domeniu, în calitate de 

preşedinte al Comitetului Eco-Agenţilor Şcolii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu", în cadrul Programului 

Mondial Eco - Şcoala/ Proiectul Naţional Eco-Şcoala; în 2011, am participat la un proiect de strângere 

http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.11266


de fonduri care au fost donate cu ocazia sărbătorilor de iarnă unor copii bolnavi de sindromul Down; în 

2010, am participat la Proiectul Dreptunghiul verde Nufărul, la plantare de pomi în cartierul Nufărul din 

Oradea; am participat şi am obţinut premiul III la Concursul Național Click pe verde - proiecte Eco, 

Vara Eco, precum şi la activităţi de voluntariat în perioada 2005-2006 în cadrul Programului Național 

de Acţiune Comunitară. 

În domeniul Educaţiei, sunt autorul a 6 cărţi, 31 de articole, prezentări în cadrul diferitelor simpozioane, 

activități, cel mai recent premiu obţinut fiind Premiul I cu lucrarea „Scara cunoașterii - de la treptele 

ludice la cele logice", la Simpozionul internaţional „The child's education - a continuous challenge", 

secţiunea Educaţia în viziunea elevilor, ediţia a VII-a, 2 mai 2014, Lugoj; am participat la 4 şcoli de vară 

internaţionale, prilej cu care am vizitat colegii şi universităţi de prestigiu internaţional; am obţinut de-a 

lungul timpului peste 70 de premii/ medalii/ plachete, la școală și la diverse olimpiade/concursuri/ 

simpozioane /competiții sportive naționale și internaționale; am participat la activităţile din cadrul a 16 

proiecte educaţionale, ultimul mare proiect câştigat, alături de echipa Colegiului Naţional „Emanuil 

Gojdu" Oradea, fiind Proiectul ,,Europe thinks! Europe acts! Europe wins!", câştigând dreptul de a 

participa la Zilele Euroscola de la Strasbourg, în 19.03.2015 etc". 

Aceasta este Ioana Dziţac, un spirit gojdist, care nu renunță nicio clipă să creadă în schimbarea pe 

care fiecare dintre noi o putem face în bine!                                                                            Ovidiu Dan 

 

Ioana Dziţac - la Digi 24 

 

Sursa: http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.11485 

 

Voluntarul anului 2014, la interviu 

Ioana Dziţac - la Digi 24 

Aşa după cum am mai scris, vineri, 12 decembrie 2014, în cadrul Galei Naţionale a Voluntarilor, ediţia a 

IV-a, a avut loc premierea voluntarilor, eveniment care s-a desfăşurat la WASP - Working Art Space and 

Production, Bucureşti. 

În cadrul galei, gojdista noastra, Ioana Dziţac, a primit distincţia Premiul Publicului pentru Cel mai 

votat voluntar al anului 2014, obţinând peste 3.800 de voturi şi, aşa cum spuneau cei de la asociaţie, 

titlul de Voluntarul anului 2014 în sufletele noastre.  

La acestea s-a mai adăugat distincţia de finalistă la categoria Voluntarul anului în educaţie, o categorie 

la care Ioana a fost cea mai tânără finalistă! 

Cine este Ioana Dziţac şi cum a ajuns Voluntarul anului 2014 

De mică, Ioana s-a remarcat prin ambiţie, multă putere de muncă, talent, dăruire şi preocupări 

intelectuale, care o detaşau de colegi. Sprijinită şi motivată de părinţi şi profesori, eleva dnei profesor 

Dorina Szatmari de la Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu" avea să urce cu mult succes treptele 

cunoaşterii şi să scrie Trepte ale Matematicii, dar şi să se implice în tot felul de proiecte. Activitatea de 

http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.11485


voluntariat desfăşurată în gimnaziu a fost ridicată la rang de excelenţă odată cu intrarea sa la Colegiul 

Naţional „Emanuil Gojdu", iar anul 2014 avea să-i aducă voluntarei gojdiste cel mai înalt titlu - 

Voluntarul anului... 

Despre înaltul titlu obţinut la finele anului 2014 şi despre importantele sale realizări, Ioana a vorbit 

recent la Digi 24.  

Accesaţi linkul: 

http://www.digi24.ro/Media/Emisiuni/Regional/Digi24+Oradea/Recrutat+in+Crisana/Recrutat+in+Crisan

a+13+februarie+2015+Cel+mai+popular+voluntar+a, priviţi şi ascultaţi! 

                                                                                                                                                    Ovidiu Dan 

 

 

Galerie foto de la Gala Naţională a voluntarilor din 12 decembrie 2014 

http://www.digi24.ro/Media/Emisiuni/Regional/Digi24+Oradea/Recrutat+in+Crisana/Recrutat+in+Crisana+13+februarie+2015+Cel+mai+popular+voluntar+a
http://www.digi24.ro/Media/Emisiuni/Regional/Digi24+Oradea/Recrutat+in+Crisana/Recrutat+in+Crisana+13+februarie+2015+Cel+mai+popular+voluntar+a


Apariţie la Digi 24 

 

Captură de ecran de la emisiunea Recrutat în Crișana: Cel mai popular voluntar din România,  

la Digi 24 Oradea 

 

Apariţie pe e-Bihoreanul 

 

Campioana bunătăţii: Orădeanca Ioana Dziţac este cel mai popular voluntar al ţării 

 

Sursa: http://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-41/campioana-bunatatii-oradeanca-ioana-dzitac-este-

cel-mai-popular-voluntar-al-tarii-118587.html 

 

Ioana Domnica Dziţac are aproape 16 ani, dar vorbeşte cu înţelepciunea unui om trecut prin multe. 

"Vreau să las ceva în urma mea", spune fata pe un ton cât se poate de serios. 

Deşi majoritatea colegilor ei de generaţie se gândesc doar cum să se distreze mai mult, ea are deja 

realizări de om mare: şase cărţi pe care şi-a pus semnătura, zeci de copii pe care i-a învăţat limba engleză 

fără altă răsplată decât zâmbetele lor şi numeroase proiecte de voluntariat în care s-a implicat sau pe care 

chiar le-a iniţiat. 

Ioana a fost aleasă recent cea mai populară voluntară a ţării şi era aproape de a câştiga chiar titlul de 

Voluntarul Anului. Cu sau fără premii, adolescenta promite oricum că va ajuta din răsputeri şi în 2015... 

http://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-41/campioana-bunatatii-oradeanca-ioana-dzitac-este-cel-mai-popular-voluntar-al-tarii-118587.html
http://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-41/campioana-bunatatii-oradeanca-ioana-dzitac-este-cel-mai-popular-voluntar-al-tarii-118587.html


Mate în trepte 

Ioana începea să afle ce este voluntariatul pe când era în clasa a V-a şi a acceptat provocarea profesoarei 

ei de specialitate, Dorina Szatmari, de a scrie o carte de matematică. După câteva luni de muncă, în care a 

cules, a compus şi a rezolvat exerciţii de matematică, la finalul primului an de gimnaziu a lansat "Trepte 

matematice", o culegere de exerciţii destinată elevilor de clasa a V-a. "Am intitulat-o aşa ca să 

simbolizeze urcuşul meu, dar şi faptul că vreau să las o scară pe care să urce colegii mei mai mici", 

explică tânăra. 

În fiecare an de gimnaziu, a lansat apoi câte o altă culegere de exerciţii. Nu le-a scos la vânzare, ci le-a 

oferit cadou celor mai buni elevi ai Şcolii Nicolae Bălcescu, unde a învăţat şi ea. "N-a fost o activitate 

comercială, ci pur şi simplu am vrut să rămână ceva în urma mea", explică Ioana. 

Fata şi-a păstrat ambiţia şi după ce a ajuns la liceu. Acum e elevă în clasa a X-a la Colegiul Naţional 

Emanuil Gojdu, la profilul mate-info, intensiv informatică, şi deşi are destule de învăţat pentru şcoală, s-a 

făcut deja... profesoară. Din primăvara acestui an oferă lecţii de engleză pentru copiii din centrele de 

plasament din Bihor, adunând deja peste 300 de ore de voluntariat. Fără să aştepte ca cineva să-i 

răsplătească în vreun fel efortul! 

Lecţii în orfelinate 

Ideea predării limbii engleze pentru orfani i-a venit când a aflat de proiectul "Engleză pentru viaţă" al 

Asociaţiei Shakespeare School pentru Educaţie, în cadrul căruia voluntarii acestei organizaţii dau ore de 

engleză în centrele de plasament din Bucureşti. Ioana a vrut ca şi micuţii din orfelinatele bihorene să aibă 

parte de asta, aşa că împreună cu profesoara Andrada Marinău a învins birocraţia specifică sistemului de 

protecţie a copilului şi a găsit şi alţi tineri dornici să se implice în proiect. "În primăvară, când am început 

lecţiile, eram 32 de voluntari. Acum suntem 56", spune Ioana, bucuroasă că şi alţi tineri îi împărtăşesc 

visele. 

Voluntarii s-au împărţit în grupe şi, după un orar bine stabilit, predau engleză în 14 orfelinate. În acest an, 

peste 200 de copii au învăţat de la ei engleză, dar nu numai, căci tinerii predau şi noţiuni de ecologie ori 

despre folosirea în siguranţă a internetului. Special pentru aceste lecţii, Ioana şi o colegă a sa, Cătălina 

Teodora Ionescu, au scris două cărţi ce servesc drept material didactic, îmbinând informaţiile cu jocuri şi 

desene. "Aceşti copii nu au nevoie neapărat de lecţii, ci de cineva care să aibă răbdare cu ei. Am întâlnit 

copii foarte deştepţi", spune Ioana.  

Cunoscută în toată ţara 

Tânăra a înfiinţat Centrul Judeţean pentru Voluntariat Bihor, astfel că fiecare persoană care vrea să fie de 

ajutor beneficiază de un contract încheiat, iar orele petrecute în serviciul altora li se contabilizează ca 

experienţă profesională. 

Pentru întreaga activitate din acest an, Ioana a fost nominalizată la categoria Voluntarul Anului în 

Educaţie, în cadrul Galei Naţionale a Voluntarilor, un eveniment menit să-i premieze simbolic pe cei care 

îşi dedică timpul liber semenilor. A fost cea mai tânără persoană nominalizată, singura orădeancă şi, de 



altfel, singura elevă. N-a câştigat premiul cel mare, dar s-a ales cu premiul de popularitate, primind mii de 

voturi de susţinere pe internet. "Pentru mine a fost o onoare", a spus Ioana, bucuroasă că eforturile i-au 

fost apreciate. 

Deşi nu mai rămâne cu timp liber aproape deloc, tânăra spune că îşi va continua munca benevolă dedicată 

celor din jur. "Mereu am vrut să fac lucrurile în aşa fel încât să nu fiu un simplu cetăţean, ci unul care 

reacţionează şi care îi face şi pe alţii să reacţioneze", explică ea. Dacă tot mai mulţi tineri îi vor urma 

exemplul, în mod cert lumea va fi un loc mai bun... 

Adriana Totorean  

 

Apariţie în Adevărul 

 

Profesor la 16 ani, în centrele de plasament:  

„Este minunat să văd licăririle din privirile lor, să ştiu că am aprins o rază de lumină în viaţa lor” 

Sursa: http://adevarul.ro/locale/oradea/profesor-16-ani-centrele-plasament-este-minunat-vad-licaririle-

privirile-lor-stiu-aprins-oraza-lumina-viata-lor-1_54ce4bee448e03c0fd2d9c56/index.html 

Elevă în clasa a zecea la cel mai bun colegiu din Oradea, Ioana Dziţac (16 ani), a ales să-şi petreacă 

timpul liber într-un mod mai inedit. Predă limba engleză copiilor din centrele de plasament ce aparţin 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor. 

În Extemporalul despre ea însăşi, Ioana Dziţac, elevă în clasa a zecea la Colegiul Naţional “Emanuil 

Gojdu” din Oradea, a scris: “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. Am 

încercat să construiesc în interiorul meu o astfel de lume şi, am reuşit, iar acum, prin intermediul 

voluntariatului, alături de toţi cei implicaţi în activităţi de voluntariat, încercăm, acţionând, să contribuim 

la făurirea unei lumi mai bune, mai frumoase, mai sincere, a unei lumi ideale”. 

Tânăra din Oradea susţine că  este onorată să trăiescă şi să potă acumula cunoştinţe, să poată asculta, 

acţiona, iubi, privi cerul albastru, soarele alunecând după linia orizontului sau stelele licărind şi se simte 

fericită, împlinită să ştie că poate transmite, cu puterea tinereţii şi a minţii sale, dintre cunoştinţele 

acumulate până acum, celor din jurul ei. 

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" 

Teacher pentru copiii speciali 

A ajuns să fie teacherul elevilor din centre după ce şi-a exprimat dorinţa către Asociaţia Shakespeare 

School pentru Educaţie de a extinde proiectul lor, ’’Engleză pentru viaţă’’ în Bihor. Asociaţia a răspuns 

prompt şi cu mare deschidere provocării ei. 

http://www.ebihoreanul.ro/contact/Adriana%20Totorean#redactia_form
http://adevarul.ro/locale/oradea/profesor-16-ani-centrele-plasament-este-minunat-vad-licaririle-privirile-lor-stiu-aprins-oraza-lumina-viata-lor-1_54ce4bee448e03c0fd2d9c56/index.html
http://adevarul.ro/locale/oradea/profesor-16-ani-centrele-plasament-este-minunat-vad-licaririle-privirile-lor-stiu-aprins-oraza-lumina-viata-lor-1_54ce4bee448e03c0fd2d9c56/index.html
http://adevarul.ro/locale/oradea/povestea-impresionanta-sotilor-crainic-bihor-alina-radu-dau-lectie-frumoasa-omenie-parinti-suta-copii-abandonati-spitale-1_54a25727448e03c0fd27ecda/index.html


“Mi s-a propus să coordonez acest proiect la nivelul judeţului, dar, pentru că sunt minoră, s-a dorit să 

existe şi un adult, de preferinţă profesor de engleză, care să mă ajute la coordonarea proiectului, mai ales 

pentru partea birocratică şi de selecţie a voluntarilor. Am reuşit să o abordez pe doamna şef lucrări doctor 

Andrada Marinău de la Universitatea din Oradea, cu care începusem o colaborare frumoasă şi fructuoasă, 

dânsa a acceptat cu mare drag şi astfel am reuşit să înfiinţăm împreună centrul judeţean de voluntariat al 

proiectului, iar, prin intermediul voluntarilor selectaţi cu mare atenţie, am început să încercăm să 

schimbăm viitorul copiilor din centrele sociale, prin predarea de ore nonformale de limba engleză, orele 

punând accentul pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale, prin stimularea încrederii în forţele proprii, a 

capacităţii de concentrare şi a abilităţilor sociale, de relaţionare şi comunicare”, povesteşte Ioana. 

Proiectul a fost primit cu interes, mai ales că prin intermediul obiectivelor acestuia, beneficiarii direcţi, 

copiii din centrele sociale, nu au decât de câştigat. 

"Jocul poate fi o treaptă preţioasă în scara cunoaşterii, în special în copilărie" 

Jocul, o treaptă preţioasă în scara cunoaşterii 

Chiar dacă acum este profesorul elevilor din centre, Ioana recunoaşte că nu şi-ar dori să practice această 

meserie. “Sincer, nu-mi doresc să devin profesoară, dar recunosc că am un har pedagocic, metodic destul 

de bine conturat, probabil moştenit de la părinţii mei, cadre didactice universitare şi dezvoltat prin prisma 

participărilor mele la diverse simpozioane şi şcoli de vară pe teme educaţionale. Iar, faptul că am 

considerat că jocul poate fi o treaptă preţioasă în scara cunoaşterii, în special în copilărie, cred că a 

constituit un plus, un atu în cadrul activităţilor ce le-am desfăşurat până la acest moment”, ne-a mărturisit 

Ioana. 

Activităţi educaţionale de informare şi predare desfăşoară încă din anii de debut în gimnaziu, din 

momentul în care a început să conceapă diverse jocuri cu informaţii referitoare la matematică, ecologie, 

astronomie, pentru cărţile sale sau pentru diverse prezentări în cadrul unor simpozioane. Astfel testa şi 

făcea statistici despre performanţele jocurilor respective în cadrul unor activităţi la clasele mai mici, 

colaborarea cu copiii fiind extrem de eficientă şi binevenită. 

Deşi are doar 16 ani, portofoliul professional al Ioanei este unul impresionat. Doar în 2014, Ioana a predat 

limba engleză prin joc în centrele sociale pe parcursul a două module, modulul de primăvară şi toamnă 

2014, a coordonat cursurile ‘’Dezvoltarea personală prin comunicare”/ ‘’Educaţie juridică’’ - 9-10 aprilie 

2014, iniţierea şi desfăşurarea activităţilor: „Micuţul netăţean”, organizată cu ocazia Zilei Internaţionale a 

Siguranţei pe Internet - 11.02.2014, „Math in English, Math for Future”- 7 aprilie 2014, „Împreună pe 

eco-treptele unei vieţi mai frumoase!”- 8 aprilie 2014, „Povestea unei călătorii printre stele şi galaxii”, 

activitate desfăşurată în Luna Mondială a Astronomiei şi cu ocazia Zilei Internaţionale a Astronomiei 

(10.05.2014) – 30.04.2014, etc. 

“Am avut bucuria să predau în 2014 unor copii dintr-o şcoală internaţională de elită, precum şi unor copii 

din centre sociale aparţinând DGASPC Bihor. Pentru mine toţi aceşti copii sunt deosebiţi, am întâlnit în 

ambele părţi copii cu grade de inteligenţă extraordinară, dornici să înveţe lucruri noi, dornici de 



comunicare, socializare, copii cu zâmbete pe buze, încrezători în ziua de mâine. Am avut bucuria să-i 

vedem interpretând momente deosebite de spectacol – cântece, dansuri, piese de teatru, etc – în cadrul 

spectacolului caritabil de Crăciun - Colinde din suflet, pentru suflet, cu suflet. Trăiesc clipe extraordinare 

alături de aceşti copii. Este atât de minunat să văd licăririle din privirile lor, să citesc fericirea pe chipul 

lor, să ştiu că am aprins o rază de lumină în viaţa lor, că pot împărtăşi din cunoştinţele mele, primind ceva 

nepreţuit în schimb: stări şi trăiri înălţătoare - îmbrăţişări calde, zâmbete pe buze, nostalgia despărţirii cu 

promisiunea şi bucuria revederii”, mărturiseşte Ioana. 

"Voluntariatul reprezintă o mică parte din contribuţia fiecărui voluntar la crearea unei lumi mai bune, 

mai sincere, mai frumoase" 

Voluntariat la orice vârstă 

A întâlnit copii extrem de inteligenţi, care pot urma astfel de şcoli, doar că trebuie încurajaţi permanent, 

trebuie să li se dea exemple de colegi de-ai lor mai mari care au reuşit, şi este de părere că trebuie 

dezvoltată partea de consiliere psihologică, care să le dezvolte încrederea de sine. 

Ioana face voluntariat din clasa a V-a, primele mari proiecte la care a lucrat fiind în domeniul ecologic. 

Cum este o iubitoare de natură şi mult verde, a considerat că poate să-şi aducă eficient aportul în acest 

domeniu; apoi, a urmat un sumum de alte proiecte de voluntariat în diverse alte domenii. Consideră că 

voluntariatul se poate face la orice vârstă. 

“Pentru mine, voluntariatul reprezintă o mică parte din contribuţia fiecărui voluntar la crearea unei lumi 

mai bune, mai sincere, mai frumoase. Se spune că puterea schimbării stă în mâinile noastre, iar pentru a 

produce o schimbare trebuie să acţionăm! Asta încerc să fac şi eu”,afirmă Ioana. 

Dorinţa de schimbare o  face să creadă în voluntariat. Susţine că voluntariatul te transformă într-o 

persoană conştientă de mai multe aspecte reale ale lumii ce ne înconjoară. De asemenea, consideră că 

implicarea în activităţi de voluntariat dezvoltă o serie de abilităţi şi competenţe sociale, cum ar fi de 

exemplu solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul civic şi responsabilitatea socială. 

Cel mai popular voluntar din România 

Primul modul la centre a fost demarat cu 32 de voluntari elevi şi studenţi, al doilea modul l-a continuat cu 

56, nefiind nevoie de apel la voluntariat. 

“Tinerii mă caută personal, îşi doresc să facă parte din acest proiect, îşi doresc să ajute. Voluntarii noştri 

au o educaţie aleasă şi mai mult, sunt sensibili, tineri cu un suflet deosebit, pe care acest proiect i-a 

determinat să aprecieze parcă mai mult ceea ce viaţa le-a oferit lor. Ceea ce mă bucură e că majoritatea 

continuuă să activeze în acest proiect de la un modul la celălalt, ceea ce pot spune că a dat naştere la o 

frumoasă familie a CJV BH din cadrul proiectului”, spune Ioana. 

De curând a câştigat premiul de “Cel mai popular voluntar din România”, un premiu care o onorează, 

fiind nominalizată pentru Gala Naţională a Voluntarilor, la categoria Voluntarul anului în domeniul 

educaţiei. 



“Ştiam din start că este o categorie extrem de grea şi recunosc că şansele mele erau mai mari la categoriile 

Voluntarul anului junior (sub 17 ani) sau Voluntarul anului în domeniul Tineret. Dar, mi-am zis că pentru 

realizările personale în domeniul educaţiei de până acum este o mare realizare pentru mine această 

nominalizare, iar faptul că am obţinut distincţia de Finalistă în Gala Naţională a Voluntarilor 2014, fiind 

cea mai tânără dintre finalişti la această categorie, a fost un lucru extraordinar. De asemenea, Asociaţia 

Shakespeare School pentru Educaţie mi-a acordat Diploma de Supervoluntarul anului 2014, ceea ce m-a 

cuprins de emoţie”, spune Ioana. 

A obţinut Premiul Publicului pentru cel mai votat voluntar al anului 2014, distincţie acordată pentru 

merite deosebite în cadrul activităţilor de voluntariat. Acest premiu a fost drept o răsplată, o recunoaştere 

faţă de întreaga sa activitate în domeniul voluntariatului şi va ocupa mereu un loc special în sufletul ei. 

Şase cărţi 

Ioana este o tânără foarte talentată. Până acum, a scris o colecţie de “Trepte matematice” pentru clasele 

V-VIII, iar alături de o prietenă de-a ei am editat 2 cărţi de colorat, însoţite de informaţii şi jocuri anexate, 

în format bilingv (română-engleză) în domeniile siguranţei on-line şi ecologiei, destinate copiilor, 

inclusiv gimnaziştilor. Aceste şase cărţi le consideră dintre cele mai frumoase şi eficiente realizări 

personale. 

“Am urcat treptele cunoaşterii cu demnitate şi mândrie şi, ajungând 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. Şi aici mă refer la treptele matematice, la eco-treptele, astro-treptele şi 

treptele siguranţei on-line pe care le-am lăsat în urma mea colegilor. 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”. Niciun urcuş nu este uşor, dar după ce ai urcat câteva trepte, nu ţi se pare că a fost 

chiar atât de greu. Bucuria de a fi reuşit se amplifică, dacă îi poţi ajuta şi pe cei din urma ta să urce mai 

uşor, împărtăşindu-le din experienţa ta. În acest mod, acolo sus, pe piscurile înalte ale înţelegerii şi 

cunoaşterii, nu vei suferi de singurătate, ci te vei bucura că ai cu cine împărtăşi acumulările tale”, spune 

Ioana 

Punte între generaţii 

Ea susţine că a încercat să stabilescă o punte între generaţii, ajutându-şi colegii mai mici pentru o cât mai 

bună informare, pentru o cât mai corectă dezvoltare personală, prin informare, desen şi joc. 

Tinerei din clasa a zece îi  place să privescă şi să asculte cum valurile mării cântă, dansează şi lovesc 

stâncile de pe mal, apoi se întind parcă relaxându-se pe nisipul umezit al ţărmului. Îi place să privescă în 

jur şi să citescă fericirea pe chipul celor pe care-i vede, iar privirile sau gesturile lor să dezvăluie 

sentimente de iubire. Adoră să păşesc în viaţă cu licăriri în ochi, cu zâmbete pe faţă şi scopuri măreţe în 

inimă. Îi place să nu se uite după furtuni, ci să se bucur de lumina Soarelui. Iubeşte excursiile în aer liber, 

bulevardele, oraşele, cafenelele, muzica, sportul, oamenii, iubeşte şi preţuieşte viaţa, în general. Adoră să 



caut şi să găsesc fericire în fiecare zi, să mulţumească pentru fiecare nouă dimineaţă, pentru sănătatea ei, 

a celor dragi, a planetei sufletului meu şi a planetei pe care m-am născut. 

În schimb, o întristează despărţirile şi cuvintele de rămas bun, precum şi faptele necugetate, neglijenţele şi 

răutăţile oamenilor. 

“Poţi învăţa oriunde, chiar la nivel de excelenţă” 

Dacă e să privească spre viitor, Ioana îşi doreşte să urmeze studiile universitare în domeniul Computer 

Science, Informatics sau IT Business şi o profesie aferentă acestor studii, în funcţie de specializarea la 

care va intra. Ca un job suplimentar, i-ar plăcea să devină un om al televiziunii, să aibe o emisiune de care 

să se ocupe personal. Se gândeşte să urmeze o facultatea în străinătate, atât pentru o altfel de experienţă, 

cât şi pentru că au o altfel de abordare faţă de studenţi. 

“Dacă îţi doreşti cu adevărat să înveţi, poţi învăţa oriunde, chiar la nivel de excelenţă.  Am cunoscut 

profesori universitari români şi chinezi care predau în SUA şi am stat de vorbă cu ei. Am fost deja la două 

şcoli de vară în SUA. America nu este doar o altă ţară, este o altă lume, lumea spiritului liber, unde eşti 

apreciat pentru ceea ce faci, este lumea care cred că mi se potriveşte”, spune Ioana. 

În privinţa sistemului de învăţământ din România, Ioana este de părere că acesta nu ţine pasul cu 

dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei. 

“Noi învăţăm azi ceea se aplica ieri, nici măcar nu învăţăm ceea ce se aplică azi, dar când vom învăţa 

ceea ce se va aplica mâine? La şcoală se pune în continuare accentul pe aspectul informativ, pe memorie 

şi nu pe aspectul formativ, pe formarea deprinderilor de a învăţa în mod independent. Pentru că asta va 

trebuie să facă generaţia noastră în viitor, să înveţe toată viaţa. Dar nu vom putea sta în şcoală toată viaţa, 

va trebui să învăţăm singuri. Computerul şi Internetul sunt tehnologii extrem de utile în învăţare, dar încă 

nu li acordă locul şi rolul potrivit. Sunt încă profesori care ingnoră total valenţele tehnologiilor moderne”, 

afirmă Ioana 

În opinia ei, rezultatele excelente la olimpiadele naţionale şi internaţionale nu se datorează sistemului de 

învăţământ. E vorba de elevi excelenţi care au întâlnit profesori şi mentori potriviţi. Există mulţi profesori 

bine pregătiţi în disciplina lor, dar care ca dascăli şi mentori nu excelează. 

“Am citit undeva că Alexandru Macedon l-a avut ca dascăl şi mentor pe Aristotel. A rămas cunoscut sub 

numele de Alexandru Cel Mare, dar nu oricine are norocul ăsta. Dar nu trebuie să te cheme neapărat 

Aristotel ca să fii un dascăl şi un mentor bun. De exemplu, poate să te cheme Banciu. Ion Banciu a fost 

profesorul de matematică din liceu a lui  Dan Barbilian (Ion Barbu). Celebrul matematician şi poet a 

afirmat după mulţi ani : ”A fost maestrul, omul care m-a format, de la care am învăţat esenţialul. Ceilalţi 

profesori de matematică, inclusiv cei de la Universitate, nu m-au învăţat, m-au informat. Banciu însă, mi-

a trecut simţul lui de rigoare, mi-a sădit afectul matematic, emoţia în faţa frumuseţii unei teoreme şi 

patima cercetării, fără de care nu poţi fi matematician.” Am avut şi eu şansa de a cunoaşte şi colabora cu 

un dascăl minunat, care a devenit în timp, mentorul meu, este vorba de doamna Dorina Szatmari”, ne-a 

mărturisit Ioana.                                                                                                              de Claudia Bonchiş 

http://adevarul.ro/profil/5_50a3856c564fa8e2961b13fc


Apariţie pe Orădeni, Aşa da... 

