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Elkészült az Aradot Nagylak-
kal összekötő Maros menti 
kerékpárút egy szakaszának 
műszaki dokumentációja, a 
kiépítéshez szükséges költ-
ségvetési alap előteremtése 
azonban még várat magára. 
Közben az Arad Megyei Ta-
nács elsők közt szavazta meg 
idei költségvetését, amelynek 
egy részét – mint azt Péró 
Tamás Károly tanácsostól 
megtudtuk – a magyar kö-
zösség helyi beruházásainak 
fi nanszírozására, a kulturális 
események és a történelmi 
magyar egyházak támogatá-
sára szánják.

 » OLÁH ESZTER

A radot és Nagylakot össze-
kötő, csaknem 50 kilométer 
hosszú kerékpárút meg-

építését tervezi a Maros mentén a 
megyei önkormányzat. Az érintett 
települések polgármesterei és a 
megyei tanács vezetői közt létrejött 
megegyezés értelmében a projekt 
zöld jelzést kapott, már csak a ki-
építéshez szükséges költségvetési 
forrásra lenne szükségük. A megyei 
önkormányzat fejlesztési igazgató-
sága néhány évvel ezelőtt kezde-
ményezte az Arad–Nagylak közötti 

AZ ARAD–NAGYVÁRAD GYORSFORGALMI ÚT HATÁSTANULMÁNYÁRA ÉS A MAGYARLAKTA TELEPÜLÉSEKNEK IS JUT FORRÁS ARAD MEGYÉBEN

Kerékpárutat terveznek a Maros mentén

 » Az Arad 
Megyei Tanács az 
országban elsők 
közt szavazta 
meg idei költség-
vetését, amely-
nek 56,26 szá-
zalékát – több 
mint 200 millió 
lejt – fordítják 
megyefejlesztési 
beruházásokra. 

kerékpárutat, kihasználva egy éppen 
aktuális, európai uniós pályázati ki-
írás lehetőségét. Péró Tamás Károly 
megyei tanácsos megkeresésünkre 
elmondta, hogy az RMDSZ két önkor-
mányzati képviselője kezdettől fogva 
támogatta az ötletet és annak kivite-
lezését, tudván, hogy a tervezett pro-
jekt révén a magyar oldalon Makó és 
a nagylaki határátkelő között is meg-
valósulhat hasonló kerékpárút.

Romániai oldalon a nagylaki hatá-
rátkelőig tervezett kerékpárút teljes 
hossza csaknem 50 kilométer. Az 
Aradon, Pécskán, Szemlakon és Saj-

tényen áthaladó útszakasz több köz-
igazgatási egység övezetét, valamint 
magánterületeket is érintene, így 
ahol nem tudják megoldani, hogy 
az út a községi legelőkön haladjon 
át, szükség lehet magánterületek 
kisajátítására is. Péró Tamás Károly 
elmondta, hogy a megyei tanács már 
elkészítette az Arad és Pécska közti 
18 kilométeres szakasz műszaki do-
kumentációját, a munkálatok ösz-
szértéke mintegy 12,5 millió lej. Mivel 
azonban nem kapták meg az ehhez 
szükséges támogatást, újra kell gon-
dolniuk a megvalósítás anyagi fe-

dezetét. „Két lehetőségünk maradt: 
vagy a tanács fi nanszírozza a kivite-
lezést a saját költségvetéséből, vagy 
újra megpályázunk egy határon túli 
támogatást” – vázolta az alternatívá-
kat a megyei tanácsos.   

Mindeközben az Arad Megyei Ta-
nács az országban elsők közt szavaz-
ta meg idei költségvetését, amelynek 
56,26 százalékát – több mint 200 
millió lejt – fordítják megyefejlesztési 
beruházásokra. Az idei 405,81 millió 
lejjel számoló költségvetés 31,33 szá-
zaléka uniós forrásokból származik, 
az európai források 127,1 millió lejre 
rúgnak. Péró Tamás Károly megyei ta-
nácsos a Krónikának elmondta, hogy 
a költségvetés kialakításakor fontos 
szempontként szerepelt az Arad me-
gyei sürgősségi kórház megfelelő 
működéséhez, és további korszerű 
eszközök beszerzéséhez szükséges 
összegek elkülönítése. Ezenfelül az 
európai uniós projektek részfi nan-
szírozása, az Arad–Nagyvárad gyors-
forgalmi út hatástanulmányának 
elkészítése, valamint a jelenlegi be-
ruházások további fi nanszírozása is 
kiemelt szereppel bír. A megyei ta-
nács a költségvetési elosztás során 
ugyanakkor a magyarlakta települé-
sek érdekeit sem téveszti szem elől. 
„Az RMDSZ megyei tanácsosaiként a 
költségvetés kialakításakor kiemelten 
fi gyeltünk a közösségünket érintő he-
lyi beruházások fi nanszírozására is, 
valamint a kulturális eseményeink 
és a történelmi magyar egyházaink 
támogatására” – emelte ki lapunknak 
a megyei tanácsos.

