
Félsiker a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek tanítása

Nyolcszáz diákra egy szakember 
Sem az oktatási-képzési folyamatra kitalált tanterv, sem a minisztérium által megszabott szak-
emberlétszám nem megfelelő a Hargita megyében tanulási zavarokkal diagnosztizált diákok is-

kolai rendszeren belüli tanítására. Sok esetben viszont a gyerekek hozzátartozói sem 
a megfelelő módon kezelik a jelenséget, és nem tudnak mit kezdeni az egyébként fejlesztéssel 

legtöbbször korrigálható problémával. > 3. oldal

Foglalkozás a csíkszeredai Nagy Imre iskola fejlesztő osztályában. A szokottól eltérő tanulási ritmusban toporgó gyerekeknek szakemberre van szükségük fotó: csíki zsolt

Kattintók 
nemzedéke

Több ezer év gyakorlata alakult 
át robbanásszerűen néhány évtized 
alatt. A keletkezett helyzet gyereket 
és pedagógust egyaránt megvisel. A 
gyerek nem érti, miért kel-
lene megtanulnia Vak Bélát 
történelemből, amikor pilla-
natok alatt mindent elmond akadé-
miai szinten az okostelefon róla. 
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   Hompoth Loránd

borzontróL budapestre

Baricz Gergő a 
legjobbak között
A legjobb hat versenyző közé 

küzdötte magát Baricz Ger-
gő az RTL-Klub X-Faktor 
című tehetségkutató műso-
rában. A borzonti énekest 
meglátogatta családja: az első sor-
ból szurkolhattak Gergőnek.

22 kitermelési licenc 
van érvényben a megyében 82 7Nem akarnak 

antennát Taplocán
Tarlóégetés: elfüstölhet 
jövőtől a földpénz

december 1-jén

Óriástrikolórral 
vonulna  

az Új Jobboldal
Mintegy 300 személy rész vé-

telére számít az Új Jobboldal 
(Noua Dre aptă) szélsőséges román 
szervezet a december 1-jén Csíksze-
redába meghirdetett felvo-
nulásán. A rendezvényen egy 
húszméteres román zászlóval, 
hazafias dalokat énekelve készülnek 
felvonulni a városközpontban.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3608ì
1 amerikai dollár USD 3,2425ì
100 magyar forint HUF 1,4208ì

riport: 
még a segély sem jár

A sorssal dacolva
Nagy ott a szükség – ennyit 

tudtam arról a családról, 
amelyhez indultam gyermekeim 
kinőtt, letett holmijaival, meg-
unt játékaival, meg egy-két üveg 
lekvárral felszerelkezve. Mikor 
eljöttem, már sokkal többet tud-
tam. Talpra állni akarásról, 
körömszakadtáig kapasz-
kodásról, anyai szeretetről. 
És ezt ott tanultam, Oltfaluban, 
Tímár Erikától. 

szórják a csúszós utakat

Egy szakaszt 
zárnak le télre

Nedvesített sóval és kalcium-
klorid-oldattal szórják Csík-

szereda különböző útszakaszait a 
lecsapódott és megfagyott 
dér miatt. Hogy a hó elta-
karításával megbízott cég 
fel van-e készülve a télre, az igazá-
ból havazás után derül ki. 

Második az ISK–
HSC ificsapata

Lezárult az ISK–HSC Csíksze-
reda számára a ma-

gyar ifjúsági jégkorong-
bajnokság alapszakasza. 
Gál Sándor edző tanítványai biz-
tos résztvevői a középszakasznak.
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