 

Orădeni, așa da…Ioana Dziţac 

Sursa: http://www.oradeainimagini.ro/oradeni-asa-da/oradeni-asa-da-ioana-dzitac/ 

 

 

O.î.I. Te rog să ne spui cine ești și cu ce te ocupi. 

I.D. Mă numesc Ioana Dziţac şi sunt elevă în clasa a X-a la specializarea matematică informatică – 

intensiv informatică din cadrul Colegiului Naţional “Emanuil Gojdu’’ Oradea. Aş dori să precizez că mă 

simt extrem de norocoasă pentru oportunităţile pe care viaţa mi le-a oferit până acum, părinţii mei 

deosebiţi, cadre didactice universitare, ocupând un rol central în viaţa mea, ei ghidându-mi paşii şi 

sprijinindu-mă în toate demersurile mele. Pe lângă aspectele cotidiene legate în mare parte de şcoală, am 

participat şi particip cu succes la foarte multe olimpiade, concursuri şcolare şi extraşcolare, conferințe și 

simpozioane, şcoli de vară internaţionale, am iniţiat/organizat diverse activităţi educaţionale, am 

coordonat diverse cursuri, m-am implicat în foarte multe proiecte, precum şi în structuri de conducere ale 

unor organizaţii, toate acestea contribuind la dezvoltarea şi valorificarea cu succes a unor calităţi, precum: 

comunicare excelentă, capacitate organizatorică deosebită, fire sociabilă, deschidere spre dialog şi 

interrelaţionare, spirit competitiv, gândire logică, ambiție, muncă în echipă, putere de argumentare, 

comportament etic, calități de leadership. Cuvintele cheie care mă caracterizează şi mă ajută în călătoria 

mea prin viaţă sunt zbor, înălţimi, vise, trepte, cuvinte pe care le corelez mereu cu marile mele pasiuni şi 

realizări de până acum în domeniile matematică, ecologie, informatică şi tehnologia informaţiei, 

astronomie, mentorat, voluntariat. 

http://www.oradeainimagini.ro/oradeni-asa-da/oradeni-asa-da-ioana-dzitac/


O.î.I. Cum arată o zi obișnuită în viața Ioanei Dzițac? 

I.D. Aş dori să fac referire distinctă la: 

– o zi obişnuită din timpului anului şcolar, în care merg la şcoală, iar timpul rămas din ziua respectivă îl 

aloc învăţatului/temelor/cititului, sportului şi voluntariatului, iar dacă-mi mai rămâne timp, vizionării unui 

documentar ştiinţific sau film, respectiv 

– o zi din timpul vacanţelor, în care mă bucur din plin de viaţă: mă relaxez, fac sport, vizionez 

documentare, citesc, particip la şcoli de vară internaţionale, dar mai presus de toate vizitez diverse colţuri 

ale lumii din dorinţa de a cunoaşte persoane minunate, locuri de vis, culturi şi mentalităţi noi, toate 

acestea încărcându-mă pozitiv. 

 

O.î.I. Ce o determină pe o tânără de vârsta ta să dorească să lase ceva în urma ei? 

I.D. Voi face referire la câteva paragrafe pe care le-am scris într-un articol cu care am câştigat în 2014 

premiul I la un simpozion internaţional în educaţie: 

De mică visam că zbor printre arbori, spre ceruri; de mică iubesc tot ceea ce se înalţă; de mică 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; 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 şi, 

ajungând 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. Şi aici mă refer la treptele 

matematice, la eco-treptele, astro-treptele şi treptele siguranţei on-line pe care le-am lăsat în urma mea 

colegilor. 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”. 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. 

 

O.î.I. Când privești tinerii din jurul tău, ce trăsături de caracter preponderente vezi? 

I.D. Dintre trăsăturile de caracter pe care le văd la tinerii din mediile în care eu îmi petrec timpul, aş 

aminti: creativitatea, politeţea, perseverenţa, curajul, rezistenţa, cinstea, demnitatea, responsabilitatea, 

solidaritatea, toleranţa, altruismul, hărnicia, voinţa, etc. Există însă şi tipuri de trăsături de caracter ale 

unor tineri care mie personal îmi displac, motiv pentru care aş dori să nu le amintesc. 

 

O.î.I. Care sunt visele tale la momentul actual? 

I.D. Dacă ar fi să mă refer la anul 2015, visele pentru acest an ar fi să performez la învăţătură, să-mi duc 

la bun sfârşit proiectele începute şi, de ce nu, să mă implic, dacă timpul îmi va permite, şi în alte proiecte; 

deasemenea, aştept ca visele referitoare la participările la proiectele, şcolile de vară sau conferinţele din 



2015 să devină realitate şi astfel, să pot vizita capitale ale UE, precum şi Parlamentul European de la 

Strasbourg în martie, alături de colegi de-ai mei gojdişti şi profesorii coordonatori, în cadrul proiectului 

câştigat de către noi, „Europe thinks! Europe acts! Europe wins!”, să vizitez China, Suedia în cadrul unor 

şcoli de vară şi Brazilia în cadrul unei conferinţe internaţionale. 

Din 2016 îmi voi concentra pregătirea pentru a urma studiile în domeniul Computer Science, Informatics 

sau IT Business şi voi încerca în acest sens pe viitor să aplic la una dintre universităţile din SUA şi/sau 

din UE. Îmi doresc să devin un om de succes într-unul dintre domeniile amintite. Ca ţintă mai îndepărtată 

îmi doresc întemeierea unei familii frumoase şi, toate acestea, însoţite de multă sănătate. 

 

O.î.I. Cum a început implicarea ta în voluntariat? 

I.D. Am început voluntariatul de la aproximativ 10 ani; avantajul meu în implicarea mea în diverse 

activităţi/proiecte de voluntariat a constat în faptul că încă de la acea vârstă mă descurcam foarte bine în 

operarea la calculator, aşa încât în decursul clasei a VI-a am reuşit să obţin certificările ECDL Complet şi 

Web Starter; informaţiile obţinute, aptitudinile dobândite în pregătirea obţinerii acestor certificări mi-au 

fost de un real folos în activităţile ce a urmat să le desfăşor de la scriere de cărţi, articole, la realizarea de 

afişe, pliante, ppt-uri, grafice Excell – statistici, atât de utile în derularea unor proiecte; la aceste 

certificări am mai adăugat şi cunoştinţele mele în asamblarea de montaje audio-video. Bineânţeles că 

profesorii care desfăşurau proiecte, activităţi mă implicau imediat, reuşind astfel să mă afirm şi, la rândul 

meu, să prezint cu diverse ocazii public în cadrul unor şedinţe, a unor raportări de proiecte, sintezele 

acestora. 

Proiectele de debut în voluntariat au fost cele din domeniul ecologic şi, amintesc în acest sens: Proiecte 

Eco, Vara Eco! – concurs video, Concursul Național Click pe verde – Premiul III pentru filmul video 

“Cod verde în Pădurea Neagră”, 2010, Proiectului Dreptunghiul verde Nufărul – 2010, Programul 

Mondial Eco- Şcoala / Proiectul Naţional Eco-Şcoala 2010-2013 – proiect în care am desfășurat și 

coordonat activități de voluntariat ecologic în calitate de Preşedintă a Comitetului Eco-Agenţilor Şcolii 

Gimnaziale „Nicolae Bălcescu“ Oradea şi mai mult am realizat şi prezentat raportarea finală pentru 

obținerea în 2013 a Steagului verde şi a titlului de „Eco-Şcoală” pentru Școala Gimnazială „Nicolae 

Bălcescu” Oradea ; în cadrul aceluiaşi program am participat la diverse simpozioane naţionale eco la care 

am obţinut premii şi certificări de recunoaştere a meritelor Pro Eco! Am mai fost implicată într-un Proiect 

de strângere de fonduri care au fost donate cu ocazia sărbătorilor de iarnă unor copii bolnavi de 

 sindromul Down din Oradea, 2011. 

Pe lângă aceste proiecte de voluntariat, aş aminti şi un alt tip de activităţi de voluntariat realizate sub 

coordonarea mentorului meu, d-na Dorina Szatmari: 

– colecţia Trepte matematice – scrierea celor 4 cărţi o consider tot o activitate de voluntariat, deoarece s-a 

desfăşurat în orele mele libere din timpul anilor de gimnaziu sau din vacanţe, cărţile fiind dedicate 

colegilor mei mai mici, cărora am încercat să le transmit frumuseţile matematicii, aplicabilitatea ei, 

matematica transmisă de la copil la copil, matematica privită cu ochi de copil ; 



– Activitatea ‘’Spre înălţimi împreună’’ în care îmbrăcată într-un costum de pilot american, am coordonat 

o activitate la două clase cu referire la avioane, piloţi, construcţia şi lansarea avioanelor ; 

– Simpozionul ‘’Descoperă matematica altfel’’ pe care l-am organizat împreună cu d-na profesoară 

Szatmari şi la care am avut-o ca invitat de onoare pe d-na prof. univ. dr. Ioana Moisil, nepoata 

remarcabilului Grigore C. Moisil, simpozion în cadrul căruia am încercat să le arătăm elevilor şi tuturor 

celor prezenţi frumuseţile şi aplicabilităţile matematicii în artă, astronomie, cântece, poveşti, etc. 

În anii de liceu am început să fac voluntariat în cadrul: 

– Proiectului ’’Engleză pentru viață’’, în cadrul căruia urmărim să schimbăm viitorul copiilor din centrele 

sociale aparţinând DGASPC BH, prin ore nonformale de limba engleză; 

– Proiectului ‘’Europe Direct’’ din cadrul Centrului de Informare Europe Direct Oradea, centru 

aparținând rețelei Europe Direct a Comisiei Europene, în care iniţiez, organizez sau coordonez diverse 

activităţi, cursuri, dintre care amintesc în 2014: „Micuţul netăţean’’, “Math in English, Math for Future! 

“, Povestea unei călătorii printre stele și galaxii”; deasemenea am pregătit materiale necesare pentru 

activitatea Ziua Europei, am participat la organizarea grupurilor de lucru la Conferința Europa: de la Jean 

Monnet la globul player dedicată tinerilor europeni, etc. 

– Global Confederation of Romanian Students (GCRS) şi GCRS TV, unde deţin funcţia de Director 

General Departament IT România şi mă ocup de întreţinerea site-ului organizaţiei, precum şi de realizarea 

altor solicitări adresate departamentului, etc. 

 

O.î.I. De ce îți găsești plăcerea în a-i pune pe alții deasupra ta oferindu-le timpul și ajutorul tău? 

I.D. Deoarece, 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. Am încercat să 

construiesc în interiorul meu o astfel de lume şi, am reuşit, iar acum, prin intermediul voluntariatului, 

alături de toţi cei care sunt implicaţi în activităţi de voluntariat, încercăm, acţionând, să făurim o astfel de 

lume, mai bună, mai sinceră, mai frumoasă. 

 

O.î.I. Ce este înțelepciunea? 

I.D. Consider că drumul spre înţelepciune trece prin date, informaţii, cunoaştere, conştiinţă; înţelepciunea 

este cea care îţi spune ce să faci cu toate acestea, ca să fii împăcat cu ceea ce ai. Înţelepciunea este drumul 

spre interiorul tău, care trebuie armonizat cu ceea ce te înconjoară. Anticii considerau înţelepciunea ca 

fiind cea mai aleasă comoară a omului. 

Aş da exemple de doi înţelepţi: înţeleptul Solomon biblic şi înţeleptul Solomon Marcus din zilele noastre, 

pe care am avut bucuria să-l cunosc şi ale cărui scrieri le citesc ori de câte ori am timp, mai ales cele 

legate de punctele de vedere ale dânsului despre sistemul de învăţământ românesc, pe care le împărtăşesc. 

 



O.î.I. Vorbește-ne despre Centrul Judeţean pentru Voluntariat Bihor pe care înțelegem că l-ai înființat. 

I.D. Da, este vorba despre Centrul Județean de Voluntariat Bihor din cadrul Proiectului ’’Engleză pentru 

viață’’, coordonat la nivel judeţean de către subsemnata, alături de d-na şef lucrări doctor Andrada 

Marinău cu spijinul deosebit al DGASPC BH, iar la nivel naţional de către Asociaţia Shakespeare School 

pentru Educaţie, asociaţie care mi-a acordat Diploma de Supervoluntarul anului 2014 şi m-a nominalizat 

în 2014 pentru Gala Naţională a Voluntarilor, unde am obţinut 2 distincţii extrem de importante pentru 

mine: Premiul Publicului pentru cel mai votat voluntar al anului 2014 acordat în cadrul Galei Naţionale a 

Voluntarilor de către Federaţia organizaţiilor care sprijină dezvoltarea voluntariatului în România, 

distincţie acordată pentru merite deosebite în cadrul activităţilor de voluntariat şi distincţia de Finalistă în 

Gala Naţională a Voluntarilor 2014, Secţiunea Voluntarul anului în educaţie, Bucureşti, 12.12.2014. 

În urmă cu aproximativ un an am realizat demersurile necesare înfiinţarii acestui centru de voluntariat şi 

aducerii proiectului în judeţul nostru; în mai puţin de un an consider că, pe lângă orele de predare a limbii 

engleze în centrele sociale, am realizat lucruri extraordinare pentru toţi beneficiarii proiectului, dintre care 

amintesc: 

– crearea unui cont pe platforma Moodle de monitorizare a actelor, informațiilor despre proiect pentru 

voluntarii centrului; 

– desfăşurarea a 2 module, modulul de primăvară şi modulul de toamnă din cadrul proiectului, la care au 

participat 32, respectiv 56 de voluntari elevi şi studenţi, module în cadrul cărora aproximativ 140 de copii 

din centrele sociale ale județului, cu precădere din Oradea, Beiuș, Tinca, Husasău de Tinca, au beneficiat 

de învățarea limbii engleze prin joc; 

– mediatizarea proiectului prin crearea paginii de Facebook care are în prezent peste 600 de like-uri, 

precum şi prin intermediul presei, televiziunii locale, a unor site-uri, pe YouTobe; 

– crearea a 2 materiale didactice (cărți cu jocuri anexate) în format bilingv, pe două teme stringente ale 

zilelor noastre: educație on-line și ecologie, precum şi o mapă şi un afiş personalizate ale centrului nostru 

de voluntariat; 

– realizarea Broșurii de impresii și mărturii a Centrului Județean de Voluntariat Bihor, care cuprinde o 

analiză a modulului de primăvară și o selecție de impresii ale voluntarilor participanți la acest modul; 

– realizarea activităţii Ce înseamnă a fi voluntar…, cu ocazia Zilei Educaţiei Nonformale; 

– iniţierea şi organizarea spectacolului caritabil de Crăciun – Colinde din suflet, pentru suflet, cu suflet…, 

din 16.12.2014, spectacol care a avut ca scop strângerea de fonduri și oferirea de cadouri (rechizite, 

dulciuri, fructe, jucării) copiilor din centrele sociale ale județului Bihor; acestui eveniment i s-a alăturat 

echipa de baschet masculin CSM U Oradea, care la începutul lunii decembrie a organizat înaintea 

debutului unui meci din liga naţională, acţiunea Pluşurile în teren, la care s-au mai adăugat şi rechizite 

şcolare; 

– deasemenea de-a lungul anului 2014, voluntari ai proiectului şi-au perfecţionat metodele de predare sau 

de limbă engleză, prin participări la diverse simpozioane, şcoli de vară, etc. 



Urmează un nou modul, modulul de primăvară, care va demara începând cu data de 09.02.1015 şi se va 

desfăşura pe parcursul semestrului II al anului şcolar, modul în care cunoştinţe, având la bază materialele 

realizate de voluntari de-ai noştri, despre siguranţa on-line, ecologie, astronomie, matematică în limba 

engleză vor fi transmise micuţilor din centrele sociale ale judeţului Bihor, şi, toate acestea, însoţite de 

dansuri, cântece, jocuri, piese de teatru. Aş dori să mulţumesc şi pe această cale tuturor celor care au 

susţinut proiectul nostru şi care ne-au sprijinit pentru a-l dezvolta la nivelul judeţului nostru atât de 

frumos de aproape 1 an. Aşteptăm cât mai multe persoane să se alăture demersurilor noastre şi pe viitor! 

 

O.î.I. Care sunt principalele domenii în care Oradea are nevoie de sprijin prin voluntariat? 

I.D. Este limpede că este nevoie de voluntariat în primul rând în domeniile în care societatea este 

vulnerabilă. Nu ştiu dacă aş putea spune cu exactitate care sunt principalele domenii unde ar fi nevoie de 

sprijin prin voluntariat în Oradea, dar pot spune că voluntariatul este bine să se desfăşoare în cât mai 

multe domenii – social, educaţional, cultural, civic, ecologic, sănătate, etc, deoarece întotdeauna este 

nevoie de diverse actualizări, de ceva nou, de ajutor, în orice domeniu. Personal, îndemn la voluntariat în 

orice domeniu şi persoane de toate vârstele. Împreună, putem face minuni, putem contribui la schimbări 

numai în bine pentru comunitatea locală şi nu numai. 

 

 

 



RAPORTUL DE ACTIVITATE  

AL CENTRULUI JUDEȚEAN DE VOLUNTARIAT BIHOR DIN CADRUL 

PROIECTULUI ENGLEZĂ PENTRU VIAȚĂ 

MODULUL DE PRIMĂVARĂ  

februarie  - iunie 2015 

 

Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, 

să lucrezi împreună este succesul. (Henry David Thoreau) 

 

Proiectul Engleză pentru viață 

 

“Din dragoste pentru copii și din convingerea că o educație de calitate le poate schimba perspectivele, 

Asociația Shakespeare School pentru Educație a lansat proiectul Engleza pentru Viață. Engleza pentru 

Viață este un program amplu prin care asociația își propune să schimbe viitorul copiilor din medii 

defavorizate, prin ore nonformale de limba engleză. Învățarea prin metode nonformale are ca beneficiu, 

pe lângă acumularea informațiilor ce fac obiectul studiului, dezvoltarea personalității și formarea 

caracterului. 

Orele pun accentul pe dezvoltarea inteligenţei emoționale, prin stimularea încrederii în forțele proprii, 

a capacității de concentrare și a abilităților sociale, de relaționare și comunicare. Totodată, în cadrul orelor 

de limbă engleză vor fi promovate concepte, precum empatia, toleranța, spiritul de echipă, fair-play-ul, 

grija și respectul pentru cei din jur, adesea neglijate în educația copiilor cu oportunități reduse. [...]” – 

citat din prezentarea proiectului de către asociație. 

 

Premii, distincții ... 

 

Proiectul „Engleză pentru viață” a fost printre proiectele de voluntariat finaliste ale anului 2014 în 

domeniul educației din cadrul Galei Naţionale a Voluntarilor.  

Voluntarei proiectului, Dzițac Ioana, Asociația Shakespeare School pentru Educație i-a conferit 

Diploma de Supervoluntarul anului 2014 şi a nominalizat-o pentru Gala Naţională a Voluntarilor, unde a 

obţinut 2 distincţii extrem de importante: Premiul Publicului pentru cel mai votat voluntar al anului 2014 

acordat în cadrul Galei Naţionale a Voluntarilor de către Federaţia organizaţiilor care sprijină dezvoltarea 

voluntariatului în România, distincţie acordată pentru merite deosebite în cadrul activităţilor de 

voluntariat şi distincţia de Finalistă în Gala Naţională a Voluntarilor 2014, Secţiunea Voluntarul anului 

în educaţie, Bucureşti, 12.12.2014. 

De asemenea, Proiectul „Engleză pentru viață” a câștigat în 2013 European Language Label Award, 

premiul pentru inovație și originalitate în învățarea limbilor străine, acordat de Comisia Europeană. 

 



Cine suntem noi, ce am realizat și cui ne-am adresat? 

 

 Suntem voluntari ai Centrului Județean de Voluntariat Bihor din cadrul Proiectului Engleză pentru 

viață;  

 Am participat la modulul de primăvară 2015 al proiectului un număr de 59 de voluntari, elevi și 

studenți,  provenind de la Colegiul Național „Emanuil Gojdu" Oradea, Colegiul Național „Mihai 

Eminescu" şi Colegiul Național „Teodor Neş" Salonta, respectiv de la Universitatea din Oradea, 

alte cadre didactice şi angajaţi, toţi aceştia la un loc, sub coordonarea d-nei Andrada Marinău și a 

subsemnatei, Ioana Dzițac, deasemenea voluntare în cadrul proiectului;  

 Am desfășurat activități de voluntariat în cadrul proiectului, prin predarea limbii engleze 

discipolilor noștri, în număr de aproximativ 140 de copii din centrele sociale aparținând Direcției 

generale de asistență socială și protecția copilului Bihor, cu precădere din Oradea, Beiuș, Tinca, 

Husasău de Tinca;  

 Am predat limba engleză având la dispoziție materiale realizate de către noi, voluntarii, cum ar fi: 

cele 2 volume de carte în format bilingv în domeniul siguranţei on-line şi a ecologiei realizate în 

2014, materiale cu referire la matematică în limba engleză, precum şi materiale despre UE oferite 

de către Centrul de informare Europe Direct Oradea cu ocazia Zilei Europei, 9 mai 2015, etc; 

 La finele lui februarie şi la începutul lunii martie – au avut loc activităţi de confecţionare de 

mărţişoare şi felicitări pentru cei dragi, în cadrul activităţii: „De la mine pentru tine ”, cu ocazia 

zilelor de 1, 8 Martie; 

 În luna martie şi începutul lunii aprilie, am lansat şi desfăşurat activitatea „Donează din suflet, cu 

suflet, pentru suflet” care a avut şi un eveniment conex „Din compasiune pentru copii” – campanie 

de strângere de dulciuri (ouă kinder, iepuraşi de ciocolată), jucării, jocuri, hăinuţe, care au fost 

donate copilaşilor cu ocazia sărbătorilor pascale şi a zilei copilului; s-au adunat zeci de saci de 

hăinuţe, jucării, rechizite, dulciuri, fructe, etc; 

 Subsemnata am organizat activităţi de promovare a voluntariatului, astfel: 

o în cadrul Programului Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun! am organizat 

workshop-ul „Voluntariatul – un pas spre viitor”, 

o standuri de prezentare şi promovare a activităţilor de voluntariat cu prilejul Săptămânii 

Naţionale a Voluntariatului (11 – 17 mai 2015) în cadrul “Expo_BACStud 2015” ,  

Simpozionul Naţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești” 15.05.2015; 

o Tot în perioada 6 – 10 aprilie, în cadrul Programului Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai 

bun! am mai desfăşurat: 

 activitatea „Math in English, Math for Life!” – însuşirea unui limbaj matematic de bază în 

limba engleză prin joc; 

 confecţionarea de felicitări pentru cei dragi, în cadrul activităţii: „De la mine pentru tine” cu 

ocazia sărbătorilor pascale; 

http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwiTl6mk7oTGAhWG1hQKHd9gAEs&url=http%3A%2F%2Fwww.cnteodornes.ro%2F&ei=3Ql4VdO0J4atU9_BgdgE&usg=AFQjCNE09GSq51HTihsgelQyjN1H4or7eA&sig2=C7-VPT1eeBW8fIVJVfAX0A&bvm=bv.95039771,d.d24
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 colectarea, împachetarea şi donarea cadourilor copilaşilor în urma campaniei „Donează din 

suflet, cu suflet, pentru suflet”. 

 S-au realizat în cadrul acestui modul şi alte activităţi, precum:  

 în luna februarie, luna Siguranţei pe Internet – activităţi de informare despre tehnologia on-

line, despre oportunităţile si pericolele navigării pe Internet, prin intermediul materialelor 

(cărţi de colorat, jocuri, rebusuri), în format bilingv (română-engleză), realizate de voluntari ai 

proiectului; activităţile intitulate „Împreună…pentru un Internet mai bun! ” s-au desfăşurat sub 

egida: „Educaţie netăţenească timpurie/ Early netizen education”; 

 activitatea „Ce ştii tu despre Europa?” cu ocazia Zilei Europei – 9 mai; 

 activitatea „Să râdem şi să ne jucăm împreună” cu ocazia Zilei Internaţionale a copilului - 1 

iunie în cadrul căreia am cântat, dansat, ne-am jucat; 

 activităţi de informare despre mediul înconjurător prin intermediul materialelor (cărţi de 

colorat, jocuri, rebusuri), în format bilingv (română-engleză), realizate de voluntari ai 

proiectului; activităţile intitulate „Împreună…pentru o viaţă mai frumoasă! ”s –au desfăşurat 

sub egida: „Educaţie ecologică timpurie/ Early ecological education”, cu ocazia Zilei 

Mondiale a Mediului, 05.05.2015. 

 De asemenea voluntari ai proiectului și-au perfecționat și își perfecţionează continuu metodele de 

predare sau de limbă engleză, prin participări la diverse cursuri, activități, proiecte, workshop-uri, 

simpozioane, etc. 

 

Cum am promovat proiectul în județul nostru? 

 

 Pe lângă site-ul, pagina de Facebook, afișul de promovare și comunicatele de presă aparținând 

Asociației Shakespeare School pentru Educație 

 am întreținut pagina de Facebook a centrului județean de voluntariat Bihor, creată la debutul 

modulului de primăvară 2014: Proiectul Engleză pentru viață Bihor, care, până la acest moment, 

are peste 760 de aprecieri (like-uri); proiectul mai este promovat și pe pagina web personală a 

subsemnatei; 

 am distribuit afișe ale proiectului, precum și afișul și mapa de promovare ale centrului nostru de 

voluntariat în diverse locații; 

 de asemenea, subsemnata am promovat proiectul, la finele modulului de toamnă/începutul 

modulului de primăvară 2015 în cadrul interviurilor acordate la postul de televiziune Digi 24 

Oradea – la emisiunea Recrutat în Crișana, precum și în cadrul publicațiilor Adevărul, Bihoreanul, 

Orădeni,așa da..., OviDan etc; 

 am întreținut și menținut la zi platforma Moodle de monitorizare a actelor, informațiilor despre 

proiect pentru voluntarii centrului. 

 



Parteneri, colaborări, sponsori... 

 

 Aș dori să mulțumesc pentru a nu știu câta oară celor care ne-au fost alături în implementarea și 

dezvoltarea proiectului la nivel de județ și să nădăjduiesc într-o colaborare viitoare la fel de eficientă; 

astfel, aș aminti: 

 Asociația Shakespeare School pentru Educaţie, 

 Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Bihor, 

 Angajații și copiii din centrele sociale din Oradea, Beiuș, Tinca, Husasău de Tinca, 

 Universitatea din Oradea, 

 S.C. Cercetare Dezvoltare Agora S.R.L., 

 Agora International School, 

 Colegiul Național Emanuil Gojdu Oradea,  

 SC Metropolis SRL, 

 Digi 24 Oradea, 

 Bihoreanul, 

 Adevărul, 

 Ovidan,  

 Focus Studio Oradea, 

 firmele, oamenii de bine care au sponsorizat acţiunile caritabile 

 și alți sponsori care nu doresc să-și dezvăluie identitatea. 

Evident că din partea noastră există interes, deschidere și spre alte colaborări cu oricine își dorește o 

continuare a demersurilor noastre, o îmbunătățire a imaginii comunității în care locuim. 

 

Totodată mulțumiri... 