 » KOVÁCS ESZTER

Az online oktatás több mint egy 
éve alatt romlott a diákok tu-

dásszintje – derült ki abból a felmé-
résből, amelyet a székelyudvarhelyi 
Magok Egyesület végzett pedagógu-
sok megkérdezésével. A távoktatás 
nagymértékben különbözik a jelen-
léti tanítástól, a jellemzői sajátosak, 
így az eredményessége sem ugyan-
olyan. Míg az osztályteremben vi-
szonylag aktív hallgatóság számára 
kell megtartani az órát, az online 
térben ez egyáltalán nem garantált. 
A több mint egy éve fennálló hely-
zetre refl ektálva ké szített online 
felmérésből kiderült: ma már nem 
a digitális kompetenciák, hanem 
inkább a módszertan terén igénylik 
a segítséget a pedagógusok. Több 
mint kétszáz oktató töltötte ki a har-

minc kérdésből álló ívet, amelynek 
elsődleges célja volt azonosítani: a 
pandémia második évében milyen 
jellegű segítségre lenne szükségük 
a pedagógusoknak. A válaszadók 73 
százaléka Hargita megyei, 27 száza-
lékuk Erdély más régióiban oktat, 
Szatmártól Brassóig. A felhívásra 
válaszoló pedagógusok hetven szá-
zaléka városi tanintézetben oktat, 
93 százalékuk nő. Közel ötven szá-
zalékuk negyven és ötven év közöt-
ti, az átlagéletkor is negyven fölöt-
ti. Veres Hanga, a kutatást vezető 
szociológus-közgazdász kifejtette, 
tudni akarták, hogy az online ok-
tatásban mennyire nyílt lehetőség 
fejlődésre a tekintetben, hogy jobb, 
eredményesebb legyen a tanítás. 
Azt is fel akarták mérni, hogyan 
működött a számonkérés, romlott 
vagy javult a diákokkal és a szülők-

kel való viszony – sorolta a kuta-
tás vezetője. Az  eredmények arról 
tanúskodnak, hogy az oktatóknak 
intenzívebb munkát és jelentősen 
több időt kellett fordítaniuk az okta-
tás és számonkérés megtervezésére, 
kivitelezésére. A digitális oktatásra 
való átállás sem könnyebbé, sem 
kényelmesebbé nem tette a nevelő 
és ismeretátadó tevékenységet, ne-
hezebbé vált a számonkérés, és arra 
sincs garancia, hogy a diákok ön-
állóan dolgoztak a felmérőírás köz-
ben. A pedagógusok menet közben 
egymástól és képzéseken, vagy akár 
a diákok segítségével sajátították el 
a online oktatáshoz szükséges tu-

dást. „Tavaly ilyentájt készítettünk 
felmérést a tanárok körében. Ak-
kor a megkérdezettek kétharmada 
mondta, hogy nehézséget okoz szá-
mára a digitális eszközök használa-
ta. A friss kutatás elkészítésekor az 
arány megfordult, így most már a 
válaszadók több mint kétharmada 
otthonosan mozog az online térben” 
– fejtette ki Veres Hanga. A felmérés-
ből az is kiderült, hogy bár a diákok-
kal való kapcsolat és kommunikáció 
nem romlott az elmúlt évben, a ta-
nulók tudásszintje igen. A válaszadó 
pedagógusok többsége szerint a tan-
tervben szereplő tananyagnak csu-
pán töredéke adható át online.

Pedagógusok: romlott a diákok tudásszintje az online oktatás éve alatt

 » A pedagó-
gusoknak a 
diákokkal való 
kapcsolata, kom-
munikációja nem 
romlott az elmúlt 
évben, a tanulók 
tudásszintje 
azonban igen.  

Romániai oldalon a nagylaki határátkelőig tervezett kerékpárút teljes hossza csaknem 50 kilométer

Értékelhetik a tanulók a tanárok tevékenységét

A 2021–2022-es tanévtől a diákok visszajelzést adhatnak tanáraik iskolai tevékenységéről, az 
értékeléshez használt kérdőívet az oktatási minisztérium dolgozza ki. Radu Szekely, a szak-
tárca államtitkára azt mondja, a visszajelzések nem járnak majd fi zetéslevonással. Kifejtette, 
a diákoknak gyakorlatilag már 2016 óta lehetőségük van a visszajelzésre, ám a vonatkozó 
jogszabályt azóta sem ültették gyakorlatba. Az államtitkár szerint pedig most néhány pontosí-
tásra szorul, és azt követően lehet is alkalmazni. Az alkalmazási módszertanon és a kérdőíven 
a szaktárca illetékesei az Országos Diáktanáccsal (CNE) közösen dolgoznak, a kérdőívek név-
telenek lesznek. „Az értékelés segíti a tanárt abban, hogy a tevékenységét a diákok szükségle-
tei és elvárásai mentén alakítsa, ahol ez lehetséges” – írta az államtitkár. (B. E.)

Maguknak indítottak érettségi felkészítőt a diákok

A diákok megelégelték, hogy az államra várjanak, amíg az oktatási 
törvényben előírt kötelezettségét teljesíti: önkéntes munkával hoztak 
létre maguknak az érettségire és a nyolcadikos országos felmérőre 
felkészítő digitális platformot – írta az Adevărulra hivatkozva az MTI. A 
romániai diákok országos tanácsát (CNE) a Bukaresti Műszaki Egyetem 
számítástechnikai karának hallgatói és több önkéntes középiskolai 
tanár segítette a honlap kialakításában, amelyre a beüzemelésétől 
eltelt kevesebb mint egy hét alatt több mint háromezer felhasználó 
jelentkezett be. A Vreau la Examen (Vizsgázni akarok) platformot fél év 
alatt hozták létre, a honlapra pedig feladatok és lehetséges vizsgaté-
telek ezreit töltötték fel a nyolcadikos záróvizsga, illetve az érettségi 
tantárgyak mindegyikéből. A tanagyag elsajátítása és gyakorlása során 
a felhasználók nyomon követhetik előmenetelüket saját korábbi telje-
sítményükhöz viszonyítva, ugyanakkor összevethetik teljesítményüket 
a többi felhasználó eredményével is. (K. J.)




