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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 
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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: 

 în cadrul Programului Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun! am organizat 

workshop-ul „Voluntariatul – un pas spre viitor”, 

 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; 

 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; 

 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. 
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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) 

 

 

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; 
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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 
 

 
 

 

  
 “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 

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
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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/