 

tuturor voluntarilor Centrului Județean de Voluntariat Bihor din cadrul Proiectului Engleză pentru 

viață, care au participat la modulul de toamnă din cadrul proiectului, adică: 

 

Coordonatoarelor: 

 Marinău Andrada (lect. dr. – Universitatea din Oradea) 

 Dziţac Ioana (elevă la Colegiul Național  “Emanuil Gojdu” Oradea) 

Angajaţilor: 

 Hoza Alina Felicia 

 Pop Sofia Graţiela 

 Dziţac Simona Mirela 

 

 



Studenţilor Universității din Oradea: 

1. Bogojel Lavinia  

2. Piroş Roxana  

3. Toduţ Mădălina  

4. Vlăduţ Cătălin  

5. Morar Dan  

6. Junc Roxana 

7. Târnăveanu Luana 

8. Brînduş Monica 

9. Cojocaru Anca 

10. Apostol Cerasela 

11. Trip Ioana 

12. Moldovan Cristina 

13. Varga Rudi 

14. Ghilea Larisa 

15. Sabău Roxana  

16. Mance Mădălina 

17. Mocuţa Mădălina 

18. Istrate Antonio 

19. Pantiş Andreea 

Elevilor : 

1. Ionescu Cătălina (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

2. Herman Celia (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

3. Neag Tudor (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

4. Deaconescu Horia (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

5. Agarici Alina (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

6. Velimirovici Lisa (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

7. Grama Tania (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

8. Gyorodi Diana (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

9. Gavris Daria (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

10. Curilă  Ştefania (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

11. Pintilie Paula (C. N. “Emanuil Gojdu”)  

12. Veronica Isai (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

13. Popovici Alexandra (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

14. Ardelean Tudor (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

15. Bănică Bianca (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

16. Țoc Teodora (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

17. Sălăjan Caius (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

18. Simu Tudor (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

19. David Popescu (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

20. Dume Sofia  (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

21. Mance Karina (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

22. Nistor Denise (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

23. Bodog Teodora (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

24. Bodog Ruxandra (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

25. Ilisie iulia (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

26. Juhasz Norbert (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

27. Iabloncsik Bianca (C. N. “Emanuil Gojdu”) 

28. Octavia Negruţi (C. N. “Mihai Eminescu”)  

29. Marinău Alexandra (C. N. “Mihai Eminescu”) 

30. Marinău Natalia (C. N. “Mihai Eminescu”) 

31. Pop Maria Clara (C.N. „Teodor Neş" Salonta) 

32. Barna Akos Richard (C.N. „Teodor Neş" Salonta) 

33. Rusanovchi Laura  (C.N. „Teodor Neş" Salonta) 

34. Antal Ştefania (C.N. „Teodor Neş" Salonta) 

35. Șinca Iulia (C.N. „Teodor Neş" Salonta) 

http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwiTl6mk7oTGAhWG1hQKHd9gAEs&url=http%3A%2F%2Fwww.cnteodornes.ro%2F&ei=3Ql4VdO0J4atU9_BgdgE&usg=AFQjCNE09GSq51HTihsgelQyjN1H4or7eA&sig2=C7-VPT1eeBW8fIVJVfAX0A&bvm=bv.95039771,d.d24
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwiTl6mk7oTGAhWG1hQKHd9gAEs&url=http%3A%2F%2Fwww.cnteodornes.ro%2F&ei=3Ql4VdO0J4atU9_BgdgE&usg=AFQjCNE09GSq51HTihsgelQyjN1H4or7eA&sig2=C7-VPT1eeBW8fIVJVfAX0A&bvm=bv.95039771,d.d24
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwiTl6mk7oTGAhWG1hQKHd9gAEs&url=http%3A%2F%2Fwww.cnteodornes.ro%2F&ei=3Ql4VdO0J4atU9_BgdgE&usg=AFQjCNE09GSq51HTihsgelQyjN1H4or7eA&sig2=C7-VPT1eeBW8fIVJVfAX0A&bvm=bv.95039771,d.d24
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwiTl6mk7oTGAhWG1hQKHd9gAEs&url=http%3A%2F%2Fwww.cnteodornes.ro%2F&ei=3Ql4VdO0J4atU9_BgdgE&usg=AFQjCNE09GSq51HTihsgelQyjN1H4or7eA&sig2=C7-VPT1eeBW8fIVJVfAX0A&bvm=bv.95039771,d.d24
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwiTl6mk7oTGAhWG1hQKHd9gAEs&url=http%3A%2F%2Fwww.cnteodornes.ro%2F&ei=3Ql4VdO0J4atU9_BgdgE&usg=AFQjCNE09GSq51HTihsgelQyjN1H4or7eA&sig2=C7-VPT1eeBW8fIVJVfAX0A&bvm=bv.95039771,d.d24


Ținte viitoare... 

 

 Continuarea proiectului cu modulul de vară 2015, care va demara începând cu luna iulie 2015 şi se 

va desfăşura pe parcursul vacanţei de vară, modul în care noţiunile de limba engleză vor fi însoţite 

de dansuri, cântece, jocuri, piese de teatru şi se vor desfăşura cu preponderenţă în aer liber, în 

mijlocul naturii; 

 Menținerea cât mai multora dintre voluntarii existenți ai proiectului și recrutarea de eventuali noi 

voluntari pentru completarea, reâmprospătarea echipei de lucru; 

 Realizarea de diverse materiale didactice, publicitare, comunicate de presă sau televizate, montaje 

audio-video, etc; 

 

În concluzie... 

 

 Am prezentat un material sintetic despre ceea ce a însemnat proiectul Engleză pentru viață la nivelul 

județului nostru prin prisma modulului de primăvară 2015, precum și din perspective viitoare; inițial mă 

gândisem la realizarea unei analize swot, dar am renunțat, chiar dacă mascat, am pus în evidență punctele 

tari și oportunitățile implementării și dezvoltării proiectului la nivel de județ; cât despre puncte slabe și 

pericole, nu spunem că nu vor exista, dar noi, o echipă extraordinar de tânără, dinamică, dornică de bun și 

frumos și cu suflete mărețe, cu siguranță vom reuși, împreună, să depășim orice obstacol sau să găsim 

soluții oricărei probleme care ne-ar pune în dificultate! 

 

Trimiteri către câteva link-uri de promovare a proiectului... 

 Pagina de Facebook: Asociația Shakespeare School pentru Educație ; 

 Pagina de Facebook: Proiectul Engleză pentru viață - Bihor ; 

 Pagina web personală pe care am promovat proiectul: http://dzitac.ro/ro/ioana/index  

 Bilanţul la un an de activitate, cu bucurie sufletească 

 La Şcoala Gimnazială Internaţională „Agora” - Voluntariatul nu are vârstă 

 http://dzitac.ro/files/simona/programBACStud2015.pdf 

 https://www.facebook.com/groups/423932604433686/ 

 Voluntarul anului 2014, la interviu 

 Adevărul - Profesor la 16 ani, în centrele de plasament: „Este minunat să văd licăririle din privirile 

lor, să ştiu că am aprins o rază de lumină în viaţa lor” 

 Digi 24 Oradea – Recrutat în Crișana: Cel mai popular voluntar din România; 

 E - Bihoreanul: Campioana bunătăţii: Orădeanca Ioana Dziţac este cel mai popular voluntar al 

ţării 

 Orădeni, așa da…Ioana Dziţac 

 

https://www.facebook.com/AsociatiaShakespeareSchoolPentruEducatie
https://www.facebook.com/englezapentruviatabihor
http://dzitac.ro/ro/ioana/index
http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.11672
http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.11716
http://dzitac.ro/files/simona/programBACStud2015.pdf
https://www.facebook.com/groups/423932604433686/
http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.11485
http://m.adevarul.ro/locale/oradea/profesor-16-ani-centrele-plasament-este-minunat-vad-licaririle-privirile-lor-stiu-aprins-oraza-lumina-viata-lor-1_54ce4bee448e03c0fd2d9c56/index.html
http://m.adevarul.ro/locale/oradea/profesor-16-ani-centrele-plasament-este-minunat-vad-licaririle-privirile-lor-stiu-aprins-oraza-lumina-viata-lor-1_54ce4bee448e03c0fd2d9c56/index.html
http://www.digi24.ro/Media/Emisiuni/Regional/Digi24+Oradea/Recrutat+in+Crisana/Recrutat+in+Crisana+13+februarie+2015+Cel+mai+popular+voluntar+a
http://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-41/campioana-bunatatii-oradeanca-ioana-dzitac-este-cel-mai-popular-voluntar-al-tarii-118587.html
http://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-41/campioana-bunatatii-oradeanca-ioana-dzitac-este-cel-mai-popular-voluntar-al-tarii-118587.html
http://www.oradeainimagini.ro/oradeni-asa-da/oradeni-asa-da-ioana-dzitac/


 

 

 

 

 

 “Voluntarii nu sunt plătiţi nu pentru că nu au nicio valoare, ci pentru că sunt de nepreţuit.”  

(SherrAnderson) 

 

Oradea, 10.06.2015                                                                                                        

Cu aleasă considerație, 

Coordonator voluntari la nivelul Centrului de Voluntariat Județean Bihor, Ioana Dzițac 

 

Supervizor,  

Coordonator voluntari la nivelul Centrului de Voluntariat Județean Bihor,lector dr. Andrada Marinău 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apariţie pe OviDan 

Bilanţul la un an de activitate, cu bucurie sufletească 

 

Sursa: http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.11672 

 

Centrul Judeţean de Voluntariat Bihor şi proiectul „Engleză pentru viaţă” 

Bilanţul la un an de activitate, cu bucurie sufletească 

La începutul lunii martie (2015), am marcat 1 an de la înfiinţarea oficială a Centrului Judeţean de 

Voluntariat Bihor şi, implicit demararea proiectului „Engleză pentru viaţă" la nivelul judeţului nostru. 

Cu acest prilej transmit bucuria nespusă, încărcarea sufletească deosebită vizavi de reuşita acestui 

proiect, alături de voluntarii elevi şi studenţi ai proiectului, precum şi de toţi oamenii de bine care ne-au 

întins o mână de ajutor cu căldură şi ne-au sprijinit în realizarea acţiunilor pe care ni le-am propus. 

Plăcute amintiri legate de evenimente marcante în cadrul proiectului 

Pe lângă orele de limba engleză desfăşurate săptămânal de către voluntari în centrele sociale, voi aminti 

cu mare drag câteva realizări şi evenimente marcante ale modulelor desfăşurate până în luna ianuarie, 

inclusiv a anului curent, activităţile în detaliu ale centrului nostru putând fi vizibile pe Internet [1, 2]: 

*promovarea acţiunilor desfăşurate de către voluntarii noştri în cadrul proiectului prin înfiinţarea unei 

pagini de Facebook, prin diverse publicaţii în media locală; subsemnata am promovat proiectul în cadrul 

interviurilor acordate la postul de televiziune Digi 24 Oradea - la emisiunea Recrutat în Crişana, precum 

şi în cadrul publicaţiilor  „Ovidan.ro" şi revista „OviDan", Adevărul, Bihoreanul, Orădeni, aşa da... etc; 

*elaborarea materialelor de promovare specifice centrului nostru de voluntariat (afişe, mape, broşuri, 

felicitări etc); 

*elaborarea de materiale didactice în format bilingv (două volume de carte în domeniile siguranţei on-

line şi a ecologiei), realizate şi prezentate de către voluntarii noştri copilaşilor din centrele sociale; 

*realizarea activităţii „Ce înseamnă a fi voluntar...", cu ocazia Zilei Educaţiei Nonformale, 10.10.2014; 

*iniţierea şi organizarea spectacolului caritabil de Crăciun - „Colinde din suflet, pentru suflet, cu 

suflet...", din 16.12.2014, spectacol care a avut ca scop strângerea de fonduri şi oferirea de cadouri 

(rechizite, dulciuri, fructe, jucării) copiilor din centrele sociale ale judeţului Bihor; acestui eveniment i s-

a alăturat echipa de baschet masculin CSM U Oradea, care la începutul lunii decembrie a organizat 

înaintea debutului unui meci din liga naţională, acţiunea Pluşurile în teren, la care s-au strâns şi 

rechizite şcolare; 

*obţinerea de către proiectul „Engleză pentru viaţă" a distincţiei de Finalist în Gala Naţională a 

Voluntarilor 2014, Secţiunea Proiectul anului în educaţie, Bucureşti, 12.12.2014; 

*obţinerea de către subsemnata a 2 distincţii extrem de importante: Premiul Publicului pentru cel mai 

votat voluntar al anului 2014 acordat în cadrul Galei Naţionale a Voluntarilor de către Federaţia 

organizaţiilor care sprijină dezvoltarea voluntariatului în România, distincţie acordată pentru merite 

http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.11672


deosebite în cadrul activităţilor de voluntariat şi distincţia de Finalistă în Gala Naţională a Voluntarilor 

2014, Secţiunea Voluntarul anului în educaţie, Bucureşti, 12.12.2014; 

*obţinerea de către subsemnata a Diplomei de Supervoluntarul anului 2014 acordată de Asociaţia 

Shakespeare School pentru Educaţie; 

*încheierea de acorduri de colaborare cu diverse instituţii, firme;  

*perfecţionarea continuă a metodele de predare sau de limbă engleză, prin participarea unor voluntari 

la diverse cursuri, activităţi, proiecte, simpozioane, şcoli de vară etc. 

Modulul de primăvară 2015 în curs de desfăşurare 

Continuarea proiectului cu modulul de primăvară 2015 a început în 9.02.1015 şi se va desfăşura pe 

parcursul semestrului II al anului şcolar, modul în care cunoştinţe, având la bază materialele realizate 

de voluntari de-ai noştri, despre siguranţa on-line, ecologie, astronomie, matematică în limba engleză 

vor fi transmise micuţilor din centrele sociale ale judeţului Bihor, şi, toate acestea, însoţite de dansuri, 

cântece, jocuri, piese de teatru etc. La acest modul au luat startul 60 de voluntari, care-şi conturează în 

mare parte activitatea după următorul plan de activităţi şi evenimente: 

*predarea săptămânală a limbii engleze prin joc pe parcursul întregului modul; 

*în luna februarie, luna Siguranţei pe Internet - activităţile intitulate „Împreună...pentru un Internet mai 

bun!"; 

*la finele lui februarie şi începutul lunii martie - confecţionarea de mărţişoare şi felicitări pentru cei 

dragi, în cadrul activităţii: „De la mine pentru tine"; 

*la mijlocul lunii martie activitatea „Bine ai venit, primăvară!" - recital de poezii şi cântece despre 

primăvară (în limbile română şi engleză); 

*în luna martie şi începutul lunii aprilie, activitatea „Donează din suflet, cu suflet, pentru suflet" - 

campanie de strângere de dulciuri, jucării, jocuri, hăinuţe, care să fie donate copilaşilor cu ocazia 

sărbătorilor pascale; 

*în perioada 6 - 10 aprilie, în cadrul Programului Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!: 

*Workshop-ul „Voluntariatul - un pas spre viitor", susţinut în cadrul unor şcoli din Oradea;  moderator: 

Ioana Dziţac; 

*Activitatea „Math in English, Math for Life!" - însuşirea unui limbaj matematic de bază în limba 

engleză prin joc; 

*Confecţionarea de felicitări cu ocazia sărbătorilor pascale pentru cei dragi, în cadrul activităţii: „De la 

mine pentru tine"; 

*Voluntarii vor strânge donaţii şi vor oferi cadouri copilaşilor în urma campaniei „Donează din suflet, 

cu suflet, pentru suflet". 

*la finele lunii aprilie, sărbătorim Săptămâna Internaţională a Astronomiei; 

*în luna mai vom marca: Ziua Europei - 9 mai şi Săptămâna Naţională a Voluntariatului, în perioada 

11-17 mai; 



*în luna iunie, vom marca: Ziua Internaţională a Copilului - 1 Iunie, în cadrul activităţii „Să râdem şi să 

ne jucăm împreună" şi  Ziua Mondială a Mediului - 5 iunie; 

*Finalizarea modulului de primăvară extins - întocmirea raportărilor finale. 

Aş dori să mulţumesc tuturor voluntarilor şi oamenilor de bine care ne-au fost mereu aproape şi să-i invit 

să se alătură şi de astă dată campaniei noastre, organizate cu ocazia sărbătorilor pascale: „Donează din 

suflet, cu suflet, pentru suflet". 

1.Proiectul Engleză pentru viată - Bihor 

2.http://dzitac.ro/ro/ioana/proiecte 

Ioana Dziţac, coordonator voluntari, Centrul de Voluntariat Judeţean Bihor 

 

 

Apariţii (anunţuri, raportări) pe pagina de Facebook a proiectului 

 

Cu ocazia zilei de 10 februarie 2015, Ziua Siguranţei pe Internet /Safer Internet Day, precum şi pe 

parcursul întregii luni februarie, luna Siguranţei pe Internet, voluntarii noştri vor transmite copiilor din 

centrele sociale informaţii despre tehnologia on-line, despre oportunităţile şi pericolele navigării pe 

Internet, prin intermediul materialelor (cărţi de colorat, jocuri, rebusuri), în format bilingv (română-

engleză), realizate de voluntari ai proiectului; activităţile se vor desfăşura sub egida: „Educaţie 

netăţenească timpurie/ Early netizen education”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material didactic pentu Ziua Siguranţei pe Internet 

https://www.facebook.com/englezapentruviatabihor
http://dzitac.ro/ro/ioana/proiecte


Voluntarii noştri, alături de copilaşi, au avut o lună februarie plină de activităţi: de la activităţi legate 

de siguranţa on-line, la care copilaşii au colorat, s-au jucat, au fost informaţi şi au fost şi premiaţi 

(diplome, dulciuri), până la confecţionarea de mărţişoare, felicitări cu ocazia începutului de martie, 

începutului de primăvară. Felicitari tuturor! 

 

Imagini de la activităţile din lunile februarie-martie 

 

Diplome pentru voluntarii noştri 



 

 

Programul CJV pentru Şcoala altfel 2015 

 



 

Imagini de la workshop-ul “Voluntariatul – un pas spre viitor” 

 

 

 

 

 



Acțiunea caritabilă “Donează din suflet, cu suflet, pentru suflet!”, lansată de către voluntarii CJV Bh al 

Proiectului „Engleză pentru viață”, cu ocazia sărbătorilor pascale, a strâns aproape și a extins, spre imensa 

noastră bucurie, marea familie a oamenilor de bine din cadrul comunității locale. Astfel, dulciuri, 

rechizite, fructe, jucării, plușuri, haine, etc s-au îndreptat în această săptămână sub formă de cadouri către 

copilași din centrele sociale aparținând direcției județene cu care colaborăm. Am reușit...împreună...să 

facem ca zâmbetele să înflorească pe chipurile copilașilor, ca lumina sfântă a sărbătorilor pascale, 

speranța și bucuria să pătrundă în sufletele lor. 

Voluntarii Proiectului „Engleză pentru viață” Bihor, alături de copilașii din centrele sociale (vedeți 

mesajele lor) vă mulțumesc pentru sufletele dvs bune, vă urează ca Sfânta sărbătoare a învierii Domnului 

să va aducă cele patru taine divine: lumină, înţelepciune, dragoste, speranţă și totodată un Paște fericit, 

alături de cei dragi! 

 

 

 

Imagini cu rezultate ale campaniei “Donează din suflet, cu suflet, pentru suflet!” 

 

 

 

 



 

Afişul acțiunii caritabile “Donează din suflet, cu suflet, pentru suflet!” 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din cuprins: 

 Descrierea succintă a activităților care au stat la baza implementării 

proiectului (galerii foto), 

 Apariții on-line/media (ziare, Facebook, TV, YouTube, etc), 

 Parteneriate, 

 Logo, invitație, afiș, 

 Raport proiect; Argumentaţia iniţială a raportorului pentru iniţiativa 

legislativă propusă / limba română şi engleză, 

 Reuşita proiectului şi participarea la Zilele Euroscola de la 

Strasbourg – punctaj, apariții on-line/media, galerie foto, diplomă. 

 

 

Perioada de desfășurare:  

3 septembrie 2014 – 9 octombrie 2014 

Vizita la Strasbourg 

martie 2015 

 

 

 

PROIECTUL 

EUROPE THINKS! 

EUROPE ACTS! 

EUROPE WINS! 

 

 

 

 

 

Echipa de proiect a  

Colegiului Național  

„Emanuil Gojdu ”  

Oradea 



ACTIVITĂȚI 
 

Activitatea „Europe Thinks" la „Consiliul consultativ AJOFM” 

 

În urma unui parteneriat încheiat cu Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă Bihor, 

reprezentanți ai Proiectului Europe Thinks! Europe acts! Europe wins!, din cadrul Colegiului Național 

„Emanuil Gojdu” Oradea, au fost invitați să participe la ședința Consiliului consultativ a agenției din data 

de 30 septembrie 2014, orele 15:30.  

La ședință au luat parte, directorul Agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă Bihor, domnul 

Bekesi Csaba, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Bihor, domnul Nicolae-Ioan Avram, 

directorul Inspectoratului teritorial de muncă, domnul Marius Rotaru, reprezentanți ai instituției 

prefectului, consiliului local, casei județene de pensii, sindicatelor, patronatelor; reprezentații Colegiului 

Național „Emanuil Gojdu” Oradea au fost d-na profesoară Cătălina Georgescu și elevii Dzițac Ioana, 

Onița Horia și Zach Florian. 

Cei prezenți au răspuns constructiv interpelărilor noastre, iar informațiile pe care le-am aflat referitoare 

la stadiul actual al șomajului în rândul tinerilor la nivelul județului Bihor și nu numai, precum și la 

acțiunile ce se întreprind pentru combaterea acestuia, ne-au fost de un real folos.  

Esențiale pentru culegerea de date în vederea elaborării dosarului de proiect au fost și informațiile 

despre inițiativele UE, precum platforma EURES, garanția pentru tineret, oferta de ucenicie și 

impedimentele ei în aplicarea efectivă la nivelul județului Bihor, termeni legislativi europeni care ne-au 

fost explicați prin exemplificări. 

În urma activității „Europe Thinks la Consiliul consultativ AJOFM” am realizat un montaj audio-video 

care a fost postat pe YouTube, link-ul acestei postări fiind difuzat on-line, cât și pe pagina de Facebook a 

proiectului - Europe thinks Europe acts Europe wins. 

 

Imagini de la activitatea „Europe Thinks" la „Consiliul consultativ AJOFM” 

https://www.youtube.com/watch?v=Axz5rppHdiM
https://www.facebook.com/EuropethinksEuropeactsEuropewins


Activitatea "Europe thinks!" la "Ei au putut, pot și eu!" 

 

Activitatea "Europe thinks!" la "Ei au putut, pot și eu!" a reprezentat o sesiune informativă pentru 

întreaga echipă a proiectului, prin organizarea unor întâlniri cu demnitari, persoane ce au dobândit 

experință activității profesionale în străinătate și cunosc sistemul legislativ european, precum  domnul 

senator Petru Filip, fost vicepreşedinte al Senatului şi fost europarlamentar și  domnul vicepreședinte 

Emilian Pavel, director in Ministerul tineretului și Sportului - viitor europarlamentar. 

Acestora li s-au mai alăturat distinși invitați: senatorul Florian Bodog, prof. univ. dr. Ioan Mang, 

vicepreşedinte al CJ Bihor, prof. univ. dr. ing. Ioan Mintaş, prim-vicepreşedinte al Consiliului Naţional al 

IMM. 

   În urma activității "Europe thinks!" la "Ei au putut, pot și eu!" am realizat un montaj audio-video 

care a fost postat pe YouTube, link-ul acestei postări fiind difuzat on-line, cât și pe pagina de Facebook a 

proiectului - Europe thinks Europe acts Europe wins. 

 

Imagini de la activitatea "Europe thinks!" la "Ei au putut, pot și eu!" 

 

 

 



Activitatea „Europe acts" pentru "Chestionar Gojdiști" 

 

Activitatea „Europe acts" a constat în realizarea unui chestionar
2
 privind cunoştinţele despre Uniunea 

Europeană şi despre şomajul în rândul tinerilor, efectuat în cadrul proiectului Europe thinks! Europe acts! 

Europe wins!  

Chestionarul a cuprins 10 întrebări, la care 148 de elevi ai Colegiului Național „Emanuil Gojdu” 

Oradea, de la cele 4 nivele de clase liceale (a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a) au trebuit să marcheze 

răspunsul considerat a fi corect. 

Cele 10 întrebări ale chestionarului au fost: 

 

1. Parlamentul  European este reales odată la: 

a. 6 luni 

b. un an 

c. 5 ani 

d. 7 ani 

 

2. Sediile oficiale ale Parlamentului European sunt: 

a. Bruxelles, Berlin, Luxemburg 

b. Bruxelles, Luxemburg 

c. Strasbourg, Luxemburg, Bruxelles 

 

3. Pentru a participa la alegerile europene un român are nevoie de: 

a. 100.000 de semnături și de cca. 120.000 de voturi pentru a fi ales? 

b. 120.000 de semnături și de cca. 2000.000 de voturi pentru a fi ales? 

c. 80.000 de semnături și doar de cca. 100.000 de voturi pentru a fi ales? 

d. 200.000 de semnături și doar de cca. 220.000 de voturi pentru a fi ales? 

 

4. Cele mai importante instituţii ale Uniunii Europene sunt: 

a. Consiliul Uniunii Europene şi Consiliul European 

b. Parlamentul European şi Comisia Europeană 

c. Curtea de justiţie a UE, Curtea Europeană a Auditorilor şi Banca Centrală Europeană 

d. Toate cele de mai sus 

 

 

                                                           
2 Chestionarele completate s-au anexat la dosarul de concurs! 

 



5.  Uniunea Europeană este alcătuită din : 

a.12 de state 

b.27 de state 

c.28 de state 

d.toate ţările Europei 

 

6. România a aderat la Uniunea Europeană în data de: 

a. 1 decembrie 1999 

b. 9 mai 2003 

c. 23 august 2007 

d. 1 ianuarie 2007 

 

7. Rata şomajului în rândul tinerilor din România este de: 

a. 53% 

b. 84,5% 

c. 24,3%  

d. 40% 

 

8. Vârsta minimă de angajare în România este: 

a. de 18 ani 

b. de 20 ani 

c. de 16 ani 

d. de 14 ani 

 

9. Cele mai scăzute rate ale şomajului în cadrul UE s-au înregistrat în: 

a. România 

b.Danemarca 

c.Grecia 

d.Austria 

 

10. Cum se numeşte Comisia Europeană care analizează în mod direct problema şomajului? 

a.Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale 

b.Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi  şomaj 

c.Comisia pentru şomaj şi afaceri sociale 

d.Comisia pentru şomaj şi afaceri internaționale  

 



Rezultate şi interpretări 

 

Chestionarul a fost completat de către 148 de elevi din cadrul colegiului, cu o distribuție pe clase care 

se poate observa în tabelul 1 şi în figura 1a) și b): 

Tabelul 1. Repartiţia elevilor chestionaţi 

Clasele a IX-a a X-a a XI-a a XII-a Total 

Nr. elevi pe clase 57 31 32 28 148 

Procent [%] 38,51 20,95 21,62 18,92 100 

 

 

 

 

 

Astfel, s-a realizat completarea chestionarelor, după care s-a trecut la sinteza şi analiza rezultatelor 

pe clase, respectiv pe întrebări. S-au obţinut următoarele rezultate din tabelul 2: 
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Figura 1b)  
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chestionați pe clase 

Procent [%] 



Tabelul 2. Rezultatele sintetice ale chestionarelor 

Numărul 

întrebării 

din 

chestionar 

Variantele 

răspunsurilor 

Opţiunile elevilor în alegerea 

răspunsurilor 

Total  

numeric şi 

procentual a IX-a a X-a a XI-a a XII-a 

  

1. 

a 2 5 0 1 8 (5,41%) 

b 13 3 4 7 27 (18,24%) 

c 40 17 28 20 105 (70,94%) 

d 2 6 0 0 8 (5,41%) 

 

2.  

a 9 2 0 0 11 (7,43%) 

b 8 6 3 1 18 (12,16%) 

c 40 23 29 27 119 (80,41%) 

 

3. 

a 26 7 5 5 43 (29,05%) 

b 13 8 9 13 43 (29,05%) 

c 9 9 8 0 26 (17,57%) 

d 9 7 10 10 36 (24,33%) 

 

4. 

a 7 3 1 0     11 (7,43%) 

b 27 12 15 3 57 (38,51%) 

c 6 4 4 1 15 (10,14%) 

d 17 12 12 24 65 (43,92%) 

 

 

5. 

a 11 3 3 0 17 (11,49%) 

b 28 7 11 7 53 (35,81%) 

c 17 19 18 21 75 (50,68%) 

d 1 2 0 0 3 (2,02%) 

  

6. 

a 1 3 1 0 5 (3,38%) 

b 8 2 4 0     14 (9,46%) 

c 27 7 4 6 44 (29,73%) 

d 21 19 23 22 85 (57,43%) 

 

7.  

a 20 5 7 11 43 (29,05%) 

b 6 6 0 1     13 (8,78%) 

c 20 12 17 9 58 (39,19%) 

d 11 8 8 7 34 (22,98%) 

 

8. 

a 10 3 7 12 32 (21,62%) 

b 2 1 0 0 3 (2,02%) 

c 40 24 25 13 102 (68,93%) 

d 5 3 0 3 11 (7,43%) 

 

9. 

a 10 10 1 1 22 (14,87%) 

b 28 10 17 17 72 (48,65%) 

c 10 6 6 7 29 (19,59%) 

d 9 5 8 3 25 (16,89%) 

 

10. 

a 16 5 13 3 37 (25,00%) 

b 22 20 16 20 78 (52,70%) 

c 13 5 1 3 22 (14,87%) 

d 6 1 2 2     11 (7,43%) 

 

         Cu rezultatele obţinute şi afişate în tabelul 2 se pot trasa grafice care să reprezinte situaţia 

răspunsurilor la fiecare întrebare, pe fiecare clasă în parte, dar şi la nivel general, situaţii exprimate 

numeric şi procentual. În  figurile 2 ÷ 11  exemplificăm modul de trasare a diverselor tipuri de grafice 

conform selecției dorite, precum și interpretarea rezultatelor obținute. 



