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 » „A járványügyi helyzetben 
sem voltak megértőbbek a tételek 
összeállításákor.”

A járványhelyzet miatt különleges, 
de a mindennapokban lassan meg-
szokottnak mondható körülmények 
között kezdődött el tegnap az idei 
érettségi Romániában. A tizenkettedik 
osztályt végzett diákok román nyelv és 
irodalomból vizsgáztak, és a beszámo-
lók alapján meglepte egy részüket az 
egyik tételsor, hiszen lírai vagy epikai 
szövegre számítottak, nem drámára.

 » HAJNAL CSILLA, PÁVA ADORJÁN

O rszágos szinten 134 831 érettségiző 
jelent meg tegnap reggel az idei 
első, a járványhelyzet miatt külön-

leges óvintézkedések közepette megren-
dezett vizsgán, 3643-an hiányoztak a ro-
mán nyelv és irodalom megmérettetésről. 
Mint ismeretes, valamennyi vizsgaköz-
pontban maszkokat és kézfertőtlenítőt 
biztosítanak a diákoknak, a bejáratok-
nál fertőtlenítő szőnyeget helyeztek el. 
Minden reggel megmérik a vizsgázók 
testhőmérsékletét, és azok, akiknél 37,3 
Celsius-fok fölötti hőmérsékletet ész-
lelnek, nem vehetnek részt az érettségi 

első fordulójában. Tegnap egyetlen diák 
testhőmérséklete haladta meg a 37,3 Cel-
sius-fokot: a Beszterce-Naszód megyei 
tanulónak a július 6-án kezdődő különle-
ges vizsgaidőszakban lesz lehetősége le-
érettségizni, akárcsak 46 másik tizenket-
tedikesnek, akik otthoni elkülönítésben 

tartózkodnak, illetve öt társuknak is, akik 
intézményes karanténban, illetve kórház-
ban vannak. A Mediafax hírügynökség 
tájékoztatása szerint 85 diákot csalás mi-
att kizártak a megmérettetésről, és nem 
jelentkezhetnek az érettségi következő két 
kiírására.

Sokakat meglepett a drámai műfaj
A tegnapi román nyelv és irodalom vizsga 
első tételénél szövegértés témában Mircea 
Bandu Emlékek G. Călinescuról című írá-
sával kellett megbirkózniuk a diákoknak: 
az ismeretlen szöveggel kapcsolatban 
kérdésekre kellett válaszolniuk. A tétel 
második feladataként érvelő szöveget 
kellett írniuk arról, hogy a sajtó hozzájá-
rul-e, vagy sem egy személy imázsának 
megteremtéséhez. A második tétel egy 
szöveg narratív szempontjainak bemuta-
tását kérte, a harmadik tételsorban pedig 

egy tanult komédia műfaji sajátosságait 
kellett bemutatniuk a diákoknak. Cocoș 
Noémi, a marosvásárhelyi Aurel Persu 
Szakközépiskola román szakos tanára 
úgy ítéli meg, hogy a végzős diákok át-
lagszintjének megfelelő tételsort kaptak a 
vizsgázók, de sokukat meglepte a drámai 
műfaj, legtöbben lírai vagy epikai műfajra 
számítottak. „Nem volt nehéz, de sokan 
epikai vagy lírai tételt vártak, és a drámát 
kapták végül, a komédia jellemzőiről kel-
lett írni. Amikor kijöttek, több vizsgázó 
mondta, hogy nem számított rá, de ez a 
tétel még nyolcadikban is szerepelt a ta-
nultak között. Volt olyan év, hogy nehe-
zebb feladatok voltak, ennek ellenére a 
járványügyi helyzetben sem voltak meg-
értőbbek a tételek összeállításakor” – fo-
galmazta meg véleményét a román nyelv 
és irodalom szakos tanár.

