ДРЖАВНА РУМУНСКА МАЊИНСКА
НАРОДНА ШКОЛА
(1921-1944.)
У Краљевени СХС није било усаглашено основно образовање.
Законску основицу чинио је Закон о народним школама у
Краљевини Србији која је одлуком Минастарства просвете од
20.8.1920.године примењивана и на територији Баната, Бачке
и Барање. У шклоски наставни план додата је историја и
географија Војводине. Школске 1921/22.године уведено је у
школски систем Краљевине СХС и четвороразредно

основно школство, а све школе постају државне
народне школе.
Издржавање школе пало је на школске општине.

У Државној румунској мањинској народној школи
било је одељења и на српском наставном језику,
а школске 1921/22.године број ученика у румунским
одељењима био је 222 ученика, а у српским
одељењима 24 ученика.
Од 1929.године по школском закону Краљевине Југославије
уводи се V и VI разред у државне основне народне школе
која је до тада била четвороразредна.
Ученици I и II разреда, одељења на румунском и српском
наставном језику, образовани су кроз предмете:
Наука о хришћанству
Румунски језик – Српкохрватски и словеначки језик
Рачун
Лепо писање
Цртање
Певање
Гимнастика

Ученици III и IV разреда,образовани су кроз предмете:
Наука о хришћанству
Румунски језик – Српкохрватски и словеначки језик
Рачун
Геометријски облици
Српска историја
Земљопис
Лепо писање
Цртање
Певање
Гимнастика

Један веома изражен проблем у румунским одељењима
од 1930. до 1935.године био је недостатак учитељског кадра.
Тај период премоштен је ангажовањем српских учитеља
који су знали и румунски (Зорка Живановић, Петар
Милошевић, Христина Радосављевић и
Недељка Макијанић).

Ступањем на снагу међудржавног споразума 1935.г.
Краљевине Југославије и Румуније, које се односио на
размену наставног особља, у Ечку долазе на основу
споразума и реципроцитета, учитељи контрактуалци из
Румуније: Михаи Аврамеску и Трајан Теодореску.
Попуњавањем наставног особља, пристиглим учитељима
у румунским одељењима, за кратко време је премоштен
период до 1938.године када обојца напуштају Ечку. Први
школски управитељ и учитељ у Државној румунској
мањинској нардној школи био је Милан Илин
од 1921. до 1923.године и учитељ у Српској народној
основној школи (1908-1921.).
Управници Државне румунске мањинске народне школе у
периоду 1921-1945. године били су:
Милан Илин 1921-1923.,
Петар Мојсиловић 1924-1926.,
Стеван Војин 1926-1942. и
Марија Давид 1943-1945.

Управник школе и учитељ, Стеван Војин, дошао је као учитељ 1924.г.
у Ечку, а поред учитељске школе у Вршцу, завршио је и богословију.
Музички надарен и школован, узео је учешће и у културном животу
румунске заједнице у Ечки. Низ година је дириговао хором КУД-а
,,Штефан Штефу,, а био је и певач у црквеном хору православне румунске
цркве.
Једна од ретких женских управника основне школе,
Марија Гилезан – Давид, рођена у Ечки 1919.г.,
завршила је основну школу у Ечки, гимназију у
В. Бечкереку, а учитељску школу у Вршцу 1940.г.
После Сутјеске (Сарча), долази у Ечку за учитељицу
у основној школи, а 1943. г. постаје и управник
школе до 1945.године. Од 1945.године ради као учитељ у
јединственој основној школи у Ечки, а у средњој школи ШУП-а у
Ечки предаје српски језик. Одлази за Румунију 1947.године.
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