         Astfel din figurile 2 a), 2 b) şi 2 c) putem sesiza rezultatele referitoare la întrebarea 1: 

 

 

Figura 2 a). Reprezentare grafică pe nivel de clase ca răspuns a elevilor la întrebarea 1 

 cu alegerea variantelor a, b, c sau d 
 

 

 

 

Figura 2 c) Diagramă ca răspuns în procente  
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Figura 2 b) Diagramă ca răspuns numeric  

a elevilor la întrebarea 1 
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Putem interpreta (sintetiza) răspunsul la întrebarea 1, astfel: 

 elevii din clasele IX, X, XI, XII au ales în număr de 2, 5, 0, respectiv 1 (figura 2a) sau în total 

numeric de 8 (figura 2b) sau în procent de 5,41% (figura 2c) varianta a de răspuns, ceea ce 

demonstrează faptul că nu au cunoscut cu exactitate la ce interval de timp este reales Parlamentul 

European; 

 elevii din clasele IX, X, XI, XII au ales în număr de 13, 3, 4, respectiv 7 (figura 2a) sau în total 

numeric de 27 (figura 2b) sau în procent de 18,24% (figura 2c) varianta b de răspuns, ceea ce 

demonstrează faptul că nu au cunoscut cu exactitate la ce interval de timp este reales Parlamentul 

European; 

 elevii din clasele IX, X, XI, XII au ales în număr de 40, 17, 28, respectiv 20 (figura 2a) sau în total 

numeric de 105 (figura 2b) sau în procent de 70,94% (figura 2c) varianta corectă c de răspuns, 

ceea ce demonstrează faptul că au cunoscut cu exactitate la ce interval de timp este reales 

Parlamentul European; 

 elevii din clasele IX, X, XI, XII au ales în număr de 2, 6, 0, respectiv 0 (figura 2a) sau în total 

numeric de 204 (figura 2b) sau în procent de 5,41% (figura 2c) varianta d de răspuns, ceea ce 

demonstrează faptul că nu au cunoscut cu exactitate la ce interval de timp este reales Parlamentul 

European. 

În mod similar se pot trasa grafice pentru restul celor 9 întrebări. În continuare vom trasa 

doar câte un singur grafic cu interpretările aferente utilizând diverse tipuri de diagrame. 

 

 

Figura 3. Reprezentare grafică ca răspuns a elevilor la întrebarea 2 

 

Interpretarea răspunsurilor la întrebarea 2: 

 elevii din clasele IX, X, XI, XII au ales în număr de 40, 23, 29, respectiv 27 varianta corectă c de 

răspuns, ceea ce demonstrează faptul că au știut care sunt sediile oficiale ale Parlamentului European; 

 elevii din clasele IX, X, XI, XII au ales în număr de 9 (8), 2 (6), 0 (3), respectiv 0 (1) varianta a (b) 

de răspuns, ceea ce demonstrează faptul că nu au știut cu exactitate care sunt sediile oficiale ale 

Parlamentului European. 
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Figura 4. Reprezentare grafică ca răspuns a elevilor la întrebarea 3 

 

Interpretarea răspunsurilor la întrebarea 3: 

 elevii din clasele IX, X, XI, XII au ales în număr de 43 varianta corectă a de răspuns, ceea ce 

demonstrează faptul că au știut care este numărul necesar de semnături și de voturi necesare pentru 

participarea unui român la alegerile europene; 

 elevii din clasele IX, X, XI, XII au ales în număr de 43, 26, respectiv 36 varianta b (c/d) de răspuns, 

ceea ce demonstrează faptul că nu au știut cu exactitate care este numărul de semnături și de voturi 

necesare pentru participarea unui român la alegerile europene. 

 

 

Figura 5. Reprezentare grafică ca răspuns a elevilor la întrebarea 4 
 

Interpretarea răspunsurilor la întrebarea 4: 

 elevii din clasele IX, X, XI, XII au ales în procent de 43,92% varianta corectă d de răspuns, ceea ce 

demonstrează faptul că au știut care sunt cele mai importante instituții UE; 

 elevii din clasele IX, X, XI, XII au ales în procent de 7,43%, 38,51% , respectiv 10,14% varianta a 

(b/c) de răspuns, ceea ce demonstrează faptul că nu au știut cu exactitate că toate instituțiile 

menționate aparțin UE. 
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Figura 6. Reprezentare grafică ca răspuns a elevilor la întrebarea 5 

 

Interpretarea răspunsurilor la întrebarea 5: 

 elevii din clasele IX, X, XI, XII au ales în număr de 17, 19, 18, respectiv 21 varianta corectă c de 

răspuns, ceea ce demonstrează faptul că au știut din câte state este alcătuită UE; 

 elevii din clasele IX, X, XI, XII au ales în număr de 11 (28/1), 3 (7/2), 3 (11/0), respectiv 0 (7/0) 

varianta a (b/d) de răspuns, ceea ce demonstrează faptul că nu au știut exact din câte state este 

alcătuită UE. 

 

Figura 7. Reprezentare grafică ca răspuns a elevilor la întrebarea 6 

 

Interpretarea răspunsurilor la întrebarea 6: 

 elevii din clasele IX, X, XI, XII au ales în număr de 85 varianta corectă d de răspuns, ceea ce 

demonstrează faptul că au știut data la care România a aderat la UE; 

 elevii din clasele IX, X, XI, XII au ales în număr de 5, 14, respectiv 44 varianta a (b/c) de răspuns, 

ceea ce demonstrează faptul că nu au știut cu exactitate data la care România a aderat la UE. 
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Figura 8. Reprezentare grafică ca răspuns a elevilor la întrebarea 7 

 

Interpretarea răspunsurilor la întrebarea 7: 

 elevii din clasele IX, X, XI, XII au ales în procent de 39,19% varianta corectă c de răspuns, ceea 

ce demonstrează faptul că au știut care este rata şomajului în rândul tinerilor din România; 

 elevii din clasele IX, X, XI, XII au ales în procent de 29,05%, 8,78%, respectiv 22,98% varianta a 

(b/d) de răspuns, ceea ce demonstrează faptul că nu au știut cu aproximație care este rata 

şomajului în rândul tinerilor din România. 

 

 

Figura 9. Reprezentare grafică ca răspuns a elevilor la întrebarea 8 

 

Interpretarea răspunsurilor la întrebarea 8: 

 elevii din clasele IX, X, XI, XII au ales în număr de 40, 24, 25, respectiv 13 varianta corectă c de 

răspuns, ceea ce demonstrează faptul că au știut care este vârsta  minimă de angajare în România; 

 elevii din clasele IX, X, XI, XII au ales în număr de 10 (2/5), 3 (1/3), 7 (0/0), respectiv 12 (0/3) 

varianta a (b/d) de răspuns, ceea ce demonstrează faptul că nu au știut exact care este vârsta  minimă 

de angajare în România. 
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Figura 10. Reprezentare grafică ca răspuns a elevilor la întrebarea 9 
 

Interpretarea răspunsurilor la întrebarea 9: 

 elevii din clasele IX, X, XI, XII au ales în număr de 25 varianta corectă d de răspuns, ceea ce 

demonstrează faptul că au știut care sunt cele mai scăzute rate ale șomajului în țările din cadrul UE; 

 elevii din clasele IX, X, XI, XII de 22, 72, respectiv 29 varianta a (b/c) de răspuns, ceea ce 

demonstrează faptul că nu au știut care sunt cele mai scăzute rate ale șomajului în țările din cadrul UE. 

 

Figura 11. Reprezentare grafică ca răspuns a elevilor la întrebarea 10 
 

Interpretarea răspunsurilor la întrebarea 10: 

 elevii din clasele IX, X, XI, XII au ales în în procent de 25% varianta corectă a de răspuns, ceea ce 

demonstrează faptul că au știut cum se numeşte Comisia Europeană care analizează în mod direct 

problema şomajului; 

 elevii din clasele IX, X, XI, XII au ales în procent de  52,7%, 14,8%, respectiv 7,43% varianta b (c/d) 

de răspuns, ceea ce demonstrează faptul că nu au știut cu exactitate cum se numeşte Comisia 

Europeană care analizează în mod direct problema şomajului. 
 

Concluzii 

Am prezentat rezultatele și interpretările sintetice ale un studiu de caz privind cunoştinţele despre 

Uniunea Europeană şi despre şomajul în rândul tinerilor, efectuat la un număr de 148 de elevi ai 

Colegiului Național „Emanuil Gojdu” Oradea. Rezultatele obţinute sub formă tabelară, grafică în cadrul 

studiului de caz ne-au oferit informaţii relevante despre cunoştinţele pe care elevii chestionaţi le 

dobândesc cu privire la problematica sondată.  

     Rezultatele în ansamblul lor au fost oarecum mulţumitoare, dar cum întotdeauna este loc de mai bine, 

echipa proiectului a hotărât să propună Consiliului Școlar al Elevilor organizarea unei activități 

informative (pliante, sesiune de comunicări, concurs, etc) despre UE, pentru o însușire mai exactă a 

informațiilor despre UE, fie în cadrul Programului Naţional Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai 

bun!, fie de ziua Europei, 2015! Astfel vom reuși să și continuăm ceea ce am început în cadrul proiectului 

Europe thinks! Europe acts! Europe wins!  
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Activitatea  "Europe acts!" pentru "Sondaj vox populis!" 

„Sondaj Opinie Publică”  

 

Sondajul de opinie publică a fost efectuat de către eleve ale Colegiului Național „Emanuil Gojdu” 

Oradea, implicate în cadrul proiectului Europe Thinks! Europe acts! Europe wins!     

Întrebările adresate unor persoane selectate în mod aleatoriu au făcut referire la opinii personale despre 

șomajul în rândul tinerilor, precum și la cunoștințe generale despre Uniunea Europeană, după cum 

urmează: 

Întrebări de cunoștințe generale - șomaj în rândul tinerilor 

1. Care credeţi că sunt paşii pe care un tânăr ar trebui să îi urmeze pentru a ocupa un loc de muncă în 

cadrul unei instituţii orădene si nu numai? 

2. Ce oportunităţi de angajare credeţi că ar avea un tânăr fără studii superioare în cadrul comunităţii 

orădene? Credeţi că tinerii cu studii superioare au mai multe şanse de angajare?  

3. Cum credeţi că poate fi redusă rata şomajului în rândul tinerilor? 

Întrebări de cunoștințe UE 

1. Cum se numește Comisia Europeană care analizează în mod direct problema șomajului? 

2. Care este Preşedintele Parlamentului European? 

3. Care sunt sediile oficiale ale Parlamentului European? 

Cei intervievați au primit, la sfârșitul interviului, câte o invitație de participare la filmarea simulării 

întregului proces legislativ, ca urmare a propunerii legislative inițiată de Comisia Europeană, cu tema: 

Împreună pentru tinerii Europei. Apel la acțiune pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor.  

În urma activității „Sondaj Opinie Publică”, pe lângă faptul că am luat la cunoștință 

răspunsurile/părerile celor intervievați, am realizat un montaj audio-video care a fost postat pe YouTube, 

link-ul acestei postări fiind difuzat on-line, cât și pe pagina de Facebook a proiectului - Europe thinks 

Europe acts Europe wins. 

 

Imagini de la activitatea "Europe acts!" pentru "Sondaj vox populis!" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_nH4RjigvA&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/EuropethinksEuropeactsEuropewins
https://www.facebook.com/EuropethinksEuropeactsEuropewins


Activitatea "Europe acts!" pentru "Așa înțeleg eu!" 

 

 Activitatea "Europe acts!" pentru "Așa înțeleg eu!" a stimulat creativitatea grafică, a elevilor 

gimnaziști și a urmărit creionarea unei opinii a acestora despre combaterea șomajului, alegerile 

europarlamentare, instituțiile UE. Este surprinzător cât de multe informații/date s-au putut selecta în urma 

acestei acțiuni și mai ales cât de coeerente și relevante pentru proiect au fost desenele elevilor din clasele 

V-VIII.  

 

Desene ale elevilor din cadrul Activității "Europe acts!" pentru "Așa înțeleg eu!" 

 

Activitatea "Europe acts!" pentru "Opinii Diaspora"  

Activitatea „Opinie diaspora” privind șomajul în rândul tinerilor a constat în realizarea unui 

chestionar
3
 în limba română/engleză (limba de completare fiind la alegere), prin care persoanele care au 

răspuns solicitării noastre și-au completat numele, țara de rezidență și au răspuns la următoarele 3 

întrebări: 

1. Care este rata șomajului în rândul tinerilor în țara unde sunteți rezidenți?  

2. Ce măsuri credeți că se pot lua privind soluționarea acestei probleme stringente în rândul tinerilor? 

3. V-ați confruntat până în prezent cu o astfel de situație? 

În urma distribuirii acestui chestionar am primit 18 chestionare cu răspunsuri de la studenți 

din Danemarca, Olanda, Suedia, Irlanda, Finlanda, România. 

 

 

 

 

                                                           
3
 Chestionarele pot fi vizualizate (printate după scanări) în anexele atașate dosarului de concurs. 



Activitatea "Europe acts!" în cadrul "Asociației Alsterdorf" 

Toate reglementările cu privire la şomajul tinerilor pe care le-am întâlnit în proiectul nostru, se referă  

la un grup capabil de activitate fizică şi psihică. De-a  lungul timpului am reuşit să dezbatem această 

problemă, însă  perspectiva noastră  a fost îndreptată şi către cei cu mai puţine abilităţi, dar cu multă 

voinţă. Astfel, am descoperit un centru pentru oameni cu dizabilităţi fizice sau mentale şi spre 

surprinderea  noastră  am constatat dorinţa lor de a lucra. În cadrul prezentării, tinerii centrului au fost 

întrebaţi dacă au lucrat vreodată  sau dacă  ar dori să  lucreze. Am primit răspunsuri precum "Am lucrat 

cu bătrânii şi mi-a plăcut să îi ajut", "am lucrat la magazin şi am aranjat cărucioare" etc. Odată  întrebaţi 

cu ce suma erau plătiţi, am fost şocaţi să aflăm că "salariul" lor nu era mai mare de 8 lei, într-o zi de 

muncă.  Răspunsul lor a fost  însă "Nu am lucrat pentru bani, ci ca să ajutăm". Cu toţii s-au declarat 

bucuroşi  să  lucreze în domeniul curăţeniei, iar unul dintre ei s-a dovedit a fi talentat la desen şi la 

vizualizarea în spaţiu. Am fost bucuroşi să vedem o biserică din carton construită  în intregime de el.    

Întreaga experinţă  a fost emoţionantă  şi considerăm că  ar trebui să  tragă un semnal de alarmă pentru 

reformele actuale legate de şomaj. Există numeroşi oameni, care în ciuda obstacolelor întâlnite au 

anumite calităţi, care ar putea fortifica piaţa muncii. În acest sens am asista la un beneficiu atât în 

scăderea ratei şomajului, cât şi în ghidarea acestor membrii ai societăţii către câmpuri productive de 

activitate. 

 
Imagini de la activitatea "Europe acts!" în cadrul "Asociației Alsterdorf" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APARIȚII ON-LINE/MEDIA 
 

APARIȚII pe OviDan 
 

Proiectul Europe thinks! Europe acts! Europe wins! în cursa Euroscola 
 

Sursa: http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.10906 

 

Colegiul Național „Emanuil Gojdu” Oradea anunță participarea la Concursul Național pentru liceeni 

„Euroscola”, ediția a VII-a (2014-2015), desfăşurat anul acesta sub genericul „Împreună pentru tinerii 

Europei – o propunere legislativă de succes”. 

Proiectul Colegiului Național „Emanuil Gojdu" Oradea se intitulează „Europe thinks! Europe acts! 

Europe wins!", iar perioada de desfășurare este 3 septembrie - 9 octombrie 2014, perioadă ce cuprinde 

stadii de selecție, documentare, mediatizare, concepere/realizare a proiectului și înscrierea proiectului în 

concurs.  

Scopul proiectului derulat se identifică cu următoarele: 

*Informarea colectivului de elevi, atât privind modul în care se organizează Uniunea Europeană prin 

structurile sale interne, precum Parlamentul European și Comisia de Ocupare a Forței de Muncă și 

Ajutor Social, cât și în legătură cu acțiunile pe care aceasta le întreprinde spre beneficiul tinerilor cu 

vârste cuprinse între 15-24 de ani; 

*Implicarea elevilor în cadrul unui mediu nonformal de dezvoltare a capacităților comunicative, 

oratorice, de dezbateri; 

*Conștientizarea problemelor cu care tineretul european se confruntă, prin ,,Apelul la acțiune pentru 

combaterea șomajului în rândul tinerilor", corelate cu metode de a eficientiza sistemul educațional, piața 

muncii și proiectele în curs de derulare destinate tinerilor, în vederea formării profesionale. 

Dintre obiectivele proiectului amintim: 

*familiarizarea elevilor cu procedurile legislative la nivelul instituțiilor europene, ce au un impact direct 

asupra lor, ca viitori cetățeni europeni; 

*responsabilizarea elevilor prin simularea rolului de membri ai Parlamentului European și înţelegerea 

importanței votului decidenților în procesul legislativ European; 

*conștientizarea că acțiunile comune și organizate pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor pot 

asigura din timp un loc de muncă în momentul absolvirii studiilor;  

*dezvoltarea abilităţilor de comunicare, artistice şi de lucru în echipă, la elevi. 

Echipa de proiect este formată din 24 de elevi ai Colegiului Național „Emanuil Gojdu" Oradea și doi 

profesori coordonatori, prof. Mircea Livia și Georgescu Catălina. 

Parteneri ai proiectului nostru până în prezent și cărora le mulțumim pentru sprijinul acordat, sunt: 

Centrul Europe Direct Agora Oradea, Universitatea Agora din municipiul Oradea, OviDan şi Interact. 

În această perioadă au loc activități de implementare a proiectului, premergătoare filmării, simulării 

întregului proces legislativ, ca urmare a propunerii legislative inițiate de Comisia Europeană, cu tema: 

http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.10906


Împreună pentru tinerii Europei. Apel la acțiune pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor. 

Simularea va avea loc, sâmbătă, 4 octombrie 2014, ora 12:00 în Amfiteatrul Albastru al Universității 

Agora. Ne puteți urmări activitatea și pe pagina de Facebook:Europe thinks Europe acts Europe wins 

Dzițac Ioana,  

membru al echipei de proiect „Europe thinks! Europe acts! Europe wins!" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captură de ecran de la mediatizarea proiectului Europe thinks! Europe acts! Europe wins! 

https://www.facebook.com/EuropethinksEuropeactsEuropewins


Simulând, ieri, în cadrul Centrului Europe Direct Agora 

„Europarlamentarii” gojdişti au adoptat o rezoluţie în Parlamentul European 

 

Sursa: http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.10931 

 

Simulând, ieri, în cadrul Centrului Europe Direct Agora 

„Europarlamentarii” gojdişti au adoptat o rezoluţie în Parlamentul European 

Înscrişi în cadrul celei de-a VII-a ediţii a Concursul Național pentru liceeni „Euroscola", desfăşurat sub 

genericul „Împreună pentru tinerii Europei - o propunere legislativă de succes", gojdiştii „europeni", 

coordonaţi de doamnele prof. Cătălina Georgescu şi Livia Mircea, au simulat, ieri (sâmbătă, 4 oct. 

2014), adoptarea unei rezoluţii în Parlamentul European. 

Ei au adoptat rezoluţia în faţa unor distinşi invitaţi: senatorul Florian Bodog, prof. univ. dr. Ioan Mang, 

vicepreşedinte al CJ Bihor, prof. univ. dr. ing. Ioan Mintaş, prim-vicepreşedinte al Consiliului Naţional 

al IMM, Emilian Pavel, director în Ministerul Tineretului şi Sportului, europarlamentar şi alţi 

europarlamentari.  

La finalul manifestării, „europarlamentarii" gojdişti s-au bucurat de aprecierile dlui senator Florian 

Bodog, ale europarlamentarului Emilian Pavel, precum şi de sugestii oferite cu generozitate la filmări de 

către senatorul Petru Filip, fost vicepreşedinte al Senatului şi fost europarlamentar.  

Simulările au avut loc în cadrul Centrului Europe Direct Agora Oradea, cu concursul şi sprijinul 

nemijlocit al directorului Europe Direct Agora, doamna conf. univ. dr. Alina-Angela Manolescu şi al dlui 

rector Ioan Dziţac. 

Simularea şi filmarea procesului legislativ 

În perioada 3 septembrie - 3 octombrie 2014, în cadrul proiectului „Europe thinks! Europe acts! Europe 

wins!" cei 24 de „europarlamentari" gojdişti au desfăşurat o seamă de activităţi de implementare a 

proiectului: stadii de selecție, documentare, mediatizare, concepere şi realizare a proiectului și 

înscrierea proiectului în concurs.  

Ieri, la Universitatea Agora - Centrul Europe Direct, a avut loc simularea şi filmarea procesului 

legislativ în Parlamentul European, ca urmare a propunerii legislative inițiate de Comisia Europeană, cu 

tema: „Împreună pentru tinerii Europei. Apel la acțiune pentru combaterea șomajului în rândul 

tinerilor". Practic ei au întocmit un raport pe baza acelui apel, cu şapte propuneri de  lege, între care: 

Garanţia pentru tineret, Programul EURES, Programul Erasmus... Raportul a fost urmat de trei 

interpelări şi răspunsurile la interpelări. 

Aşadar, ieri, cei 24 de gojdişti s-au comportat ca şi cum s-ar fi aflat în Parlamentul European. 

Activitatea în plen a fost condusă de  preşedintele acestuia, Oniţă Horia, flancat de cei trei 

vicepreşedinţi: Dziţac Ioana, Funar Artemis şi Miclăuş Bogdan. 

Să mai spunem că pe lângă simularea şi filmarea realizată ieri, gojdiştii au avut de realizat pentru dosar 

 proiectul propriu-zis, descrierea proiectului lor, intitulat „Europe thinks! Europe acts! Europe wins!" 

http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.10931


(scop, obiective, grupul ţintă, chestionar la care au răspuns aproximativ 150 de gojdişti, despre şomaj şi 

instituţiile europene, o sesiune informativă pentru echipa proiectului, întâlniri cu demnitari cu experienţă 

de europarlamentari, participare la Consiliul consultativ al AJOFM Bihor, întâlnire cu inspectorul 

şcolar general Nicolae Avram, stimularea creativităţii gojdiştilor gimnazişti prin realizarea de desene 

„inteligente", un sondaj realizat pe stradă cu orădenii despre şomaj şi instituţiile europene, precum şi 

colectarea de date prin intermediul unor formulare despre şomajul în Diaspora, cu ajutorul rudelor şi 

prietenilor plecaţi la lucru în state ale UE).  

„Dar să ştiţi că proiectul nostru nu se opreşte aici, la scrierea proiectului pentru concursul „Euroscola" 

şi câştigarea lui (Să ne ajute Dumnezeu!). Spuneam de Europe wins, care asigură sustenabilitatea. Ce se 

va întâmpla practic: copiii vor face un blog, care se numeşte „Blog pentru job", pentru care vom primi 

lunar informaţii de la AJOFM, cu posturi vacante şi ce se mai întâmplă nou în legătură cu şomajul...", 

ne-a explicat doamna profesor Cătălina Georgescu, sufletul proiectului, un „expert" în proiecte 

internaţionale, câştigate pe fonduri europene. (Ovidiu Dan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captură de ecran de la mediatizarea proiectului Europe thinks! Europe acts! Europe wins! 



 

Imagini din galeria foto a Proiectului Europe thinks! Europe acts! Europe wins! în cursa Euroscola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagini din galeria foto a Proiectului Europe thinks! Europe acts! Europe wins!  

- Europarlamentarii” gojdişti au adoptat o rezoluţie în Parlamentul European- 



Apariții pe Facebook 

 

 

Captură de ecran a paginii de Facebook a proiectului 

 

Pagina de Facebook: Europe thinks Europe acts Europe wins 

 

 

 

 

 

Captură de ecran cu pagina DIGI24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captură de ecran cu pagina de Facebook a Proiectului Europe thinks! Europe acts! Europe wins!  

 

 

https://www.facebook.com/EuropethinksEuropeactsEuropewins


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captură de ecran cu pagina de grup pe Facebook  

a Proiectului Europe thinks! Europe acts! Europe wins!  

 

 

 

 

 



Apariție pe site-ul Colegiului Național „Emanuil Gojdu" Oradea 

 

 

Captură de ecran de pe site-ul Colegiului Național „Emanuil Gojdu" Oradea 

Pagina web: http://emanuilgojduoradea.ro/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://emanuilgojduoradea.ro/


Apariții pe YouTube 

 

Captură de ecran de pe YouTube de la Activitatea „Sondaj Opinie Publică” 

se poate vizualiza aici:  https://www.youtube.com/watch?v=Y_nH4RjigvA&feature=youtu.be 

 

 

 

 

Captură de ecran de pe YouTube de la  

Activitatea „Europe Thinks la Consiliul consultativ AJOFM” 

se poate vizualiza aici: https://www.youtube.com/watch?v=Axz5rppHdiM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_nH4RjigvA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Axz5rppHdiM


Apariție pe DIGI 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captură de ecran de pe DIGI24 

se poate vizualiza aici: 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Educatie/Europarlamentari+pentru+o+zi+24+de+liceeni+au

+simulat+o+sedinta+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Educatie/Europarlamentari+pentru+o+zi+24+de+liceeni+au+simulat+o+sedinta
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Educatie/Europarlamentari+pentru+o+zi+24+de+liceeni+au+simulat+o+sedinta


Apariție pe pagina de Facebook a senatorul Florian Bodog 
 

 

Captură de ecran de pe pagina de Facebook a senatorul Florian Bodog 

 

 

 



Apariție pe site-ul personal al unei membre din proiect 

 

 

Captură de ecran de pe site-ul personal al unei membre din proiect 

Pagină web: http://dzitac.ro/ro/ioana/europe-thinks-acts-wins 

 

 

 

 

PARTENERIATE ÎNCHEIATE4 

 

 Universitatea Agora din municipiul Oradea,  

 Centrul Europe Direct Agora Oradea,  

 Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă Bihor, 

 Fundația Comunitară Oradea,  

 OviDan,  

 Rotaract Club Oradea. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Copii ale contractelor de parteneriat s-au anexat la dosar! 

http://dzitac.ro/ro/ioana/europe-thinks-acts-wins


LOGO, INVITAȚIE, AFIȘ 

 

 

Logo-ul proiectului „Europe Thinks! Europe acts! Europe wins!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

     INVITAȚIE
5
 

                     Echipa proiectului „Europe Thinks! Europe Acts! Europe Wins!”, a Colegiului                        

                  Național „Emanuil Gojdu” Oradea, vă invită sâmbătă, 4 octombrie, ora 12:00, în 

                     sala de conferință a Universității Agora pentru a asista la o simulare a activităților 

                     legate de adoptarea unei rezoluții în Parlamentul European! 

