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A tanulók kilencedik osz-
tályokba való beillesz-
kedését vizsgálta Bartolf 

Hedvig. A Hargita Megyei Tan-
felügyelőség munkatársának 
kérdőíves felmérése többek kö-
zött arra kereste a választ, hogy 
három héttel tanévkezdés után 
milyen közérzet uralkodik a 
megye kilencedik osztályaiban. 
Azaz, milyen a diákok viszo-
nya az iskolához, osztálytár-
saikhoz, tanáraikhoz stb. Ezek 
mellett az anyagi helyzetre és 
életvitelre vonatkozóan, de még 
a jövőbeli terveket illetően is 
voltak kérdések. A felmérés-
ben 253 diák vett részt, ebből 
132 lány és 121 fiú. Hargita me-

gye mind a 38 közép- és szak-
iskolájából voltak tanulók, akik 
kitöltötték a kérdőívet, amelyet 
2014 óta minden évben elkészít 
a tanfelügyelőség.

Elégedettek a szakukkal

A felmérésből több fontos 
adat is kiderült: az egyik ilyen, 
hogy az utóbbi négy év eredmé-
nyeit figyelembe véve idén vá-
laszolták a legkevesebben azt, 
hogy tanulmányaik végeztével 
szeretnének majd leérettségiz-
ni. Míg 2014-ben a diákok 87,95 
százalékának állt szándéká-
ban leérettségizni, 2017-ben 
csak 75,89 százalékuknak. Az 
idei tanévben a vizsgált kilen-
cedikes tanulók 85 százaléka 
elégedett azzal a szakirány-
nyal, amit választott nyolcadik 
osztály után, viszont az utóbbi 

négy évből most van a legtöbb 
diák, aki három héttel az isko-
lakezdés után úgy látta, inkább 
más osztályközösségben talál-
ná meg számításait. A vizsgált 
tanulók 15 százaléka válaszolta 
ezt. Erre vonatkozóan az is ki-
derült, hogy a fiúk elfogadóbbak 
az új osztálytársakkal szem-
ben, mint a lányok.

Több mint harminc tanóra

Szembetűnő adat, hogy a 
megkérdezettek döntő többsé-
gének (84 százalék) több mint 
harminc tanórája van egy hé-
ten, közülük a legtöbben 33-34 
órát is az iskolában töltenek he-
tente. Továbbá a diákok 39 szá-
zalékának iskola után is van 
valamilyen programja, például 
edzés. A megkérdezettek 50,99 
százaléka tett le kérést a tan-

évkezdést követően szociális 
ösztöndíjakra (Bani de liceu el-
nevezésű kormányprogram, il-
letve a szakiskolásoknak alanyi 
jogon járó szakmai ösztöndíj). 
Az sem elhanyagolható tény, 
hogy a diákok több mint fele, az-
az 60 százalékuk, korán reggel 
6-6,50 óra között indul el iskolá-
ba, de egyesek hajnali öt óra kö-
rül kelnek, mert ingáznak. 

Javuló adatok

A felmérés néhány pozitív ki-
csengésű adatot is közöl: pél-
dául, hogy az utóbbi években 
javult a kilencedikes diákok is-
kolai tankönyvekkel való ellá-
tottsága. Emellett, a vizsgált 
négy esztendőt figyelembe véve 
enyhe, de folyamatos növekedés 
tapasztalható arra vonatko-
zóan, hogy a szülők mennyit 

költenek tanévkezdéskor gyer-
mekükre. A felmérés szerint a 
diákok évről évre jobban odafi-
gyelnek arra, hogy iskola előtt 
reggelizzenek. Végső soron pe-
dig az is kiderült, hogy a vizs-
gált diákok az utóbbi három 
évben egyre elégedettebbek 
a tanáraikkal, illetve az osz-
tálytermeikkel. A részletes ta-
nulmány egyébként elérhető 
a tanfelügyelőség honlapján 
(www.isjhr.eduhr.ro).

Változtatni, amin lehet

Bartolf Hedvig tanfelügye-
lő érdeklődésünkre elmondta, 
2014 óta minden esztendőben 
elkészítik ezt a felmérést, mert 
kíváncsiak arra, hogyan gon-
dolkodnak a tanulók, miután 
bejutnak a kilencedik osztály-
ba. A szakember szerint a ta-
nulmány több fontos kérdésre 
is rávilágít, például a diákok 
szociális hátterére, a tanu-
lók viszonyulására az új kör-
nyezetet, iskolaközösséget 
illetően. Az érettségire vonat-
kozóan Bartolf megjegyezte, 
ahogy a felmérésből is kiderül, 
szembetűnő az a trend, misze-
rint egyre kevesebben akar-
nak leérettségizni. Ez részben 
annak is köszönhető, mivel so-
kan szakiskolába mennek, így 
aszerint képzelik el a jövőjü-
ket, vagy a tanulók egy része 
úgy látja, érettségi nélkül is tud 
boldogulni az életben – tette 
hozzá a tanfelügyelő. Elmond-
ta, fontos, hogy a közzétett fel-
mérést vegyék figyelembe az 
iskolák igazgatói, pedagógu-
si közösségei. Érdemes jelezni 
a szülőknek is az adatokat, és 
változtatni, a lehetőségek sze-
rint – húzta alá Bartolf Hedvig.
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Hogyan gondolkodnak a tanulók, miután bejutnak a kilencedik osztályba?

