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Ez azonban nem volt min-
dig így. 2011 előtt a szóbeli 
vizsgákon nem minősíté-

seket, hanem tényleges jegye-
ket kaptak a végzősök, amelyek 
beleszámítottak az érettsé-
gi jegy végső átlagába. Aztán 
az oktatási minisztérium át-
dolgozta az érettségi szesszió 
módszertanát, amely többek 
között azzal is járt, hogy a szó-
belin kapott jegyeket felvál-
tották a gyakorlott, haladó és 
közepes minősítések. Az írás-
beli vizsgákkal szemben eze-
ket már nem veszik figyelembe 
az érettségi jegy átlagának ki-
számításánál, így tulajdonkép-
pen meg sem lehet bukni rajtuk. 
Egyedül akkor befolyásolhatják 
a végső eredményt, ha a diák 

nem jelenik egy kompetencia-
vizsgán, mivel az a szesszióról 
való kizárással jár. 

A négy „szóbeli” vizsgáról  

Az érettségizők román nyelv 
és irodalomból, anyanyelvből 
(térségünkben legtöbb esetben 
ez a magyar nyelv és irodalom), 
digitális kompetenciákból, az-
az számítógépes ismeretek-
ből, illetve idegen nyelvekből 
„szóbelizhetnek”. Utóbbi lehet 
az angol, német vagy a francia 
is. Míg a román és a magyar 
nyelvi kompetenciavizsgákon 
a szövegértést és a szövegér-
telmezést pontozzák, addig a 
digitális kompetenciák eseté-
ben az operációs rendszerek 
ismeretét, a szövegszerkesz-
tés, stb. Az idegennyelv-vizsga 
esetében ismét másként törté-
nik az értékelés. Két próba van, 
egy szóbeli: szövegértés hallás 
után – melynek során a közlé-

si készségeket, párbeszédben 
való részvételt ellenőrzik –, és 
egy írásbeli, amikor a rendelke-
zésre álló 120 perc alatt az írott 
szöveg megértését és egy esz-
szé írását pontozzák. Ez eset-
ben már nem a fentebb felsorolt 
minősítéseket kapják a diákok, 
hanem bizonyos szintek közé 
sorolják be őket (például A1 – 
alapfok, C1 – felsőfok). A meg-
szerzett minősítésekről külön 
okiratot kapnak a sikeresen 
érettségizők. 

„Ahogy jön, úgy át is esnek rajta”

Miklós Csaba, a Hargita Me-
gyei Tanfelügyelőség infor-
matika szakos tanfelügyelője 
szerint lehet vitatni a szóbeli 
vizsgák szükségességét, azon-
ban a későbbiekben az élet 
több területén is fel lehet hasz-
nálni az itt kapott minősíté-
seket. Például ha egy diák jó 
eredményt ér el a digitális 

kompetenciák felmérése so-
rán, figyelembe vehetik azt az 
egyetemi felvételi vagy akár 
egy állás megpályázása so-
rán is. Ugyanez a helyzet a 
román- vagy az idegennyelv-
vizsgákkal. Dáné Szilárd ma-
gyar nyelv és irodalom szakos 
tanfelügyelő úgy véli, nincs 
nagy jelentősége e kompeten-
ciák felmérésének. „Mivel nem 
vágnak el senkit, a diákok sem 
veszik túl komolyan. Igazából 
mellékes számukra, hogy kö-
zépszintű vagy felsőfokú fel-
használói az adott nyelvnek. 
Korábban nagyobb szerepe volt 
a szóbeli vizsgáknak, amikor 
beleszámítottak a végső jegy-
be. Így viszont nem igazán ké-
szülnek rá a vizsgázók, ahogy 
jön, úgy át is esnek rajta” – osz-
totta meg véleményét a tanfel-
ügyelő. Hozzátette, azért tud 
olyanról, hogy számításba vet-
ték az elért minősítéseket bi-
zonyos esetekben.

Nincs súlya a vizsgáknak  

Hodgyai László matema-
tika szakos tanfelügyelő saját 
véleménye, hogy olyan nyelv-
vizsgákat kellene szervezni az 
érettségi keretében, amelyeket a 
világ minden részén elfogadnak. 
„Így lenne súlya a vizsgáknak. 
Viszont jelenleg a tanulók több-
sége azonkívül, hogy megjelenik 
a kompetenciavizsgákon, mással 
nem törődik. Nagyon sokan nem 
fogják használni a megszerzett 
okleveleket, de van, hogy jól jö-
hetnek. Például konkrét esetről 
tudok, hogy egy diáknak figye-
lembe vették a román kompeten-
ciavizsgán elért eredményét egy 
magyarországi egyetemre való 
felvételin” – zárta Hodgyai. A tan-
ügyi illetékesek azt is megemlí-
tették, hogy a szóbeli vizsgáknak 
bizonyos bevezető szerepe is 
van, amely egy szint a nehezebb, 
írásbeli vizsgák előtt.  

MOLNÁR RAJMOND

Fontosak a szóbeli érettségin kapott minősítések?

