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#meghatározó nyelv #téli időszámítás #díjazás

Kínaiul tanuló diákok

• RÖVIDEN
Egyelőre marad
az óraátállítás

Hídépítés Kína és Szászrégen között

• Szerdán délután 4 órakor tartják a szászrégeni Lucian Blaga Műszaki Szakközép-

iskola diákjai számára a kínai nyelvtanfolyam megnyitóját. A járványhelyzetre való
tekintettel online, és egyelőre az órákat is online tartják, a tanárok Kínából, a tanulók
pedig Szászrégenből, ki-ki az otthonából csatlakozik a világhálóra.
ANTAL ERIKA

A

nak, akik jelentkeztek és élnek a lehetőséggel. A szerdán induló tanfolyam
programja szerint öt csoport alakult,
amelyek tagjai hétfőn, kedden, szombaton és vasárnap tanulnak, online
lépnek kapcsolatba kínai tanáraikkal.
A diákokat több tanár tanítja, és bár
a személyes találkozás egyelőre nem
lehetséges, úgy értékelik, az online
világ összeköt, a távolságot csökkenti,
segít kapcsolatokat létesíteni a távoli
országgal, betekintést nyújtani annak

Erdélyieket díjaztak

nyelv
kínai

szászrégeni Lucian Blaga Műszaki Szakközépiskola tanulói közül hetvenen iratkoztak
fel a kínai nyelvórára, vállalva, hogy
heti rendszerességgel részt vesznek az
órákon, ahol nemcsak a nyelvet sajátítják el, hanem a kínai kultúrába is
betekintést nyernek. A 9–12.
osztályos diákok Kínában
élő kínai nyelvtanároktól tanulnak, egyelőre online módon – mondta a Székelyhonnak Reichenberger Iringó, az
iskola közgazdaságtan tanára, aki azt is elmondta, hogy
a kínai nyelvtanulás egyik feltétele
az alapfokú angolnyelv-ismeret volt.
„Mivel a kínai tanárok angolul fognak
magyarázni, kell tudniuk legalább
alapfokon angolul a diákoknak. Tehát
egyszerre két nyelvet gyakorolnak,
fejlesztenek” – magyarázta a tanárnő.

tályok németet, a román tannyelvűek
pedig franciát tanulnak még. A kínait
azért választotta az iskola, mert nem
csupán a legbeszéltebb nyelv az angol
mellett, de gazdasági szempontból
is egyre meghatározóbb. Legyen szó
közgazdaságról, informatikáról, tudományról vagy művészetekről, jó, ha
minél többen beszélik ezt a távol-keleti
nyelvet a mi közösségeinkben is – vélekedett a szászrégeni pedagógus, aki
szerint azok a diákok is így gondolkod-

kultúrájába, szokásaiba. A tanfolyam
után nemzetközileg elismert alapfokú
nyelvvizsgát tehetnek, akik a továbbiakban is hasznát szeretnék venni a tanultaknak, illetve fejleszteni szeretnék
nyelvtudásukat.
A kínai nyelvtanulást az iskola
vezetősége kezdeményezte, a tanulók pedig lelkesen fogadták, és
többen is jelezték, hogy szeretnének
megtanulni kínaiul. Ezt követően
felkeresték a bukaresti kínai nagykövetséget, amely nyitottan viszonyult
az ötlethez, azonnali segítséget ajánlott fel, illetve együttműködési szerződést írt alá a tanintézménnyel,
hogy a tanév elején már indulhasson
is a nyelvtanfolyam.

A legbeszéltebb nyelv
az angol mellett
A kínai nyelvkurzusra jelentkezők
zöme fi lológia osztályban tanul, az
angol mellett a magyar tannyelvű osz-

Bár nagy lelkesedés övezte az
óraátállítás eltörlésének felvetését, a kérdés lassan elhal, azaz
minden marad a régiben. Az ok?
Ahogyan annyi minden másban,
az Európai Unió tagállamai
ebben az ügyben sem tudnak
közös nevezőre jutni. Abban
egyetértés van, hogy az évente
kétszer esedékes óraátállítás
megterheli az emberi szervezetet, és ma már gazdasági
előny sem származik belőle,
ráadásul rendkívül népszerűtlen
a lakosság körében. Az Európai
Parlament 2019-ben két évet
adott az uniós tagállamoknak
a döntésre, hogy a téli vagy a
nyári időszámítást teszik-e véglegessé. A határidő lassan lejár,
de megegyezésről, előrelépésről
szó sincs. Ami jelenleg egészen
bizonyos: október 31-én átállunk
a téli időszámításra.

Szászrégenben kínaiul is lehet tanulni
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Erdélyieket is díjazott a Magyar
Művészeti Akadémia (MMA)
Budapesten. Az MMA Építőművészeti díjában részesült
Kovács Kázmér sepsiszentgyörgyi építész. Az Irodalmi Tagozat
Illyés Gyula-díjában részesült
György Attila József Attila-díjas
író, újságíró, szerkesztő, aki
sokrétű, kiterjedt életművével,
újságírói, könyvszerkesztői
munkásságával jelentős mértékben hozzájárult az elmúlt
évtizedek székelyföldi irodalmának sokszínűségéhez.
HIRDETÉS

Az erdélyi
hírek tárháza

Ingyenes,
töltse le most!

