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Záróvizsga, sokaknak hátrányból
Végzős nyolcadikosok és tizenkettedikesek gondjai
• Április közepétől tör-

Az érettségi menetrendje

vényes keretek között
folyik az online oktatás
Romániában, bár ez
mindössze annyit jelent,
hogy belefoglalták az
oktatási törvénybe a digitális oktatást is. Ezzel
még nem oldódott meg
azoknak a helyzete,
akiknek nincs lehetőségük bekapcsolódni az
online tanulásba. A végzős nyolcadikosok és
tizenkettedikesek közül
ezért sokan hátrányból
indulnak el záróvizsgázni, vagy egyáltalán meg
sem próbálják.
HAJNAL CSILLA

A
oktatás

Maros Megyei Tanfelügyelőség adatai szerint összesen
5293 nyolcadikos készül az
országos felmérővizsgára, illetve
3745 tanuló áll érettségi előtt megyeszinten. Maros megyében összesen
446 vizsga előtt álló nyolcadikos és
tizenkettedikes nem rendelkezik semmilyen okos eszközzel
– derült ki korábban a tanfelügyelőség áprilisi felméréséből, azaz a megyében tanuló
általános iskolások, középiskolások, szakiskolások 14,92 százaléka nem rendelkezik internet-hozzáféréssel. Ez nem azt jelenti, hogy
egyáltalán nem kapcsolódtak be a

Nehéz időszak után kezdődnek
a felkészítők, majd a záróvizsgák

tanulásba az elmúlt két hónapban,
hiszen sok pedagógus személyesen
vitte el a kinyomtatott feladatlapokat,
tananyagokat, de elképzelhető, hogy
hátrányból indulnak az érettségin
vagy nyolcadik végi képességvizsgán azon diákok, akiknél kimaradt a
rendszeres tanulás.
Hargita megyében több mint ötezer diák vesz részt a júniusi felkészítőkön. A vizsgaszesszióban 3083
nyolcadikos vizsgázik, 2083 tizenkettedikes érettségizik és 72 tizenharmadikos végez esti tagozaton.

Egy diák távol marad
Léta Áron, az erdőszentgyörgyi Szent
György Műszaki Szakközépiskola
igazgatója is egyetért abban, hogy
hátrányuk származhat a vizsgákon
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azoknak a diákoknak, akik nem tudtak csatlakozni a digitális oktatáshoz
az elmúlt hónapokban. Az intézményvezető elmondása szerint az erdőszentgyörgyi tanintézet jó helyzetben
van, ugyanis mind a román, mind a
magyar nyolcadik és tizenkettedik
osztályokban mindenkinek sikerült
bekapcsolódni a tanulásba. Eddig
egy tizenkettedikesük jelezte, hogy
nem vehet részt a június 2-12. közötti
személyes felkészítőkön. „A tizenkettedikesek között egy visszajelzés volt,
hogy nem tud megjelenni a júniusi
felkészítőkön, mert nem engedélyezte a balavásári gyerekotthon, ahol a
diák él. Azt nem tudom, hogy részt
vesz-e az érettségin. A többiek részt
vesznek a június eleji felkészítőkön”

– magyarázta az iskolaigazgató. Az
erdőszentgyörgyi iskolában egy első-,
illetve egy harmadik osztályban vannak hátrányos helyzetű tanulók, ahol
még mobiltelefonnal sem rendelkezik
a család. A tanítónő lefénymásolta az
anyagot nekik, és úgy juttatta el hozzájuk – tette hozzá Léta Áron.

Tizenötből öten nem vizsgáznak
A csíkszeredai Xantus János Általános Iskola igazgatójától, Kovásznai
Ágnestől megtudtuk, vannak olyan
nyolcadikosok a tanintézet taplocai
egységében, akiknek nem sikerült
csatlakozni az online oktatáshoz az
elmúlt időszakban. „Ezek a diákok
nem szeretnének képességvizsgázni, ők szakiskolába készülnek, ami
lehetséges a záróvizsga nélkül is.

Rendeletben fogadta el a tanügyminisztérium az érettségi ütemtervét, az első vizsga, a román
nyelv és irodalom megmérettetés
dátuma június 22. A szaktárca
tájékoztatása szerint az érettségire június 3-a és 10-e között lehet
beiratkozni. Június 11-e és július 7-e
között történik a nyelvi és digitális
kompetenciák egyenértékesítése
és elismerése a korábbi eredmények alapján. A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok június
23-án írásbeliznek anyanyelvük
irodalmából. Június 24-én kerül sor
a szaknak megfelelő kötelező, 25én pedig a választott tantárgyra.
Az eredményeket június 30-án 12
óráig kell közzétenni. Ugyanaznap
16 és 20 óra között, illetve másnap,
július elsején 8 és 12 óra között
lehet benyújtani az óvásokat. Az
óvások eredményeit július 5-éig
teszik közzé. A járvány okozta
helyzet miatt vizsgaközpontnak
minősülhet minden olyan oktatási
intézmény, ahol legalább 30-an
iratkoznak be az érettségire. A
vizsgaközpontban biztosítani kell
a személyek közötti 2 méteres
minimális távolságot. Ugyanakkor
csak az az iskolaépület működhet
vizsgaközpontként, amely megfigyelő kamerákkal van ellátva.
Tizenöt nyolcadikosból öt diák nem
akar részt venni a képességvizsgán” – mondta el a tanintézmény
igazgatója. Hozzátette, a többieknek
sikerült bekapcsolódniuk az online
oktatásba, tartják is a kapcsolatot a
pedagógusok a szülőkkel, diákokkal, feladatlapokat állítottak össze,
így mindenki részesülhet távoktatásban, rendszeresen el vannak juttatva
hozzájuk a feladatlapok.

