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ÉREZHETŐ A SZEMLÉLETVÁLTÁS A KÉPESSÉGFELMÉRŐ ÚJ TÉTELSORÁN

Még van mit javítani
a románvizsga-mintán

Szemléletváltást tükröz a román nyelv és irodalom képességvizsga minta-
tétele, amelyet a magyar tagozat számára tettek közzé, ám olyan hatalmas 
terjedelmű, hogy két óra alatt még egy románul anyanyelvi szinten beszélő 
diák sem tudná kidolgozni – vélik a Krónika által megszólaltatott oktatási 
szakemberek. Ugyanakkor a tételsort ezúttal sem igazították a székelyföl-
di magyar diákok román nyelvű olvasási és szövegértési képességeihez: 
valószínűleg az interetnikus környezetben élők jobban meg tudják oldani 
ezeket a feladatokat, mint a tömbmagyar vidéken élő diákok. A lapunknak 
nyilatkozó szülőket aggodalommal tölti el a mintatételsor. 4.»

Hasznos tudással felruházva. Fontos, hogy a képességfelmérő vizsga tételeit a gyerekek nyelvi fejlettségi szintjéhez igazítsák

Síparadicsom terve
a kénbánya helyén
Az ország legnagyobb sípara-
dicsomát szeretnék kialakítani 
a Kelemen-havasokban Erdély 
és Bukovina határán. Mivel az 
övezet egy nemzeti parkot is 
magában foglal, minden fejlesz-
tésnek tekintettel kell lennie a 
védett területekre vonatkozó 
törvényi előírásokra, hogy a Ke-
lemen-hegység biodiverzitása ne 
sérüljön.  2.»

Első otthon helyett
„mamahotel”?
Nem tetszik a fi ataloknak, ahogyan 
a román kormány módosítani 
készül az Első otthon programot. 
A Romániai Fiatalok Tanácsa 
közleménye szerint „az új program 
nem elégíti ki a fi atalok igényeit”, 
ezért az Orban-kabinetnek konzul-
tálnia kell valamennyi társadalmi 
kategóriával, amelyek mostanáig a 
jelzáloghitel-program haszonélve-
zői voltak. 7.»

Közel 80 milliárd
eurót kap Románia
Négynaposra bővült, maratoni 
tárgyalások után tegnapra vir-
radóra sikerült megállapodásra 
jutniuk az Európai Unió tagállami 
vezetőinek a következő, 2021 és 
2027 közötti hétéves időszakra 
szóló költségvetésről és a járvány 
utáni gazdasági és társadalmi 
helyreállításra vonatkozó ösz-
szegekről. Románia a tanácsko-
zásokon közel 80 milliárd eurót 
alkudott ki.  5.»

Kupagyőzelmet
céloz a Sepsi OSK
Miközben egyre növekszik a 
koronavírus-fertőzöttek száma a 
hazai élvonalbeli labdarúgásban, 
addig a Sepsi OSK együttese ma az 
FCSB ellen lép pályára a Román 
Kupáért. Ez lesz a háromszéki klub 
történetének első döntője, de a 
járvány miatt a mérkőzést nézők 
nélkül rendezik, szurkolóik pedig 
csak távolból drukkolhatnak azért, 
hogy hazavihessék Sepsiszent-
györgyre a serleget.   11.»

 »  A tételsorban 
sok érdekes fel-
adat van, viszont  
akkora terjedel-
mű, hogy lega-
lább négy órát 
venne igénybe az 
alapos kidolgo-
zása, miközben a 
kisérettségin két 
óra áll a diákok 
rendelkezésére.
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Hatályba lépett az elkülönítésről
szóló törvény, nem ússzák meg
a karanténkerülők  5.»

Szabályokhoz igazodva ünnepelnek 
a Kolozsvári Magyar Napokon 12.»
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