 

 

                                                           
5
 Invitație oferită celor intervievați în cadrul activității „Sondaj Opinie Publică”  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT 

ARGUMENTAŢIA INIŢIALĂ A RAPORTORULUI 

PENTRU INIŢIATIVA LEGISLATIVĂ PROPUSĂ 

 

,,Europe thinks! Europe acts! Europe wins! 

 

,,Europe thinks! Europe acts! Europe wins!” reprezintă proiectul Colegiului Național „Emanuil 

Gojdu” în cadrul concursului național ,,Euroscola”, ce s-a desfășurat în perioada 3 septembrie - 9 

octombrie 2014. Un număr de douăzeci și patru de elevi de clase liceale și-au asumat rolurile de 

europarlamentari într-un proces legislativ simulat. Anterior, elevii au parcurs, pe echipe, diverse etape 

precum analiză și documentare, atât teoretic, cât si practic, prin diferite acțiuni de informare și culegere 

date, atragere parteneri, mediatizare, concepere/realizare a dosarului de proiect și înscrierea propriu-zisă 

în concursul național ,,Euroscola”. Planul proiectului a fost conceput, astfel încât să aibă sustenabilitate și 

continuitate atât la nivelul colegiului, cât și al comunității locale. 

 Scopul proiectului se indentifică cu informarea colectivului de elevi cât și a grupului țintă extins, 

privind modul în care se organizează Uniunea Europeană prin structurile sale interne, în cazul de față, 

Parlamentul European și Comisia de Ocupare a Forței de Muncă și Afaceri Sociale; mai precis, o 

aclimatizare a acestora cu fluxul legislativ european, de la inițiativa legistlativă până la aprobarea sau 

respingerea acesteia, prin vot. În egală măsura, s-a dorit conștientizarea și elaborarea de soluții pentru 

problemele de șomaj cu care tineretul european se confruntă, prin metode de eficientizare a sistemului 

educațional, pieței muncii și proiectelor destinate tinerilor în vederea formării profesionale și ulterior 

angajării acestora, conform pregătirii dobândite. 

Obiectivele principale s-au constituit în: 1) introducerea în ,,bagajul de cunoștințe” al elevilor a unor 

concepte noi privind modul în care acționează instituțiile europene și familiarizarea unui număr ridicat de 

elevi cu procedura legislativă; 2) utilizarea de către grupul țintă a informațiilor acumulate privind 

Uniunea Europeană; 3) deprinderea actanților proiectului, dar și a grupului țintă extins cu procesul 

legislativ european: factorii de decizie din cadrul Uniunii Europene, modul prin care se introduc inițiative 

și circuitul parcurs până la adoptare sau respingere, proceduri care duc la creionarea unei directive, 

promulgarea unei legi; 4)identificarea exemplelor de valorificare a programelor europene pentru 

dezvoltarea interpersonală și intrapersonală prin popularizarea unor proiecte de anvergură cofinanțate de 

către Uniunea Europeană, precum ,,Locuri de muncă pentru tineri”, ,,Fondul Social European”, 

,,EURES”, ,,Erasmus+”, care prin structura orientată spre formare, prin experiență directă și socializare 

pot aduce beneficii semnificative tinerilor care aplică; 5) valorificarea abilităților elevilor de a lucra în 

echipă, de a emite opinii și de a sintetiza ceea ce este esențial pentru tema propusă, prin aducere de 

argumente și realizarea de interpelări în vederea luării unor decizii care să potențeze calitatea 



învățământului, să îmbunătățească condițiile de muncă încă din momentul angajării, decizii care să 

înlesnească coeziunea între grupurile sociale și care afectează direct grupul țintă; 6)informarea și 

încurajarea tinerilor spre formarea și formularea unei opinii coerente asupra alegerilor europarlamentare 

și participarea activă în cadrul sesiunilor de vot naționale în acest scop, rezultatul acestora fiind capabil de 

a influența direct viitorul generațiilor tinere. 

Demersurile realizate în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse au vizat aplicarea proiectului la un 

număr cât mai ridicat de persoane din școală, cu precădere elevi de clase liceale, cât și din comunitatea 

orădeană, după cum urmează: Grupul țintă s-a identificat în primul rând cu elevii participanți în proiect, 

care și-au însușit informații-cheie privind organizarea Uniunii Europene, demararea procedurilor din 

cadrul structurii, valorile pe care le promovează în cadrul sectorului ocupării forței de muncă, prin 

conștientizarea problemei șomajului, cât și proiectele care vin în sprijinul tinerilor europeni și modul în 

care acestea au fost decelate; Grupul de beneficiari indirecți ai acțiunilor derulate în cadrul proiectului  a 

fost constituit din aproximativ 500 de elevi ai Colegiului Național ,,Emanuil Gojdu”, informați de către 

echipa de proiect fie în mod direct, fie prin afișe, flyere, chestionare. Prin demararea campaniei, se 

dorește familiarizarea acestor elevi cu criza locurilor de muncă pentru tineri. Campania se va desfășura 

atât în cadrul proiectului Euroscola 2014 cât și ulterior, conturându-se o inițiativă durabilă și eficientă 

pentru viitorul tinerilor. Nu în ultimul rând, proiectul a vizat tineri și adulți ai comunității orădene care au 

intrat în contact cu inițiativa elevilor prin diverse surse de informare: afișe, social media, media, prin 

colaborarea cu organizațiile partenere, interviuri vox populi, sondaje realizate cu opinii din diaspora. 

Etape: O primă etapă ce este indispensabilă acestor acțiuni de conștientizare și informare a fost 

realizată de cadrele didactice coordonatoare, prin captarea atenției potențialilor participanți, suprinzând 

succint elementele definitorii în realizarea proiectului și oferind o viziune de ansamblu asupra derulării 

unei astfel de inițiative. Evoluția proiectului a presupus creionarea unei următoare etape, și anume analiza 

teoretică propriu-zisă prin consultarea și însușirea diverselor surse de informare, printre care portalul de 

informare al Uniunii Europene,  mass media, dar și surse livrești, precum „Introducere în legislaţia 

Uniunii Europene”, Walter Cairns, „The European Union: Politics and Policies”, „John McCormick”. 

Materializându-se planurile inițiale, s-au efectuat demersurile necesare schițării schemei proiectului. 

Condiția sine-qua-non a reușitei proiectului este implicarea și dedicarea elevilor, atât actori cât și 

beneficiari. Profesorii coordonatori au selectat un grup de douazeci și patru de elevi, pe baza dorinței de 

implicare, a cunoștințelor, competențelor și intereselor, să formeze un grup cu coeziune între membri, 

având ca target demararea unui proiect sustenabil, bine organizat, în vederea atingerii scopului și 

obiectivelor menționate mai sus. Elevii selectați au fost divizați în trei echipe de câte 8 membrii. Astfel, 

echipa „Europe thinks!” s-a ocupat de trasarea schiței proiectului, studiul, analiza și întocmirea raportului 

inițiativei legislative. Membrii echipei „Europe acts!” au colectat date, au încheiat parteneriate și au 

organizat întâlniri pe tema proiectului, nu în ultimul rând promovând și mediatizând acțiunea Colegiului 

Național „Emanuil Gojdu”. „Europe wins!”, cea din urmă echipă, s-a focusat asupra regiei din spatele 



simulării întregului proces legislativ, dar și a sustenabilității, continuării și diseminării proiectului în 

diferite medii sociale și profesionale. Sintetizând, putem afirma că s-au inițiat demersuri pe trei mari 

planuri: cadrul informațional, atât teoretic cât și practic, cadrul mediatic și cel legislativ. 

I. Cadrul informațional cuprinde acțiunile, ce au stat la baza colectării de date din surse diferite și au 

contribuit, pe lângă lecturarea propriu zisă a procedurii legislative, la îmbunătățirea cunoștințelor privind 

sistemul instituțional al Uninunii Europene, la înțelegerea empirică privind situația tinerilor pe piața de 

muncă, atât internă cât și internațională. Prin urmare: 

1. "Europe thinks!" la "Consiliul Consultativ AJOFM Bihor" s-a concretizat prin participarea efectivă a 

unor membrii din echipă, la Consiului Consultativ al Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă din 

Bihor. Cei prezenți, printre care menționăm pe domnul director AJOFM, Bekesi Csaba, domnul Nicolae-

Ioan Avram, inspector școlar general al ISJ Bihor, domnul Marius Rotaru, directorul Inspectoratului 

Teritorial de Muncă, au răspuns contructiv interpelărilor noastre, privind stadiul actual al șomajului în 

rândul tinerilor la nivelul județului Bihor, inițiativele UE, precum platforma EURES, garanția pentru 

tineret, oferta de ucenicie și impedimentele ei în aplicarea efectivă, termeni legislativi europeni care ne-au 

fost explicați prin exemplificări. Acțiunea s-a încheiat cu realizare de fotografii și material video. 

2. "Europe thinks!" la "Ei au putut, pot și eu!" a reprezentat o sesiune informativă pentru întreaga echipă 

a proiectului, prin organizarea unor întâlniri cu demnitari, persoane ce au dobândit experință activității 

profesionale în străinătate și cunosc sistemul legislativ european, precum  d-l senator Petru Filip, fost 

europarlamentar, d-l Emilian Pavel, director in Ministerul Tineretului si Sportului, viitor europarlamentar, 

etc. 

3. "Europe acts!" pentru "Chestionar Gojdiști" a cuprins o fișă cu întrebări tematice pentru un număr de 

148 de subiecți, toti elevi de nivel liceal, acțiune finalizată cu redactarea grafică a rezultatelor. S-a dorit 

astfel o mai bună înțelegere a temei concursului și de asemenea o verificare a cunoștințelor generale 

legate de Uniunea Europeana, procesul legislativ european, noțiuni despre piața de muncă și somaj. 

4. "Europe acts!" pentru "Așa înțeleg eu!" a stimulat creativitatea grafică, a elevilor gimnaziști și a 

urmărit creionarea unei opinii a acestora despre combaterea șomajului, alegerile europarlamentare, 

instituțiile UE. Este surprinzător cât de multe informații/date s-au putut selecta în urma acestei acțiuni și 

mai ales cât de coeerente și relevante pentru proiect au fost desenele elevilor din clasele V-VIII.  

5. "Europe acts!" pentru "Sondaj vox populis!" s-a structurat pe interviuri/sondaje ale opiniei publice 

orădene privind teme similare acțiunii "Chestionar Gojdiști", finalizată cu  realizarea unui material video, 

fotografii și invitație la simularea filmată a procedurii legislative. 

6. "Europe acts!" pentru "Opinii Diaspora" a însemnat colectarea de date prin formulare, referitoare la 

situația șomajului din țările de rezidență ale subiecților chestionați, oferirea de idei viabile, aplicabile pe 

plan european si eventualitatea confruntării acestora, directă sau indirectă, cu fenomenul șomajului în 

rândul tinerilor.  



II. Cadrul mediatic a reprezentat popularizarea proiectului în vederea unui impact cât mai puternic în 

comunitate, cu o pondere mai mare spre elevi. Considerăm un primat esențial al demarării unui proiect 

etapa de analizare a scopului, și inerent formarea unei viziuni, bazată pe un concept general. Uniunea 

Europeană promovează o gândire modernă, deschisă care invită toate personele să își lărgească 

orizonturile spre multicurturalitate, incluziune, toleranță. Aceste principii ne-au condus în realizarea 

afișului și logo-ului, compus din ilustrația globului pământesc corelat cu fundamente și valori menționate, 

care caută să surprindă esența în legătura cu promovarea acestor valori arhetipale. Așadar, s-a urmărit 

popularizarea proiectului, atât prin distribuiția de flyere și afișe, cât și în mediul online, prin intermediul 

structurilor de specialitate (paginile de facebook ale organizațiilor aferente, publicații locale și naționale 

online, jurnale bazate pe activitatea tinerilor pe plan intra și extra școlar, bloguri sau site-uri ce dedică 

secțiuni importante legate de această campanie de informare și conștientizare a șomajului în rândul 

tinerilor europeni. 

http://emanuilgojduoradea.ro/europe-thinks-europe-acts-europe-wins/ 

https://www.facebook.com/EuropethinksEuropeactsEuropewins, 

https://www.facebook.com/groups/958865 844128222/, http://dzitac.ro/ro/ioana/europe-thinks-acts-wins, 

http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.10906 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Educatie/Europarlamentari+pentru+o+zi+24+de+liceeni+au

+simulat+o+sedinta+ 

Mediatizarea a atras dupa sine și cooptare diverșilor parteneri în proiect. Prin urmare, s-au încheiat 

acorduri de parteneriat cu Universitatea Agora, pentru asigurarea locației filmării simulării procesului 

legislativ, cu Centrul Europe Direct Oradea, AJOFM Bihor, Fundația Comunitară Oradea, Asociația 

Româno-Germană Alsterdorf, Rotaract Club Oradea, Ovidan, Digi24 și editorialul Crișana privind  

culegerea de date/informații, mediatizare și respectiv sustenabilitate a proiectului, Oxana Electronic 

asigurând sponsorizarea tipizatelor. 

III. Cadrul legislativ a constat inițial în consultarea Regulamentului de Procedură al Parlamentului 

European. Odată ce a fost însușită și redactată procedura, s-a demarat inițiativa apelului. S-a urmărit 

redactarea unei descrieri obiective a activității derulate. Elevii repartizați în comisia de resort au analizat 

și sintetizat hotărârea legislativă, rezultatul fiind raportul. Cel ce va simula funcția de raportor va pregăti o 

disertație bazată pe materialul redactat de colegi. Restul echipei va concepe un set de trei interpelări 

legate de raport și prezentarea acestuia la nivel de Parlament European. Întâlnirea dintre elevi a avut loc 

după ce s-a consultat amănunțit suportul tehnic pus la dispoziție, moment în care aceștia și-au asumat 

rolul de comisari și au dezbătut propunerea. Votul s-a prezentat în favoarea propunerii. În final, s-a 

realizat un film cu sesiunea plenară pe care participanții au simulat-o, respectând cu strictețe regulamentul 

în vigoare. S-a stabilit cvorumul, demararea procedurii succinte, prezentarea de către raportor, dezbaterea 

propriu-zisa, interpelări și în final votul pe rezoluție. 

http://emanuilgojduoradea.ro/europe-thinks-europe-acts-europe-wins/
https://www.facebook.com/EuropethinksEuropeactsEuropewins
https://www.facebook.com/groups/958865%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20844128222/
http://dzitac.ro/ro/ioana/europe-thinks-acts-wins
http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.10906
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Educatie/Europarlamentari+pentru+o+zi+24+de+liceeni+au+simulat+o+sedinta
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Educatie/Europarlamentari+pentru+o+zi+24+de+liceeni+au+simulat+o+sedinta


 Procedură: Dând curs obiectivelor pentru care a fost constituită, stipulate în Anexa VI a 

Regulamentului de Procedură a Parlamentului European, în baza prevederilor legale, conform articolului 

52 din R.P.P.E., Comisia a inițiat o propunere din proprie inițiativă, înaintată Parlamentului European. În 

această ordine de idei, în concordanță cu articolele 49 și 50 din regulamentul mai sus menționat, 

Președintele Comisiei derulează procedura de dezbatere și votare a proiectului intitulat ,,Împreună pentru 

tinerii Europei. Apel la acțiune pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor”. În cadrul primei ședințe 

ulterioare, având în vedere caracterul statutar al ședinței, conform articolul 208, alineatul (1) din Titlul 

VIII, capitolul II, prin prezența a mai mult de un sfert din membrii cu drept de vot, s-a dispus procedura 

de prezentare și dezbatere a proiectului inițiat. Sesiunile de dezbateri din cadrul Comisiei au reușit să 

creioneze punctele principale care se doresc a fi atinse în propunerile înaintate de către structură, după 

cum urmează: punerea în aplicare a garanției pentru tineret, investirea în tineri prin intermediul Fondului 

social european, accelerarea punerii în practică a inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri”; sprijinirea 

mobilității forței de muncă în interiorul UE prin intermediul EURES; adoptarea de măsuri pentru a facilita 

tranziția de la școală la viața activă prin stimularea ofertei de ucenicii și de stagii de înaltă calitate și prin 

găsirea de soluții pentru deficitele în materie de competențe; accelerarea reformelor în vederea realizării 

unei adevărate piețe europene, a muncii pe termen lung și adoptarea de măsuri vizând sprijinirea creării 

de locuri de muncă în viitorul imediat, în special de către IMM-uri, precum și încurajarea angajării 

tinerilor. Conform articolelor 49 și 50, Comisia a ales un raportor care a înaintat un număr de 7 propuneri 

legislative, membrilor comisiei. Având în vedere că în curs de 21 de zile s-au înaintat 5 obiecții, ceea ce 

reprezintă în baza alineatului (2) a articolului mai sus menționat mai puțin de o zecime din membrii 

comisiei, raportul înaintat plenului nu a avut coercitivitatea de a conține și opiniile opoziției. Înainte de a 

transmite Parlamentului dorința de a introduce pe ordinea de zi prima lectură a rezoluției, în conformitate 

cu articolul 149 al R.P.P.E., s-au demarat următoarele proceduri: a) În baza articolului 39, alineatul (1), 

Comisia, prin Președinte, verifică temeiul juridic al propunerii, care se prezintă favorabil. b) Conform 

articolului 53, având în vedere că propunerea de rezoluție dorește a schimba regulamente aprobate de 

către Parlamentul European și că sunt stipulate linii bugetare noi, Comisia înaintează proiectul spre 

Comisia pentru Afaceri Juridice, respectiv Comisia pentru Bugete, de la care primește aviz pozitiv. c) 

Având în vedere că raportul este din propria inițiativă a Comisiei, este necesară autorizarea ei în 

Conferința Președinților, care întrunită, dă aviz favorabil raportului, și astfel este înaintat Parlamentului 

European. În sala de ședință se constată prezența a mai mult de o treime din numărul de membri cu drept 

de vot, ceea ce acordă conform articolului 168 din Regulamentul de Procedură caracter statutar ședinței 

plenare. Conform articolului 151, la cererea raportorului sau la propunerea Conferinței președinților, 

Parlamentul poate decide, de asemenea, ca un punct care nu necesită o dezbatere amplă să fie examinat în 

plen, printr-o prezentare succintă realizată de raportor. În acest caz, Comisia are posibilitatea să răspundă, 

moment urmat de o perioadă de dezbatere, în cursul căreia Președintele poate da cuvântul, pentru 

intervenții cu durata de cel mult un minut fiecare, deputaților care îi solicită acest lucru („catch the eye”). 



Parlamentul votează mai întâi amendamentele la inițiativele propunerii care serveşte drept bază pentru 

raportul comisiei competente, urmează supunerea la vot a propunerii eventual modificate şi, în final, 

întregul proiect de rezoluţie legislativă care conţine numai o declaraţie prin care se indică dacă 

Parlamentul aprobă propunerea de act legislativ sau o respinge. Decizia va fi publicată în Jurnalul Uniunii 

Europene, fiind astfel accesibilă comunității europene. În acest sens, actul public va informa și implica 

tinerii din întreaga comunitate în popularizarea măsurilor luate,  prin acțiuni întreprinse, analog cu 

realizarea proiectului prezentat.  

 Sustenabilitatea proiectului Colegiului Național „Emanuil Gijdu” este asigurată de acțiunea Europe 

wins!” „Blog pentru Job”, întreprinsă ca urmare a semnării acordului de parteneriat încheiat cu AJOFM, 

prin care se asigură lunar lista locurilor de muncă vacante, pentru toți tinerii bihoreni. De asemenea, 

blogul ,,Europe thinks! Europe acts! Europe wins! va funcționa și ca un centru de informare privind 

ultimele noutăți legate de combaterea șomajului în rândul tinerilor la nivel european. Acțiunea „Europe 

wins!” „Comunitatea suntem noi!” este una dintre acțiunile care exemplifică continuarea proiectului, 

parteneriatele încheiate cu Fundația Comunitara Oradea și Asociația Româno-Germană Alsterdorf, 

însemnând și diseminarea periodică, prin distribuirea broșurii proiectului dar și prin diferite acțiuni ale 

echipei de proiect, ce au la baza informațiile dobândite în urma derularii proiectului. Ca și impact, la 

desăvârșirea proiectului, tinerii vor acumula cunoștințe și abilități legate de șomajul acestei categorii de 

vârstă la nivel european, implicând conștientizarea legată de dificultățile cu care se pot confrunta. 

Inițiativa are ca obiective extinderea  arealului  de cunoaștere a subiecților vizați, generând o nouă 

perspectivă asupra Parlamentului European și ducând la eventuale oportunități legate direct de viitorul 

acestora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,Europe thinks! Europe acts! Europe wins! 

 

,,Europe thinks! Europe acts! Europe wins!” represents „Emanuil Gojdu” National College’s project 

in the national competition „Euroscola”, which took place between the 3rd of September and the 9th of 

October 2014. Twenty four high-school students took on the roles of MEPs in a simulated legislative 

process. Previously, the students covered, in teams, various stages, such as analysis and documentation, 

both in a theoretical and a practical way, through different informing and data gathering actions, 

partnerships engagement, advertising and popularization, project folder preparation and the actual 

submission in „Euroscola” competition. The project plan was designed so that it would have sustainability 

and continuity both at college and local community  level. 

The aim of the project is identifiable with informing the student group and the extended target-group 

about the way the European Union organizes itself through its internal structures, in this case, the 

European Parliament and The Committee on Employment and Social Affairs; more precisely, a 

familiarisation with the European legislative flux, from the legislative initiative to approving or rejecting 

it, through voting session. Eaqually, this project focused on raising students’ awareness and solutions 

identification for unemployment which young Europeans are facing, through methods of optimizing the 

educational system, the Labor market and through  various projects targeting young people with regard to 

their professional development and subsequent employment, according to the one’s professional training.  

The main goals consisted in: 1)The introduction in students’ „baggage of knowledge” of new concepts 

regarding the way the European institutions act and the familiarization of a  large number of students with 

the legislative procedure; 2) The target-group usage of the gathered information concerning the European 

Union;  

3) The learning of the group actants and also the extended target-group about the European legislative 

process: the factors that determine the European Union’s decision, the way through which initiatives are 

introduced and the circuit they have to go through to being approved or rejected, procedures that lead to a 

directive limn or even a law issue; 4)Identifying examples of European programs efficiency for 

intrerpersonal and intrapersonal development through promoting large scale projects financed by the 

European Union, like „Jobs for young people” , „The European Social Fund”, „EURES”, „Erasmus+”, 

which with their training orientated structure, both through direct experience and socializing, can bring 

significant benefits to all young people who apply;  

5) Enhancing students’ abilities to work in a team, to share opinions and to synthesize what is essential 

for the the proposed theme, through arguments and interpellations, concerning decisions to increase the 

learning quality, to improve the working conditions from the very beginning of the regular employment, 

decisions that facilitate the unity among social groups and that directly affect the target-group; 6) 

Informing and encouraging young people to form and draw a coherent opinion on Euro parliamentary 



elections and to actively participate in national ellections, the results might directly influence the future of 

the young generations. 

The steps made for achieving the target aims, meant to apply the project to a large number of people in 

the school, especially high school students, as well as to Oradea’s community, as follows: The target-

group identified itself with the students involved in the project, that acquired key-information concerning 

the European Union’s organization, starting of the procedures from the structure, values that they promote 

in the labor force sector, through the awareness raising of unemployment problem, as well as projects that 

support young Europeans and the way they have been decelerated; The group of indirect beneficiaries of 

the actions carried out during the project was made up of approximately 500 students from „Emanuil 

Gojdu” National College, informed by the project team either directly or through posters, flyers, 

questionnaires. Through this campaign, the main purpose is to familiarize these students with the youth 

labour market crisis . The campaign will be in progress as part of the 2014 Euroscola project as well as 

later on, emphasizing a durable and efficient initiative for the future of young people. Finally, the project 

focused on young people and adults of Oradea’s community who found out the students’ initiative 

through various sources: posters,  social media, media, through the collaboration with partner-

organizations, ’vox populi’ interviews, surveys conducted for diaspora.  

Stages: A first stage that is essential for these actions of awareness raising and informing was 

achieved by the coordinator teachers, by capturing the attention of potential participants, underlining the 

key elements in creating the project and offering a larger picture of the stages this initiative has. The 

evolution of the project presumed establishing the next step, the theoretical analysis, by consulting 

different information sources, one of them being the European Union’s own information portal,  mass 

media, and books such as „Introduction in the European Union’s legislation”, Walter Cairns, „The 

Eurpean Union: Politics and Policies”, „John McCormick”. Materializing the initial plans, the necessary 

support for the project scheme sketching was executed. The essential condition for the success of the 

project is the implication and dedication of the students, both actors and beneficiaries. The coordinating 

teachers selected a group of twenty four students, based on the desire to involve themselves, their 

knowledge, their competences and interests, their ability to form a united group, having the goal of 

starting a sustainable, well organized project, that can meet all the goals listed before. The selected 

students were divided into three teams of eight members each. As follows, the „Europe thinks!” team was 

given the task of producing the project scheme, of studying, analyzing and creating the legislative 

initiative report. The members of the „Europe acts!” team collected data, established partnerships and 

organized meetings based on the project’s theme, also they advertised and promoted the „Emanuil Gojdu” 

National College’s actions. „Europe wins!”, the last team, focused on the production and the cast behind 

the simulation of the entire legislative process, but also on sustainability, continuity and dissemination in 

different social and professional backgrounds. In a nutshell, we can state that the efforts towards 



achieving this project were performed on three main frameworks: the informational one (both theoretical 

and practical), the media framework and, last but not least the legislative one. 

I. The informational framework consisted of actions that were crucial for data gathering from different 

sources and contributed, apart from lecturing the legislative procedure, to improving the knowledge 

concerning the institutional system of the European Union and also to the empirical comprehension of the 

young people condition on the labour market, both internally and internationally. Hence: 

1.   „Europe thinks!” at the „Bihor AJOFM Consultative Council” was represented the participation of 

some of this team members at the Bihor County Consultative Council for Employment. Among the 

attendees we could mention Mr. Bekesi Csaba, CEO of the AJOFM, Bekesi Csaba, Mr. Nicolae-Ioan 

Avram, the general inspector of ISJ Bihor, Mr. Marius Rotaru, CEO of Small and medium-sized 

enterprises, who constructively responded to our interpellations, concerning the current state of 

unemployment among young people at Bihor county’s level, the EU’s initiatives, as well as the EURES 

platform, Youth Guarantee, apprenticeship offer and its disadvantages  
 

towards current employment, European legislative terms that we were explained through examples. The 

action ended with a photo sessions and a videoclip production. 

2.  „Europe thinks!” at „They could do it, so could I!” represented an informative session for the entire 

project team, through the organization of meetings with officials, people who gained professional 

experience abroad and know the European legislative system, such as Mr. Petru Filip, former MEP. Mr. 

Emilian Pavel, CEO of the Ministry of Youth and Sport and future MEP, so on so forth. 

3.  „Europe acts!” for „Gojdu Questionnaire” covered a file with themed questions for a number of 148 

subjects, each at high-school level, action which was finalized with the graphical analysis of the results. A 

better understanding of the competition’s theme was aimed and also the knowledge checking concerning 

the European Union, the European legislative process, notions about the labour market and youth  

unemployment. 

4.  „Europe acts!” for „That’s how I understand!” simulated the graphical creativity of gymnasium 

students, asking for their opinion with regard to youth unemployment, Euro parliamentary elections, EU 

institutions. It’s surprising how much information was selected as a result of this action and most 

importantly how coherent and relevant to the project the gymnasium students’drawings were.  

