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Drámával kezdődött érettségi
A vizsgázók egy részét meglepte az egyik tételsor
• Három óra állt a 
tizenkettedik osztályt 
végzett diákok ren-
delkezésére a román 
nyelv és irodalom 
tételek kidolgozásá-
ra hétfő délelőtt, az 
érettségi első fordu-
lójának első napján. A 
beszámolók alapján a 
vizsgázók egy részét 
meglepte az egyik té-
telsor, mivel lírai vagy 
epikai szövegre számí-
tottak, nem drámára. 

H A J N A L  C S I L L A

Hargita megyében 2415 di-
ák iratkozott fel a hétfőn 
kezdődött érettségire, eb-

ből 1980 tanuló az idei évfolya-
mon végzett, 435 fiatal az elmúlt 
években fejezte be a középiskolát. 
1752-en városi, míg 663-an vidéki 
tanintézetben tanultak. Legtöb-
ben nappali tagozaton végeztek, 
242 diák esti képzésen, egy tanu-
ló csökkentett látogatású rend-
szerben végezte el tanulmányait 
– derül ki a Hargita megyei tan-
felügyelőség sajtóközleményéből. 
Hargita megyében mindössze egy 
tizenkettedikes diák van otthoni 
elkülönítésben az érettségi idején, 
ő a speciális érettségi fordulóban 
vizsgázik majd, magas testhőmér-
séklet miatt pedig nem kellett sen-
kit visszautasítani – számolt be a 
Székelyhonnak Demeter Levente, 
Hargita megye főtanfelügyelője. 

Maros megyében 3660  diák irat-
kozott fel az érettségire, közülük 92 
tanuló hiányzott, és egyet kizártak 
a vizsgáról, de a testhőmérsékle-
te mindenkinek rendben volt, így 
emiatt senkit nem küldtek el – tá-

jékoztatott Illés Ildikó helyettes fő-
tanfelügyelő.

Legtöbben nem számítottak 
drámára

Az első tételnél szövegértés té-
mában Mircea Bandu Emlékek G. 
Călinescuról című írásával kellett 
megbirkózniuk a diákoknak: az is-
meretlen szöveggel kapcsolatban 
kérdésekre kellett válaszolniuk. A 
tétel második feladataként érvelő 
szöveget kellett írniuk arról, hogy a 
sajtó hozzájárul-e vagy sem egy sze-
mély imázsának megteremtéséhez. 
A második tétel egy szöveg narratív 
szempontjainak bemutatását 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 átlagszintjének meg-
felelő 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 kellet írni. Amikor ki-
jöttek, több vizsgázó mondta, hogy 
nem számítottak rá, de ez a tétel még 
nyolcadikban is szerepelt a tanultak 
között. Volt olyan év, hogy nehe-
zebb feladatok voltak, ennek ellenére 
a járványügyi helyzetben sem voltak 
megértőbbek a tételek összeállításá-
nál” – fogalmazta meg véleményét a 
román nyelv- és irodalomtanár.

Csak kódokkal ellátva

Kedden reggel anyanyelvből, szer-
dán a szaknak megfelelő kötelező 
tantárgyból vizsgáznak a diákok, 
csütörtökön pedig a választott tan-

tárgyból bizonyítanak. Az ered-
ményeket nevek nélkül, egyéni 
kódokkal ellátva június 30-án te-
szik közzé a vizsgaközpontokban 
és a bacalaureat.edu.ro honlapon. 
Idén nem kell szóbeli vizsgákon is 
bizonyítaniuk a végzősöknek. Az 
óvásokat ugyanaznap 16 és 
20 óra között, illetve más-
nap, július elsején 8 és 12 
óra között lehet benyújtani, 
akár elektronikus formában 
is. Az óvások utáni végle-
ges eredményeket július 
5-én teszik közzé. Minden 
vizsgáztatóközpont biztosít 
maszkokat és kézfertőtlenítőt a diá-
kok számára, a bejáratoknál fertőt-
lenítő szőnyeget helyeznek el, min-
den reggel megmérik a vizsgázók 
testhőmérsékletét, és azok, akiknél 
37,3 Celsius-fok fölötti hőmérsékle-
tet mérnek, nem vehetnek részt az 
érettségi első fordulóján.

Minden érettségizőnek 37,3 Celsius-fok alatt 
volt a testhőmérséklete Hargita és Maros 
megyében, így senkit nem zártak ki emiatt

