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Korlátozások a fővárosban

Sportszeradományok
Labdákat, megkülönböztető
mezeket, bójákat és ugróköteleket osztottak ki a magyar
kormány jóvoltából az udvarhelyszéki iskolák képviselőinek
pénteken Székelyudvarhelyen.
A magyar kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságának
kezdeményezésére a nemzeti
újrakezdés program részeként
sportszercsomagot kap minden
külhoni magyar oktatási intézmény. A cél, hogy megerősítsék
a sportnak mint közösségi
tevékenységnek a fontosságát
a külhoni magyar diákokban.
Az átadott csomagokban a
gyerekek és fiatalok életkorának megfelelő méretű, illetve
létszámuk függvényében eltérő
mennyiségű futball-, futsal-,
kézi- és kosárlabdák találhatók.
Ezek mellett ugróköteleket,
labdapumpákat, labdatároló
hálót, bójákat és megkülönböztető mezeket is adományoztak
a kezdeményezők. A Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) szervezésében
pénteken a székelyudvarhelyi
Bányai János Műszaki Szakközépiskola udvarán vehették át
a csomagokat az udvarhelyszéki iskolák képviselői. Bajkó
Ernő István, az RMPSZ megbízottja a helyszínen elmondta,
fontos volt, hogy minél több és
minél jobb minőségű sportszereket kapjanak az iskolák.
Direkt ebből a célból legyártott, tartós felszerelésekről
van szó, a labdákat azonban
nem szabad betonon, aszfalton
használni, így tornatermekben,
illetve füves vagy műfüves
pályán ajánlott a használatuk.
(Fülöp-Székely Botond)

Lépcsőzetes munkakezdést rendeltek el Bukarestben
• Csendőrökre bízták

Minden intenzív terápiás ágy
foglalt az országban

a távolságtartási és
maszkviselési kötelezettség betartásának
ellenőrzését, és elrendelték a lépcsőzetes
munkakezdést szombaton Bukarestben,
ahol a legtöbb ember
fertőződött meg koronavírussal az utóbbi
időszakban.
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A

fővárosi járványügyi operatív törzs határozata szerint minden olyan intézménynek és magáncégnek, amely
ötvennél több alkalmazottat foglalkoztat, át kell térnie a távmunkára,
ahol pedig a tevékenység jellege ezt
nem teszi lehetővé, be kell vezetni
a lépcsőzetes munkakezdést. Az
intézkedéssel elsősorban a tömeg-

közlekedés zsúfoltságát szeretnék
csökkenteni, ennek érdekében a
járatok számát is növelik. A piacokon és más zsúfolt helyeken ezen-

A túlzsúfolt kórházakra nehezedő nyomás tovább növekedett: immár 15
550 fertőzöttet kezelnek kórházban, közülük több mint 1600-at intenzív
terápián. Florin Cîțu ügyvivő miniszterelnök a megyei közegészségügyi
vezetőkkel tartott távértekezletén azt mondta: az a célkitűzés, hogy
2000-re emeljék a koronavírusos fertőzötteknek elkülönített intenzív
terápiás helyek számát, ezt azonban csak a szakszemélyzet áthelyezésével lehet megvalósítani.

karestben egy hónap alatt tízszeresére emelkedett a fertőzöttségi ráta,
amely szombaton már elérte a lakosság 12,65 ezrelékét. A főváros metropolisz-övezetének számító
Ilfov megyében a lakosság
13,6 ezrelékénél mutatták ki
a koronavírus-fertőzést az
utóbbi két hétben.
A székelyföldi megyék
továbbra is a fertőzöttségi
lista utolsó helyein vannak:
Kovászna megyében 2,1, Hargita megyében 2,3, Maros megyében pedig 3,3 ezrelékes volt szombaton a kéthetes fertőzöttségi ráta.
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Növekvő nyomás a kórházakon

túl csendőrök fogják ellenőrizni a
védőmaszkok közterületen immár
szabadban is kötelező viselését.
A fővárosban – az ország másik
88 városához és 427 községéhez
hasonlóan – 20 óra után már csak a
beoltottak és a betegségen az utóbbi fél évben átesettek léphetnek az
utcára, az üzleteknek legkésőbb 22
órakor be kell zárniuk, a vendéglátóhelyekre és rendezvénytermekbe
pedig csak védettségi igazolványnyal lehet belépni.
Jelenleg a főváros a legfertőzöttebb, Székelyföld pedig a legkevésbé
fertőzött térsége Romániának. Bu-