Eredmények azonosítószámmal
Ma reggel anyanyelvből, szerdán a szaknak 
megfelelő kötelező tantárgyból vizsgáznak 
a diákok, csütörtökön pedig a választott 
tantárgyból bizonyítanak. Mint ismere-
tes, idén nem kellett szóbeli vizsgákon is 
bizonyítaniuk a végzősöknek. Az eredmé-

nyeket nevek nélkül, egyéni azonosítószá-
mokkal ellátva június 30-án teszik közzé a 
vizsgaközpontokban és a Bacalaureat.edu.
ro honlapon. Az óvásokat ugyanaznap 16 
és 20 óra között, illetve másnap, július el-
sején 8 és 12 óra között lehet benyújtani, 
akár elektronikus formában is. Az óvások 
utáni végleges eredményeket július 5-én 
teszik közzé.
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Képességfelmérő: sok tízes Kolozs megyében

Bukarest után Kolozs megyében végeztek a legtöbben színtiszta 10-essel a nyolcadiko-
sok idei képességfelmérő vizsgáján, 66 diák büszkélkedhet hibátlan átlaggal – derült ki 
a tegnap nyilvánosságra hozott eredményekből. A román fővárosban 224-en teljesítettek 
kiválóan, Kolozs megyét Iași (46 diák) és Argeș (42) megye követi. A képességvizsgán 
részt vevő 160 468 tanulóból összesen 839-en zártak 10-essel. A megméretkező nyolca-
dikosok 76,1 százaléka ért el legalább 5-ös átlagot, 38 310 diáknak ez nem sikerült. Az 
óvások utáni végleges eredményeket június 27-én teszik közzé. Mint ismeretes, a koro-
navírus-járvány miatt idén speciális körülmények között zajlott a vizsga. Ugyanakkor idén 
először név nélkül, azonosítószámok alapján tették közzé az eredményeket.

 » KRÓNIKA

Számos, a jogosultak részéről megfogal-
mazott kérdést igyekeztek tisztázni a 

Szülőföldön magyarul program illetékesei 
a magyar állami támogatás igénylésével 
kapcsolatban. Ady-Kovács-Ferenczi No-
émi, a Szülőföldön magyarul program-
koordinátora lapunkhoz eljuttatott tájé-
koztatásában felhívja a fi gyelmet, hogy 
a 2019/2020-as évre az oktatási-nevelési, 
illetve hallgatói támogatás igényléseinek 
leadási határidejét október 30-ig meghosz-
szabbították. Mindazonáltal amennyiben 
az oktatási intézmény az igazolást kiadta, 

úgy az igénylést be lehet küldeni, sőt arra 
kérik az igénylőket, hogy ne hagyják ezt az 
utolsó percre.

Arra kérik a szülőket, gyámokat, hogy több 
gyermek esetében csak akkor küldjék be az 
igénylést, ha minden gyermek megkapta az 
igazolást. Az igénylőlapon a gyermeknek 
(kedvezményezett) csak akkor kell aláírnia 
a dokumentumot, ha már elmúlt 18 éves, de 
még középiskolás, és a szülő igényli számára 
a támogatást. Amennyiben a már beküldött 
csomagból kimaradt egy melléklet, azt külön 
be lehet küldeni, nem kell megint adatlapot 
kitölteni hozzá. A borítékra kérik ráírni: „Hi-
ánypótlás”. Ha a hiánypótlás nem személyi 

másolat, a hátoldalára kérik ráírni az igénylő 
személyi számát (CNP). A program koordiná-
tora arra kér mindenkit, hogy kérdéseikkel 
forduljanak bizalommal irodájukhoz a 0266-
244 450-es telefonszámon vagy e-mailben az 
info@szulofoldonmagyarul.ro címen.

Tekintettel az új típusú koronavírus-jár-
vány okozta helyzetre, a magyar állam 
által biztosított program keretében be-
nyújtható igénylések leadási határideje 
már korábban október 30-ra módosult. 
Az új határidő szerint tehát az igénylések 
a március 5. – október 30. közötti idő-
szakban adhatóak le, az utolsó postára 
adási dátum 2020. október 30. A program 

keretében azok a szülők igényelhetnek 
nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és 
taneszköz-támogatást, akiknek a gyerme-
kei Magyarország határain kívül magyar 
tannyelvű óvodában, iskolában tanulnak, 
vagy ahol ez nem létezik, választható tan-
tárgyként tanulják a magyart. A Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett 
pályázat értelmében a magyarul tanuló 
gyermekek mindegyikét 22 400 forint ér-
tékű támogatás illeti meg, melyet a szülők 
pályázat benyújtásával igényelhetnek. A 
támogatásban mintegy 230 ezer gyermek 
részesül, 60 százalékuk erdélyi vagy mold-
vai csángó iskolás.

Szülőföldön magyarul: megválaszolták a gyakori kérdéseket




