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Még a hónap vége előtt ismét meg kell szervezni a megmérettetést ott, ahol a pedagógusok bojkottja miatt elmaradt

Be kell pótolni a nyolcadikos próbavizsgákat
Még ebben a hónapban ismét meg kell szervezni a 

nyolcadikos képességfelmérő próbavizsgát azok-

ban az iskolákban, ahol elmaradt a megmérettetés 

a szakszervezeti bojkott miatt. A helyzetet nehezíti, 

hogy jövő héten tartják a próbaérettségit.

Még ebben a hónapban be kell 
pótolni az elmaradt nyol-
cadikos képességfelmérő 

próbavizsgákat azokban a tanin-
tézetekben, amelyekben bojkottál-
ták ezeket a tiltakozó pedagógusok 
az oktatási minisztérium pénteken 
küldött átirata szerint – nyilatkozta 
Görbe Péter Hargita megyei főtan-
felügyelő. „Csak annyit közöltek, 
hogy a hónap végéig intézkedjünk, 
hogy legyen meg. Megbeszéljük a 
megyei bizottságban, és aszerint 
rögzítjük a vizsgák menetrend-
jét” – magyarázta. Egyelőre any-
nyi biztos, hogy az elmaradt pró-
bavizsgákat nem A hétvégén fog-
ják bepótolni, a helyzetet azonban 
bonyolítja, hogy a megyében jövő 
héten kezdődik a próbaérettségi, 
a kettőt pedig nehéz lesz össze-
hangolni. „Meg kell néznünk a 
próbaérettségi menetrendjét, hogy 
a kettőt tudjuk egymástól függetle-
nül megszervezni” – fogalmazott a 
főtanfelügyelő, aki szerint a szo-
kásos tanrend jó eséllyel fel fog bo-
rulni azokban az iskolákban, ahol 
a próbaérettségit is meg kell szer-
vezni, és a próba-képességvizs-
gát is be kell pótolni. Hargita me-

gyében 15 iskolában bojkottálták 
a nyolcadikosok számára szerve-
zett megmérettetést, ezzel a szé-
kelyföldi megye élen jár az ország-
ban, a tiltakozáshoz csatlakozó 
tanintézetek száma sehol máshol 
nem érte el a tizet. A bojkottot a 
Tanügyi Szabad Szakszervezetek 
Szövetsége (FSLI) szervezete, ez-
zel tiltakozva az új bértörvény ne-
gatív következményei ellen. Erede-
tileg országszerte 1100 iskola jelez-
te, hogy csatlakozik a bojkotthoz, 
ehhez a szükséges számú aláírást 
is összegyűjtötték, végül azonban 
öt megyében alig 25 tanintézetben 
nem került sor a próbavizsgákra. A 
szakszervezet szerint ez a pedagó-
gusokra nehezedő nyomásgyakor-
lásnak tudható be. Az érdekvédel-
mi tömörülés azt kéri, hogy a már-
cius elsejétől érvényes béremelés-
nek ne legyen feltétele a leépítés és 
az iskolaösszevonás. Követelik to-
vábbá a fejkvóta alapú finanszíro-
zás növelését és a különféle pótlé-
kok kiszámítási módjának észsze-
rűvé tételét. Azt is szeretnék elér-
ni, hogy a pedagógusok saját kéré-
sükre a korhatár betöltése előtt há-
rom évvel nyugdíjba vonulhassanak 

járandóságuk csökkenése nélkül. 
Bár azt még nem tudni, hogy a szak-
szervezet a korábbi bejelentések-
nek megfelelően kiterjeszti-e a boj-
kottot a március 19–22. között zaj-

ló próbaérettségire, az már biztos, 
hogy Hargita megyében nem csat-
lakoznak a tiltakozáshoz – közölte 
múlt héten Kocs Ilona. A FSLI Hargi-
ta megyei területi vezetője ezt azért 

nem vállalja, mert a múlt héten lezaj-
lott akcióból kihátráltak az ország 
többi részében. 

Széchely IStván

reklám

Holnap lejár a határideje a Szülő-
földön magyarul program kereté-
ben a magyar tannyelvű óvodákba, 
iskolákba járó gyermekek és a ma-
gyar képzésben részesülő egyete-
misták számára nyújtott támogatá-
sok igénylésének. Nevelési, oktatási, 
valamint tankönyv- és taneszköz-
támogatás jogcímén idén is, akár-
csak tavaly 22 400, hallgatói támo-
gatás jogcímén 2800 forintnak meg-
felelő lejt lehet igényelni. A magyar 
kormány által a határon túli magyar 
nyelvű oktatásban részt vevők támo-
gatására működtetett programban a 
kérelmeket január 31. óta fogadják, 
az igénylés utolsó postára adási dá-
tuma március 14. 

A program romániai lebonyolítója 
továbbra is a Romániai Magyar Peda-
gógusok Szövetsége (RMPSZ), amely 

az igénylések összegyűjtését, ellen-
őrzését, döntésre való felterjeszté-
sét végzi. A támogatás igényléséhez 
ki kell tölteni erre vonatkozó adatla-
pot, amelyet le lehet tölteni a http://
www.szulofoldonmagyarul.ro hon-
lapról. Nevelési, oktatási, valamint 
tankönyv- és taneszköz-támogatás-
ra jogosultak a romániai akkreditált 
tanintézetekben részben vagy telje-
sen magyar nyelvű oktatásban részt 
vevő óvodáskorú gyerekek, általános 
és középiskolások vagy a fakultatív, 
illetve opcionális magyar nyelvű ok-
tatásban részt vevők. Hallgatói támo-
gatást kérhetnek a részben vagy tel-
jesen magyar nyelven tanuló nappa-
li tagozatos alap- és magiszteri kép-
zésben részesülők. 

SzáSz cS. emeSe

Közeleg a pályázási határidőIngyen vonatozhatnak az EU-ban a fiatalok

Ingyenes vonatbérletet ad az Eu-
rópai Unió a fiataloknak, akik egy 
hónapon keresztül 30 európai or-
szágba látogathatnak el a kedvez-
mény révén. Az Euronews tájékoz-
tatása szerint az Európai Bizottság 
mintegy 12 millió eurót különített 
el a programra, ebből 20-30 ezer fi-
atal kaphat bérletet. Navracsics Ti-
bor oktatási, kulturális, ifjúsági és 

sportügyekért felelős fideszes uni-
ós biztos a témában azt nyilatkozta: 
az oktatás nemcsak arról szól, amit 
a diákok az iskolában tanulnak, ha-
nem arról is, amit más országok kul-
túrájáról és hagyományairól sajátí-
tanak el. „Nagyon fontos, hogy se-
gítsünk a fiataloknak szélesíteni a 
látókörüket azzal, hogy lehetősé-
get biztosítunk számukra más or-

szágok meglátogatására” – fogalma-
zott Navracsics. Az első, Interrail el-
nevezésű, egyenként körülbelül 500 
euróba kerülő bérleteket már ezen 
a nyáron átvehetik a kedvezménye-
zettek, miután betöltik 18. életévü-
ket. Az Európai Bizottság ezután 
dolgozza ki a pontos módszertant. 

K. A.

Újráznak. A főtanfelügyelő tájékoztatása szerint Hargita megyében 15 iskolában kell pótolni a vizsgát

Útra fel. Az eU-s illetékesek becslése szerint 20–30 ezer fiatal kaphat ingyenes vonatbérletet
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