Trepte matematice (clasa a VI-a)
Ioana Dziţac - la cea de-a doua
carte...
Trepte matematice (clasa a VI-a)
Ce poţi să spui şi să crezi despre un copil care la
absolvirea clasei a VI-a scoate cea de-a doua carte
dintr-o colecţie – Trepte matematice!? Pe prima a
lansat-o în septembrie 2010 (Trepte matematice clasa a V-a).

„...îmi propun să scriu lucrări asemănătoare şi pentru clasele VII-VIII. Scopul realizării
acestei serii de cărţi este de a mă ajuta pe mine şi pe alţi elevi de gimnaziu la recapitulare, în
vederea susţinerii unor lucrări şi examene viitoare.
Am scris prezenta carte de-a lungul anului şcolar 2010-2011, în timp ce eram în clasa a VI-a.
Zilnic scriam la calculator noţiunile teoretice învăţate la şcoală, probleme rezolvate în clasă, date
temă, le completam cu noţiuni teoretice şi probleme din alte cărţi sau cream eu însămi probleme şi
jocuri”, scrie Ioana Domnica Dziţac în prefaţa cărţii sale, pe care ne-a dăruit-o zilele trecute ca pe
un mare trofeu!
Revin. Ce poţi să spui şi să crezi despre un copil care are nevoie de şase pagini ca să-şi
prezinte CV-ul?
Doamna Ioana I. Moisil (profesor universitar la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu) o
consideră o tânără de excepţie, şi adaugă „Ioana are puteri sufleteşti şi speranţa că prin cărţile
sale ea va deveni un model pentru colegii de generaţie şi le va da şi lor din energia şi forţa sa”.
Roxana Zubcov (cercetător ştiinţific, psiholog) scria în iulie 2011: „O privesc pe Ioana şi
văd un copăcel zvelt şi graţios, plin de flori delicate care oferă generos vântului, din când în când,
câte o petală gingaşă şi parfumată. Dar Ioana Dziţac nu este doar o tânără fată frumoasă,
graţioasă şi cu maniere încântătoare. CV-ul său este deja mai bogat (mutatis mutandis) decât cel
(real) al unei persoane mature şi cu diverse titluri ştiinţifice şi cuprinde cărţi, articole şi numeroase
premii la concursuri de matematică, fizică, informatică, ecologie”.
Iar distinsul său profesor de matematică, doamna Dorina Szatmari, coordonatorul cărţii
(făcând referire la cea de-a doua carte), notează: „Ioana a crescut în profunzime şi înţelegere..., în
sensibilitate..., a realizat saltul în lumea reală..., a crescut în competenţe..., a crescut, dar nu a
renunţat la joc. Capitolul „Jocuri şi rebusuri” conţine materiale originale, create de autoare...
Prin cartea ei, Ioana vă invită pe voi, copii de vârsta gimnaziului, să deveniţi, asemeni ei, prinţi şi
prinţese în regatul matematicii”.
Eu am cunoscut-o pe Ioana ca reporter (aflat pe teren) la Zilele şcolii sale (Şcoala cu
clasele I-VIII „Nicolae Bălcescu” din Oradea). M-a impresionat prin ţinută, maniere, seriozitate,
sensibilitate şi sclipire inteligentă! După ani, o găsesc la fel de serioasă, motivată şi devotată
scrisului. Ea denotă maturitate precoce în preocupările unui copil (neobişnuit), care depăşeşte
media, care se ridică şi ajunge vrând-nevrând un centru, un pisc, o culme în lumea sa. Orice copil
visează să devină cineva. Ea a ajuns deja cineva. Copiii sunt nişte flori. Florile vieţii noastre.
Pentru Ioana, florile înseamnă daruri scumpe pe care le oferă celor dragi spre mulţumire şi înaltă
apreciere prin cartea sa. Ea a creat „o minunată poveste referitoare la trandafiri, sub semnul
căreia am înflorit şi eu” (ca să o cităm pe Ioana). Mica prinţesă (mă refer la frumuseţea, gingăşia
şi sclipirea ei) nu poate să nu te cucerească cu zâmbetul său, cu sinceritatea şi dezinvoltura sa.

Iată, cu performanţa sa: de a se adresa în scris colegilor de generaţie şi a le oferi o nouă
„ofrandă”.
Ioana se ţine de cuvânt! Pentru că are cuvânt. Şi un cuvânt greu de spus... într-o lume în
care minciuna stă cu cei mari la masă! Dar va veni şi lumea Ioanei şi atunci matematica va sta... la
masă şi va conduce, iar prinţesa va zâmbi mulţumită de „Treptele matematice” pe care le-a scris
în copilărie! (Ovidiu DAN)
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