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Jobb az átmenési 
arány
Maros megyében az országos 
átlaghoz képest közel hat szá-
zalékkal kevesebben mentek át 
a nyolcadikosok képességfel-
mérő vizsgáján, de így is jobb 
eredményeket értek el, mint az 
előző években. A nyolcadiko-
sok képességfelmérő vizsgá-
ján részt vett tanulók 76,10 
százaléka, azaz 122 158 diák 
ért el legalább 5-ös átlagot a 
vizsgán, az országban pedig 
839-en  vizsgáztak tízesre. A 
feliratkozottak 93 százaléka 
jelent meg az idei megmérette-
tésen – tájékoztatta a sajtót az 
oktatási minisztérium. Román 
nyelv és irodalomból 135 101 je-
lentkező (83,9 százalék) kapott 
átmenő jegyet, 4587 dolgoza-
tot 10-esre értékeltek. Matema-
tikából 112 651 vizsgázó (70,2 
százalék) kapott legalább 5-ös 
osztályzatot, közülük 3251 
tanuló tízest ért el. A tanügymi-
nisztérium közleménye szerint 
országos szinten hét tanulót 
zártak ki a vizsgáról csalási 
kísérlet miatt. Maros megyé-
ben az átmenési arány 70,38 
százalékos volt, azaz ennyi di-
ák érte el az ötöst vagy az ötös 
feletti átlagot. A megyében 
kilenc diáknak volt tízes átla-
ga, magyar anyanyelvből az 
átmenési arány 91,35 százalé-
kos volt, 44 tízes osztályzat is 
volt – tudtuk meg az adatokat 
Illés Ildikó főtanfelügyelő-he-
lyettestől. Hozzátette, idén 
jobb eredményt értek el a 
Maros megyei diákok az előző 
évekhez képest, tavaly pél-
dául óvások előtt a vizsgázók 
69,65 százaléka ért el ötös 
vagy annál nagyobb átlagot. 
Hargita megyében egy diák 
ért el tízes átlagot. A képes-
ségfelmérőn szerzett jegyek 
átlaga 80 százalékos arányban 
számít bele a felvételi jegybe, 
a fennmaradó 20 százalékot az 
5–8. osztály tanulmányi átlaga 
adja. Az óvásokat hétfőn 16–19 
óra között, illetve kedden 8–12 
óra között lehet benyújtani, 
akár elektronikus úton is. A 
végleges eredményeket június 
27-én, szombaton teszik közzé. 
(Hajnal Csilla)

• RÖVIDEN 

SIMON VIRÁG

M arosvásárhelyen azonban még 
a 2018–2019-es ösztöndíjakat 

sem törlesztette a városháza.
Kovács Lajos RMDSZ-es tanácsos, a 

2019–2020-as tanévre érvényes tanul-

mányi ösztöndíjakkal kapcsolatos ha-
tározattervezet benyújtója a Székely-
honnak elmondta, hogy a törvény adta 
lehetőséggel élve módosított az eddigi 
határozaton. A 2018–2019-es tanévben 
ugyanis minden olyan marosvásár-
helyi iskolába járó V–XII. osztályos 
tanuló, akinek tanulmányi eredménye 
8,50 felett volt és magaviseletből 10-es 

jegye volt, ösztöndíjat kaphatott. En-
nek összege minden iskolai hónapra 
50 lej volt. De a visszajelzésekből az 
derült ki, hogy a 8,50-es átlagot egy-
szerű elérni és magasabbra kell emelni 
a mércét, hogy ösztönözzék a diákokat 
a tanulásban. Ezért emeltek a jegyen, 
de a támogatás összegén is.

Magasabb átlabb, több pénz

A módosítás értelmében csak a 9-es át-
lagon felül teljesítő diákok kaphatnak 
ösztöndíjat, a támogatás összege is 
nagyobb lesz, 100 lej havonta. Kovács 
Lajos elmondta, hogy bár többször 

sürgették az iskolákért felelős igazga-
tóságot, hogy törlessze a tavalyi, 2018–
2019-es évre érvényes ösztöndíjakat, 
ezek kifi zetésére még nem került sor. 
A tanácsos úgy tudja, hogy sok eset-
ben az iskolaigazgatók nem küldik el 
időben az ösztöndíjra jogosult diákok 
névsorát, és ez is hátráltatja a pénzbeli 
támogatás kiosztását.

Előbb utalni kellene a tavalyit

Idén februárban, az idei városi 
költségvetés elfogadásakor Horatiu 
Lobont, az iskolákért felelős igaz-
gatóság vezetője azt ígérte az önkor-

mányzati testületnek, hogy ameny-
nyiben elfogadják a költségvetést, 
tíz napon belül ki fogják utalni a 
2018–2019-es tanévre szóló ösztön-
díjakat. Akkor arról számolt 
be, hogy összesen 12 401 
diák jogosult a támogatás-
ra, amelynek összértéke 
két és fél millió lej.

A Székelyhon megke-
resésére a marosvásárhelyi 
városháza sajtószóvivője, 
Cosmin Blaga hétfőn kifejtette: vol-
tak ugyan kisebb késések, de ezen a 
héten át fogják utalni az iskoláknak a 
2018–2019-es ösztöndíjakat.

Megszavazták az ösztöndíjakat, a városháza térfelén a labda
• A marosvásárhelyi tanácsosok szavazata nyomán 
változtak a 2019–2020-as tanévre érvényes iskolai ösz-
töndíjak: a napokban lezárult tanévben a 9-es tanulmá-
nyi eredménnyel és 10-es magaviseleti jeggyel rendel-
kező diákok részesülhetnek ösztönző támogatásban.




