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Opt vârstnici au absolvit un curs de învățare a limbii franceze, organizat de Biblioteca Județeană „Christian 

Tell“, prin Centrul Europe Direct. Absolvenții au primit marţi diplomele și s-au declarat încântanți de 

experiența trăită. Timp de un an de zile, aceștia au încercat să învețe limba engleză cu ajutorul unei 

profesoare care provine tot din rândul pensionarilor. 

  

Cel mai vârstnic cursant 

Maria Pănoiu are vârsta de 77 de ani și a fost cel mai vârstnic cursant. Ne mărturisește că s-a simțit bine la 

cursul de limba franceză și chiar a reușit să-și pună în practică informațiile dobândite: „Nu am făcut limba 

franceză în școală, dar am învățat singură de-a lungul anilor. Pe parcurs am mai acumulat informații și 

am vrut să văd ce mai pot. Am mai participat și la alte cursuri organizate de Biblioteca Județeană, cum ar 

fi de utilizare a calculatorului, limba engleză. Pentru mine a fost o oportunitate de a pleca de acasă, de a 
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vedea, de a cunoaște și m-am simțit bine. Acum sunt capabilă să port o convorbire în limba franceză și să 

ofer o informație. Chiar am pus în practică informațiile obținute“. 

Maria Pănoiu a fost profesor de matematică la Colegiul nr. 2 din Târgu-Jiu. „Mi-am făcut meseria cu drag. 

Elevii încă mă mai caută, pe Facebook, sau la telefon. Mă bucură acest lucru, că nu am fost uitată de ei și 

este o dovadă ca am fost apreciată“, ne mărturisește fostul cadru didactic. 

  

A învățat limba franceză pentru a discuta cu nepoții 

Iulian Moraru, fost inginer agronom, a participat la cursul de limbă franceză pentru a putea să comunice cu 

nepoții, care s-au născut și trăiesc în Franța: „A fost un curs frumos și util. Eu trebuia să-mi perfecționez 

cunoștințințele de limba franceză, având în vedere că am pe fata mea căsătorită acolo și are doi copii 

gemeni care nu prea vorbesc limba română. Înțeleg limba română, dar răspund în franceză. Mi-a fost 

destul de greu să rețin anumite lucruri care se bazează pe memorie“. 

  

„S-a mai întâmplat să vină cu tema nefăcută“ 

Rodica Banciu, profesor pensionar de limba franceză, s-a ocupat de îndrumarea cursanților. „A fost o mare 

plăcere să lucrez cu oameni care, având o anumită vârstă, au interes pentru a dobândi cunoștințe noi. Nu 

se plictisesc și pot să acumuleze. Au fost foarte conștiincioși și, în același timp, cursul de franceză a fost o 

cale să socializeze și să discutăm despre tot felul de lucruri. Sper că s-au simțit bine. S-a mai întâmplat să 

vină cu tema nefăcută, dar au recuperat“. 

  

Vor fi organizate și alte cursuri 

Cei opt pensionari 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. Trebui să-i 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. Acestea sunt susținute în special pe perioada verii cu voluntarii din 

rândul elevilor voluntari de la Centrul Europe Direct Gorj”,a declarat Olimpia Bratu, directorul Bibliotecii 

Județene Gorj. 

ALIN PETRE 
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