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Cursul de limba franceză pentru Seniori din cadrul proiectului „Școala bunicilor!” a 

luat sfârșit zilele acestea, iar ieri cursanții au primit diplome din partea Bibliotecii 

Județene „Christian Tell” Gorj. 
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Un grup de opt pensionari au învățat vreme de aproximativ un an de zile limba franceză, 

grație unui proiect desfășurat prin Centrul Europe Direct al Bibliotecii Județene „Christian 

Tell” din Târgu-Jiu. Cursul a fost predat de profesorul pensionar Rodica Banciu, voluntar al 

acestui centru, dar și fost beneficiar al unor cursuri. De două ori pe săptămână s-au întâlnit 

vârstnicii la Bibliotecă, la Sala de lectură și au învățat limba franceză. Unul dintre cei mai 

conștiincioși cursanți este și doamna Maria Pănoiu, fostă profesoară de matematică. Blândețea 

chipului său te cucerește, iar sclipirea din ochi arată iubirea de viață și inteligența. Chiar dacă 

a împlinit 77 de ani, doamna Pănoiu mai vrea să experimenteze multe lucruri. Dacă se vor mai 

organiza alte cursuri, se va înscrie! „Am 77 de ani și am fost 36 de ani profesor de 

matematică. Am venit la acest curs pentru că am dorit să reamintesc, am învățat puțin în 

decursul anilor limba franceză. În școală eu am făcut altă limbă străină. A fost o modalitate de 

a îmi face noi prieteni, am mai participat și la alte cursuri și ne cunoaștem între noi. Pentru 

mine este un mijloc de a ieși din casă, de a socializa, de a vedea și de a cunoaște alți oameni, 

alte lucruri. Un minim de limbă franceză știu acum, pot susține o conversație. Am fost foarte 

încântată să realizez că pot purta o conversație!”, a spus doamna Maria Pănoiu, una dintre 

cursante. 



 

Povești de viață 

 



A predat matematica vreme de 34 de ani, învățând sute și sute de elevi, care și astăzi o 

respectă. Toți o descriu ca pe un om care și-a dedicat viața elevilor săi. I-a plăcut să predea, să 

transmită cunoștințele sale copiilor. Fosta profesoară de matematică a învățat să utilizeze și 

calculatorul și rețeaua de socializare tot grație unui curs de la Bibliotecă. Pensionara 

comunică astfel și cu foștii elevi dar și cu rude aflate în alte țări sau alte județe ale României. 

„Nu am copii, m-am străduit pentru alții. Am avut foarte multe generații de elevi care încă mă 

mai caută. Mă găsesc și pe Facebook și la televizor. Am fost profesor de matematică la 

Colegiul Nr. 2 din municipiul Târgu-Jiu. Am predat 34 de ani. O perioadă frumoasă, foarte 

frumoasă”, a spus doamna Maria Pănoiu, cel mai vârstnic cursant. Ca să ajungă la cursul de 

limba franceză, doamne Maria Pănoiu face naveta din comuna Bălănești, unde locuiește. Și 

pentru Iulian Moraru, ai cărui copii nu mai sunt în Gorj, cursul de limba franceză a fost un 

motiv de a pleca de acasă și de a afla multe lucruri interesante. Pensionarul are doi copii și 

cinci nepoți. Fiica sa locuiește în Franța, așa că de acum încolo, când își va vizita nepoții, va 

putea să vorbească cu ei în limba franceză. „Nepoții înțeleg limba română, dar răspund înapoi 

în franceză. De acum încolo o să pot să vorbesc cu ei și în franceză! Fiica mea este inginer în 

Franța, iar băiatul îl am la București. La Târgu-Jiu am rămas doar eu cu doamna mea!”, a spus 

pensionarul care a fost o viață inginer agronom. „Mi-a plăcut mult acest curs și dacă se vor 

mai face alte cursuri, voi mai participa cu mare drag!”, a spus Violeta Hirean, o altă cursantă. 

„A fost un curs interesant, mă bucur că am avut prilejul să îl fac. Eu în școală am învățat 

limba rusă și pe cea germană”, a declarat Mariana Cornoiu, o altă cursantă. 

 

Petrec timpul împreună 



 

Pentru majoritatea a fost ocazia perfectă de a socializa, de a afla lucruri noi și interesante. Cei 

opt vârstnici au vârste cuprinse între 60 și 77 de ani. „Este un curs care face parte dintr-un 

program pe care Biblioteca îl desfășoară de ceva vreme. Încercăm să aducem alături de noi 

persoanele senioare care își doresc să învețe ceva nou. Nu putem lucra cu grupuri mari, îi 

mulțumim doamnei profesor Rodica Banciu. Este nevoie de astfel de cursuri, iar vara aceasta 

vom organiza din nou cursul de limba engleză și cel de informatică, cu ajutorul voluntarilor”, 

a declarat Olimpia Bratu, directorul Bibliotecii Județene Gorj. „Pentru mine a fost o bucurie 

să le predau cursanților,  bucurie să văd oameni care își doresc să învețe ceva nou și care își 

dau toată silința să ducă la capăt ceea ce li e cere. A fost o experiență extraordinară, pe care o 

vom repeta și cu alți cursanți sau la un alt nivel cu domniile lor”, a spus profesorul Rodica 

Banciu. 
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