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SZAKMAI LEHETŐSÉG A VÁRADI TOVÁBBKÉPZŐ, OKTATÁSFEJLESZTÉS IS KELLENE

Szakértői háttérre lenne 
szüksége a magyar oktatásnak

Többen egyfajta „párhuzamos”, az RMDSZ kierőszakolta intézménynek tartják a 
magyar pedagógustársadalom számára szakmai fejlődési lehetőséget biztosító, 
november közepén Nagyváradon létesült továbbképző központot. Ennek mega-
lakítása kapcsán elsősorban az a kifogás, hogy 1990 óta hiányzik a romániai ma-
gyar oktatásból az oktatásfejlesztéssel foglalkozó intézményes, szakértői háttér. 
A Krónikának nyilatkozó szakemberek szerint ahhoz, hogy például az érettségi 
vizsga ne váljék évről évről ismétlődő botránnyá, külön oktatásfejlesztési intéz-
mény működésére van szükség. 4.»

Vizsgázik a rendszer. Az érettségi tételek előkészítésével is külön oktatásfejlesztési intézménynek kellene foglalkoznia 

Kérik a kamatot is
a tanügyi dolgozók
Újabb problémát tárt fel a Tanügyi 
Szabad Szakszervezet az évekkel 
ezelőtt visszaperelt fi zetésemelé-
sekkel kifi zetésével kapcsolatban: a 
tanintézetek egy részében fi zetnek 
büntetőkamatot az alkalmazottak-
nak az elmaradt kamatösszegekre, 
máshol nem. Hasonló helyzet-
ben lévő tanügyi alkalmazottak 
különböző összegeket kapnak, és 
nincs egységes központi számítási 
rendszer erre vonatkozóan. 2.»

Menedéket kapnak 
a védtelenek
Országos szinten védettház-há-
lózatot építenek ki a családon 
belüli erőszak áldozatai számára. 
A Venus–Együtt a biztonságos 
életért programot az országos gyer-
mekvédelmi és szociális hatóság 
kezdeményezte, a Humánerőforrás 
Operatív Programból valósítják 
meg. A Kovászna Megyei Tanács 
megszavazta, hogy a gyerekvé-
delmi igazgatóság csatlakozik a 
programhoz. 3.»

Amit a küküllővári
kastély őriz
A Fehér megyei Küküllővár kasté-
lyáról szól Margittai Gábor és Major 
Anita legújabb alkotása, amely a 
Tiltott kastélyok Erdélyben című 
sorozatba illeszkedik. A munkafo-
lyamatról, a fi lmről Margittai Gábor 
magyarországi rendező beszélt 
lapunknak. 7.»

Vezéráldozattal
elődöntős Románia 
Drámai hajrával zárult a franciaor-
szági női kézilabda-Európa-bajnok-
ság középdöntője, hiszen Románia 
kikapott Magyarországtól az utolsó 
fordulóban, mégis továbbjutott 
a csoport második helyéről, de 
Cristina Neagu nélkül kell majd 
farkasszemet néznie az olimpiai 
bajnok oroszokkal. A piros-fe-
hér-zöld együttes a hetedik helyen 
zárt. 11.»

 » 1990 óta 
hiányzik a ro-
mániai magyar 
oktatásból az 
oktatásfejlesz-
téssel foglalkozó 
intézményes, 
szakértői háttér.
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Nehézséget okoz vidéken
a készpénzfelvétel  9.»

Gyújtogatásba torkollt
a budapesti „túlóratüntetés”  5.» MA
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