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Deschiderea noului an scolar la Liceul Bilingv din Carasova
joi, 04 octombrie 2012

{xtypo_quote}Luni, 17 septembrie 2012, a început noul an _colar 2012-2013.
{/xtypo_quote}

Copiii însocici de princi _i de cadrele didactice s-au adunat la biserica &bdquo;Marijina uznesenja&rdquo; din Cara_ova
pentru a asista la slujba religioas. În cadrul Sfintei Liturghii parohul din Cara_ova, Gheorghe Catici, le-a urat copiilor mult
succes în noul an _colar, iar cadrelor didactice s lucreze alturi de copii cu drag _i s-i îndrume spre _tiinc _i cunoa_tere.
Dup încheierea slujbei, elevii s-au îndreptat înspre Liceul Bilingv, nerbdtori s-_i întâlneasc dirigincii _i profesorii _i s-_i revad
slile de clas _i colegii.

În curtea Liceului a urmat deschiderea oficial a noului an _colar, deschidere oficializat de noul director interimar Ghera
Nicolae. Alturi de el au participat cadrele didactice, fostul director Sorca Gheorghe _i primarul comunei, prof. Radan
Mihai. În cadrul festivitcii, prof. Ghera Nicolae le-a urat elevilor bun-venit, mult succes în noul an _colar, adresându-le
rugmintea s ia învctura în serios ca s nu se trezeasc la sfâr_itul anului nepromovaci. &bdquo;Nu pentru _coal învcaci, ci
pentru voi. Sunt mulci care au ideea c învac pentru diplom. Nu pentru asta învcaci, ci pentru a deveni ceva în viac. Dac
veci munci _i veci învca serios, sunt sigur c veci lua _i examenul!&rdquo; a declarat acesta. Noul director al Liceului
Bilingv i-a mulcumit _i prof. Sorca Gheorghe pentru activitatea desf_urat în cadrul conducerii instituciei de învcmânt din
Cara_ova _i i-a urat în numele su _i în numele colegilor mult sntate, iar când va primi decizia de pensionare s aib o pensie
lung _i lini_tit. Domnul Sorca va preda anul acesta la clasele de liceu ca profesor de matematic _i are dreptul ca în cursul
anului _colar s-_i depun dosarul de pensionare. Sorca Gheorghe are o activitate îndelungat, de aproape 40 de ani. În
anul 1977 a venit în Cara_ova ca tnâr profesor, continuându-_i activitatea didactic pân în anul 1991. Începând cu anul 1992 _i
pân în prezent a fost director la Liceul Bilingv Româno-Croat din Cara_ova.

La rândul lui, prof. Sorca le-a cerut elevilor s învece, s ia decizii corecte _i bune, declarând c se vor lua msuri pentru ca
elevii s încheie anul _colar cu rezultate bune. Pe elevi i-a mai rugat s-_i aleag drept prieteni pe copiii cei mai buni, s aib
încredere în noul director, în cadrele didactice, dar _i în reprezentancii bisericii. &bdquo;Modelul nostru de viac _i prietenul
cel mai bun este Isus Hristos&rdquo;, a mai adugat acesta.

Mulcumiri domnului Sorca _i o pensie lini_tit i-a urat _i primarul
comunei Cara_ova, prof. Radan Mihai. Având o activitate de 40 de ani în
învcmânt, primarul a declarat c s-ar bucura dac s-ar numra _i el
printre prietenii elevilor. Prof. Radan Mihai i-a mai mulcumit _i
fostului primar, Bogdan Petru: &bdquo;Îi mulcumim _i fostului primar, fiindc a
lsat o _coal frumoas. Datorit druincei lui de a face ceva mai bun
în cadrul acestei _coli a lsat o _coal frumoas _i la Nermed _i la
Iabalcea. Toate sunt rodul muncii administrative la nivelul acestei
comune.&rdquo; Primarul a atras atencia _i asupra unor neadevruri suscinute
de unii dintre preocii no_tri. De_i provin din Cara_ova, ace_tia sunt
împotriva limbii materne croate, blameaz Liceul Bilingv Româno-Croat,
despre care declar c este un liceu slab, aproape fr valoare _i fr
concurenc. La final, primarul Mihai Radan i-a rugat pe elevi s le fac
o bucurie _i princilor _i cadrelor didactice, _i s promoveze cât mai
mulci examenul de bacalaureat la sfâr_itul anului _colar.

