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Csökkentették  a vizsgaanyagot
Megtartják márciusban az érettségi és a nyolcadikosok záróvizsgájának próbáját
• Március végén meg-
tartják az érettségi és 
a nyolcadikosok orszá-
gos vizsgáinak próbá-
ját, felmérve ezáltal a 
diákok tudásszintjét 
– közölte az oktatási 
minisztérium kedden 
este. A vizsgaanyagból 
lefaragtak, figyelembe 
véve a több mint három 
hónapos online tanren-
det, hiszen sok olyan 
iskola van, ahol nincs 
lehetőség mindent 
bepótolni a vizsgá-
kig, ezért ehhez lehet 
igazítani a végzősök 
felkészítését.

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

Közel egy hete jelent meg az 
új program, amely szerint a 
nyolcadikosoknak és a tizen-

kettedikeseknek készülniük kell a 
vizsgákra, melyeket június második 
felében rendeznek meg „élesben”, 
de előtte próbavizsgákat is tartanak, 
hogy felmérjék a diákok tudását. Ta-
valy a koronavírus-járvány kitöré-
se miatt elmaradt a próbaérettségi 
és a nyolcadikosok próbavizsgája 
is, idén azonban fontosnak tartja a 
szaktárca a megrendezését. 

A nyolcadikosok országos pró-
bavizsgája március 29-én kezdődik 
román nyelv és irodalomból, majd 
március 30-án matematikával foly-
tatódik, március 31-én pedig anya-

nyelvből teszik próbára magukat a 
kisebbségi tagozatokon tanuló di-
ákok. A tizenkettedikesek március 
22-én román nyelv és irodalomból 
próbaérettségiznek, 23-án a szak-
nak megfelelő kötelező tantárgyból, 
24-én a választott tantárgyból, már-
cius 25-én pedig anyanyelvből.

Még semmi hír a pótlásokról

Szűkítették a vizsgaanyagot, mate-
matikából például nem ugyanaz, 
mint ami a tavalyi vizsgára volt. A 
nyolcadikosok esetében az algebrai 
kifejezéseket vették ki, nem pedig 
a függvényeket, mint a tavalyi vizs-
gán, most a függvények benn ma-
radtak – taglalta megkeresésünkre 

az új vizsgaprogramot Mátéfi  István 
matematika szakos tanár, a maros-
vásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázi-
um igazgatója. „Vannak változások, 
próbáltak segíteni a diákok felké-
szülésén, mert valószínűleg vannak 
iskolák, ahol a tanárok nem tudják 
leadni a teljes tananyagrészt a követ-
kező rövid időszakban, így ehhez az 
új programhoz lehet igazodni” – fo-
galmazott a matematikatanár. A tan-
anyag leadásához szorosan kapcso-
lódik az órák pótlása is, ám még nem 
jelent meg semmiféle rendelet vagy 
módszertan a tanórák pótlásával 
kapcsolatban. Amíg erről megjele-
nik a rendelet, a tanárok is csak saj-
tóhírként kezelik ezt, hiszen semmit 
nem tudnak a keretekről, időpontok-

ról. Mátéfi  István úgy véli, nagyon 
nehéz ezt megvalósítani, hiszen a di-
ákoknak, főleg a magyar nyelven ta-
nulóknak amúgy is nagyon zsúfolt a 
tanrendjük. Napi hat-hét órájuk van, 
elhangzott, hogy lesz még plusz öt 
óra pótlás, az napi hét-nyolc óra len-
ne. „Normális körülmények között 
is nehéz volna, de még nehezebb ezt 
megtenni úgy, hogy nyolc órát masz-
kkal kell ülni az osztályteremben, és 
közben vigyázni kell a távolságtar-
tásra is” – tette hozzá az igazgató.

Áprily, Dzsida és Esterházy 
sem szerepel az újban

Kiss Tünde magyar nyelv és iroda-
lom tantárgyért felelős Maros me-

gyei szaktanfelügyelő elmondta, a 
megjelent követelményrendszer ér-
vényes lesz a próbavizsgákra, illet-
ve az igazi érettségire és a nyolcadi-
kosok záróvizsgájára is. „A magyar 
nyelv és irodalom vizsgaanyagát 
is az idei helyzethez igazították, a 
tartalmaknál van tananyagcsök-
kentés, sok szerzőt vettek ki az 
érettségi programból. Maradnak a 
specifi kus és alapkompetenciák, 
vagyis amelyeket fejlesztettünk 
négy éven keresztül, csak a tartal-
makat csökkentették. Idén kimarad 
Áprily Lajos, Dzsida Jenő, Esterhá-
zy Péter, Kányádi Sándor, Kovács 
András Ferenc, Kuncz Aladár, 
Pilinszky János, Radnóti Mik-
lós, Székely János, Szilágyi 
Domokos, Weöres Sándor. 
A nyolcadikosoknál is van 
tananyagcsökkentés, az 
irodalmi szövegek megal-
kotottságának felismerése 
kapcsán, kivették például 
a halmozást, a fokozást, a 
felkiáltást. Nem szerepel benne 
most a leíró költemény, humoreszk, 
életkép, útirajz, internetes napló, 
tudósítás, önjellemzés, helyleírás, 
és a nyelvi résznél is van némi 
csökkentés” – részletezte a szak-
tanfelügyelő. A mostani nyolcadi-
kosok új tanterv szerint tanultak, 
és így is fognak vizsgázni. A vizs-
gaprogramban megfogalmazott 
követelményrendszer is a tantervet 
követi. „Az alap- és a specifi kus 
kompetenciákat fejlesztettük, így 
azok maradnak, a tartalom viszont 
csökkent. Az új tételminták is elju-
tottak a tanárokhoz, ezután teszik 
közzé a gyakorlótételeket is” – fűz-
te hozzá Kiss Tünde.

