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A szakoktatásban néhány 
szakma esetében csak 
14 helyet hirdettek meg a 

tanintézetek, de a legtöbb sza-
kon 28-as diáklétszámú osztá-
lyokat indítanak a 2018/2019-es 
tanévben, köztük olyanokat is, 
amelyekben az elmúlt év újdon-
ságának számító duális képzés 
zajlik majd.

Iskolánként két-három szak

Székelyudvarhelyen három kö-
zépiskolában indulnak szak-
iskolai  osztályok. Asztalos,  
textiltermék-készítő, illetve ma-
rós, esztergályos, gyalus szakok-
ra jelentkezhetnek azok a diákok, 
akik a Bányai János Szakközép-
iskolát választják. Mindhárom 
osztályban 28–28 helyre lehet 
jelentkezni. A beiskolázási terv 
szerint ugyancsak három szak-
iskolai osztály indul ősszel az 

Eötvös József Szakközépiskolá-
ban, ott mezőgépész, autósze-
relő, valamint pék, cukrász és 
liszttermékkészítő szakokra je-
lentkezhetnek a diákok, mind-
három osztályban 28 helyre. A 
székelyudvarhelyi Kós Károly 
Szakközépiskolában duális kép-
zést is indítanak: szakács és pin-
cér, élelmezési eladó szakokra 
várnak jelentkezőket 10–10 hely-
re. A tanintézet ugyanakkor 28-
as diáklétszámú osztályt indít 
azoknak, akik a kereskedő-eladó 
szakmát sajátítanák el. 

A szentegyházi Gábor Áron 
Szakközépiskolát választó tanu-

lók a textiltermék-készítő, illetve 
asztalos szakok közül választ-
hatnak, mindkét osztály csök-
kentett létszámú. Ezekben 14–14 
helyre lehet jelentkezni, akár-
csak a Korondi Szakközépiskolá-
ban, ahol szintén két csökkentett 
létszámú szakiskolai osztály in-
dul a 2018/2019-es tanévben, 
ezekben kereskedő-eladó, illetve 
asztalos szakoktatás zajlik majd.

Székelykeresztúron a Zeyk 
Domokos Iskolaközpontban in-
duló kertész (15 hely) és aszta-
los (15 hely) szakokon zajlik majd 
duális képzés ősztől. Az iskola 
ugyanakkor autószerelő (28 hely), 

textiltermék-készítő (14 hely) és 
asztalos szakképzésre (15 hely) 
is várja a jelentkezőket.

Bevált a duális képzés

A duális képzés részeként a 
diákok az elméleti órákon szer-
zett ismereteket vállalati körül-
mények között végzett szakmai 
gyakorlaton mélyítik el. Az el-
múlt év tapasztalatai alapján 
úgy tűnik, hogy hatékony ez a 
szakképzési forma – mondta el 
érdeklődésünkre Görbe Péter 
Hargita megyei főtanfelügyelő. 
Ugyanakkor azt is közölte, hogy 

a beiskolázási tervben szereplő 
csíkszeredai, székelyudvarhelyi 
és székelykeresztúri szakközép-
iskolák duális képzései mellett 
Gyergyóditróban is indítanának, 
reméli, jövő héten meg tudják hir-
detni azokat a helyeket is. 

A szakiskolákba történő be-
iratkozás első szakasza pén-
teken, illetve hétfőn és kedden 
zajlik, de augusztusban, a nyol-
cadik osztályban elbukott diá-
kok számára tartandó pótvizsga 
után lesz egy második beiratko-
zási időszak is, majd szeptember 
elején még egy.

SZÉCHELY ISTVÁN

Asztalos szakon biztosítják a legtöbb helyet az udvarhelyszéki szakközépiskolák

Kezdődik a beiratkozás

Közel négyszáz szakiskolai helyre jelentkezhetnek holnaptól a diákok Udvarhelyszéken

Holnaptól jelentkez-

hetnek a szakiskolai 

osztályokba a nyolcadik 

osztályt elvégzett diá-

kok. Udvarhelyszéken 

öt szakközépiskola ösz-

szesen tíz szakon indít 

hároméves képzéseket, 

cikkünkből megismer-

hetik a kínálatot.