5.  „Europe acts!” for „Vox populi survey!” consisted of interviews/surveys of Oradea’s public opinion 

concerning themes similar to „Gojdu Questionnaire”, finished with the creation of  video footage, photos 

and an invitation to the  legislative procedure simulation. 

6.  „Europe acts!” for „Diaspora Opinions” meant collecting data through questionnaires concerning the 

unemployment situation of the countries the tested subjects live in, the offering of viable ideas, applicable 

on a European scale and a possible face-off, both directly or indirectly, with the youth unemployment 

phenomenon. 



II.  The media framework represented the advertising of the project, seeking a big impact on the 

community,with an utter importance towards students. We consider that a very important step in starting 

this project is the goal analysis, and inherently, forming a vision, based on a general concept. The 

European Union promotes a modern and open way of thinking that invites everyone to widen their 

horizons towards multiculturalism, inclusion, tolerance. These principles drove us to the creation of our 

poster and logo, composed of the illustration of the globe correlated with foundations and the above-

mentioned values, that seek to capture the essence by promoting these archetypal values. Thus, the the 

project popularisation was sought, through the flyers and posters distribution, but also online, via 

dedicated structures (Facebook pages and sites of the related organizations, local and national online 

newpapers, journals based on young people’s activities while at school and outside it, blogs or sites with 

relevant sections to these kinds of informing and raising awareness campaigns on youth unimployment.  

http://emanuilgojduoradea.ro/europe-thinks-europe-acts-europe-wins/, 

https://www.facebook.com/EuropethinksEuropeactsEuropewins, 

https://www.facebook.com/groups/958865844128222/,http://dzitac.ro/ro/ioana/europe-thinks-acts-wins, 

http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.10906, 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Educatie/Europarlamentari+pentru+o+zi+24+de+liceeni+au

+simulat+o+sedinta.   

The media advertising also encouraged the involvement of various partners in the project. As a result, 

partnership agreements were established with Agora University, which ensured the adequate filming 

location for the simulation of the legislative process, with  Europe Direct 

Oradea Center, AJOFM Bihor,the Oradea  Community Foundation, Romanian-German Alsterdorf 

Association, Rotaract Club Oradea, Ovidan, Digi24 and Crișana Newspaper, concerning the gathering of 

data/information, advertising and project sustainability, Oxana Electronic being the one to ensure the 

sponsorship of all the printable materials.  

III. The legislative framework originally consisted in consulting the European Parliament Procedural 

Regulations. Once the procedure was assumed and drawn up, the call initiative was launched. Afterwards, 

it was sought an objective description of the whole activity undertaken throught the project. The students 

chosen in the resort commission analysed and synthesized the legislative decision, the result subsisting in 

the report. The person who will simulate the role of the rapporteur will prepare a dissertation based on the 

material written by the students. The rest of the team will think of a set of three questions/interpellations 

concerning the report and presenting it at a Euro-Parliament level. The students’ meeting took place after 

the technical support offered was thoroughly consulted, a point when they assumed the roles of 

commissioners and debated the proposal. The vote was presented in favor of the proposal. Finally, a film 

with the simulated plenary session by  stringetly following the active regulations. Quorum, brief 

procedure, the rapporteur’s argumentation, the debate itself, the interpellations and finally the resolution 

vote were all established. 

http://emanuilgojduoradea.ro/europe-thinks-europe-acts-europe-wins/
https://www.facebook.com/EuropethinksEuropeactsEuropewins
https://www.facebook.com/groups/958865844128222/
http://dzitac.ro/ro/ioana/europe-thinks-acts-wins
http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.10906
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Educatie/Europarlamentari+pentru+o+zi+24+de+liceeni+au+simulat+o+sedinta
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Educatie/Europarlamentari+pentru+o+zi+24+de+liceeni+au+simulat+o+sedinta


Procedure:. Responding to the objectives for which it was established, introduced in the sixth Annex 

of The Regulation of Procedure of the European Parliament, based on the legal provisions, pursuant to 

article 52 from R.P.P.E., the commission initiated a proposal from its own initiative, submitted to the 

European Parliament. In the following order, in accordance with articles 49 and 50 from the regulations 

mentioned before, the chairman 

of the commission starts the debating and voting procedure of the project called “Working together for 

Europe’s Young People”. A Call to Action on Youth Unemployment”. 

 In the first meeting, considering the statutory character of the meeting, pursuant to article 208, 

first paragraph(I) from Title VIII, chapter II, through the presence of more than a quarter of 

the members eligible to vote, the procedure of presenting and debating the initiated project was disposed. 

The debating sessions of the commission managed to determine the main points that are to be 

approached in the proposals forwarded by the structure, as following: investment in young people through 

the European Social Fund, the front-loading of the Youth Employment Initiative; support for intra-EU 

labour mobility with EURES; steps to ease the transition from education to work by boosting the supply 

of high-quality apprenticeships and traineeships and addressing skills; acceleration of reforms to deliver a 

genuine EU labour market in the longer run and last but not least measures to support job creation in the 

immediate term, especially by SMEs, and to incentivise the hiring of young people. Pursuant to articles 

49 and 50, the commission appointed a rapporteur that forwarded a number of 7 legislative proposals to 

the members of the commission. Considering that in 21 days 5 objections were advanced, which 

represents, as the second paragraph of the article mentioned before states, less than a tenth of the 

members of the commission, the report forwarded to the plenum didn’t have the coerciveness to contain 

the opposition opinions. Before communicating to the Parliament the request of introducing on the  
 

agenda the first lecture of the resolution, in accordance with article 149 of R.P.P.E., the 

following procedures were determined:  

a) Based on article 39, first paragraph (I), the commission, through the chairman, verifies the juristic basis 

of the proposal, which presents itself as being favorable.  

b) According to article 53, taking into account that the resolution proposal triggers to change regulations 

approved by the European Parliament and that there are new budget lines stipulated, the commission 

forwards the project to the Commission of Juristic Business and the Commission of Budgets, 

respectively, from which they get a positive opinion. c) Given that the report comes from the 

commission’s own initiative, it is necessary for it to be authorized in the Chairman Conference that gives 

a favourable opinion on the report, so it is addressed to the European Parliament.  

The presence of more than a third of the number of members eligible to vote is noticed in the 

conference room, which gives the meeting, in accordance with article 168 from the Procedural 

Regulations, statutable status. According to article 151, at the rapporteur’s request or at the proposal of 

the Chairman Conference, the Parliament can decide as well for a point that requires no ample debating to 



be examined in plenum, through a short presentation made by the rapporteur.In this case, the Commission 

has the possibility to answer, followed by a period of debating, during which the Chairman can give the 

word for interventions of maximum one minute each to deputies who request it („catch the eye”). The 

parliament votes first the amendments at the proposed initiative which serves as a base for the competent 

commission's report, next up being the voting of the eventually modified proposal and, finally, the entire 

legislative resolution project that contains only one declaration through which it is shown whether the 

Parliament approves the legislative proposal or rejects it. The decision will be published in the European 

Union’s Journal, being hence accessible to the European community. In this way, the public act will 

inform and involve young people from the entire community, in advertising of the measures taken, 

through actions similarly conducted, analogous to the reification of the featured project.   

The sustainability of „Emanuil Gojdu” National College’s project is ensured by the Europe wins! 

”Blog for Job” action, undertaken as a result of signing the partnership accord with AJOFM, through 

which the monthly vacant workplaces list is ensured, for every young person from Bihor county. Also, the 

blog „Europe thinks! Europe acts! Europe wins!” will function as an information center concerning the 

latest news about  youth unemployment at European level. The „Europe wins!” „The community is 

us!”action is one of the actions that puts emphasis on the continuity of the project, the partnerships signed 

with „Oradea Community Foundation” and Romanian-German Alsterdorf Association standing for 

periodical dissemination, both indirectly, via project brochure distribution, but also through different 

actions of the  project team, actions based on all the acquired knowledge on the score of the project 

unfolding. As a consequence, when the project is completed, the young people will have gained 

knowledge and abilities concerning the unemployment of this age category at European level, implying 

awareness of the difficulties that they can encounter. The initiative has impact on broadening the area of 

knowledge of the targeted subjects, generating a new perspective on the European Parliament and leading 

to possible opportunities directly connected to their future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REUŞITA PROIECTULUI  

ŞI PARTICIPAREA LA ZILELE EUROSCOLA DE LA STRASBOURG 

Rezultatele Concursului Naţional pentru liceeni Euroscola 

Sursa: http://www.europarl.ro/ro/ue_si_tinerii/euroscola.html 

Nr. 

Crt. 
Unitatea școlară / Județul Oraș Județ 

Punctaj 

total 

Data Ziua 

Euroscola 

1 Colegiul Național ,,Spiru Haret” Bucureşti Bucureşti Bucureşti 12,5 07.05.2015 

2 Colegiul Naţional "George Coşbuc"  Motru, Gorj Motru Gorj 12,5 23.04.2015 

3 
Liceul Pedagogic "Mircea Scarlat" Alexandria, 

Teleorman 
Alexandria 

Teleorma

n 
12 16.04.2015 

4 Colegiul Naţional "Emil Racovita" Iaşi Iaşi Iaşi 11,8 26.03.2015 

5 Colegiul Național „Emanuil Gojdu”  Oradea, Bihor Oradea Bihor 11,5 19.03.2015 

6 CT „Armand Călinescu” Piteşti,  Argeş Piteşti Argeş 11 13.03.2015 

7 Colegiul Naţional Catolic Sf Iosif Bacău Bacău Bacău 11 5.03.2015 

8 CN "Spiru Haret" Târgu-Jiu, Gorj Târgu-Jiu Gorj 11 26.02.2015 

9 CN  “George Bariţiu” Cluj-Napoca, Cluj  Cluj-Napoca Cluj 10,5 13.02.2015 

10 
Colegiul Naţional Pedagogic “ Constantin 

Brătescu” – Şcoala Europeană Constanţa 
Constanţa Constanţa 10,5 5.02.2015 

11 
Liceul Teoretic, Comuna Filipeştii de Pădure, 

Prahova 

Filipeştii de 

Pădure 
Prahova 10,5 29.01.2015 

12 Liceul Teoretic Al. I. Cuza Alexandria, Teleorman Alexandria 
Teleorma

n 
10,5 22.01.2015 

13 Liceul Tehnologic Turceni, Gorj Turceni Gorj 10,25   

14 CN “Barbu Ştirbei”  Călăraşi Călăraşi Călăraşi 10,05   

15 CN Costache Negruzzi  Iaşi Iaşi Iaşi 10   

16 CN „Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu, Gorj Târgu-Jiu Gorj 9,75   

17 CN "Mihail Sadoveanu" Paşcani, Iaşi Paşcani Iaşi 9,75   

18 Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri"  Galaţi Galaţi Galaţi 9,5   

19 Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, Suceava Fălticeni Suceava 9,5   

20 Liceul Tehnologic Costeşti, Argeş Costeşti Argeş 9,25   

21 CN "Nicolae Iorga" Vălenii de Munte, Prahova 
 Vălenii de 

Munte 
Prahova 9,25   

22 Colegiul Naţional "Garabet Ibrăileanu" Iaşi Iaşi Iaşi 8,25   

23 C.N. Mihai Viteazul  Bucureşti Bucureşti Bucureşti 8,25   

24 CN "Iulia Haşdeu" Lugoj, Timiş Lugoj Timiş 8   

25 Colegiul Naţional „Ion Neculce”  Bucureşti Bucureşti Bucureşti 7,75   

26 Colegiul National Kolcsey Ferenc  Satu Mare Satu Mare Satu Mare 7,5   

27 Liceul de Arte "Margareta Sterian" Buzău Buzău Buzău 7,25   

28 Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iaşi Iaşi Iaşi 7   

29 CN "Ştefan Cel Mare"  Hârlău, Iaşi Hârlău Iaşi 6,75   

30 CN "Mircea cel Bătrân" Râmnicu Vâlcea, Vâlcea 
Râmnicu 

Vâlcea 
Vâlcea 6,5   

31 
Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile 

Adamachi”  Iaşi 
Iaşi Iaşi eliminat    

32 Liceul Teoretic Alexandru Vlahută Bucureşti Bucureşti Bucureşti eliminat    

33 Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez Bucureşti Bucureşti Bucureşti eliminat    

 

http://www.europarl.ro/ro/ue_si_tinerii/euroscola.html


Apariţie pe OviDan 

După câştigarea proiectului şi concursului 

Sursa: http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.11107 

Gojdiştii pleacă la Strasbourg! 
 

Ioana Dziţac, motorul şi promotorul media al gojdiştilor orădeni, ne-a dat vestea cea mare: Gojdiştii au 

câştigat bătălia pentru Parlamentul European, iar în martie 2015 vor pleca la Strasbourg. 

 

Poate vă mai amintiţi articolul „Europarlamentarii" gojdişti au adoptat o rezoluţie în Parlamentul 

European, publicat pe ovidan.ro şi în revista OviDan nr. 151 din octombrie. 

„Înscrişi în cadrul celei de-a VII-a ediţii a Concursul Național pentru liceeni „Euroscola", desfăşurat 

sub genericul „Împreună pentru tinerii Europei - o propunere legislativă de succes", gojdiştii 

„europeni", coordonaţi de  doamnele prof. Cătălina Georgescu şi Livia Mircea, au simulat, ieri 

(sâmbătă, 4 oct. 2014), adoptarea unei rezoluţii în Parlamentul European.  

Ei au adoptat rezoluţia în faţa unor distinşi invitaţi: senatorul Florian Bodog, prof. univ. dr. Ioan Mang, 

vicepreşedinte al CJ Bihor, prof. univ. dr. ing. Ioan Mintaş, prim-vicepreşedinte al Consiliului Naţional 

al IMM, Emilian Pavel, director în Ministerul Tineretului şi Sportului, europarlamentar şi alţi 

europarlamentari..." 

Activitatea în plen a fost condusă de  preşedintele acestuia, Oniţă Horia, flancat de cei trei 

vicepreşedinţi: Dziţac Ioana, Funar Artemis şi Miclăuş Bogdan. 

Pe lângă simularea şi filmarea realizată sâmbătă, 4 octombrie, gojdiştii au avut de pregătit pentru dosar 

 proiectul propriu-zis, descrierea proiectului lor, intitulat „Europe thinks! Europe acts! Europe wins!" 

(scop, obiective, grupul ţintă, chestionar la care au răspuns aproximativ 150 de gojdişti, despre şomaj şi 

instituţiile europene, o sesiune informativă pentru echipa proiectului, întâlniri cu demnitari cu experienţă 

de europarlamentari, participare la Consiliul consultativ al AJOFM Bihor, întâlnire cu inspectorul 

şcolar general Nicolae Avram, stimularea creativităţii gojdiştilor gimnazişti prin realizarea de desene 

„inteligente", un sondaj realizat pe stradă cu orădenii despre şomaj şi instituţiile europene, precum şi 

http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.11107
http://www.ovidan.ro/images/articles/articles_1_11107.jpeg


colectarea de date prin intermediul unor formulare despre şomajul în Diaspora, cu ajutorul rudelor şi 

prietenilor plecaţi la lucru în state ale UE).  

http://www.europarl.ro/ro/ue_si_tinerii/euroscola.html;jsessionid=079433161B323B50F67267243CBC8

AE9 

http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.10906 

http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.10931 

Rezultatul? 

Gojdiştii orădeni au câştigat bătălia şi vor pleca în 14 martie 2015 la Strasbourg, după cum ne-a scris cu 

încântare Ioana Dziţac. 

Sunteţi nişte grozavi! Felicitări, gojdiştilor, felicitări, doamnelor profesori Cătălina Georgescu şi Livia 

Mircea, coordonatorii proiectului câştigător! 

 

Apariţie la Digi 24 HD 

Sursa:http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Oradea/Stiri/Liceeni+in+Parlamentul+European+24

+de+elevi+oradeni+vor+ajunge+a 

 

Liceeni în Parlamentul European. 24 de elevi orădeni vor ajunge anul viitor în Strasbourg 

 

De pe băncile şcolii direct în Parlamentul European. 24 de elevi de la Colegiul Naţional "Emanuil 

Gojdu" din Oradea vor ajunge anul viitor în Strasbourg. Aleşi în urma unui concurs naţional, tinerii se vor 

afla pentru o zi în postura de europarlamentari. 

 
Reuşita elevilor se datorează proiectului pe care l-au propus "Europe thinks! Europe Acts! Europe 

Wins!". Acum cu o lună au simulat o şedinţă de Parlament European prin care au promovat o lege 

împotriva şomajului. 

"Această veste nu m-a surprins pentru că ştiu câtă muncă a fost depusă în spate. Este vorba de 

această broşură care a sintetizat toate activităţile şi lucururile pe care le-am făcut suplimentar." 

http://www.europarl.ro/ro/ue_si_tinerii/euroscola.html;jsessionid=079433161B323B50F67267243CBC8AE9
http://www.europarl.ro/ro/ue_si_tinerii/euroscola.html;jsessionid=079433161B323B50F67267243CBC8AE9
http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.10906
http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.10931
http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Oradea/Stiri/Liceeni+in+Parlamentul+European+24+de+elevi+oradeni+vor+ajunge+a
http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Oradea/Stiri/Liceeni+in+Parlamentul+European+24+de+elevi+oradeni+vor+ajunge+a


La Strasbourg, orădenii vor participa la un concurs de cultură generală şi vor avea ocazia să îşi 

promoveze cât mai bine zona din care provin. Pentru asta "gojdiştii" trebuie să vină cu idei cât mai 

creative. 

"Va trebui să facem o prezentare despre oraşul nostru, despre regiunea noastră prin care să ne 

expunem în Parlamentul European." 

 

 
 

Cel mai aşteptat moment este dezbaterea din Parlamentul European, programată pentru 19 martie 

2015. Adolescenţii orădeni vor fi colegi cu peste 600 de tineri din celelalte state membre. 

"Vom putea face un schimb cultural cu ceilalţi elevi din toată Europa şi astfel ideile pe care le-

am transpus noi prin proiectul acesta vor avea şi o finalitate concretă." 

"Sunt în jur de 600, mai mult de elevi din toate cele 28 de ţări europene, elevi de liceu care vor 

forma grupuri de lucru şi vor lucra pe diferite tematici", susţine Cătălina Georgescu, profesor 

coordonator. 

Tinerii vor îmbina utilul cu plăcutul: pe lângă ziua petrecută la Parlamentul European, vor avea parte 

de o excursie culturală. 

"Se va derula pe parcursul unei săptămâni. Va trebui să stabilim traseul împreună cu elevii să 

vedem ce vor ei, ce vor să viziteze şi în acelaşi timp va trebui să ne încadrăm după părerea mea şi în 

suma pe care o primim de la Parlamentul European", a detaliat Livia Mircea, profesor coordonator. 

La concursul Euroscola au participat 33 de licee din ţară. Colegiul orădean a obţinut primul loc din 

Ardeal. 

Reporter: Diana Grad 

Operator: Constantin Gheorghiţă  

Editor web: Adrian Laboş 

 



 

Imagini din galeria foto a Proiectului Europe thinks! Europe acts! Europe wins!  

Zilele Euroscola, Strasbourg, martie 2015 

 



PROIECTUL EUROPE DIRECT 

Apariţie pe OviDan 

„Împreună... pentru un internet mai bun!” 

Sursa: http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.11541 

 

„Ziua Siguranţei pe Internet” 

„Împreună... pentru un internet mai bun!” 

Pe 11 februarie 2014, la Şcoala Internaţională Agora din Oradea a fost marcată „Ziua Siguranţei pe 

Internet" în cadrul activităţii „Micuţul netăţean", activitate coordonată de către eleva Ioana Dziţac. 

Cu ocazia acelui eveniment elevii prezenţi au testat un preprint în limba română al materialelor didactice 

care aveau să apară în decursul anului 2014 în format bilingv (română-engleză); este vorba despre 

cartea informativă de colorat şi jocul anexat acesteia, Hai să colorăm, să învăţăm şi să ne jucăm! 

Educaţie netăţenească timpurie / Let's colour, learn and play!  Early netizen education, apărută sub sigla 

Editurii Universităţii din Oradea, ale căror autoare sunt elevele Dziţac Domnica Ioana şi Ionescu 

Cătălina Teodora, traducerea fiind realizată de către d-na lector doctor Andrada Marinău de la 

Universitatea din Oradea. 

„Şi noi ştim să utilizăm corect Internetul!"  

Concluzia acelui eveniment a fost exprimată, pe finalul activităţii, clar şi răspicat de către toţi 

protagoniştii evenimentului, într-un glas: „Şi noi ştim să utilizăm corect Internetul!" 

Cunoscută pentru firea ei sociabilă, pentru dorinţa de a fi permanent înconjurată de copii, pentru 

frumoasele activităţi şi proiecte realizate la nivelul judeţului nostru pentru care a fost şi premiată în Gala 

Naţională a Voluntarilor 2014, Ioana a început anul 2015 plină de elan, cu un comportament şi o 

atitudine orientate în sens pozitiv. 

Astfel, dintre activităţile de debut ale acestui an, cu ocazia aceluiaşi eveniment, Ziua Siguranţei pe 

Internet/Safer Internet Day (10 februarie 2015), în luna Siguranţei pe Internet, Ioana, alături de micuţii 

netăţeni ai şcolii internaţionale, au fost „Împreună... pentru un Internet mai bun!" în cadrul activităţii 

interactive desfăşurate sub egida „Educaţie netăţenească timpurie/ Early netizen education". 

În prima parte a activităţii, Ioana a fost ajutată/asistată de micuţul netăţean Alessandro, participant activ 

şi la activitatea din anul precedent, care le-a împărţit colegilor lui o foaie ce cuprindea două imagini (o 

imagine Aşa DA! şi o imagine Aşa NU!) însoţite de informaţii în format bilingv, din cartea amintită 

anterior; Alessandro a mai completat pe alocuri şi intervenţiile colegilor mai mici. Ioana a afişat o 

Prezentare PowerPoint care conţinea cele 34 de imagini ale cărţii, urmând ca fiecare netăţean, în 

momentul în care sesiza că imaginea de pe ecran coincide cu imaginea pe care o are pe bancă, să vină în 

faţa clasei şi să analizeze, să interpreteze mesajul din respectiva imagine încercând să extragă punctele 

tari şi punctele slabe ale navigării pe Internet. După diversele păreri exprimate, elevii au învăţat să 

pronunţe semnificaţia, tipul imaginii şi în limba engleză (de exemplu, Utilizează un antivirus!/Use an 

http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.11541


antivirus! - DO sau Dependenţa de calculator ... / Computer addiction...- DON'T); apoi au colorat 

desenele şi au marcat imaginile ca fiind de tip DO sau DON'T. 

În partea a doua a evenimentului, micii „netăţeni", împărţiţi pe grupe de vârstă, şi-au testat cunoştinţele 

însuşite în limba engleză despre utilizarea Internetului, cum altfel decât prin joc? Astfel, unii s-au jucat 

cu „Didactic Game The Internet Do - Don't", alţii cu jocuri de cuvinte încrucişate, iar alţii cu jocuri de 

asocieri între imagine-denumirea în limba engleză a imaginii - tipul acesteia (DO sau DON'T). 

La finalul activităţii, Ioana i-a felicitat şi i-a premiat, oferindu-le diplome pentru contribuţia adusă la 

desfăşurarea activităţii interactive „Împreună... pentru un Internet mai bun!", iar cu ajutorul Martinei şi 

Teodorei, elevii au intrat şi în posesia unor dulciuri. 

„Aş dori să spun că este o plăcere deosebită să organizez activităţi împreună cu elevii Şcolii 

Internaţionale Agora, cu atât mai mult cu cât ei urmează curriculumul internaţional pentru învăţământul 

primar, pe care personal îl îmbrăţişez. Astăzi (miercuri, 11 februarie -n.n), am reuşit să le transmit 

informaţii despre tehnologia on-line, despre oportunităţile şi pericolele navigării pe Internet şi am avut 

deosebita plăcere să constat că este un subiect care-i interesează foarte mult şi totodată să constat că 

multe dintre aspectele discutate cu un an în urmă şi le-au reamintit. Închei cu mulţumiri pentru 

colaborare adresate conducerii şcolii internaţionale, cadrelor didactice, consilierului educativ şi lansez 

invitaţia celor interesaţi de a viziona un montaj audio-video, însoţit de un slide show de poze [1], pe care 

l-am realizat încercând să captez imagini de la cele două evenimente pe tema siguranţei on-line: Micuţul 

netăţean şi Împreună... pentru un internet mai bun!", conchide Ioana Dziţac, voluntar al Centrului 

Europe Direct Oradea. 

[1.] Iniţiere în siguranţa on-line - Activităţi interactive la Şcoala Internaţională Agora   (C.M.) 

 

 

Imagini de la activitatea „Împreună... pentru un internet mai bun!” 

https://www.youtube.com/watch?v=xPWuyL2zaBs&feature=youtu.be
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Rezumat: Lucrarea este structurată din punct de vedere al abordării în două părți; una teoretică, în 

care se prezintă aspecte privind definirea și formarea câmpului electromagnetic cu cele două componente 

ale sale, și una practică prin care, cu ajutorul măsurătorilor se determină distribuția spațială a mărimilor 

caracteristice câmpului electric și magnetic. În cadrul acestui de al doilea aspect autorii au încercat să 

demonstreze și eficiența atenuării câmpului electromagnetic prin ecranare. Sunt prezentate pe parcursul 

lucrării și câteva aspecte legate de efectele câmpului electromagnetic la interacțiunea cu sistemele tehnice 

și biologice. 

 

1. Introducere 

Regiunea din spaţiu unde se manifestă o anumită mărime fizică şi unde, în fiecare punct din 

regiune, acea mărime are o anumită valoare se numește câmp. 

Se numește câmp electric o regiune din spațiu, limitată sau nelimitată, unde în fiecare punct se face 

simțită acțiunea unei forţe electrice determinate în modul, direcție şi sens. De asemenea când natura 

acțiunii este de tip magnetic câmpul se numește câmp magnetic. 

Câmpurile electric şi magnetic sunt reprezentate prin câmpuri vectoriale tridimensionale. Aceste 

câmpuri vectoriale au câte o valoare definită în fiecare punct, valori care sunt funcţii ale coordonatelor de 

spaţiu şi timp. Astfel, ele sunt notate de obicei prin E(x,y,z,t)  (intensitatea câmpului electric) 

și B(x,y,z,t) (inducția câmpului magnetic). Când cele două câmpuri variază și se generează reciproc se 

formează câmpul electromagnetic. Propagarea în spațiu a câmpului electromagnetic se face prin 

intermediul undelor electromagnetice. 

Punerea în evidență a acțiunilor câmpului electric și magnetic se face prin linii de câmp. Acestea 

sunt trasee imaginare care susțin acțiunile la distanță ale câmpului. Totalitatea liniilor de câmp distribuite 

în spațiu se numește spectrul liniilor de câmp. Configurații simple ale liniilor de câmp sunt prezentate în 

figurile 1 şi 2.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Liniile câmpului electric în cazul unor sarcini electrice punctuale 

 

Sursa câmpului electric este reprezentată de sarcina electrică. 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Liniile câmpului magnetic în cazul unui magnet pemanent 

 

Sursele câmpului magnetic sunt magneții permanenți sau conductoarele parcurse de curent electric. 

Câmpul electromagnetic are un caracter util prin susținerea funcționării dispozitivelor electromagnetice 

de toate categoriile. Transmiterea energiei electrice la distanță se face prin conductoare sau prin spațiu 

sub formă radiată pentru diverse utilizări. 

Odată cu extinderea aparaturii și echipamentelor funcționând pe baza conversiei energiei 

electromagnetice s-a pus problema dacă acestea nu au și efecte negative care să însoțească caracterul util 

ce le conferă destinația primordială. O serie de cercetători si-au dat seama că aceste efecte există, iar 

numărul studiilor legate de acest aspect au crescut semnificativ în ultimii ani. A apărut astfel termenul de 

poluare electromagnetică Acesta semnifică faptul că, peste anumite valori de prag, emanarea câmpului 

electromagnetic prin radiații electromagnetice este dăunătoare sănătății umane.  

