Uniunea Croatilor din Romania | Zajednistvo Hrvata u Rumunjskoj

Festivitatea de premiere a olimpicilor
vineri, 08 septembrie 2017

Joi, 8 iunie 2017, la Sediul Central al Uniunii Croailor din România, a avut loc festivitatea de premiere a elevilor care au
obinut rezultate deosebite la faza Naional a Olimpiadei de limba croat matern, susinut la Vaslui în perioada 21-25 aprilie
2017.

Este pentru prima dat când festivitatea de premiere a olimpicilor are loc la sediul UCR, pân acum olimpicii fiind premiai în
cadrul festivitii de sfârit de an colar. Astfel, pentru rezultatele excelente pe care le-au obcinut, olimpicii au fost
recompensaci cu sume de bani. Nici profesorii nu au fost neglijaci de aceast dat, în contextul în care orice rezultat al
elevilor oglinde_te într-o msur semnificativ eforturile mentorului su. În acest context, conducerea Uniunii Croailor din
România a hotrât c este momentul ca i acestora s le fie recompensate meritele. În acest context, fiecare profesor care s-a
ocupat de pregtirea elevilor, profesorii din comisia central, precum i profesorii însoitori au primit un premiu în bani.

Festivitatea de premiere a fost deschis de cuvântarea preedintelui Uniunii Croailor din România, dl. Ghera GiureciSlobodan, care i-a felicitat pe olimpici pentru rezultatele obinute i i-a sftuit s preuiac limba matern pentru c limba este
bunul nostru cel mai de pre.

&bdquo;A_adar, ceremonia de premiere încununeaz înc o dat eforturile de peste an a fiecruia dintre participanci. Nu mai
rmâne decât s îi felicitm pe toci cei merituo_i _i s ne întâlnim cu rezultate cel pucin la fel de bune _i în 2018&rdquo;, a spus,
printre altele, preedintele Uniunii Croailor.

Locul I a fost obinut de Catici Diana Maria i Pozderca Marta, eleve în clasa a VII-a, respe-ctiv a X-a la Liceul Teoretic
Bilingv Româno-Croat Caraova, precum i de ctre Banac Izabela-Mihaela i Lachici Ivana-Maria, eleve în clasa a VIII la
coala Gimnazial Lupac.
Locul II a fost obinut de ctre Tincul Suzana Maria, clasa a VII-a, i Cheda Anka-Dennisa, clasa a VIII-a la Liceul Teoretic
Bilingv Româno-Croat Caraova, precum i de ctre Duma Maria-Bianka, clasa a VIII-a la coala Gimnazial Lupac.

Locul III le-a revenit elevilor Iovanac Miriana, clasa a VII i era Gheorghe, clasa a VIII-a la coala Gimnazial Lupac.

Meniune au obinut elevii Giurchia Nina-Maria, clasa a VII-a la Liceul Teoretic Bilingv Româno-Croat Caraova, Boca Maria i
Muselin Mateo-Robert, clasa a VIII-a la coala Gimnazial Clocotici.

Profesorii pregtitori ai elevilor care au obinut locurile I, II, III i meniune la faza naional a Olimpiadei sunt Dogariu Maria i
Lucacela B. Marian.

Profesorii care au participat cu elevii la olimpiad în calitate de membru în Comisia Naional au fost Mitoiu Alina, Lucacela
Gh. Marian, Lachici Maria, iar Todor Mihai a fost profesor însoitor.
http://www.zhr-ucr.ro

Powered by Joomla!

Generat: 17 February, 2018, 23:12

Uniunea Croatilor din Romania | Zajednistvo Hrvata u Rumunjskoj

Maria Giurchica

http://www.zhr-ucr.ro

Powered by Joomla!

Generat: 17 February, 2018, 23:12

