
Jó ütemben haladnak a munkála-
tok a csíkszeredai Márton Áron 
és Segítő Mária gimnáziumnak 
otthont adó épületben, ahol – mi-
után a déli és középső épületrész 
már új pompájában látható – az 
utolsó, északi szárnyban is végé-
hez közeledik a felújítás. Zakari-
ás István, a munkálatokat végző 
cégcsoportosulás képviselője azt 
mondta, a téli vakáció után már 
ezt az épületrészt is birtokukba 
vehetik a diákok, tanárok.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Belső munkálatok zajlanak 
a csíkszeredai gimnázium 
északi szárnyának föld-

szintjén, első és második eme-
letén egyaránt: festenek, padlót 
javítanak, a mellékhelyiségeket 
alakítják, a villanyszerelést vég-
zik a munkások. A tetőszerke-
zetnek, akárcsak az épület teljes 
homlokzatának felújítása már 
megtörtént, a beltéri feladatokkal 
is nemsokára végeznek, így a téli 
vakáció ideje alatt kivonulnak a 
munkások az épületből.

– A földszintet, illetve az első 
és második emeletet a téli szünet 
idején átadjuk, ezt követően már 
csak az alagsorban dolgozunk – 
nyilatkozta a Hargita Népének 
Zakariás István mérnök. Az alag-
sorban ugyanis bőven van még 
munka – ott is laboratóriumokat, 

informatikatermeket alakítanak 
ki, és természetesen ott is teljes 
felújítást végeznek.

Ami a sorban immár utolsó 
felújított épületrészben, az északi 
szárnyban zajló munkálatokat il-
leti, Zakariás azt mondta, itt is ta-
láltak régi falmintákat, amelyeket 
láthatóvá is tettek, de jóval keve-
sebbet, mint a déli, illetve középső 
épületrészben. Érdekesség, hogy 
az iskola egykori ebédlője tovább-
ra is étkezdeként működik, ennek 
régi padlóját pedig nem cserélték 
ki, hanem felújították.

A gimnázium épületének tel-
jes felújítása a kivitelezőkkel kö-
tött szerződés értelmében jövő év 
szeptemberében ér véget.
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Év vÉgÉig kisZÁllítJÁk aZ ÉlelMisZersegÉlyt

966 tonna már a helyi tanácsokhoz került

giMnÁZiuMfelúJítÁs

Év végéig elkészül az északi szárny is
eleMZÉs És intÉZkedÉsek 

a Jobb ÉrettsÉgi eredMÉnyek ÉrdekÉben

„A diákok feladata a tanulás”

Hargita Megye tanácsa szep-
temberben kezdte el az euró-
pai Unió részéről érkező élel-
miszersegély-csomagok helyi 
tanácsokhoz való kiszállítását. 
december végéig még tizenöt 
településhez juttatják el a szál-
lítmányokat.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Hargita Megye Tanácsa 
raktározza és szállítja ki 
a helyi tanácsokhoz – a 

tavalyi évhez hasonlóan – a Me-
zőgazdasági Intervenciós és Ki-
fizetési Ügynökség (APIA) által 
megvásárolt élelmiszereket, ahol 
majd szétosztják azokat.

A szétosztást a megye legtávo-
labbi pontjaival kezdte a megyei 
önkormányzat, erre az alkalomra 

bérelt teherautóval szállította a 
helyszínre a lisztet, kukoricalisz-
tet, száraztésztát, kekszet, rizst és 
tejport tartalmazó rakományt. 
Eddig 966 tonna rakomány ér-
kezett meg a helyi tanácsokhoz, 
hátravan még 307 tonnányi alap-
élelmiszer széthordása. A Csíki-
medencében még tizenöt telepü-
lésen várják a szállítmány megér-
kezését: Csíkszeredában, Csík-
szentkirályon, Csíkszentimrén, 
Csíkszentsimonban, Kozmáson, 
Csíkszentléleken, Szépvízen, Csík -
szentdomokoson, Tusnádon, 
Tus nád fürdőn, Kászonaltízen, 
Csík  szent mihályon, Csík pálfal-
ván, Balánbányán és Csík-
szenttamáson. 

