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OLYMPUS DIGITAL CAMERA 

19 vârstnici din municipiul Târgu-Jiu au terminat, ieri, cursul de limba engleză organizat de 

către Centrul „Europe Direct“ din cadrul Bibliotecii Județene „Christian Tell“. Noțiunile de 

bază au fost predate de voluntari proveniți din rândul liceenilor și al studenților, care au 

schimbat locul din bancă cu cel la catedră. 

„Am făcut cursul pentru fiica mea de la Londra” 

Mariana Cornoiu, în vârstă de 66 de ani, din Târgu-Jiu, a fost profesoară de limba și literatura 

română și a dorit să învețe limba engleză pentru că fiica ei se află în Londra și vrea să poată 

comunica atunci când va merge s-o viziteze. În plus, întâlnirea cu tinerii profesori a încărcat-o cu 

energie: „Am să fac acest curs pentru că fiica mea este la Londra, unde lucrează la Deutsh Bank. 

Merg foarte des la Londra și este jenant pentru mine că vorbeam cu limba gimnastică până 

acum. De acum încolo, sper să mă descurc. Voi pleca săptămâna viitoare la un « curs» practic la 
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fiica mea și probabil o să ajung o bună vorbitoare de limba engleză. Un alt motiv a fost acela că 

învățarea unei limbi străine menține tinerețea spiritului și a intelectului. Am fost bucuroasă să 

particip la aceste cursuri. A fost ca o infuzie de tinerețe. Copiii aceștia sunt așa de frumos și din 

punct de vedere al spiritului, și fizic. M-au reîncărcat. Îmi pare rău că s-au terminat cursurile. 

Avem o lună de vacanță și, din octombrie, reîncep cursurile la franceză, pe care le-am întrerupt“. 

„Am reuşit să învăţ regulile gramaticale” 

Fostul cadru didactic a vrut să chiulească de cursuri sau să vină cu temele nefăcute, lucruri pe 

care nu le-a făcut în timpul școlii, dar nu a putut să facă asta. Mariana Cornoiu a reușit să 

deprindă noțiunile de bază ale limbii engleze: „Eu am fost cadru didactic și m-am pus în situația 

elevilor mei de altădată. Îmi propusesem să fac ce nu am făcut când eram elevă, adică să mai și 

chiulesc, să mai vin cu tema nefăcută, ca să vadă și ei cum este când ești profesor și vin elevii 

nepregătiți. Dar nu am putut să fac aceste lucruri, fiindcă lecțiile au fost incitante și copiii atât de 

spontani și meticuloși. În plus, acasă, soțul mă întreba ce notă am luat. Mi-ar fi fost jenă și de 

copii, și de ei. Am avut teme de rezolvat pentru acasă și primul lucru pe care îl făceam când 

ajungeam era să fac temele. M-am gândit, la început, de multe ori: «Oare de ce pun ăștia atâtea 

litere, când citesc puține și nici nu le citesc cum le scriu?». Am reușit să învăț regulile gramaticale 

și mi-am propus să învăț două-trei cuvinte în fiecare zi, pentru că la limba engleză trebuie să o 

înveți cu dicționarul. Nu sunt niște reguli ca la franceză“. 

Pasionaţi de călătorie 

Ștefan Lăscăteu a fost unul dintre cei mai vârstnici cursanți. Are vârsta de 74 de ani și a dorit să 

învețe limba engleză pentru că îi place să călătorească. Acesta a lucrat ca jurnalist și a fost 

angajat al Cooperației de Consum: „Am avut un hobby în viață, și anume călătoria. Am fost pe 

patru continente și mă simțeam handicapat, pentru că aveam noțiuni sumare de franceză și rusă. 

Generația aceasta a avut un handicap, pentru că nu ni s-a predat limba engleză la școală. E bine 

că am învățat alfabetul și de acum încolo sunt pe cont propriu. Vreau să mai vizitez Franța și 

visez să ajung pe cel de-al patrulea continent“. 

Viorica Ianc, de 64 de ani, a dorit să învețe limba engleză pentru că fiica ei trăiește în Franța și a 

constatat că și acolo se vorbește limba engleză: „Îmi place mult să călătoresc și am vrut să mă 

descurc. Aș fi dorit să învăț limba franceză, pentru că fiica mea este în Franța, unde urmează 

rezidențiatul, și merg de multe ori la ea, dar și acolo mulți vorbeau limba engleză. Am învățat 

foarte repede de la profesorii noștri mai tineri. Mi-a plăcut că sunt inteligenți, binevoitori, răbdători 

și insistenți”. 



Studenții și elevii, profesori pentru pensionari 

Adelina Csiolti este studentă la Facultatea de Educație Fizică și Sport, secția Kinetoterapie, și a 

dorit ca în vacanța de vară să le dea o mână de ajutor celor mai în vârstă pentru a învăța limba 

engleză: „A fost foarte interesant să lucrez cu persoanele de vârsta a treia și am avut ceva 

dificultăți, în sensul că a trebuit să ne adaptăm stilului lor, adică să vorbim rar și tare, să scriem 

mare și să explicăm mult. Au fost niște oameni minunați și m-au surprins pentru că tot timpul 

aveau temele făcute sau își dădeau silința și le făceau în clasă. Este al treilea an în care particip 

ca voluntar la acest proiect. Vreau să particip în continuare și activitatea aceasta mă ajută şi la 

facultate pentru că lucrez cu copiii cu sindromul «Down»“. 

Florela Păsăreanu este elevă în clasa a X-a la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu”. A 

participat pentru prima dată ca voluntar la cursul de limba engleză pentru vârstnici, iar experiența 

trăită a fost specială: „A fost distractiv și o experiență super interesantă, pentru că am cunoscut 

oameni minunați care erau dornici să învețe mai ales pentru copiii lor. A fost destul de ușor 

pentru că înțelegeau și la ora mea erau atenți și își dădeau interesul. A fost o experiență puțin 

ciudată să trec din bancă la catedră. Am simțit pentru prima oară cum e să fii profesor și am 

înțeles, oarecum, ce simt profesorii când ne predau nouă“. 

96 de voluntari i-au învățat pe bunici limba engleză 

Olimpia Bratu, directorul Bibliotecii Județene „Christian Tell“, a spus: „Proiectul se derulează de o 

perioadă de trei ani și constă în învățarea limbii engleze de către seniorii din comunitate. În 

această perioadă, 54 de seniori au parcurs cursurile care se desfășoară vara, pentru că profesorii 

sunt în vacanță și pot să vină și să participe. 96 de voluntari au venit să susțină cursurile de limba 

engleză. În primul an a fost mai dificil să găsim voluntari, dar în următorii ani nu a trebuit să-i mai 

căutăm, pentru că au venit singuri în număr mult mai mare. Cursul a demarat la începutul lunii 

iulie“. 

Urmează ca la în această toamnă să înceapă și cursul de limba franceză. 
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