Vitatott a kompetenciavizsgák haszna

Sorukra váró végzősök a szóbelin. Nem igazán készülnek rá a diákok
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Mi a szerepük az 

érettségi szóbeli, 

úgynevezett kompe-

tenciavizsgáin kapott 

minősítéseknek, illetve 

a későbbiekben hol 

veszik figyelembe 

ezeket? – e kérdéskört 

jártuk körbe tanügyi 

illetékesek bevoná-

sával. A szakemberek 

szerint a kompeten-

ciavizsgáknak vajmi 

kevés tétje van, ezért 

a diákok nem is viszo-

nyulnak azokhoz kellő 

komolysággal.

A klasszikus zene terén 
semmiképpen sem számít ki-
emelkedő fellegvárnak Gyergyó-
szentmiklós,  éppen ezért 
érdemelne nagyobb figyelmet a 
Mikrokozmosz Fesztivál, amely-
nek immár négy éve szervezője 
a Vaskertes Iskola. Ide az ország 
számos zeneiskolájából érkez-
nek zongorista gyermekek, hogy 
rangos zsűri előtt mutathassák 
meg képességeiket. A hévégén 
lezajlott eseményen 27-en mutat-
koztak be. A jövő zenésznemze-
dék megismerésének érdekében 
is érdemes lenne követni az elő-
adásokat, hiszen nyilvános fel-
lépésekről van szó, de ha ez 
még esetleg csak egy szűk kört, 
családot és oktatókat érdekel, 
a meghívott előadók koncertjei 
már olyan események, amelye-
kért Bukarest, vagy más nagyvá-
rosok zeneértő közönsége sorba 
áll. „Nem is tudhatják, hogy mit 
veszítettek” – fogalmazott a fesz-
tivál állandó résztvevője, Eugen 
Rădulescu a háromnapos fesz-
tivál záróeseményén a zsinagó-
gában, utalva arra, hogy Horváth 

Edit kolozsvári zongoraművész 
vagy a fiatal Alexandru Cadmiel 
Botac fellépése sokkal nagyobb 
számú közönséget érdemelt vol-
na. A fesztivál hagyományai sze-
rint zenetörténeti ismereteket is 
adott az érdeklődőknek. Ezút-
tal Ligeti György és Dinu Lipatti 
életútját bemutató kiállítások-
ra került sor. A Mikrokozmosz 
Fesztivál jövőre lesz 5 éves, te-
hát fontos mérföldkő követke-
zik. Amint a zsűri elnöke, a Iasi-i 
Gheorghe Enescu egyetem taná-
ra kifejtette, tervezik, hogy egy 

nagyobb léptékű eseménnyé vál-
jon, ahol a zongora mellett más 
hangszerek is szerepet kapnak, 
és még több fellépőnek lehető-
sége lesz bemutatkozni. Eh-
hez számítanak arra, hogy akik 
tehetik, jobban melléállnak a 
zenei oktatásnak, és támoga-
tók segítsége folytán minőségi 
hangszereket szólaltathatnak 
meg a gyermekek és neves elő-
adók. És persze, hogy a hallga-
tóság, a közönség érdeklődése 
is nagyobb lesz az ideinél.

GERGELY IMRE

Szeresd felebarátodat, mint 
magadat!: Márk evangéliuma 
szerint Jézus Krisztus a máso-
dik főparancsolatként említi. 
E főparancsolat szellemében 
próbált a Szent Miklós Kama-
raegyüttes szerényen segéd-
kezni abban, hogy az örmény 
katolikus templomban még 
meghittebbé tehessék a szent-
miseáldozatokat, illetve, hogy 
majd orgonakoncertekkel is 
melengessék a város zeneked-
velőinek a szívét. Az 1901-ben 
épített orgona felújítva, a város 
legjobb orgonája lehet: igazi 
közkincs. Gál Hunor plébános 
köszönő szavaiban megemlí-
tette, hogy hasonló szándék-
kal 1923-ban énekelt kórus a 
templomban. Ajándékként pe-
dig az orgona d-sípjának a 
hangját tudhatja magáénak 
minden kórustag.

A Kolcsár Árpád karnagy ve-
zette, aranyminősítésű Szent 
Miklós Kamaraegyüttes Or-
bán György, Liszt Ferenc, 
Bárdos Lajos és Kodály zene-
műveket adott elő, a hangsze-

resek Tellemann és Corelli 
szerzeményeket muzsikáltak, 
Kolcsár Bori pedig J. S. Bach 
szólóhegedűre írt 3. szvitjéből 
muzsikálta a Gigue tételt.

A hangverseny végén az 50 
esztendeje égieknek kompo-
náló Kodály Zoltán szerzemé-
nyeivel az idei Kodály év előtt 
is tisztelgett a kórus. A vissza-
híváskor a Petres Csaba által 
kísérőszólammal ellátott Bol-
dogasszony Anyánk című egy-
házi himnusz hangzott el.

A kórus következő fellé-
pése június 30-án Gyergyó-
csomafalván lesz, ahol az 
ottani Bel Canto Művelődési 
Egyesület Kamarakórusa meg-
alakulásának 20. évforduló-
ján énekel.

Az évadzáró hangversenyt 
július 2-án délben, a gyergyó-
remetei római katolikus plé-
bániatemplomban tartják. A 
nagymise után kezdődő jóté-
konysági koncert adományait 
Molnár Róbert gyógyításának 
megsegítésére ajánlják fel.

BAJNA GYÖRGY

Magaskultúra keveseknekOrgonaszóért énekeltek

A Virtuózok színpadán is bizonyított Petres Lajos is fellépett
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