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INTERVIU CU DIRECTORUL SCOLII LUPAC, MARIA-MARINA SPATARU
joi, 31 octombrie 2019

Rezultatele _colii _i planurile pentru viitor ne sunt dezvluite la deschiderea noului an _colar...

Dac sfâr_itul de an 2018-2019 a fost cu o mic strângere de inim _i cu o suferinc legat de _coala din Vodnic, unde din
cauza numrului mic de copii am fost nevoici s încheiem activitatea la _coala primar, celelalte _coli, adic: ^coala Primar
Rafnic, ^coala Gimnazial Clocotici _i ^coala Gimnazial Lupac încep un an _colar sub auspicii bune. Anul acesta numrul
elevilor a crescut cu patru elevi fac de anul trecut. A_ fi fost mulcumit dac reu_eam mcar s mencinem numrul elevilor, iar
faptul c sunt câciva în plus ne d speranc.

Clasele a V-a au început cu un efectiv de 13 elevi la ^coala Lupac, cu predare în limba român, dar _i cu studierea limbii
materne croate, pentru care toci princii au optat. Este vorba de un procent foarte mare de elevi de etnie croat pentru care
princii lupt în ideea mencinerii identitcii. ^coala Gimnazial Clocotici va funcciona cu un efectiv de 8 elevi la clasele a V-a _i
a VI-a, cu predare în limba matern croat.

Mai mult m bucur cre_terea numrului pre_colarilor din grdinic. Am identificat din timp copii care nu au fost adu_i la
grdinic din vari motive _i am reu_it s aducem un numr de câciva pre_colari, care ne pun în situacia fericit în care grupele la
toate grdinicele se apropie de minimum necesar dac ar fi s studiem în limba român, darmite în limba croat unde efectivele
sunt mai mici. De exemplu: la Rafnic avem 8 elevi la grdinica cu predare în limba croat, fac de 5 elevi anul trecut; La
Lupac avem 12, la acela_i nivel ca _i anul trecut, iar la Clocotici avem 10 elevi, cu 4 mai mulci decât anul trecut.

Despre rezultate

Vreau s remarc participarea elevilor no_tri la olimpiadele care s-au oganizat anul trecut de la nivel local, judecean _i
nacional. bin s-i felicit pe cei care au obcinut locul I la Olimpiada de Limba Croat Matern, care a avut loc la Ia_i _i la
Olimpiada &bdquo;Universul cunoa_terii prin lectur&rdquo;, unde a fost prima noastr participare _i unde am obcinut locul
I la faza nacional, în echip fiind cu elevii aparcinând minoritcii cehe de la ^coala Sfânta Elena. Dac pân acum obi_nuisem
Inspectoratul ^colar _i comunitatea s avem rezultate bune _i foarte bune la matern croat, iat c am spart gheaca _i am
demonstrat c elevii aparcinând minoritcilor sunt capabili de performanc la nivel nacional _i la alte materii.

Despre limba matern croat

Din punct de vedere al planului de învcmânt, al programelor _colare, toate disciplinele trebuiesc predate în limba matern.
Avem cadre didactice din comunitate care au studiat limba croat la Zagreb, sunt _i cadre didactice vorbitoare nativ de
limb croat, sau care au studiat-o pe parcursul anilor, începând de la gimnaziu pân la facultate ca opcional, sau cadre
didactice care sunt testate de ctre inspectoratul _colar, care obcin aceast abilitare de a preda discipline de specialitate.
Sunt discipline la care dasclii no_tri au pregtirea de specialitate de baz, dar care muncesc în ideea traducerii nociunilor _i
sper s se descurce!
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Am derulat _i proiecte în sensul perfeccionrii cunoa_terii acestei limbi. Aici avem suscinerea permanent a Uniunii
Croacilor din România, datorit creia _i anul trecut 4 cadre didactice au participat la programe de formare în Croacia. Mai
mult de atât, Uniunea Croacilor organizeaz în fiecare an tabere la mare pentru copii, care sunt un prilej de distraccie _i
petrecere a vacancei în mod plcut, dar sunt _i utile pentru c exist un program de studiu al limbii materne croate, limb
predat de profesori sau de voluntari din Croacia. Anul trecut am fost cu copiii în aceast tabr _i am vzut c, într-adevr, se fac
lucruri serioase, frumoase _i atractive iar acest lucru conteaz mult pentru vorbitori.

Daniel Lucacela
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