Mai multe informacii despre starea _colilor noastre, despre noua
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conducere a Liceului Bilingv Româno-Croat _i despre msurile care vor fi
luate pentru promovarea elevilor la examenul de bacalaureat ne-a oferit
directorul interimar, Ghera Nicolae.

Domnule director, luni 17 septembrie, a avut loc deschiderea noului an
_colar, oficializat de dumneavoastr în calitate de nou director al
Liceului din Cara_ova.

Da, într-adevr, îns pot spune c plâng cu un ochi, iar cu altul râd.
Acum toate grijile îmi revin mie, atât în privinca organizrilor, dar _i
a lucrrilor care trebuie finalizate în cadrul instituciei noastre de
învcmânt. Am _i eu o vârst, înc pucin _i m apropii de pensionare.
Totu_i am acceptat aceast funccie _i pentru comun, dar _i la
rugmincile primarului _i a organizaciei din care fac parte.

Împreun cu primarul _i viceprimarul comunei Cara_ova aci vizitat
_colile de pe raza comunei noastre. Ce anume aci cerut dumneavoastr _i
ce s-a hotrât pentru _colile noastre?

Da, am fost s vizitm toate _colile. Eu am cerut sprijin financiar
pentru acele lucrri ce au rmas nefinalizate. Bineînceles, aceste
lucrri se pot relua abia de la anul, fiindc bugetul a fost deja
aprobat pentru acest an. Slile de clas de la ^coala din Nermed sunt
într-o stare bun, a rmas s finalizm coridorul. ^coala din Iabalcea a
fost reabilitat anul trecut, iar la _coala de jos mai avem o clas de
renovat. La _coala din centru trebuie finalizat acoperi_ul, cigla a fost
schimbat mai mult de jumtate. Sperm s terminm cât mai repede _i
cealalt jumtate. Pentru grdinica de jos, din câte _tiu eu, ne lipsesc
fondurile, trebuie s vorbesc cu doamna contabil s vedem de câci bani
mai este nevoie. Cldirea este ridicat, îns trebuie finalizat în
interior.

În ceea ce pive_te examenul de bacalaureat, niciun elev al Liceului
Bilingv Româno-Croat nu a luat acest examen. Ce msuri veci lua
dumneavoastr în aceast privinc?

Din pcate, din cei 19 elevi înscri_i, toci au picat la matematic.
Majoritatea au trecut la celelalte materii, dar... Înseamn c vinovaci
sunt atât profesorii, cât _i princii. Ace_tia sunt plecaci prin
strintate, iar copiii nu mai vin la _coal. Bineînceles, unii dintre
copii ar trebui exmatriculaci datorit absencelor. Fostul director
Gheorghe Sorca a atras atencia profesoarei de matematic. Aceasta i-a
trecut pe toci, de_i unii dintre ei nici nu meritau. Eu sper c anul
acesta nu se va mai întâmpla acest lucru, iar examenul de bacalaureat s
fie luat mcar de elevii cei mai buni. În timp vom încerca, bineînceles
http://www.zhr-ucr.ro

Powered by Joomla!

Generat: 10 August, 2020, 06:26

Uniunea Croatilor din Romania | Zajednistvo Hrvata u Rumunjskoj

_i dac sunt de acord princii, s schimbm profilul acestui Liceu, s
nu mai fie mate-info _i poate atunci va fi mai u_or pentru copiii
no_tri.

Lina Tincul
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