Marad a specifikus és alapkompetenciák 
felmérése, csak a tartalmakat csökkentették
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Balla Levente, a Sapientia Erdé-
lyi Magyar Tudományegyetem 

Csíkszeredai Karának PR-felelőse 
érdeklődésünkre közölte, a máso-
dik féléves oktatás online kezdő-
dött el Csíkszeredában. „Tekintettel 
arra, hogy a februárban beoltott 
munkatársak márciusra már védett-
séget kapnak, így ennek függvényé-
ben megpróbálunk fokozatosan 
átállni a normál, fi zikai jelenléttel 

egybekötött oktatásra” – tudatta. 
A tervek szerint első körben a vég-
zős alapképzéses évfolyamokkal 
indítanak, ők március 22-étől kez-
denék a tantermi oktatást. A többi 
évfolyam, amennyiben minden jól 
halad, április 12-étől térhetne vissza 
az egyetemen tartott kurzusokra és 
szemináriumokra (a végzős évfolya-
mokkal együtt). „Ez azt is jelenti, 
hogy ettől az időponttól kezdve már 
maximális kapacitással üzemelne a 
bentlakás. A végső döntés március 
elején fog megszületni, az aktuális 
járványhelyzet fi gyelembevételé-

vel” – tudtuk meg. A sajtófelelős 
hozzátette, az elmondottak bármi-
kor módosulhatnak, ha a helyzet 
úgy kívánja, de jelenleg ez a forga-
tókönyv van érvényben. 

Egyelőre csak online

Dombay István, a Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem gyergyószent-
miklósi kihelyezett tagozatának 
vezetője elmondta, az ő esetükben 
karonként változhat az egyetemi 
oktatás lebonyolítása. „Kolozsvá-
ron teljes mértékben online zajlik 
az oktatás. A mi esetünkben a föld-
rajz kar is ezt az elvet követi: mi a 
második félévben is az online okta-
tásra rendezkedtünk be” – tudatta. 
Hozzátette, a diákok és a tanárok 

is várják már a jelenléti oktatást, 
ezért amint a járványhelyzet lehe-
tővé teszi, visszatérnek a hagyo-
mányos oktatási rendszerbe. Ha-
sonló a helyzet a Sapientia EMTE 
Marosvásárhelyi Karán is. Tájé-
koztatásuk szerint a vezetőtanács 
javaslatára a Szenátus úgy határo-
zott, hogy a 2020/2021-es tanév II. 
féléve online oktatással kezdődik 
Marosvásárhelyen. „Amint lehető-
vé válik, a karok saját hatáskörben 
dönthetnek a hibrid oktatásra való 
áttérésről, a járványhelyzet alaku-
lása szerint” – tudtuk meg Kocsis 
Andrea sajtófelelőstől.

A Marosvásárhelyi Orvosi, 
Gyógyszerészeti, Tudomány és 
Technológiai Egyetemen jelenleg 
moduláris oktatás zajlik. A tan-

anyag kisebb, önmagában is ösz-
szefüggő részei a modulok, melyek 
az egyes tanórák anyagánál általá-
ban nagyobb, de a tanterv egészé-
nél kisebb egységek. „A téli vaká-
ció után belekezdtünk a harmadik 
modulba hibrid oktatás formájá-
ban. Bár nagyobb részt 
még mindig online zajlik 
mindez, de már vannak 
olyan gyakorlatok és sze-
mináriumok, amelyek a 
diákok valós jelenlétével 
történnek meg” – közöl-
te megkeresésünkre Nagy 
Előd. Az egyetem rektorhelyettese 
jelezte, amennyiben a járványügyi 
helyzet javul és megengedi, a ne-
gyedik modult már teljes fizikai 
jelenléttel tervezik lebonyolítani.

Hiába vágynak vissza, az egyetemisták többsége egyelőre online tanul
• A székelyföldi egyetemisták esetében továbbra is vá-
rat magára a jelenléti oktatás megszervezése, ellenben 
van, ahol már készülnek a hallgatók fogadására. 