Principalele surse de poluare electromagnetică sunt considerate:  

 Câmpul electric natural al Pământului care depinde de latitudine şi altitudine; 

 Câmpul electric static artificial (care de exemplu apare în procesul de prelucrare a unor mase plastice, 

în utilizarea unor ţesături din materiale sintetice etc. ); 

 Câmpul magnetic terestru (care are o componentă variabilă, numită furtună magnetică, în funcţie de 

fenomene astronomice, ca de exemplu datorită exploziilor solare); 

 Câmpurile electromagnetice naturale (de exemplu de la fulgere); 

 Câmpurile electromagnetice artificiale (de exemplu, undele radio, reţelele industriale de alimentare cu 

energie electrică, la frecvenţa industrială, etc. ). 

+ _ 



Influența radiațiilor electromagnetice asupra organismului uman, mediului și asupra tehnicii este 

una din cele mai controversate probleme pentru care, anual, se cheltuiesc importante sume de bani, iar 

manifestările științifice cu această temă  capătă tot mai mulți adepți. 

Operatorul uman, în activitatea sa de îndeplinire a rolului său de a conduce un proces 

energotehnologic sau în viața de zi cu zi , este supus influenţei câmpurilor electromagnetice. În urma 

numeroaselor studii efectuate la nivel naţional şi mondial se poate aprecia că principala acţiune a 

câmpurilor electromagnetice asupra organismului uman constă în agravarea sau accelerarea apariţiei unor 

boli cardiace, vasculare, neurologice şi psihice. Această influenţă, care depinde de intensitatea câmpurilor 

electromagnetice şi de durata de expunere, este în continuă creştere datorită măririi numărului de surse 

poluante cu câmpuri electromagnetice.  

 Pentru aprecierea influenței câmpurilor electromagnetice asupra organismelor vii s-au făcut 

cercetări experimentale asupra unui individ separat şi asupra unui grup de indivizi, de diferite vârste, pe 

durate diferite de expunere în timpul serviciului şi pentru diferiţi parametrii ai factorilor poluanţi. 

Absorbția radiației electromagnetice în țesuturile vii este printr-un coeficient numit SAR – Rata de 

absorbție specifică măsurat în W/kg, impus ca valoare limită admisă considerată periculoasă pentru 

sănătate. Producătorii de telefoane mobile au obligativitatea menționării acestui factor pe produs. În 

România valoarea reglementată a acestuia este de 2 W/kg. 

Totalitatea undelor electromagnetice alcătuiesc spectrul electromagnetic. O undă electromagnetică 

este caracterizată de lungimea de undă și frecvență. În calea propagării undele electromagnetice denumite 

și radiații electromagnetice suferă procese de interferență, atenuare, deformare, reflecție, etc.  

În figura 3 se prezintă clasificare și utilizarea undelor electromagnetice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Clasificarea și aplicațiile undelor electromagnetice 

 



2. Determinarea practică a câmpului electromagnetic 

 

Mărimile fizice definesc proprietăţi ale corpurilor sau caracterizează procese în care schimbările ce 

survin pot fi descrise cantitativ. Exemple de marimi fizice sunt: masa, temperatura, viteza, sarcina 

electrica. Fizica a fost numită mult timp ştiiţa măsurării, deoarece studiul fenomenelor fizice implică 

măsurarea mărimilor ce le caracterizează. Măsurarea este un proces prin care se compară mărimea fizică 

respectivă cu o mărime bine definită, de aceeaşi natură, ce a fost aleasă ca unitate de masură. Această 

comparare (sau măsurare) se realizează cu ajutorul unui instrument de măsură. 

Pentru măsurarea intensităţii câmpului electromagnetic se pot folosi aparate pentru lucrări de 

cercetare (foarte scumpe, de precizie ridicată şi produse intr-un număr redus de exemplare) şi aparate 

pentru verificări experimentale (de precizie redusă şi produse în serie mare). Pentru măsurarea intensităţii 

câmpurilor electromagnetice în laboratoare, în spatii industriale de lucru, în centre urbane etc. se pot 

folosi aparate, care au costuri reduse şi cu o precizie satisfăcătoare. 

Aparatele de măsură utilizate la determinările experimentale ale căror rezultate sunt prezentate în 

lucrarea de față sunt indicate în figura 4: 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                           b) 

Fig. 4 Aparatele de măsură utilizate: a). Trifield 100 XE; b). CA42 

 

Un exemplu privind măsurarea câmpului electromagnetic în vecinătatea unui calculator portabile se 

prezintă în figura 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Determinarea intensității câmpului electric pentru notebook – uri la cca 25 cm de monitor 



Măsurătorile intensității câmpului electric s-au efectuat în standul de încercări ale izolațiilor 

aparținând Departamentului de Inginerie Energetică al Facultății de Inginerie Energetică şi Management 

Industrial (IEMI) din Universitatea din Oradea – figura 14.a. Schema de măsură este prezentată în figura 

6. Conform acesteia s-au considerat mai multe trasee de măsură în jurul standului depărtate de acesta pe 

trei distanțe. Numărul total de puncte de măsură stabilit este de 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Schema de măsură 

Standul cuprinde ca elemente de bază  un transformator de înaltă tensiune (25 000 V), bara de 

încercare și panoul de comandă. Imaginile acestora sunt indicate în figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Componentele standului de încercări: panou de comandă, transformator 
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Pentru traseul 1 (cel mai îndepărtat de bare) valorile obținute sunt prezentate în tabelul 1: 

 

Tab. 1 Valorile măsurate pentru intensitatea câmpului electric  

la tensiunea de 2000 V pe panoul de comandă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Câmpul electromagnetic generat de aparatura electronică și electrocasnică 

 

Aparatura electrică este cea care participă la conversia energiei electromagnetice în alte forme de 

energie. Ca și surse de câmp electromagnetic sunt pe primul loc ca răspândire în întreaga lume. După 

acestea urmează telefoanele mobile și calculatoarele sau alte dispozitive similare. 

Modelul electromagnetic al aparaturii electrocasnice se prezintă în figura 8: 

 

 

 

 

 

Fig. 8  Modelul grafic al liniilor de câmp electric și magnetic 

pentru alimentarea aparaturii electrocasnice 

 

Autorii au efectuat măsurători – figura 14.b, pentru câteva cazuri de aparate intens utlizate, valorile 

obținute fiind prezentate în tabelul 2. 

 

Nr. crt Distanța[m] Emas[V/m] 

1 2,8 580 

2 2,5 550 

3 2,3 530 

4 2,0 480 

5 1,8 380 

6 1,6 320 

7 1,6 310 

8 1,6 300 

9 1,4 280 

10 2,1 310 

11 2,1 320 

12 1,3 180 

E 
B 



Tab.2 Valorile inducției magnetice și a intensității câmpului electric generate de aparatura 

electrocasnică la diverse distanțe obținute prin măsurători directe 

Nr. 

crt 

Dispozitivul U 

(V) 

Dist. de 

măsură 

(cm) 

I 

(A) 

P 

(W) 

Fr 

(Hz) 

E 

(V/m) 

B 

(μT) 

1 Cuptor cu microunde 230 20  0,2 850 50 300 0,23 

2 Lampă cu incandecență 230 20 0,5 350 50 120 1,45 

3 Servomotor electric 230 20 1 220 50 650 3,47 

4 Uscător de păr 230 20 2,4 210 50 780 4,67 

5 Aparat de bărbierit 230 20 0,2 100 50 780 2,15 

6 Calculator PC 230 20 1 120 50 300 1,45 

7 Televizor CRT 230 20  2,4 150 50 120 3,47 

8 Televizor LCD 230 20 2,5 80 50 650 4,67 

9 Radiator electric 230 20 3,6 1500 50 780 2,13 

10 Filtru de cafea 230 20 0,2 200 50 500 0,567 

 

4. Metode și mijloace de limitare a efectelor negative ale câmpului electromagnetic  

 

Expunerea la câmpul electromagnetic poate fi catalogată din punct de vedere al accesului 

persoanelor în raza de acţiune a acestora ca fiind de două feluri: ocupațională şi ambientală. Cea 

ocupațională include sursele constând în aparatura folosită la domiciliu sau serviciu, la care avem acces 

direct prin utilizarea zilnică (cabluri, aparatură electrocasnică, IT, de telecomunicații, dispozitive 

industriale, etc). Cea ambientala include sursele exterioare locației (tablouri electrice și transformatoare, 

antene de telecomunicații, linii de înaltă tensiune, instalații industriale, etc.). Efectul expunerii este unul 

conjugat, incluzând ambele tipuri. [1÷11] 

Pentru înlăturarea sau limitarea efectelor nocive ale radiațiilor electromagnetice, sunt necesari trei 

pași: 

1. Informarea. Trebuie sa se acumuleze în rândul publicului câteva cunoștințe de bază privind 

câmpul electromagnetic, efectele sale asupra omului, cunoaşterea surselor generatoare de radiație 

electromagnetică şi benzile de frecvenţă ale acestora. Trebuie accesate datele oferite de organismele 

internaționale care se ocupă de protecția populației faţă de efectele radiației electromagnetice, inclusiv 

intervalele admise pentru intensitatea câmpului pentru diferitele tipuri de expunere.  

2. Măsurarea. Această operaţiune trebuie făcută în locaţia unde este expusă o persoană, iar 

măsurarea intensităţii câmpului trebuie să fie una profesionistă (compusă din mai multe măsurători, 

ambientala şi de proximitate, cu aparate adecvate). 



3. Înlăturarea cauzelor. În urma măsuratorilor, se vor interpreta rezultatele, prin raportare la 

intervalele admise publicate de International committee for non ionizing radiation protection (Comitetul 

are reprezentanți naționali, implicit în România) - ICNIRP. Limitările generale ale ICNIRP sunt preluate 

de legislația românească pe domenii de frecvență. 

Cele mai importante măsuri şi acţiuni pentru limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice asupra 

organismelor vii sunt sintetizate în concluziile lucrării. 

 În figurile 9 şi 10 se prezintă modelul ecranului electromagnetic existent în laboratorul de încercări 

unde s-au efectuat măsurătorile pentru intensitatea câmpului electric. Acesta este format din plasă de 

sârmă cu ochiuri având dimensiunile prezentate în figură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9 Stand de încercări la tensiuni înalte 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10 Configurația și dimensiunile ecranului 

 

În zonele sau procesele de lucru în  care datorită frecărilor unor corpuri sau substanțe care permit 

localizarea de sarcină electrică se poate forma un câmp electric intens, se recomandă utilizarea 

îmbrăcămintei antistatice.  

Câmpul electric intens poate genera descărcări electrostatice. Acestea la rândul lor provoacă 

incendii sau distrugeri de materiale  din construcția unor componente electronice sensibile (cazul 

microcheapurilor, a hardisk-urilor de PC, etc).  



Conform cercetărilor internaționale aproximativ 70% din defectările componentelor electronice sunt 

cauzate de protecția necorespunzătoare a personalului. Omul este primul generator de sarcină electrică.  

Pentru  evitarea încărcărilor electrostatice în îmbrăcămintea antistatică sunt înserate rețele 

conductoare (fibră de carbon) sau sunt realizate legături de echipotențiale în contact cu pământul 

(potențial 0, nul). Sarcinile electrice se scurg la pâmânt sau se neutralizează reciproc. Prin urmare, 

principala metodă de protejare împotriva descărcărilor electrostatice este îmbrăcămintea antistatică.  

Imagini ale accesoriilor de îmbrăcăminte contra câmpului electrostatic sunt prezentate în figurile 

11. (curele antistatice, halat antistatic, papuci antistatici). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Curele de echipotențializare 

pentru talpa piciorului 

Halat antistatic Papuci antistatici 

Fig. 11 Imagini ale accesoriilor de îmbrăcăminte contra câmpului electrostatic 

 

Fig. 12 Inserția rețelei conductoare în halat 

 

Măsurile efective vor consta în dezactivarea pe cât posibil a surselor de câmp electromagnetic 

intense, înlocuirea aparatelor şi/sau ajustarea condiţiilor de utilizare a unora dintre acestea (evitarea 

contactului direct, mărirea sau reducerea distanţelor, etc.). În cazul în care unele aparate sunt 

indispensabile activităţii zilnice, rămâne doar varianta ajustării condiţiilor de utilizare, astfel încât 

expunerea să fie minimă (evitarea pe cât posibil a contactului cu diferite părţi ale corpului, întreruperea 



alimentarii atunci când nu sunt utilizate efectiv, schimbarea locaţiei aparatului prin îndepărtarea de zona 

de circulaţie maximă, etc.). 

Spre exemplu, în cazul echipamentelor de telecomunicaţii: Statiile-antenă generează câmpuri care 

acoperă întreg spectrul electromagnetic. Pentru frecvenţe joase, structurile sunt masive, cu piloni suport 

cu înălţimi de 200 – 250 m. În zona pilonilor, câmpul poate fi de sute de V/m, iar câmpul magnetic în 

apropierea antenelor de 2 – 15 A/m, iar lânga piloni de 0,2 A/m. Aceste zone trebuie evitate. 

Echipamentele cu utilizare manuală (telefoane mobile, telefoane fără fir, walkie-talkie, laptop-uri şi 

palmtop-uri cu antenă, etc.) au o putere de emisie de la câţiva miliwatti, pentru telefoanele wireless, la 

câţiva watti, pentru walkie-talkies, iar banda de frecvenţă se întinde de la 30 MHz la 5 GHz. 

Noile telefoane mobile sunt proiectate să funcţioneze la puteri mult mai mici decât echipamentele 

industriale, dar riscul pentru sănăatate apare datorită distanţei foarte mici faţă de corp în utilizare de 

exemplu 2 cm (în aceasta situaţie puterea câmpului din interiorul corpului nu poate fi evaluată doar pe 

baza măsurării puterii câmpului din exteriorul corpului). La distanţe mai mici de 1 cm de antenă 

intensitatea câmpului electric localizat poate fi de sute de volti/m. În aceste condiţii trebuie luată în 

considerare interacţia mutuală dintre capul utilizatorului şi telefon. Expunerea utilizatorului depinde de 

puterea de emisie a telefonului, localizarea sa față de staţia de bază, poziţionarea telefonului faţă de cap, 

dimensiunea capului, numărul și durata convorbirilor. Localizarea geografică e importantă, deoarece prin 

controlul puterii de emisie aceasta se poate reduce cu un factor de până la 1000. 

Astfel, o masură de precauţie evidentă este îndepărtarea telefonului faţă de cap. O astfel de utilizare 

presupune folosirea unui dispozitiv hands-free, care va mări distanţa dintre sursa majoră de expunere 

(antena) şi capul sau alte părti ale corpului utilizatorului. Echipamentul constă dintr-o cască şi un 

microfon conectat la telefon prin fir sau prin legătura radio de tip Bluetooth. Acest tip de echipament ar 

putea reduce SAR la nivelul capului, datorită distanţei mari dintre antenă şi cap şi datorită faptului că 

firele conductoare nu formează un ghid de undă de radiofrecvenţă eficient. Bluetooth este o tehnică 

pentru conectarea dispozitivelor mobile (computer, mouse, telefon mobil, etc.) folosind sistemul radio în 

loc de fire. Sistemul operează la 2,45 GHz, cu 1 mW putere de vârf şi permite folosirea aparatului pe o 

raza de 10 m. Puterea de emisie mică duce la expuneri mici, sub limitele recomandate de organizația 

ICNIRP. [1÷11] 

O altă masură alternativă este comutarea telefonului pe difuzor (speaker) în timpul convorbirilor, 

pentru a păstra distanţa faţă de cap, deşi pierderea de intensitate este parţial compensată de creşterea 

puterii câmpului emis de difuzor. 

Aceste măsuri de mărire a distanței în utilizare, precum şi de evitare a proximităţii sursei, sunt 

valabile în general pentru toate aparatele electrocasnice domestice şi cele ocupaţionale, care operează în 

banda de radiofrecvenţă. 

Există şi cazuri când distanta faţă de o sursă trebuie micşorată şi nu marită; este vorba de sursele 

care emit radiaţie cu lungime de undă mare, pentru locaţiile aflate la mai mult de o lungime de undă faţă 



de sursă, în zona câmpului îndepărtat. De exemplu, pentru frecvenţe mai mari de 300 MHz, expunerea are 

loc în regiunea câmpului îndepărtat, exceptând situaţia în care persoana se apropie la o distanţă mai mică 

de 1 m de sursă. În acest caz, distanţa faţă de sursă trebuie micşorată prin deplasare în zona de tranziţie.  

O măsură care se impune la achiziţionarea unui aparat electrocasnic sau ocupaţional este 

consultarea cu atenţie a specificaţiilor tehnice din prospectul acestuia. Trebuie să se efectuieze o 

informare judicioasă în legatură cu frecvenţa și puterea de emisie a aparatului, alegând pe baza criteriilor 

care reduc intensitatea câmpului electromagnetic emis.  

Carcasele autovehiculelor pe lângă rolul de protecție mecanică a pasagerilor pot constitui și ecrane 

electromagnetice împotriva descărcărilor electrice din atmosferă - trăsnete. Există laboratoare de testare a 

eficacității ecranării autovehiculelor, cum e cazul celui de la firma Siemens din  Berlin a cărui imagine se 

prezintă în figura 13: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 Efectul de ecranare al carcasei metalice a autoturismelor 

(Sursa web: www.energy.siemens.com) 

Tot în vederea demonstrării eficacității ecranării pentru aparatura electrocasnică sau telefoanele 

mobile, se poate utiliza folii din staniu sau aluminiu, de bună conductivitate cum este tipul celei utilizate 

în ambalarea produselor perisabile. În acest scop autorii au efectuat măsurători cu telefoanele mobile – 

figura 14.c, în stare de emisie-recepție cu și fără ecran. În urma înregistrării datelor s-a reușit 

demonstrarea acestui fenomen. 

 

   

a) Măsurătorile intensității 

câmpului electric 

b) Măsurători ale inducţiei 

magnetice şi intenstităţii 

câmpului electric la un laptop 

c) Măsurători cu telefonul mobil 

Fig 14. Imagini de la diversele măsurători 



Concluzii 

 

În ultimii ani, organismele internaţionale de reglementare care cercetează efectele asupra sănătății 

produse de expunerea în câmp electromagnetic, au impus producătorilor anumite norme pentru 

informarea consumatorilor privitor la riscurile generate de radiaţia electromagnetică pentru utlizarea 

aparaturii electrice sau ambientală. Detalii privind aceste norme, precum şi alte instructiuni de protecţie 

individuală sunt menţionate punctual în directivele organizației ICNIRP (Organizația Internațională de 

protecție împotriva radiațiilor neionizante) – o structură de reglementare internațională care participă la 

evaluarea efectelor expunerii în câmp electromagnetic. Normele impuse producătorilor de aparatură 

generatoare de câmp electromagnetic, au fost preluate şi de legislația românească. 

În prezent, pe plan mondial, se întreprind acţiuni pentru limitarea efectelor câmpurilor 

electromagnetice asupra organismelor vii, dintre care cele mai importante sunt: 

 Normarea intensităţii admisibile ale câmpurilor electromagnetice, pentru activităţi industriale şi 

pentru locuinţe, în centre urbane sau rurale. Această diferenţiere este necesară, deoarece timpul de 

expunere a unei persoane diferă într-o activitate industrială şi în spaţiul de locuit. De exemplu, în 

SUA este recomandată densitatea de putere maximă a câmpului  electromagnetic de 10 mW/cm
2
, 

în domeniul de frecvenţe de 10 - 105 MHz. În multe ţări sunt elaborate tabele, prin care se 

determină valorile admisibile în funcţie de timpul de expunere. 

 Aplicarea de măsuri de protecţie în desfăşurarea unor activităţi cu surse de câmpuri  

electromagnetice, dintre care se pot menţiona: 

- Protecţia faţă de câmpuri magnetice puternice, constante şi de joasă frecvenţă, realizând ecrane 

din materiale feromagnetice care au o permeabilitate ridicată, ca de exemplu din aliaje fier-

nichel. 

- Protecţia prin limitarea timpului de expunere, utilizând aparate de avertizare acustică sau 

optica. 

- Protecţia prin desfăşurarea activităţilor la distanţă calculată faţă de sursa de câmp 

electromagnetic, se face utilizând relaţii empirice în care intervin parametrii sursei radiante. 

- Protecţia prin utilizarea unor ecrane ale locului de munca, ca de exemplu a unor încăperi 

formate din plase metalice.  

- Protecţia prin utilizarea unor suprafeţe reflectorizante ale câmpului electromagnetic, ca de 

exemplu a unor folii metalice. 

- Protecţia prin utilizarea unor halate sau alte articole de îmbrăcăminte de protecţie, realizate din 

ţesături din bumbac, mătase, etc., în structura cărora intră fire subţiri metalice, care de exemplu 

formează ochiuri de dimensiunile 0,5 - 0,5 mm. 

Cercetările recente privind influenţa câmpurilor electromagnetice asupra organismelor vii, au 

demonstrat că acestea acţionează într-un mod deosebit de complex asupra fenomenelor intracelulare, 



asupra celulelor şi organelor şi organismului pe ansamblu. În prezent cercetările în acest domeniu sunt 

dirijate spre elaborarea de noi normative privind sursele de poluare şi pentru implementarea de noi tehnici 

de protecţie a omului faţă de influenţa câmpurilor electromagnetice. 
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Introducere 

 

În anii ’70 si ’80 datorită automatizării proceselor de producţie, productivitatea muncii cunoaşte o 

creștere fără precedent. State precum SUA, Japonia, Germania dezvoltă o tehnologie avansată care pare a 

răspunde tuturor nevoilor pieței, ceea ce duce la o abundență de produse,  dar se neglijează mediul 

înconjurător prin producerea unei cantități sporite de deșeuri. Recesiunea economică din anii ’80 și 

scăderea puterii de cumpărare determină falimentul unor mari companii și totodată nevoia unei noi 

abordări tehnologice. [1]   

Sfârşitul aniilor ’80 şi începutul anilor ’90 au marcat dezvoltarea fără precedent a tehnologiei 

informaţiei şi punerea bazelor societăţii informaţionale. Noile tehnici și metode cuprind un număr tot mai 

mare de utilizatori ai noilor produse, iar calculatorul și facilitățile acestuia vin să dezvolte producția și 

totodată  să îmbunătățească calitatea acesteia. Internetul devine să dezvolte comunicarea între oameni și 

duce la posibilitatea informării rapide asupra tuturor problemelor. Astfel informațiile privind calitatea 

mediului, poluarea, starea resurselor duc la punerea în practică a principiilor dezvoltării durabile. Totuși 

această dezvoltare agresivă a tehnologiei nu rămâne fără urmări. Tehnologiile noi sunt supuse rapid 

fenomenului de uzură morală ceea ce determină nevoia unor noi produse, mai performante, care să țină 

pasul cu nevoile societății dar toate acestea duc la creșterea cantității de deșeuri. [1]   

Astfel putem constata că în ultimii 30 de ani catitatea de deșeuri a crescut din ce în ce mai mult, iar 

societatea a simțit nevoia de a găsi soluții sustenabile pentru rezolvarea acestei probleme. 

 

Conceptul de dezvoltare durabilă 

 

Pe lângă efectele pozitive ale globalizării prin creșterea interdependențelor dintre state, aceasta duce 

la și la creșterea efectelor negative cum ar fi poluarea și epuizarea unor resurse de materii prime și energie 



datorită creșterii consumului. Toate aceste elemente duc la necesitatea implementării unor principii și 

procese care să vină în întâmpinarea acestor probleme.  

În 1987, Comisia Mondială de Dezvoltare Economică şi Mediu Ambiant a Naţiunilor Unite prin 

Raportul Brundtland a consfinţit importanţa conceptului de „Sustainable Development-SD”- „dezvoltare 

sustenabilă” sau dezvoltare durabilă. Raportul Brundtland (1987) definea dezvoltarea durabilă ca fiind 

„dezvoltarea ce îndeplineşte cerinţele prezentului, fără a compromite abilitatea generaţiilor viitoare de a-şi 

realiza aspiraţiile proprii”. [2]   

Dezvoltarea durabilă are ca drept scop, realizarea unui echilibru dinamic al nevoilor uman-sociale 

cu cele economice printr-o politică de stimulare a creativităţii umane în găsirea unor soluţii viabile la 

probleme contemporane care sunt poluarea, epuizarea resurselor naturale, suprapopularea, foametea, 

nevoia de locuinţe, nevoia de autorealizare umană şi educaţia. [1]   

Conceptul a fost reluat şi de Conferinţa de la Rio din 1992 unde,  prin documentul Agenda 21 se trasează 

liniile de acţiune în vederea adoptării unei strategii comune a statelor lumii pentru îndeplinirea cerinţelor 

dezvoltării durabile. 

Organizaţia Naţiunilor Unite prin Raportul Brundtland (1987), considera că cerinţele dezvoltării 

durabile ca fiind realizate de: 

• un sistem politic care asigură participarea cetăţenilor la luarea deciziilor; 

• un sistem economic capabil să genereze surplus şi cunoştiinţe tehnice  

• un sistem social capabil să găsească soluţii fezabile 

• un sistem de producţie ce respectă obligaţia prezervării bazei ecologice pentru dezvoltare; 

• un sistem de relaţii internaţionale care susține resursele financiare necesare dezvoltării durabile; 

• un sistem administrativ flexibil cu capacitate de auto-corecţie. [2]   

Dacă în anii ’80 dezvoltarea durabilă era un subiect de discuţii între politicieni şi ecologişti, în anii 

’90 apare legislația privitoare la protecția mediului și treptat se face trecerea de la de la nivelul 

macroeconomic la nivelul microeconomic, conceptul fiind abordat de către companii.  

În ţările dezvoltate (SUA, Marea Britanie, Olanda, Suedia, Danemarca, Norvegia,Germania etc.) 

presiunea legislativă cu caracter ecologic se intensifică și duce la  apariţia eco-taxelor, a normelor şi 

standardelor tehnice cu limitări ecologice pentru produse. Toate acestea duc la modificarea 

comportamentului companiilor în sensul ecologizării acestora; produsele şi serviciile nu mai sunt 

acceptate pe piaţă dacă nu îndeplinesc condiţiile impuse de standardele de mediu pe care companiile le 

implementează treptat ca răspuns la presiunile venite din mediul social. Treptat aceste principii sunt 

implemetate și la nivelul relaţiilor între state, astfel că state dezvoltate precum cele din UE sau SUA nu 

mai acceptă intrarea pe piața lor a produselor care nu respectă principiile impuse de standardele de mediu. 

Companiile se văd astfel nevoite să-și updateze strategia de afaceri pentru a corespunde noilor 

cerințe ale pieței. Acestea au înțeles că este preferabil să-și integreze în strategia lor modalitățile de 

realizare a unor produse care să respecte noile standarde impuse de societate îmbinând astfel eficiența 



economică cu cea ecologică. Companiile investesc resurse pentru a găsi soluții la problemele lor și ale 

societății precum eficientizarea consumului de energie și materii prime, reciclarea deșeurilor, reducerea 

poluării. 

 

Studiu de caz privind aplicarea principiilor dezvoltării durabile în cadrul unor companii 

 

Nike 

La începutul anilor 90 Compania Nike a dorit să găsească o modalitate de reducere a impactului 

său asupra mediului, astfel ia naștere campania ”ReUse a Shoe”. Prin acest program compania își 

propunea să colecteze pantofi sport uzați, să-i recicleze și să-i transforme in Nike Grind, un material 

folosit pentru confecționarea suprafețelor terenurilor de joc artificiale. Astfel începând cu anul 1990 prin 

acest program au fost colectate și reciclate 28 milioane de pantofi sport. În anul 2008 compania 

implementează acest concept în toate magazinele sale din SUA, în mai mult de 150 de locații. Pentru a 

veni în întâmpinarea consumatorilor săi, compania îi invită să colecteze pantofii uzați și să-i predea într-o 

locație a programului ReUse a shoe. Nike a pus la dispoziția comsumatorilor o pagină on-line a 

programului pentru a-i ajuta pe consumatori să găsească cea mai apropiată locație de colectare. [3] 

 

 

Sursa:www.nike.com 

 

În SUA, lângă Memphis, o companie recicla pantofii folosiţi: fiecare pantof era tăiat și divizat în 

trei părți în funcție de materialul folosit: talpa de cauciuc, talpa intermediara (confecționată din spuma) și 

fibrele folosite pentru partea superioară. Fiecare dintre cele trei elemente erau purificate și în final cele 

trei materiale de calitate superioară obținute erau refolosite. 

