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NEM SZABAD ELKESEREDNI A MAGYAR DIÁKOK IDEI EREDMÉNYE MIATT

Sajátos románnyelv-tanítás: 
akad még tennivaló

Kilencéves kísérlet zárult le, amikor az általános iskola padjaiból most kike-
rült nyolcadikosok az elmúlt héten letették a képességvizsgát. A reform célja 
és tárgya – mint ismeretes – az volt, hogy ez a generáció már sajátos tanterv 
szerint tanult, és a kisérettségin is sajátos elvárásokat támasztottak. A Króni-
kának nyilatkozó szakember szerint nem ad okot csüggedésre az a tény, hogy 
idén román nyelvből rosszabb eredmények születtek, mint tavaly. Elsősorban 
azért, mert a mostani jegyek jobbak, mint a 2018-as vagy a 2019-es eredmé-
nyek, ráadásul most először közelebb került az értékelés tárgya a valós élet 
kommunikációs elvárásaihoz, hiszen már nem bemagolt elemzéseket vártak 
a vizsgán a diákoktól. Megvan a remény arra, hogy a következő generációk 
esetében zökkenőmentesebben zajlik majd a folyamat. 4.»

Csiszolni kell még a rendszert. A gyengébben teljesítő diákokat olyan szintre  kell felzárkóztatni, hogy megszerezhessék az átmenő jegyet 

Védettségi igazolvány
lazításokkal
Két olyan intézkedés is hatályba 
lépett csütörtökön, amely meg-
könnyíti a koronavírus-járvány 
miatt számos korlátozást elviselni 
kénytelen polgárok életét: kivált-
ható az EU-s védettségi igazol-
vány, és újabb enyhítések léptek 
érvénybe. Ez utóbbiak értelmében 
több résztvevővel lehet tömegren-
dezvényeket és családi esemé-
nyeket szervezni, és az oltás itt is 
előnyt jelent.  5.»

A „Transzherepe”
építésére készülnek
Két, egymástól légvonalban 
kevesebb mint 20 kilométerre 
lévő, de az 1968-as megyésítés, az 
erőltetett iparosítás és az elhanya-
golt infrastruktúra-hálózat által 
szétszakított szórványmagyar 
közösséget kötne össze a Kis-Kü-
küllő mente és a Szárazvámvölgye 
összekapcsolása. Azt viszont, 
hogy mikorra épülhet meg az út, 
nehéz lenne megjósolni. 6.»

Sokkal több riasztás
a medvék miatt
Nyolcszorosára nőtt a medvék 
miatti riasztások száma az elmúlt 
négy évben – írta a Különle-
ges Távközlési Szolgálat (STS) 
adataira hivatkozva a Libertatea. 
A nagyvadak által leginkább 
„látogatott” térségek között a 
székelyföldi települések is ott 
vannak.  2.»

Újra világzenei
fesztivál Mérában
Gazdag világ- és népzenei prog-
ramokkal szervezik meg július 
végén, augusztus elején a Kolozs 
megyei településen a Méra Világ-
zenei Csűrfesztivált, melynek ki-
emelt eseménye idén a kalotasze-
gi prímásverseny. A hatodízben 
tartandó rendezvényt csak kis 
mértékben érintik a járványügyi 
korlátozások, kisfesztivál lévén, 
a korábbi évekhez hasonlóan 
ez alkalommal is ezer látogatót 
várnak naponta a helyszínen a 
szervezők.  20.»

 » Az évekkel 
ezelőtt beve-
zetett oktatási 
reform jó irány-
ba halad, még 
akkor is, ha az 
eredmények 
nem jelentenek 
áttörést – vallja 
Kelemen Hunor 
RMDSZ-elnök.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Börtönre ítélték a Székelyföldön
garázdálkodó táblamázolót  3.»

Népszerű a kulturális életet
fellendítő Algyógyi Ifjúsági Központ

16.»
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