REKLÁM

Vágja ki a kérdőívet és küldje be (akár a Hűséges olvasó-szelvényekkel 
együtt) június 15-éig a lapkézbesítőinktől, vagy hozza be személyesen
szerkesztőségünkbe, a Szentimre u. 17. szám alá.

Jobbá tesszük a lapunkat. Segítsen nekünk!
Számítunk az ön véleményére.
Töltse ki a kérdőívet!

Háttéranyagból. Hogy világos legyen, mi és miért történik.

Véleményből. Hogy könnyebb legyen az eseményeket értelmezni.

Szórakozásból. Rejtvényekre, fejtörőkre van szükség.

Könnyű témákból. Nem érdekel a közélet, nem érdekel a politika.

Tényekből. Nem kell a sok duma.

Mindenből, ami Székelyföldről szól.

Nem érdekel, úgysem olvasom.

Miből szeretne többet az Udvarhelyi Híradóban?

ARCHÍV FELVÉTEL: VERES NÁNDOR

Zajlik a nyolcadikosok orszá-
gos felmérése: hétfőn román 
nyelv és irodalomból vizsgáztak, 
tegnap matematikából, ma pedig 
magyar nyelv és irodalomból ír-
nak tesztet a diákok. A megyében 
tanuló közel 3000 nyolcadikosból 
csak mintegy 2500-an vesznek 
részt az idei szintfelmérésen.

A hétfői román nyelv és iroda-
lom vizsga után tegnap lejárt a 
matematika vizsga is a nyolca-
dikosok országos felmérésén. A 
Hargita Megyei Tanfelügyelőség 
adatai szerint a kisérettségi Har-

gita megyei szakaszára 2640 ta-
nuló iratkozott be, közülük 112-en 
nem jelentek meg a hétfői szint-
felmérésen. A kétórás vizsga alatt 
csalási kísérlet miatt senkit sem 
kellett kizárni. A vizsgán Ioana 
Pârvulescu: Inocenții című regé-
nyének egy részletével kapcsolat-
ban és egy National Geographic 
Travelerben megjelent cikk kap-
csán kellett kérdésekre vála-
szolniuk a nyolcadikosoknak. A 
tegnapi matematikavizsgán már 
116 nyolcadikos hiányzott a szint-
felmérésre beiratkozottak közül, 

kizárás ezúttal sem történt – szá-
molt be a tanfelügyelőség. Azt is 
megtudtuk, hogy több megyei tan-
intézetben szerda reggel nem volt 
áram a kedd éjjeli viharok miatt, 
így egyes helyeken csak később 
kezdődhetett el a szintfelmérés. 

Ma a nemzeti kisebbségekhez 
tartozó diákok anyanyelvi iroda-
lom- és nyelvtantudását mérik 
fel, ezzel pedig lezárulnak az or-
szágos felmérés vizsgái. Az első 
eredményeket kedden függesztik 
ki, és aznap este hét óráig nyújt-
hatnak be óvást a jegyükkel elé-
gedetlen diákok. Az újrajavítások 
után a végleges eredményeket jö-
vő szombaton teszik közzé – áll 
az oktatási minisztérium hon-
lapján lévő vizsganaptárban. A 
tanfelügyelőség adatai szerint 
egyébként idén összesen 2912 
nyolcadikos kellene végezzen ál-
talános iskolás tanulmányaival 
Hargita megyében, de közülük 
272-en vagy megbuktak bizonyos 
tantárgyakból, vagy nem lehetett 
őket lezárni, így nem iratkozhat-
tak be az országos felmérés vizs-
gáira. 

MOLNÁR RAJMOND

Zajlik a kisérettségi

Vizsga közben. Sokan megbuktak, így nem vehetnek részt az abszolválón
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