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SCOALA GIMNAZIALA LUPAC
joi, 15 aprilie 2021

În anul _colar 2020-2021, la ^coala Gimnazial Lupac s-au înscris 105 elevi _i pre_colari.

În cadrul acestei _coli funccioneaz trei grupe combinate de învcmânt pre_colar, dou dintre acestea fiind cu predare în
limba matern croat (Clocotici _i Rafnic) _i una cu predare în limba român (Lupac). În limba român se desf_oar _i predarea la
clasele combinate din învcmântul primar la ^coala Gimnazial Clocotici (cu clasa pregtitoare, clasa a I-a _i a II-a) _i ^coala
Gimnazial Lupac (cu clasa pregtitoare _i clasa a III-a). La învcmântul gimnazial predarea se face în limba matern croat la
_coala din Clocotici, unde funccioneaz o clas combinat (V+VI), iar la Lupac, unde, de asemenea, funccioneaz o singur
clas combinat (V+VII) predarea se face în limba român.

Din toamna anului trecut, de când a început _coala, exist o realitate nou pentru copii, cu reguli noi _i scenarii de
funccionare în pandemia de coronavirus colorate în rou, galben i verde. Despre cum s-a adaptat ^coala Gimnazial Lupac
la noile condicii ne va spune prof. Maria-Marina Sptaru, directorul acestei unitci _colare.

&bdquo;Semestrul II a început sub acelea_i auspicii: scenarii comunicate de ctre Inspectorat, de ctre Comitetul de
Urgenc, Consiliul Local. Fiind o comunitate mic nu au fost nici foarte multe cazuri de îmbolnviri. Printre elevi a fost un
singur caz de îmbolnvire cu virusul Covid-19, la începutul semestrului al II-lea. Este vorba despre o fat din Clocotici, din
ciclul gimnazial, care a contactat virusul pe perioada vacancei într-o alt localitate. Nu a venit la _coal în primele dou
sptmâni, deci nu a fost vorba despre un contact direct cu noi. Eleva s-a refcut repede dup aceast perioad.

Am trecut de necazul de anul trecut cu princii parohi Marian Tincul _i Petru Dobra. Acesta ne-a zdruncinat clar în plan
personal, dar _i în plan _colar, pentru c dumnealor au fost _i profesori ai ^colii. A fost un colaps destul de prelungit pân când
au venit noii preoci, pân când s-a restabilit acea legtur de încredere.

Am fost un pic îngrijoraci _i în legtur cu Evaluarea Nacional, fiindc s-a pierdut un pic din timp pân când am reu_it s ne
conectm online. A fost un efort destul de suscinut _i o btlie de dus s obcinem tablete pentru elevi. Am obcinut, în final, 70
de tablete _i a fost posibil s dotm chiar _i grdinicele. Vorbim de pre_colarii de grup mare, pentru c ei sunt cei care vor
veni în clasa pregtitoare. Am reu_it acest lucru printr-un parteneriat cu Inspectoratul ^colar, bineînceles din fonduri
europene, pe un proiect de dotare a _colilor din mediul rural. Inicial a fost mai greu, am apelat chiar _i la ONG-uri.
Organizacia Salvaci Copiii ne-a oferit la început o tablet. Dup aceea ^coala Dognecea, care dintr-o alt categorie de
proiecte a avut un surplus de tablete, ne-a împrumutat 5 dintre ele pe o perioad determinat, pân când am reu_it noi s primim
tabletele. Acest lucru s-a întâmplat în luna decembrie 2020. Odat cu tabletele am primit _i 20 de camere ca s putem
conecta profesorii. Nu am avut prea multe situacii de predat, fiindc acel scenariu galben hibrid de dinainte, în care un elev
lipse_te, ceilalci sunt prezenci, profesorul pred _i se conecteaz _i cei de acas, nu a funccionat. Era nevoie de un internet
de vitez ca s poci lucra în timp real. În semestrul II nu ne-am mai ciocnit cu o asemenea problem, fiindc s-au mai
modificat _i încadrrile în tipuri de scenarii.