Csökken az érettségizőkedv

A kilencedikes diákok jelentős része reggel hat és hét óra között indul el iskolába

A kilencedikesek közül 

egyre kevesebben 

gondolják úgy, hogy 

tanulmányaik végezté-

vel leérettségiznének. 

A megkérdezett tanu-

lók többségének több 

mint harminc tanórája 

van egy héten,  jelen-

tős részük pedig tan-

évkezdés után igényelt 

szociális ösztöndíjat – 

derül ki a Hargita Me-

gyei Tanfelügyelőség 

által nemrég készített 

felmérésből.

Tizenharmadik alkalommal 
tartották meg múlt hét végén a 
Fizikavalkád elnevezésű ter-
mészettudományi versenyt a 
székelyudvarhelyi Tamási Áron 
Gimnázium Nyirő József Ter-
mében. Idén a vetélkedő témája 
az energia volt.

Tizenhárom csapat jelent-
kezett  a tizenharmadik Fi zi-
kavalkád nevű vetélkedő idei 
kiadására – újságolta Székely 
Zoltán szervező fizikatanár. 
Székelyudvarhelyt a Tamási 
Áron Gimnázium Gimirgikus 
Energánsok csapata, valamint 
a Bethlen Gábor Általános Is-
kola Fizikalandorok csapata 
képviselte, Székelykeresztúrt 
az Orbán Balázs Gimnázium 
Gesztenyések nevű csapata, 
Gyergyószentmiklósról a Vas-
kertes Általános Iskola képvi-
seletében az NRGIA volt jelen, 
Gyergyóditrót a Fizikalandorok, 
Gyergyószárhegyet a Te le fo-
nis ták, Felcsíkot a csík karc -
falvi Agyafúrtak és Agyve-leg, 
Felsőboldogfalvát a Fizika-
maszok, Agyagfalvát az Izzó-
fejek, Bö gözt a Fi zi kaméleo-
nok, Szé kely szen t léleket pedig a 
Hőhullám csapat képviselte.

A legjobbakat díjazták

Az egész napos rendezvény 
megnyitóját és a csapatok be-
mutatkozását az előzetes 
munka anyagának kiértéke-
lése, valamint az energia té-
mában készített legjobb fotók, 
rajzok, irodalmi alkotások ki-
értékelése követte. A legjobb 
fotóért a szakmai zsűri vé-
leménye és a közönségsza-
vazatok alapján Antal Eszter 
felsőboldogfalvi tanulót dí-
jazták, a tematikus rajzokért 
tizenkét diákot díjaztak, és 
három tanulónak osztottak 
ki első díjat, ezeket Farkas 
Kitti (Agyagfalva), Keintzel 
Fanni (Bögöz) és Sólyom Éva 
Cecíl ia (Gyergyószentmik-
lós) kapta. Az energia témá-
ban írt irodalmi alkotások 
közül a gyergyószentmiklósi 
Sólyom-Bíró Orsolya állatme-
séje, a csíkkarcfalvi Kálmán 
Edina fogalmazása, valamint 
a felsőboldogfalvi Gál Boglár-
ka meséje egyaránt első díjat 
érdemelt.

A csapatok egyébként nem-
csak elméleti gyakorlatokkal 
bizonyították ügyességüket, 

idén az energiával kapcsola-
tosan készítettek eszközöket, 
végeztek kísérleteket. Áram-
források,  motorcsónakok,  
szélmalmok, turbinák, hő-
l é g b a l l o n o k ,  k a t a p u l t o k ,  
emelődaruk, vízimalmok, la-
pátkerekes hajók, napelemes 
mobiltelefon-töltő és gumi-
meghajtású csónakok segít-
ségével mutatták be a fizika 
gyakorlati oldalát, a kérdés-
sorok megoldása után még 
plakátokat is alkottak a meg-
újuló energiahordozók fontos-
ságáról.

A szervező fizikatanár el-
mondta, minden diák gazdag 
jutalomcsomagot és emlékla-
pot vehetett át, és megkapta a 
rendezvény színes melléklettel 
ellátott 42 oldalas kiadványát 
is. Az összesített eredmények 
alapján negyedik lett a bögözi 
Fizikaméleonok csapata, har-
madik a gyergyóditrói Fi zi-
kalandorok, második a Tamási 
Áron Gimnázium Gimirgikus 
Energánsok nevű csapata, az 
idei Fizikavalkádot pedig a 
felsőboldogfalvi Fizi ka maszok 
nyerte meg.
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