Cauciucul Nike Grind- realizat din talpa pantofului- era folosit în confecționarea suprafețelor care 

acoperă sălile de gimnastică, locurile de joacă sau chiar în confecționarea unor noi pantofi Nike: tălpile 

exterioare de la Nike Pegasus sau Jordan XX3. 

Spuma Nike Grind realizată din talpa intermediară a pantofului este folosită pentru amortizare în 

confecționarea terenurilor de basket și tenis. 

Fibrele Nike Grind, realizate din partea superioară a pantofului sunt folosite în creearea de 

tampoane amortizoare pentru facilități cum ar fi terenurile sintetice de interior. 

Compania caută în mod constant noi modalități de a reduce amprenta asupra mediului 

înconjurător.  Printre produsele prietenoase cu mediul pe care compania le implementează se numără și 



ambalajele folosite pentru transportul pantofilor sport. Noile ambalaje sunt mai ușoare și s-au folosit cu 

23% mai puține materile, salvând astfel aproximativ 200.000 de copaci anual; ambalajele Nike sunt sunt 

confecționate din catom reciclabil 100% din anul 1995. [3] 

 

 

Sursa:www.intertek.com 

 

A few of the tracks and courts made using recycled rubber from Nike’s Reuse a Shoe Program. 

 

H&M 

Dacă Nike a fost una deschizătoare de drum în ce privește reciclarea pantofilor, compania H&M 

este prima companie din domeniul textilelor care a lansat o campanie mondială de colectare a hainelor 

vechi. Dat fiind faptul că în fiecare an se aruncă tone de materiale textile sub formă de deșeuri menajere, 

iar 95% dintre acestea pot fi reutilizate sau reciclate, compania a dorit să reducă impactul produselor 

textile asupra mediului prin reutilizarea firelor textile. [4]  

Campania a fost introdusă și în România sub sloganul ”Nu lăsa moda să se irosească!”  

 

 

    

Sursa:www.H&M 



Pe lângă sprijinul în procesul de reciclare, pentru fiecare kilogram de haine colectat H&M donează 

0,02 euro UNICEF.  

Articolele de îmbrăcăminte colectate de H&M sunt preluate de partenerul retailerului, Collect. 

Acesta le va transporta la o fabrică situată în  Germania, unde materialele lor ar putea fi folosite pentru 

realizarea altor haine, ar putea deveni cârpe sau ar putea fi folosite în industria auto. 

Compania a făcut căteva colecții de haine uzate din deșeuri provenite din propriul serviciu de 

colectare. 

Compania a găsit trei modalități de reutilizare a produselor trimise spre reciclare: 

 Rewear - îmbracaminte care poate fi purtat din nou, va fi vândută ca haine second hand; 

 Reutilizarea - haine vechi vor fi transformate în alte produse (ex. lavete); 

 Recycle - totul este transformat în fibre textile, care pot avea și o altă destinatie (ex. izolație).  

Compania își propune ca toată suma pe care o obține din acest serviciu să o investească în proiecte 

sociale și în proiecte de cercetare și inovare privitoare la modul în care produsele textile vechi pot fi 

transformate în fibre noi pentru ca în viitor compania să fie capabilă să reducă în totalitate deșeurile 

textile. [4] 

Compania a colectat în 2014 aproximativ 7.600 tone de articole de îmbrăcăminte. Echivalentul 

acestor 7.600 tone de deșeuri se regăseste în peste 38 milioane de tricouri. 

Împreună cu Kering, compania a intrat într-un parteneriat cu firma de inovare din Marea Britanie 

Worn Again, care dezvoltă tehnologii noi pentru reciclarea deșeurilor textile. [4] 

Împreună cele trei companii testează o nouă tehnologie care să transfome deșeurile textile în materie 

primă pentru producerea unor noi materile textile. 

 

PUMA 

Compania Puma s-a remarcat  prin crearea unui nou ambalaj ”Clever Litlle Bag” [6] 

 

 

Sursa: http://www.ecouterre.com/puma-trades-plastic-bags-for-clever-little-shopper-made-of-corn-

starch/puma-clever-little-shopper/ 

 

http://www.ecouterre.com/puma-trades-plastic-bags-for-clever-little-shopper-made-of-corn-starch/puma-clever-little-shopper/
http://www.ecouterre.com/puma-trades-plastic-bags-for-clever-little-shopper-made-of-corn-starch/puma-clever-little-shopper/


Acest ambalaj este fabricat din 100% amidon de porumb, este 100% biodegradabil și se 

descompune complet în trei luni. Astfel compania a salvat de 192 de tone de plastic și 293 de tone de 

hârtie. 

În anul 2013 în timpul American s Cup Finals în San Francisco, compania a inițiat un program de 

reciclare al pungilor de pastic folosite pentru ambalarea produselor Puma. În timpul campaniei care a 

durat 3 luni, angajații și clienții au adunat aproximativ 50.000 de pungi de plastic de la produsele Puma 

comercializate în timpul evenimentului. Produsele colectate au fost reciclate, ca apoi materialul obținut să 

fie folosit la fabricarea a patru bănci pentru parc care au fost donate unor şcoli din San Francisco. [7] 

 

 

Sursa: Puma Anual Report 2013 

 

Worn Again 

Compania Worn Again a confecționat încălțăminte din materile reciclate, iar apoi si-a extins 

producția și în confecționare genților și a articolelor vestimentare din materiale neobișnuite: cauciuc de 

bicicletă, baloane cu aer sau scaune de avion. [5] 

Compania s-a specializat în ultimii ani în dezvoltarea de noi tehnologii privind reciclare deșeurilor textile. 

A colaborat cu branduri precum Virgin Atlantic, Eurostar, Royal Mail, Virgin Balloon Flights, 

Marks & Spencer și McDonald’s. 

Dat fiind faptul că articolele textile au în componența lor mai multe tipiri de materiale, tehnologia 

companiei Worn Again extrage poliesterul și celuloza  din deșeuri, separă cele două materiale refolosibile  

pentru ca în final să le transforme în noi fibre textile. [5] 

În acest mod  se reduce cererea de materie primă, se reduce  utilizarea produselor chimice folosite pentru 

culturile specifice industriei textile (culturi de bumbac, in) astfel evitîndu-se și degradarea solului. 

Companiile care utilizează astfel de tehnologii își reduc costurile aferente gestionării deșeurilor  dar în 

același timp își diminuează impactul pe care îl au asupra mediului înconjurător. 

Prin această nouă tehnologie, cele două companii H&M și Kering (deținătoarea brandului Puma) 

pot să refolosească materilalele colectate prin programele lor de reciclare. [5] 

În anul 2014 Puma a colectat prin programul “Bring me back” 4.000 de kg de articole sportive iar 

compania H&M a colectat 7.600 tone de deșeuri. 

 



Concluzii 

 

Constatăm că marile companii tind să-și implementeze modalități de reducere a consumului de 

resurse și totodată de reciclare a produselor pe care nu le mai utilizează. Prin studiul efectuat asupra celor 

trei companii care s-au remarcat în domeniul reciclării produselor textile și de încălțăminte sport, am 

constatat că de la an la an modalitățile și tehnicile de reciclare ale acestora devin mai competitive și mai 

inovatoare.  

Inițiativa companiei Worn Again este cu atât mai lăudabilă cu cât în realizarea produselor sale a 

atras și alte companii care prin reciclarea materialelor îi furnizează acesteia materie primă pentru 

realizarea de produse noi. 

Considerăm că în anii următori tot mai multe companii vor fi determinate să recurgă la astfel de 

proiecte de reciclare a deșeurilor, deoarece penuria de resurse va fi tot mai adâncă, iar pentru a supraviețui 

într-un mediu competitiv companiile vor fi nevoite să găsească noi surse de aprovizionare cu materie 

primă, iar reciclarea pare fi o soluție sustenabilă. 
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DE LA TREPTELE LUDICE LA CELE LOGICE 

 

Dziţac Domnica Ioana 

elevă în clasa a X-a A, Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu” Oradea 

 

Sursa: articol publicat în Revista Colegiului Național ‘’Emanuil Gojdu’’ Oradea,  

Țara visurilor noastre, seria a IV-a, nr.40-41, 2014-2015 

 

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; de mică 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; 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. M-am gândit să prezint matematica, „regina ştiinţelor”, colegilor mai mici şi 

generaţiilor viitoare ca pe o disciplină privită şi analizată cu ochi de copil, într-o manieră mai ludică şi 

mai apropiată de practică. Am încercat și am reușit să dau o tentă originală celor 4 cărţi ale mele, punând 

în evidență utilitatea şi frumuseţea matematicii. 

Tot din dorinţa intensă de a evidenția 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, 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. 

Pasiunea mea de a transmite generaţiilor care vin frumuseţea matematicii s-a materializat şi 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. 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 școlile de vară de la Oxford, New York, Los Angeles. Astfel, 

am încercat 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 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, 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. 

Părinţii mei au cultivat în mine dragostea de verde, de viaţă, de natural şi autentic. Astfel, am încercat 

să transmit celor din jurul meu importanţa ocrotirii mediului în care trăim, 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, prin participări la 

concursuri, activităţi, simpozioane pe teme ecologice, prin realizarea diverselor materiale didactice eco. 

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!.  

De exemplu, 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”, urmând o serie de dezbateri pe seama celor vizionate. 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; 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. În cadrul aceleași activităţi am testat şi conţinutul unui material 

didactic, o carte de colorat şi un joc, în format bilingv, realizat în colaborare, material intitulat: Hai să 

colorăm, să învăţăm şi să ne jucăm! Educaţie ecologică timpurie / Let’s colour, learn and play ! Early 

ecological education.  

Mi-am dat seama în timp că în reuşita construirii unor trepte stabile, sigure, indiferent de domeniu, 

avem nevoie de informaţii, iar una dintre cele mai importante surse de informare din zilele noastre este 

Internetul. Am considerat că fiecare dintre utilizatorii Internetului, indiferent de vârstă, trebuie să 

cunoască oportunităţile şi pericolele utilizării Internetului. Astfel, cu ocazia Zilei Siguranţei pe Internet, 

11 februarie 2014, am inițiat și organizat activitatea „Micuţul netăţean”. Activitatea a început cu o 

prezentare interactivă în care au fost prezentate, analizate şi interpretate desene justificative, 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, toți, de la mare la mic, să 

exprimăm într-un glas că Şi noi ştim să utilizăm corect Internetul! Prin intermediul unui schimb de 

informaţii între generaţii și a materialelor folosite, realizate în colaborare, cu titlul: Hai să colorăm, să 

învăţăm şi să ne jucăm! Educaţie netăţenească timpurie / Let’s colour, learn and play! Early netizen 

education, am încercat și 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. 

Vorbeam la începutul articolului despre cât de important este să priveşti spre cer, să tinzi spre înălţimi. 

Priveam de mică, 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 început să învăţ să 

fac 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, în 30 aprilie 2014, în luna 

mondială a astronomiei, am organizat activitatea „Povestea unei călătorii printre stele și galaxii”, în care 

micuţii protagonişti ai evenimentului au avut posibilitatea de a afla prin intermediul unor prezentări, 

filmuleţe, jocuri interactive, desene 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 

exclusiv pe competiție. Deasemenea, susţin ideea unor activităţi şi proiecte extraşcolare, deoarece prin 

intermediul lor, copiii dobândesc cunoaștere şi iubire. În susținerea și implementarea acestor idei mă 

perfecționez continuu. Astfel, am absolvit un curs de pregătire în vederea susţinerii de activităţi 

educaţionale în domeniul siguranţei online, iar în vacanța de vară am participat la școala de vară 

Cooperative Learning – The ABC of Cooperation, formator: Carlton J. Fitzgerald, destinată tuturor celor 

interesaţi de perfecţionarea strategiilor interactive de predare pentru optimizarea interrelaţiilor 

psihosociale la nivelul grupurilor. La acestea se mai pot adăuga experiențele în dezvoltarea activităților 

educative nonformale, dobândite prin participările la cele trei școli de vară internaționale din UK și USA. 



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. 

 

 

Notă: Prezentul articol constituie un extras actualizat din articolul Scara cunoașterii - de la treptele 

ludice la cele logice, cu care am obținut Premiul I la Simpozionul internaţional The child’s education – a 

continuous challenge, ediţia  a VII –a, Lugoj, 2 mai 2014, ISBN 978-606-592-182-5, Editura Nagard.  

Bibliografia poate fi consultată la adresa: http://dzitac.ro/ro/ioana (meniurile Articole, Proiecte). 
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PREMII ȘCOLARE 
 

 Premiul I pentru rezultate obținute la învățătură și pentru purtare foarte bună - media 9,88;  

 Diplomă de merit în semn de apreciere pentru rezultatele obţinute la concursurile şi olimpiadele 

şcolare din anul de studii 2014-2015, acordată de CN "Emanuil Gojdu" Oradea; 

 Media generală de profil IX-X (matematică, informatică, TIC): 9,83; 

 Premiul II la Olimpiada naţională de lingvistică - faza judeţeană, Secţiunea performanţă, 

22.11.2014. 
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Imagini de după premiere  

 

Coroniţa primită de la micuţii mei prieteni de la Şcoala Internaţională Agora 

cu ocazia sfârşitului de an şcolar 



ŞCOALĂ DE VARĂ INTERNAŢIONALĂ 

 
Curs de avansaţi din cadrul școlii de vară: Învăţarea prin cooperare - Predarea centrată pe elev/student 

/ Cooperative learning – Student Centered Teaching; 

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 (în 

limba engleză). 

 

 

 

 

 



ADMITEREA REUŞITĂ ÎN DANEMARCA 

 



Orice sfârşit e şi un nou început: Bacalaureatul Internaţional o nouă provocare a vieţii mele! 

 

Bilanţ la sfârşitul celor 10 ani de învăţâmînt în sistemul românesc  

 19 iunie 2015 a marcat sfârşitul unui drum important din viaţa mea: sfârşitul celor 10 ani de şcoală 

în sistemul de învăţământ românesc; un parcurs încununat cu succes, aş putea spune, cu un palmares 

bogat care însumează peste 90 de premii (10 premii I pentru rezultate deosebite la învățătură), medalii, 

plachete obținute la școală și la diverse olimpiade, concursuri, simpozioane, competiții sportive naționale 

și internaționale; autoare a şase cărţi cu ISBN şi a 33 de articole/prezentări în cadrul unor simpozioane, 

evenimente, etc., implicarea în 16 proiecte şi programe educaţionale, participantă/organizatoare a 

aproximativ 20 de activități/evenimente școlare și extrașcolare. În susținerea și implemetarea acestui 

palmares m-am perfecționat continuu. Astfel am participat la cursuri de pregătire în vederea susţinerii de 

activităţi educaţionale, la cursuri în vederea optimizării interrelaţiilor psihosociale la nivelul grupurilor 

(școlile de vară Cooperative Learning – The ABC of Cooperation, respectiv Cooperative learning – 

Student Centered Teaching), precum și la școli de vară internaționale în UK (Oxford Cheltenham) și USA 

(Kean University, Pitzer College), care au contribuit la dezvoltarea personală a abilităților educative 

nonformale, a cunoștințelor de limbă engleză, precum și la relaționarea cu tineri din întreaga lume; am 

reușit să vizitez colegii și universități internaționale de top, luând astfel cunoștință de realitățile sistemelor 

de învățământ din țările acestora (Anglia, Rusia, SUA, etc). 

 Am făcut aceste precizări pentru a pune în evidență faptul că la baza drumului pe care am decis să-l 

urmez începând cu această vară există o temelie puternică, o muncă titanică de zece ani, în care m-am 

pregătit intens pentru viață și care, cu siguranță, mă va face să reprezint cu cinste peste hotare familia 

mea, țara mea.  

 Aş dori să precizez că mă simt extrem de norocoasă pentru oportunităţile pe care viaţa mi le-a oferit 

până acum, părinţii mei deosebiţi, cadre didactice universitare, bunicii și mentorul meu, ocupând un rol 

central în viaţa mea, ei ghidându-mi paşii şi sprijinindu-mă în toate demersurile mele. 

 

Despre dorinţa de a studia în străinătate 

De mică, încă din clasa a V-a, am fost atrasă de activităţile şcolare, dar şi de cele extraşcolare. 

Astfel am început să scriu cărţi, să creez jocuri, să particip la simpozioane, să organizez diverse activităţi, 

să lucrez în cadrul a numeroase proiecte, să fac voluntariat. Simţeam că multe dintre activităţile pe care le 

făceam în diversele domenii – ecologie, astronomie, matematică, mentorat etc, nu se popularizează la 

nivelul elevilor atât de mult precum mi-aş fi dorit. Am început să colaborez cu diverse persoane care 

lucrează în alte sisteme de învăţământ din lume, să studiez diverse programe şcolare din străinătate şi 

eram surprinsă mereu în mod plăcut cum se abordează disciplinele şi activităţile în şcolile din străinătate 

printr-o abordare orientată pe aplicaţii practice, experimente, joc etc. O astfel de atitudine am început să 

abordez în toată activitatea mea ce a urmat de-a lungul timpului. 



Am decis în clasa a VIII-a să dau admitere în străinătate, deoarece simţeam nevoia de a părăsi 

sistemul de învăţământ românesc cu zeci de materii, unele inutile, cu programe şcolare şi metode de 

predare învechite, cu dezvoltarea competiţiei între elevi de dragul mai mult a profesorilor, părinţilor, fără 

să se ţină cont de dorinţele reale ale elevilor. Astfel, în urma admiterii din martie 2013, am câştigat prin 

concurs un loc la Fettes College, Edinburgh, Regatul Marii Britanii, la ambele probe de concurs, 

matematică în limba engleză şi engleză, obţinând calificativul ”Excelent”. În ciuda acestei frumoase 

reuşite, părinţii mei au decis că încă nu este momentul de a părăsi ţara, deoarece eram prea mică, de abia 

împlinisem 14 ani. 

Aşa că, au urmat examenele de evaluare naţională unde cu media generală de admitere la liceu de 

9,95 puteam să optez spre ce profil sau colegiu doream. Am decis să mă înscriu la cel mai renumit colegiu 

din judeţ din punct de vedere al performanţelor, adică la Colegiul Naţional Emanuil Gojdu din Oradea, 

mai precis, la specializarea matematică informatică-intensiv informatică. În multe zile din clasele IX-X 

am regretat faptul că nu am plecat să studiez în străinătate din clasa a IX-a. Deşi cu rezultate excelente la 

învăţătură (pe prima poziţie în clasă), în cadrul diverselor proiecte, concursuri, activităţi, am realizat şi în 

anii de liceu aceleaşi lucruri pe care le cunoşteam deja: o încărcătură de materii (17-18 materii/an şcolar), 

fără ca programele să fie revizuite, în conformitate cu realităţile şi necesităţile zilelor noastre, o 

sumedenie de pretenţii la toate materiile, profesorii neţinând cont că, de fapt, eu, colegii mei, alesesem 

calea unei specializări reale. Terminam uneori de învăţat şi de făcut teme la miezul nopţii, simţind că 

irosesc timpul pe care l-aş fi putut acorda materiilor care cu adevărat le consideram relevante pentru 

viitoarea mea carieră. 

Astfel, în decursul clasei a X-a, văzând în continuare că sistemul nostru de învăţământ nu mă 

mulţumeşte, văzând că părerile, soluţiile oferite în multiplele discursuri de către personalităţi în domeniul 

educaţiei, ca de exemplu acad. Solomon Marcus, contează nesemnificativ de puţin, că dânşii vorbesc în 

van, fără ca nimeni să acţioneze constructiv, am decis că trebuie să părăsesc ţara, deoarece rămânând să 

studiez în continuare în România, ar însemna să şterg cu buretele doi ani din viaţa mea. 

 

Despre Bacalaureatul Internaţional şi reuşita personală la un astfel de program 

Căutând mai multe oferte de studiu în Finlanda, Danemarca, Suedia, Anglia, în calitate de voluntar 

în cadrul Global Confederation of Romanian Students, am aflat despre o ofertă care mi s-a părut 

extraordinară cu privire la un program de International Baccalaureate (IB) la Struer Statsgymasium din 

Danemarca. Îmi doream enorm de mult să studiez un astfel de program recunoscut internaţional, cu o 

programă unică la nivel mondial. Ştiam de acest program că se desfăşoară, de exemplu, în Anglia cu taxe 

extrem de mari, de neatins unei familii de profesori din România şi, când am văzut că Danemarca sprijină 

financiar atât de mult acest program de IB, aşa încât costurile de cazare în campus modern cu Full – 

boarding sunt cuprinse între 300-400 euro lunar în funcţie de veniturile părinţilor, nu am mai stat pe 

gânduri. Am adunat informaţii, am aplicat conform cerinţelor (scrisoare de intenţie, CV, foaie matricolă), 



am reuşit, am fost la o discuţie tip interviu cu directorul IB şi am vizitat şcoala, campusul. Din prima, mi-

am dat seama că am intrat într-o altă lume, care cu siguranţă-mi va schimba stilul de viaţă, concepţiile, 

modul de gândire şi mă va ajuta în demersurile mele viitoare privind cariera. 

Doresc să fac precizarea că nu este vorba despre sistemul de învăţământ danez, ci despre IB, 

pregătire pentru un bacalaureat recunoscut internaţional, care funcţionează după aceleaşi programe 

şcolare în toate părţile lumii. Programul de IB este structurat pe trei ani, eu fiind admisă direct în anul 

doi. Structura curriculum-ului este formată din 6 grupe de materii din arii diferite de studiu după cum 

urmează: 

1. Studies in Language and Literature 

2. Language Acquisition 

3. Individuals and Societies 

4. Schiences 

5. Mathematics 

6. The Arts 

Elevii trebuie să aleagă o materie din fiecare grupă din primele 5. Opţiunea 6 este fie o artă (din 

grupa 6) sau o a doua materie din primele 5 grupe. De asemenea, materiile sunt disponibile la nivel inalt 

(High Level- HL) sau nivel standard (Standard Level- SL).  Cel puţin 3 şi nu mai mult de 4 materii pot fi 

studiate la nivel înalt, în timp ce restul vor fi studiate la nivel standard. 

Astfel, ţinând cont de aceste cerinţe, în urma reuşitei la acest program, eu am ales să studiez: 

Engleză (HL), Spaniolă (SL), Business & Management (HL), Matematică (HL), Fizică (HL) şi 

Psihologie (SL), deci 6 materii şi nu 18 câte am avut în România. Am ales să studiez aceste materii, 

deoarece alături de aparatul informatic pe care-l deţin extrem de avansat pot să accesez ceea ce mă 

interesează pe viitor mai uşor, studiind doar ceea ce mă interesează: un profil de Business IT sau 

Computer Science la facultate.  

Doresc să fac precizarea că, în prezent, în România la profilul matematică informatică -intensiv 

informatică pe care tocmai l-am urmat în primii doi ani de liceu, am avut 32 ore/săptămână distribuite 

pe 18 materii.  

În cadrul IB voi avea 26 ore/ săptămână distribuite pe cele 6 materii; din toate aceste 6 materii 

voi da examene de bacalaureat, la limbile străine având şi probe orale; pe lângă acestea, programa mai 

cuprinde:  

 150 de ore de voluntariat pe an şcolar care se vor finaliza cu realizarea unui eseu în cadrul CAS 

(Creativity, Action, Service);  

 proba de Estended Essay – care solicită elevilor să se angajeze într-o cercetare independentă 

asupra unei materii studiate la clasă; 



 Theory of Knowledge (TOK) – care dezvoltă o abordare coerentă asupra învăţării. În cadrul 

acestui curs de gândire critică, elevii vor învăţa cum să-si adânceasca înţelegerea (disciplină 

obligatorie de 2 ore/săptămână, pe lângă cele 6 materii alese). 

Personal, consider că există cel puţin câteva avantaje ale faptului că am ales să plec din ţară 

alegând, în ciuda dorului faţă de părinţi, prieteni, să studiez programa IB, după cum urmează: 

 Faptul că voi studia în limba engleză mă va determina să stăpânesc extraordinar de bine 

vocabularul ştiinţific şi nu numai, fiindu-mi mai uşor de abordat studiile unei facultăţi în 

străinătate pe viitor; 

 Înţelegerea culturilor diferite prin prisma colegilor mei internaţionali din diversele colţuri ale 

lumii, dar şi a celor două limbi ce le voi studia; 

 Atingerea ţintei dezvoltării laturii competiţionale cu mine însămi şi nu în raport cu ceilalţi; 

 Studierea unui număr restrâns de materii la alegere din 6 arii curriculare, dar în format intensiv, 

mă va ajuta pentru accesarea cu mai multă uşurinţă a unei facultăţi în domeniul pe care-mi doresc 

să-l urmez; 

 Recunoaşterea diplomei IB la universităţile de prestigiu din întreaga lume, precum şi echivalarea 

diplomei IB de către Autoritatea Națională de recunoaștere și echivalare a diplomelor din 

România; 

 Programa simt că mă va forma de aşa manieră încât să pot participa eficient la o societate care 

evoluează rapid, prin faptul că mă va ajuta să mă dezvolt fizic, emoţional, etic, intelectual, să-mi 

dezvolt abilităţi şi o atitudine pozitivă asupra învăţării, să lucrez în echipă, să mă dezvolt personal 

şi intrapersonal, să realizez conexiuni între disciplinele tradiţionale; 

 Depărtarea de casă, de părinţi mă va ajuta să mă pregătesc pentru viaţă, de la gestionarea contului, 

la ordonarea programului, a camerei; faptul că fiecare elev stă singur într-o cameră, că i se oferă 

toate facilităţile de a studia în clase moderne, cu grupe cuprinse între 10 şi 20 de elevi, că i se 

oferă toate facilităţile de a experimenta în laboratoare cu dotări extraordinare, că beneficiază de un 

program de cantină cu meniu acreditat bio, că are acces gratuit la xerox, imprimantă, sală de sport, 

etc, consider că sunt alte avantaje pe care am avut prilejul de a le vedea personal şi, începând cu 

acest nou an şcolar, de a beneficia personal de ele. 

Recunosc, pe final, că ceea ce mă caracterizează cel mai mult la acest moment este curajul, curajul 

de a pleca.... şi puterea tinereţii mele; nu mulți elevi ar lua decizia mea...e ușor să fi învățat cu un anume 

stil...; pe mine mă vor aștepta noi provocări...un nou stil de viață cu care va trebui să mă obișnuiesc...m-

am obișnuit cu rutina zilnică,totul la şcoală mergea parcă din inerţie, dar simt și-mi doresc să fac altceva 

mai constructiv pentru mine..., de aceea am decis să urmez un nou drum în călătoria mea prin viaţă. 

Cât despre liniştea, frumuseţea oraşului Struer de la malul mării unde-mi voi petrece următorii 

doi ani din viaţă...nu am cuvinte...ca-n poveste! 



 În concluzie, am finalizat cele 10 clase obligatorii în România, iar din 12 august 2015 voi porni 

către o altă lume în care simt că orizonturile mă cheamă; sunt convinsă că am făcut o alegere potrivită 

pentru cariera mea şi nu voi regreta niciodată decizia luată. 

Ioana Dziţac, august 2015 
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Imagini din Struer, Danemarca 

 

 



IMAGINI DIN VACANŢE, EXCURSII,... 

 

 

 
 

 
 

Imagini de la Bukovel, Ucraina, decembrie 2014 

 

 
 



 

Imagini de la Praga şi Karlovy Vary 

 

Imagini de la Brussels, Belgia 
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Imagini din Struer, Danemarca 

 

Imagini din Strasboug 



 

 

Imagini de pe Valea Arieşului alături de mami şi TushiDo în diverse anotimpuri  



 

 

Imagini de la Rio de Janeiro, Brazilia 



 
Imagini de la diverse petreceri 

 

Eu, mami, TushiDo şi...Jo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