A juttatásra a munkanélküli 
segélyben részesülők, a garantált 
minimálbérre jogosult személyek, 
a 400 lejnél kisebb nyugdíjjal ren-
delkezők, illetve a nem intézmé-
nyesített keretek között fogyaték-
kal élők jogosultak.Az élelmiszercsomagok szétosztását a megye legtávolabbi pontjain kezdték

A déli és a középső épületrész után jelenleg az északi szárnyban dolgoznak. A téli szünetben kivonulnak a munkások  fotó: csíki zsolt

elemezte az idei tanév érett-
ségi vizsgájának legfontosabb 
pontjait a tanfelügyelőség, és 
ezek mentén kidolgozta azokat 
a lépéseket, amelyek a mostani 
végzősöknek a tavalyinál jobb 
vizsgaeredményeket hozhat-
nak. a feladatok nemcsak a di-
ákoknak és tanároknak, hanem 
az iskolák vezetőségének és a 
tanfelügyelőségnek is szólnak.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Az idei érettségi erősségei-
nek, gyenge pontjainak, 
illetve a további lehető-

ségek és veszélyek számbavételét 
végezte el a tanfelügyelőség annak 
érdekében, hogy megteremtse a 
mostani végzősök számára egy 
eredményesebb érettségi vizsga 
lehetőségét.

Erősségek és problémák
listája
Az idei vizsgáztatás erős pont-

jai között szerepelt az, hogy a vizs-
gabizottságok tagjai jól ismerték a 

módszertant, a vizsgáztatás lebo-
nyolításában részt vevő tanárok 
szakmai hozzáértése megfelelő 
volt, és pontos munkát végeztek. 
Megfelelő módon biztosították a 
logisztikát, jól működött a tételek 
továbbítása. Mindezek hozzájá-
rultak ahhoz, hogy más megyék-
hez viszonyítva relatív jó eredmé-
nyeket értek el a diákok.

A gyenge pontok között sze-
repel a diákok gyenge felkészült-
sége, és az, hogy néhány felkészítő 
tanár nem végezte jól munkáját. 
Találtak hiányosságokat a felvi-
gyázó és javító tanárok munkájá-
ban is, néhányuk komolytalanul 
végezte feladatát. A dolgozato-
kat javító tanárok közül akadt 
olyan, aki felületesen, az értéke-
lési útmutatókat be nem tartva 
értékelte a dolgozatokat. Szintén 
a gyenge pontok között említik, 
hogy az óvások után a katalógu-
sok kitöltésébe helyenként hiba 
csúszott be.

kamerák minden iskolában
A lehetőségeket számba véve 

a negatív tapasztalatok felhaszná-

lását, a vizsga fontosságának, ko-
molyságának tudatosítását sorolja 
az elemzés. Ebben a tanévben ide-
jében, szeptemberben közölték a 
vizsga módszertanát, a vizsgatár-
gyak tantervét, és ahogy ígérte 
a minisztérium, már november 
elseje előtt közzétette a tételmin-
tákat. Az is mindenki számára vi-
lágos, hogy a következő érettségi 
írásbeli próbáinak helyszíne min-
den iskolában be lesz kamerázva.

A lehetséges veszélyek között 
a diákok felkészületlensége áll az 
első helyen, és továbbra is szá-
molnak azzal, hogy akad olyan 
tanár, aki nem végzi komolyan 
feladatát. Sok esetben a vizsga 
sikertelenségét okozhatja, hogy 
a szakközépiskolásoknak és esti 
tagozatosoknak ugyanolyan ne-
hézségű tételeket adnak, mint a 
gimnáziumok tanulóinak, márpe-
dig előbbiek más tanterv szerint 
és kevesebb óraszámban tanulják 
ugyanazokat a tantárgyakat. Az 
óvások nagy számához vezethet a 
módszertannak az a hiányossága, 
hogy nem teszi lehetővé a diákok-

nak, hogy átnézhessék kijavított 
és értékelt dolgozataikat az óvás 
előtt. A vizsgáztatás iránti érdek-
telenség oka lehet jövőben is a 
vizsgáztatók és felvigyázók nem 
megfelelő bérezése.

személyes beszélgetésekre
is sor kerül
A megyei tanfelügyelőség ál-

tal kidolgozott intézkedési terv-
ben szerepel az érettségi mód-
szertanának ismertetése mind a 
tanárok, mind a diákok és szüle-
ik körében. A főtanfelügyelő sze-
mélyesen szeretne elbeszélgetni a 
vizsga fontosságáról a diákokkal. 
A vizsgára való felkészítés része 
kell legyen a tananyag megfele-
lő ütemben való megtanítása, 
valamint a ballagás utáni átis-
métlése. Az iskolák vezetősége, 
valamint a tanfelügyelőség a tan-
év idején ellenőrzi a felkészülés 
folyamatát. Az érettségire való 
felkészülésben – ahogy az előző 
években is – Hargita megyében 
fontos szerepet kap ezúttal is a 
próbaérettségi, amit februárban 
és márciusban bonyolítanak le.

Kivétel nélkül kamera figyeli majd a következő érettségin írásbelizőket