Dar camerele sunt utile, fiindc vor veni _i simulrile, Evaluarea Nacional... Noi am luat decizia s atribuim aceste camere
profesorilor care predau de acas _i nu le aveau. Am avut patru colegi, cadre didactice, de-a lungul anului, bolnavi de
Covid. ^i atunci, vrei nu vrei, profesorul pred online, de acas. Cum noi lucram în simultan, eram nevoici ca elevii s fie în
_coal, s-_i aduc cu ei tabletele _i s intre în legtur cu profesorul. Eram condicionaci, astfel, de conexiunea de internet a
_colii. A_a c am fcut o mic investicie în aceast direccie. La _coala din Clocotici avem internet de vitez datorit unui proiect
numit Campus wifi, un program al
Ministerului Educaciei. Am instalat internet de vitez _i la _colile din Lupac _i
Rafnic _i m bucur din tot sufletul c s-a întâmplat acest lucru.
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Acuma suntem vaccinaci în proporcie de peste 85%, sau ne-am imunizat. N-au mai fost cazuri de îmbolnvire în semestrul
II _i sper s nu mai fie probleme de genul cesta!

Copiii s-au adaptat foarte iute la noile condicii. Este debusolant, fiindc pân acum erau regulile acelea: nu folosi telefonul în
timpul orei, sau n-ai voie s vii cu tableta la _coal! Acum trebuie s gestionm prezenca elevilor cu tablete sau telefoane în
_coal _i excesul de zel în a le folosi în timpul orei. Sunt discipline în care trebuie s fii atent non stop _i atunci colectm toate
acele telefoane _i tablete în ora respectiv. Dar sunt alte discipline în care le putem solicita elevilor s caute pe internet
anumite repere legate de subiectul de predare din ora respectiv. Dar asta este o alt formare _i ar fi minunat s se
realizeze la nivel nacional, cum era înainte aplicacia AEL (Advanced eLearning), leccii utilizând tehnica modern. Atunci
copiii nu ar mai fi captivaci de glumicele lor de pe internet ci ar folosi telefoanele în scop util.

Despre proiectele ^colii Gimnaziale Lupac

Au fost proiecte cu Uniunea Croacilor din România legate de prezenca noastr cu poezii, materiale scrise de copii odat cu
Ziua Minoritcilor Nacionale. Am avut trei participri, care au fost apreciate la nivel de Uniune. Acum este în derulare un
proiect legat de desene, colaje, materiale care intr _i ele într-o competicie jurizat.

Avem _i un proiect interesant pe catedra de biologie cu ^coala din Re&scaron;etari din Croacia, dar cumva s-a blocat
din cauza imposibilitcii deplasrilor în spaciul fizic. Am reluat legtura cu ei. Proiectul era s identificm plante medicinale, în
român, croat _i englez, poate chiar _i în latin (au fost propunerile venite dinspre _coala noastr), s realizm ni_te ierbare, s
prezentm plantele respective de-a lungul viecii lor. Ne strduim, a_adar, s fim activi _i s privim mai deta_at la ceea ce se
întâmpl în jurul nostru, fiindc viaca merge mai departe iar noi, prin tot ceea ce facem chiar încercm s respectm regu-lile.
Trebuie s avem în vedere c pân la tehnic mai sunt _i sentimente, mai este _i nevoia de a fi împreun _i cred c copiii o resimt,
fiindc _i noi ca adulci am resimcit-o.

^coala Rafnic.

Am avut ni_te emocii în legtur cu _coala din Rafnic. Este o situacie trist legat de depopulare dar ne-am zbtut ca ceast
_coal s funccioneze în continuare. Am cerut _i suportul Uniunii Croacilor, iar domnul deputat Ghera ne-a consiliat chiar
foarte inteligent _i eficient. A fost _i o _ans deoarece s-au modificat ni_te ordine legate de efectivele minime la clas. Noi
am valorificat aceste informacii, care au venit în cascad. Pân la urm a contat _i faptul c _coala respectiv are o vechime
acolo în comunitate, are ni_te resurse umane valoroase, pentru c avem acolo o învctoare titular de atâcia ani, _efa noastr
de structur cu grade didactice, doamna Drghia, care este din comunitate. Grdinica are opt copii, opt pre_colari, iar în ciclul
primar sunt _apte copii. La anul vor fi opt _i cinci, nu o s avem _coal pregtitoare, acesta a fost impasul, motivul pentru
care s-a restructurat un post de învctoare. Aceasta a fost durerea noastr, îns faptul c a rezistat _coala _i a fost acceptat
ne d sperance c poate din urm, dinspre grdinic, vor veni copii, vor veni elevi în clasa pregtioare. Chiar dac avem microbus
_i au fost ni_te argumente pentru navet, una este s faci navet cu un copil de vârst mic _i alta este s fii elev de liceu _i s
faci naveta.

Nevoia de funccionare a _colii s-a înceles _i la nivelul Consiliului Local Lupac _i a Primriei Lupac.
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