
PISA-FELMÉRÉS: A NEMZETKÖZI ÁTLAG ALATT TELJESÍTENEK A HAZAI TANULÓK

Egyre gyengébb a romániai 
diákok teljesítménye

Lesújtó képet mutat a romániai diákok teljesítménye, amely mindhárom vizs-
gált területen – szövegértésben, matematikában és a természettudományokban 
is – a nemzetközi átlag alatt található a 2018-as PISA-felmérés szerint. A ki-
mutatásból kiderül, hogy szövegértés terén a romániai diákok teljesítménye 
valamelyest romlott, matematikából viszont az egyik legnagyobb visszaesést 
könyvelheti el Románia. Miközben számos szakértő aggasztónak tartja a hazai 
oktatás helyzetét, az új román kormány tanügyminisztere nem ennyire ború-
látó, elismeri ugyanakkor: úgy kell felkészíteni a diákokat, hogy az elméletet 
alkalmazni lehessen a mindennapi életben. A lapunknak nyilatkozó pedagó-
gus úgy véli, a mai diákgenerációk egyre távolabb kerülnek az értő szövegolva-
sástól, ennek egyik fő oka, hogy erőteljesen hat rájuk az internet világa. 4.»

Kihalófélben a betűéhség? Az oktatásnak alkalmazkodnia kellene a mai gyerekek kultúrájához, már nem lehet csak olvasással lekötni a fi gyelmüket 

Bizottsági támogatás a
„Trianon-ün nepnek”
Újabb magyarellenes törvényterve-
zet kapott zöld jelzést a parlament-
ben: a képviselőház közigazgatási 
bizottsága tegnap kedvezően vé-
leményezte azt a kezdeményezést, 
amely román nemzeti ünneppé 
tenné június 4-ét, a trianoni béke-
diktátum aláírásának évfordulóját. 
Az RMDSZ szerint ez sértő a romá-
niai magyarság számára.  5.»

Adókat törölhet el
a parlament
A szociáldemokrata kormány 
által elfogadott és azóta is vitatott 
intézkedések eltörlésén ügyködik 
az Orban-kabinet. Eltörölnék 
egyebek mellett az üzemanyagok 
extra jövedéki adóját, valamint 
a részmunkaidős szerződésekre 
kirótt többletadót, és a hírhedt 
2018/114-es sürgősségi kormány-
rendeleten is több ponton módo-
sítani készülnek.  7.»

Kisebbségbarát
ENSZ-jelentés
Az Európai Bizottságnak törvény-
kezdeményezéseket kellene kidol-
goznia a Minority SafePack polgári 
kezdeményezés nyelvhasználatra 
és oktatásra vonatkozó fejezetei 
alapján – áll abban a jelentésben, 
amelyet Fernand de Varennes, az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének 
(ENSZ) kisebbségügyi különmegbí-
zottja mutatott be.  2.»

Elszalasztott magyar
esély a kézilabda-vb-n
A vártnál nehezebben nyerte meg 
Kazahsztán elleni mérkőzését 
Románia női kézilabda-válogatottja 
a Japánban zajló világbajnokságon, 
Cristina Neagut viszont pihentette 
Tomas Ryde szövetségi kapitány, 
hogy segítségükre legyen a mai, 
Montenegró elleni összecsapáson. 
A Per Johansson és Adrian Vasile 
edzette exjugoszláv ország válo-
gatottja szoros meccsen legyőzte 
Magyarország legjobbjait. 11.»

 » Monica 
Anisie minisz-
ter szerint a 
PISA-felmérés 
nem a diákok 
tudására fekteti 
a hangsúlyt, 
hanem az isme-
reteik különböző 
élethelyzetekben 
történő alkalma-
zására. 
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Pénzbüntetéssel sújtották
Csomortányit a karlendítésért  3.»

Civilek a mezőségi kisvasút
megmentéséért  8.»

Egyetemi néptáncoktatás indul
a kolozsvári Sapientián  9.»
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