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• „Mă simţeam handicapat pentru că aveam doar 
noţiuni sumare de franceză şi rusă!” 
54 de seniori au învățat, de la 96 de voluntari, timp de trei ani, doar pe parcursul lunilor de vară, 
comunicarea în limba engleză, în Centrul Europe Direct Gorj, la Biblioteca Județeană Gorj. 
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Cursul de limbă engleză pentru seniori, desfășurat în 
perioada iulie – august, la Biblioteca Județeană „Christian Tell”, Gorj, a ajuns la final. Inițiată și 



organizată de Centrul Europe Direct Gorj, această „Școală a bunicilor” și-a dovedit utilitatea atât 
educațională, cât și socială, pe de-o parte pentru persoanele mai în vârstă, dornice de-a învăța limbă 
engleză, iar pe de altă parte pentru tinerii voluntari, elevi ai liceelor din Târgu-Jiu, care și-au luat rolul 
în serios devenind profesori, pentru un timp, exersând astfel, poate, viitoarea profesie. Cu toate că 
vârstnicii sunt la o vârstă la care li se pare că totul este mai greu de făcut, elevii au avut răbdare cu ei. 
„Cursurile au debutat odată cu  începerea vacanţei de vară pentru că atunci elevii au mai mult timp. 
Oamenii au aflat şi au început deja să se înscrie pentru anul viitor. Lista e deschisă. Tot ce trebuie să 
facă e să treacă pe la Centrul Europe Direct Gorj pentru a se înscrie. Au nevoie doar de un permis de 
intrare la bibliotecă. De-a lungul acestor trei ani, la cursurile de limba engleză au participat 54 de 
seniori şi am avut 96 de voluntari”, a spus Marinela Csolti, coordonator voluntari CED Gorj. Adelina 
Csolti, elev voluntar, a spus că experiența a fost una extraordinară: „A fost foarte interesant să fiu 
profesor. La început, la primul curs, chiar am avut emoţii şi nu ştiam dacă o să mă descurc. M-a 
surprins foarte tare faptul că puneau tot felul de întrebări, aveau foarte multe curiozităţi şi trebuia să le 
explici. S-au implicat foarte, foarte mult. Tot timpul îşi făceau temele, făceau lucruri în plus şi mă 
întrebau dacă e bine sau nu”. 
Vor să călătorească 
Ştefan Lăscăteu, 74 de ani, a spus că nu a învățat în școală engleza, ci rusa. A fost o bucurie pentru 
el faptul că a putut să învețe acum engleză. „Am avut un hobby în viaţă – am călătorit foarte mult. Mă 
simţeam handicapat pentru că aveam doar noţiuni sumare de franceză şi rusă, pe care am făcut-o din 
clasa a IV-a. Generaţia mea a avut un handicap pentru că nu ni s-a predat engleza, numai rusa şi 
franceza. Am călătorit în foarte multe ţări, am fost pe patru continente. Încă din ‚79 am tot ieşit din ţară. 
(…) Acum vreau să folosesc noţiunile de limba engleză dobândite; o să continui să studiez pe cont 
propriu pentru că vreau să călătoresc în continuare”, spune septuagenarul. „M-am hotărât să învăţ 
limba engleză din mai multe motive: este o limbă de circulaţie internaţională, acum nu se poate fără 
computer, tabletă, Internet şi pentru că am generaţia următoare pe care vreau să o formez frumos, 
inclusiv să ştim corect limba engleză. Eu sunt profesoară şi ideea ca tinerii să ne predea nouă mi se 
pare foarte bună. Aş vreau să continui cursurile, la un nivel superior dacă se poate”, a declarat Doina 
Popescu. 
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