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A KORÁBBINÁL TÖBB PÉNZT KAPNAK AZ ARRA JOGOSULT DIÁKOK, DE KEVESEBB TANULÓT JUTALMAZNAK

Újraszabták az iskolai ösztöndíjakat

Iskolába menet. Változtatott a tanügyminisztérium az ösztöndíjak szintjén és összegén

Új szabályozás lép életbe, amely 
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. Vass 
Péter, a magyar középiskolások 
képviselője elmondta, ki lehet-
ne dolgozni egy országos szintű 
rendszert, hogy jól működjön az 
online felmérés és értékelés.

» HAJNAL CSILLA

A közoktatásban biztosított 
ösztöndíjak minimális szint-
jét megszabó határozatot fo-

gadott el a kormány. Az új szabályo-
zás szerint csak a 9,50-nél nagyobb 
félévi átlagot elérő tanulók kaphat-
nak teljesítmény-, illetve érdemösz-
töndíjat. Eddig a 8,50-es átlag volt 
az alsó határ. Ugyanakkor az ösztön-
díjak minimális összege megnő. So-
rin Cîmpeanu oktatási miniszter az 
ösztöndíjak minimális szintjét meg-
szabó határozattal kapcsolatban ki-
fejtette, a teljesítmény-ösztöndíj mi-
nimális összege a jelenlegi 100 lejről 
500 lejre nő, az érdemösztöndíjé pe-
dig 100 lejről 200 lejre emelkedik. Az 
alsó határ viszont megnő: míg eddig 
8,50-es tanulmányi átlag felett már 
kaphattak ösztöndíjat a tanulók, 
jövő félévtől már csak 9,50 fölötti át-
lag után kapnak. „Az online tanítás, 
illetve a félévi dolgozatok elmaradá-
sa miatt az eredmények nagymér-
tékben torzultak, így a 2020–2021-es 
tanévre a diákok 50 százaléka érde-
mi ösztöndíjra lett volna jogosult” 
– idézte az Agerpres Sorin Cîmpe-
anu magyarázatát. 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 önhibájukon 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 köze-
lítse meg azt a szintet, mint amikor 
bejárnak a diákok az iskolába” – kö-
zölte a magyar középiskolások kép-
viselője. Hozzátette, a tanárok nem 
voltak megfelelően kiképezve arra, 
hogy hogyan kell kezelni az ilyen 
helyzeteket, hogy miként tudják 
online felmérni a diákok tudását. 
Emiatt lehetett az, hogy olyan esz-
közökhöz folyamodtak, amelyekkel 
a diákok könnyebben tudtak jobb 
jegyeket elérni, mint az iskolában 
egy felmérőkor. „Azt vettem észre, 
hogy tavaly óta fejlődtek az iskolák 
az online oktatást illetően, de ez fő-

leg az iskoláknak, a tanároknak és 
az iskolavezetőknek köszönhető. 
Tehát nem a minisztérium jóvoltá-
ból javult, hanem amiatt, hogy a 
tanárok képezték magukat” – fűzte 
hozzá Vass Péter. A diákszervezet 
képviselője úgy véli, ki lehetne dol-
gozni erre egy közös országos szin-
tű rendszert, hogy miként tudna 
jól működni az online felmérés és 
értékelés, és ezt mindenkivel meg-
értetni és betartatni. Egyébként 
nemcsak az érdemösztöndíjak és 
a teljesítmény-ösztöndíjak össze-
ge nő meg, hanem a tanulmányi 
ösztöndíjak összege is magasabb 
lesz: a jelenlegi 100 lejről 150 lej-
re 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 át-
laga, 347 000 diáknak az általáno-
sa pedig meghaladta a 9,50-et. Az 
új rendelet jövő félévtől lép életbe.

