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SZÍVESEN MENNÉNEK ISKOLÁBA A DIÁKOK, ÁM SOKAN ONLINE FOLYTATJÁK

Felkészültek a tanintézetek
az oktatás folytatására

Kétféle forgatókönyv mentén kezdődik ma újra a tanítás a romániai oktatá-
si intézményekben: azokon a településeken, ahol a fertőzési ráta 1 ezrelék 
alatt van, minden óvodás és iskolás számára lehetővé válik a jelenléti ok-
tatás, ám máshol sok diák kénytelen továbbra is online tanulni. A Krónika 
által megszólaltatott oktatási szakemberek szerint a tanintézetek készen 
állnak az újrakezdésre. Abban is egyetértenek ugyanakkor, hogy az online 
oktatás nem pótolja maradéktalanul a jelenléti tanítást. 4.»

Újra megtelnek élettel az oktatási intézmények. Az óvintézkedések betartása mellett számos településen minden diák visszatérhet az iskolapadba

Megállapodás jöhet
a szabad utazásról
Florin Cîțu kormányfő nyitott egy 
olyan megállapodás elfogadásá-
ra, amely kölcsönösen elismeri 
a magyar, illetve román oltási 
igazolásokat a karanténmentes, 
szabad utazás érdekében – nyi-
latkozta a Krónikának Kelemen 
Hunor miniszterelnök-helyettes. 
Az RMDSZ elnöke szerint akár 
napokon belül döntés születhet az 
ügyben.  3.»

Diszkrimináció éri
a magyar diákokat
Aggasztónak tartja a magyar 
nyolcadikos diákok román nyelv 
és irodalom tantárgyból elért pró-
bavizsga-eredményeit a Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége. 
A szakmai szervezet szerint a 
román nyelv oktatása különösen 
tömbmegyékben vagy nyelvi szem-
pontból izolált közösségekben 
idegen nyelvi oktatás-módszertani 
eljárásokat igényel.  7.»

Megnyitják kapuikat
a színházak
A kolozsvári magyar színház és a 
nagyváradi Szigligeti Színház is 
bejelentette, hogy a lazításoknak 
köszönhetően végre várja közön-
ségét. Bukarestben is nyitnak a 
kulturális intézmények, majd-
nem telt házas tesztelőadásokat 
is terveznek, amelyeken oltási 
igazolvánnyal lehet majd részt 
venni. 9.»

Erdélyi színésznő az
Erőss Zsolt-fi lmben
Szívósság, megtörtség, kemény-
ség és érzékenység egyszerre 
felfedezhető Pál Emőke erdélyi 
színésznő arcában, aki Sterczer 
Hildát játssza a Magasságok és 
mélységek című fi lmben. Csoma 
Sándor, az Erőss Zsolt hegymászó 
özvegyéről szóló alkotás rende-
zője a szereplőkről, forgatásról, a 
megjelenés várható időpontjáról 
beszélt a Krónikának. 12.»

 » Sorin Cîm-
peanu oktatási 
miniszter beje-
lentése szerint 
nagyjából 1,4 
millió tanuló 
térhet vissza ma 
az oktatási intéz-
ményekbe.
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Péntektől oltás előjegyzés nélkül,
júniustól kedvezmények oltottaknak

Óriási különbségek mutatkoznak
az élelmiszerárakban  6.»

Visszakapja régi fényét az egyik
kolozsvári Státus-palota  9.»
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