Újraszabott ösztöndíjak: több pénzt kapnak ezentúl a diákok, de kevesebben
• A közoktatásban biztosított ösztöndíjak minimális

Az online tanítás, illetve a félévi
dolgozatok elmaradása miatt az
eredmények nagymértékben torzultak

szintjét megszabó határozatot fogadott el múlt héten a kormány. Az új szabályozás szerint csak a 9,50-nél nagyobb
félévi átlagot elért tanulók kaphatnak teljesítmény-, illetve
érdemösztöndíjat. Eddig a 8,50-es átlag volt az alsó határ.
Ugyanakkor az ösztöndíjak minimális összege megnő.

A

átlag felett már kaphattak ösztöndíjat
a tanulók, jövő félévtől már csak 9,50
fölötti átlag után kapnak. „Az online
tanítás, illetve a félévi dolgozatok
elmaradása miatt az eredmények
nagymértékben torzultak, így a 2020–
2021-es tanévre a romániai diákok 50
százaléka érdemi ösztöndíjra lett volna jogosult” – idézte az Agerpres Sorin Cîmpeanu magyarázatát.

Félmillió tanulónak volt 8,50-nél magasabb átlaga
Nemcsak az érdemösztöndíjak és a teljesítmény-ösztöndíjak összege nő
meg, hanem a tanulmányi ösztöndíjak összege is magasabb lesz: a jelenlegi 100 lejről 150 lejre nő, a szociális ösztöndíj pedig megduplázódik, elérve
a 200 lejt. A miniszter szerint a 2020–2021-es tanévben 553 000 tanulónak
volt 8,50-nél magasabb tanulmányi átlaga, 347 000 diáknak az általánosa
pedig meghaladta a 9,50-et. Az új rendelet jövő félévtől lép életbe.

Rendszerszintű megoldásra
van szükség
Vass Péter, a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének (MAKOSZ)
elnöke megkeresésünkre kifejtette, az
egyik indok, amiért megváltoztatták
az alsó határ értékét, az volt, hogy túl
sok diák érte el ezt az eredményt az
online tanítás miatt. Véleményük szerint azonban nem így kellene kezelni
ezt a helyzetet, amelybe a diákok ön-

hibájukon kívül kerültek. „Ha nincs
lehetőségük a diákoknak iskolába
járni, akkor fontos lenne, hogy az
online tanítás és az online ellenőrzés
is ugyanolyan minőségű tudjon lenni, vagy legalább közelítse meg azt a
szintet, mint amikor bejárnak a diákok az iskolába” – közölte a magyar
középiskolások képviselője. Hozzátette, a tanárok nem voltak megfelelően
kiképezve arra, hogy hogyan kell
kezelni az ilyen helyzeteket, hogy mi-

ként tudják online felmérni a diákok
tudását. Emiatt lehetett az, hogy olyan
eszközökhöz folyamodtak, amelyekkel a diákok könnyebben tudtak jobb
jegyeket elérni, mint az iskolában
egy felmérőkor. „Azt vettem
észre, hogy tavaly óta fejlődött az iskolák képessége
arra, hogy online oktatást
biztosítsanak, de ez főleg
az iskoláknak, a tanároknak és az iskolavezetőknek
a szándékából. Tehát nem
a minisztérium jóvoltából javult, hanem amiatt, hogy a tanárok képezték
magukat” – fűzte hozzá Vass Péter.
A diákszervezet képviselője úgy véli,
ki lehetne dolgozni erre egy közös országos szintű rendszert, hogy miként
tudna jól működni az online felmérés
és értékelés, és ezt mindenkivel megértetni és betartatni.
Hajnal Csilla

ösztöndíjak

z Agerpres hírügynökség közlése
szerint Sorin Cîmpeanu oktatási
miniszter az ösztöndíjak minimális szintjét megszabó határozattal
kapcsolatban kifejtette, a teljesítmény-ösztöndíj minimális összege
a jelenlegi 100 lejről 500 lejre nő, az
érdemösztöndíjé pedig 100 lejről 200
lejre emelkedik. Az alsó határ viszont
megnő: míg eddig 8,50-es tanulmányi
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