» „Azt vettem 
észre, hogy ta-
valy óta fejlődtek 
az iskolák az on-
line oktatást ille-
tően, de ez főleg 
az iskoláknak, a 
tanároknak és az 
iskolavezetőknek 
köszönhető. Te-
hát nem a minisz-
térium jóvoltából 
javult, hanem 
amiatt, hogy a 
tanárok képezték 
magukat.”
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» RÖVIDEN

Iohannis a templomátadáson:
élő és aktív a szász közösség
A nagyszebeni evangélikus szé-
kesegyház felújítása azt bizonyít-
ja, hogy „aktív, élő” a város szász 
közössége – jelentette ki tegnap 
Klaus Iohannis a munkálatok át-
adása alkalmából tartott istentisz-
telet után. Az államfő feleségével, 
Carmen Iohannisszal vett részt 
a szertartáson. Az istentisztelet 
utáni sajtónyilatkozatában le-

nyűgözőnek nevezte a 14. századi 
evangélikus templom felújítási 
munkálatait. „Szerintem ez a 
megvalósítás azt bizonyítja, hogy 
aktív, élő a kis létszámú szász kö-
zösség. Nagyon fontosnak tartom, 
hogy a nagyszebeni száz közösség 
becsben tartja a szellemi, kul-
turális, és nem utolsósorban az 
építészeti örökségét. Örömmel 
tölt el, hogy Nagyszeben halad a 
maga útján, a város egyre jobban 
néz ki” – jelentette ki az Ager-
pres hírügynökség szerint Klaus 
Iohannis. Az államfő megjegyezte, 
hogy a felújított székesegyház-
nak a hangulata is megváltozott. 
„Barátságosabbnak tűnik, ez egy 
nagyon szép megvalósítás” – tette 
hozzá Klaus Iohannis.

Cîmpeanu: az iskolák dönthetnek
az áttérésről online oktatásra
A jogszabályok jelenleg is le-
hetővé teszik, hogy egy iskola 
igazgatótanácsa a közegészség-
ügyi igazgatóságokkal együtt az 
online oktatásra való áttérésről 
döntsön – közölte szombaton a 
tanügyminiszter. Sorin Cîmpeanu 
a Diákok Országos Tanácsának 
arra a kérésére reagált, hogy az 
iskolák a decentralizáció elve 
alapján önállóan dönthessenek az 
online oktatásra való áttérésről a 6 
ezreléket meghaladó fertőzöttségi 
rátájú településeken. Válaszá-
ban a miniszter emlékeztetett: 
az oktatási és az egészségügyi 
tárca közös rendelete megadja a 
jogalapot arra, hogy egy iskola a 
fertőzöttségi rátától függetlenül 
térhessen át az online tanrend-
re, ha a tanintézetben objektív 
okokból nem szavatolható az 
egészségügyi szabályok betartása. 
„Erről az iskola igazgatótanácsa 
és az egészségügyi igazgatóság 
közösen dönt” – közölte az Ager-
pres szerint Cîmpeanu. A tárcave-
zető emlékeztetett arra is, hogy a 
vonatkozó rendelet nem az egyes 
iskolák működését, hanem az 
oktatás egészének lebonyolítását 
szabályozza, és nem az érintett fe-
lek konzultálása nyomán, hanem 
szakértői vélemények alapján 
dolgozták ki. „Megértjük a Diákok 
Országos Tanácsának aggodalmát, 
de biztosítjuk őket arról, hogy a 
hatóságok az iskolák és a tanulók 
érdekében hozzák meg döntései-
ket” – olvasható a közleményben.

Trikolór máz a nagyszebeni
Brukenthal-szobron

Egy azonosítatlan férfi  piros, 
sárga és kék színű festéket öntött 
szombaton Samuel von Brukent-
hal szeptemberben felavatott 
bronzszobrára Nagyszebenben. 
A rendőrség közölte: a térfi gye-
lő kamerák felvételei szerint a 
tettes 6 óra körül locsolt festé-
ket a nagyváradi Deák Árpád 
szobrászművész alkotására. A 
férfi  azonosítása folyamatban 
van. A Klaus Iohannis államfő 
által szeptember 11-én felavatott 
szobor felállítása ellen korábban 
tiltakoztak azok, akik szerint Sa-
muel von Brukenthal báró, Erdély 
egykori szász kormányzója felelős 
az 1784-es erdélyi román paraszt-
felkelés vezetői, Horea, Cloşca és 
Crişan haláláért. Szeptemberben 
mindegy kétszáz tüntető követel-
te a város központjában a szobor 
eltávolítását.

» FOTÓ: SZEBEN MEGYEI RENDŐRSÉG