Ötévnyi pereskedés után: eltörölték Funar bírságát
• A kolozsvári táblabíróság több mint ötévnyi pereskedés

után eltörölte az Országos Diszkriminációellenes Tanács
(CNCD) által Gheorghe Funarra kirótt 2000 lejes bírságot.

A

botrány

CNCD 2015-ben azért szabott
ki pénzbüntetést, mert a volt
államfőjelölt többek között a lovak nyelvének nevezte a magyart.
Kolozsvár hírhedt egykori polgármestere – aki független
államfőjelöltként indult a
2014. novemberében rendezett
elnökválasztáson
– a Román Televízió egyik
2014. októberi választási
műsorában Tánczos Barna
RMDSZ-es szenátor társaságában
szerepelt meghívottként. Miután
Tánczos románul és magyarul is köszöntötte a nézőket, Funar arra kér-

te a műsorvezetőt, utasítsa rendre a
szenátort. „Közölje a jobb oldalamon
ülő beszélgetőtársunkkal, hogy Romániában élünk (...) és ne használjon egyetlen szót sem a lovak nyelvéből, mert Románia hivatalos nyelve
a román. Budapesten beszélhet magyarul, itt beszéljen románul. Ha
én leszek Románia elnöke, biztosíthatom, hogy nem fog magyarul beszélni senki. A román televízióban
sem” – jelentette ki Gheorghe Funar az élő adásban. Tánczos Barna
ezek után bepanaszolta az Országos
Diszkriminációellenes Tanácsnál
az akkoriban a Nagy-Románia Párt

elnöki tisztségéért Corneliu Vadim
Tudorral pereskedő politikust. A
CNCD 2015. márciusában úgy döntött, Funar kijelentése „etnikai és
nyelvi alapon teremt ellenséges,
megfélemlítő légkört és nem járul
hozzá „az emberi kapcsolatok fejlődését szolgáló közvitához”. Ezért a
testület úgy határozott, Funarnak
2000 lejes büntetést kell befi zetnie
a Kolozs megyei adóhivatalnál, a
diszkriminációellenes hatóság őt
elmarasztaló határozatát pedig egy
országos napilapban kell publikálnia. A döntés megfellebbezhető volt,
Funar pedig élt is a lehetőséggel.
A pereskedés bő öt éven keresztül
húzódott, mígnem múlt héten a kolozsvári táblabíróság a Clujust portál beszámolója szerint igazat adott
a panaszosnak, és arra kötelezte

az alpereseket – a CNCD-t, illetve
Tánczos Barnát –, hogy perköltség
címén 300 lejt fi zessenek Funarnak.
A pénteken hozott ítélet 15 napon belül megfellebbezhető. Gheorghe Funar – aki 1992–2004 között volt Kolozsvár polgármestere – egyébként a
2014-es elnökválasztáson a voksok
0,47 százalékát szerezte meg, 45 ezer
szavazatot kapott.

Asztalos Csaba: ismét
megfellebbezzük az ítéletet
Asztalos Csaba, az Országos Diszkriminációellenes Tanács elnöke
elfogadhatatlannak tartja, hogy a
kolozsvári táblabíróság eltörölte a
testület által Gheorghe Funarra bő öt
évvel ezelőtt kirótt bírságot. A CNCD
elnöke a Krónikának elmondta,

megfellebbezik az ítéletet. Felidézte,
a kolozsvári táblabíróság ebben a
perben már korábban is hozott egy
hasonló döntést, amelyet a diszkriminációellenes tanács megfellebbezett a legfelsőbb bíróságon. Ennek
következményeként a pert visszautalták a táblabíróságra, amely a
múlt héten újra eltörölte a tanács
elmarasztaló határozatát. „Ezt a
döntést újra megóvjuk, hiszen elfogadhatatlan értelmezésről van
szó. A bíróság azt állítja, Gheorghe
Funar nyilatkozata nem hangzott el
a Román Televízió műsorában. Nem
tudjuk, milyen szöveget elemeztek,
milyen televíziós adást néztek vissza
a bírák. Óvunk, és megvárjuk, hogy
a legfelsőbb bíróság mit dönt ebben
az ügyben” – szögezte le Asztalos
Csaba. (Páva Adorján)

