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Az iskolavezetők is vizsgáznak
Biztosabb iskolarendszerhez vezet, ha versenyvizsgával szerzik meg az állást az igazgató
• Augusztus 31-én 
lejár minden isko-
laigazgatónak és 
aligazgatónak a ver-
senyvizsgával szer-
zett mandátuma, ezért 
országos szinten egy-
séges írásbeli vizsgá-
val szervezik meg az 
iskolaigazgatói ver-
senyvizsgákat július 
elején – közölte nem-
rég a tanügyminisz-
ter. A vizsga második 
szakaszába csak 
azok jutnának be, 
akik sikerrel vették az 
írásbelit, azaz elérték 
a hetes osztályzatot, 
legalábbis így tervezi 
a minisztérium.

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

A közszolgálati televízió adásá-
ban Sorin Cîmpeanu tanügy-
miniszter azt nyilatkozta, 

hogy az iskolavezetői állások betöl-
tésére szervezett vizsgát július 5-9. 
között kell tartani, mert augusztus-
ban lejár a hivatalban lévő igazgatók 
mandátuma. Ám amennyiben a jár-
ványhelyzet miatt a vizsgát nem lehet 
júliusban megszervezni, erre közvet-

lenül a következő tanév szeptemberi 
kezdete után kell sort keríteni. Elkép-
zelése szerint az egységes írásbelit 
július első hetében szerveznék, és két 
szakaszban zajlana, a második sza-
kaszba – július 26-30. között – csak 
azok jutnának be, akik az első írásbe-
lin elérték a hetes osztályzatot. Van-
nak igazgatók, akiknek szeptember-
ben, illetve másoknak január elején 
járt le a kinevezése, augusztus 31-én 
viszont mindenkinek lejár a verseny-
vizsgával szerzett mandátuma.

Stabilitáshoz vezet a 
versenyvizsga

A megyei főtanfelügyelőkkel és 
helyetteseikkel tartott közös vi-
deókonferencián is beszélt már az 
oktatási szaktárca vezetője az ese-
dékes igazgatói versenyvizsgákról 
– tudtuk meg Illés Ildikótól, Maros 
megye főtanfelügyelő-helyette-
sétől. „A miniszter azért szervez-
né júliusban a versenyvizsgát az 
igazgatóknak, aligazgatóknak, 

mert augusztusban lejár minden-
kinek a versenyvizsgával szerzett 
mandátuma. Fontos lenne a ver-
senyvizsga, mert aki így szerez 
állást, az négy évre pályázhat is-
kolavezetői funkcióra. Ha viszont 

tanfelügyelőségi kinevezéssel 
kapja meg, akkor csak egy évig 
töltheti be, és sokkal nagyobb a 
stabilitás, ha négy évig tölti be az 
igazgatói funkciót egy iskolave-
zető, hiszen tud előre tervezni” – 
fejtette ki Illés Ildikó, hozzátéve, 
jó volna ezt megtartani mielőtt 
megkezdődne a tanév, de még két-
séges, hogy beleférnek-e az időbe, 
hiszen a tanári címzetes vizsgá-
kat, a nyolcadikosok és ti-
zenkettedikesek országos 
vizsgáit is meg kell szer-
vezni, ráadásul mindezt 
járványügyi korlátozások 
közepette. Egyelőre azon-
ban még semmit nem lehet tudni 
a vizsga menetéről, anyagáról, hi-
szen a módszertannak 30 nappal a 
vizsga előtt kell megjelennie.

Prioritás kérdése

Varga László, a csíkszeredai Már-
ton Áron Főgimnázium igazgató-
ja szerint érthető a minisztérium 
álláspontja, hiszen utoljára 2016 
őszén szerveztek általános ver-
senyvizsgát országos szinten az 
igazgatói állások betöltésére, és 
azóta lejárt a négy év, amennyi 
időre szólt a mandátum. „Más kér-
dés viszont, hogy ha fi gyelembe 
vesszük a járványügyi helyzetet, 
akkor ez most mennyire prioritás, 
de a miniszter dönti ezt el, mert 
neki van rálátása az oktatáspoliti-
kára” – tette hozzá a főgimnázium 
vezetője. Mint elmondta, négy év-
vel ezelőtt egy elég sokat vitatott 
módszertan szerint került sor a ver-
senyvizsgára, utólag változtattak 
is rajta, de majd eldől, hogy idén 
hogy képzelték el, miután megjele-
nik a módszertan.

Utoljára négy évvel ezelőtt 
szerveztek országos szintű 
vizsgát az iskolaigazgatók 
és aligazgatók számára

▴  F O T Ó :  L U K Á C S I  L E H E L

S orin Cîmpeanu Facebook-bejegy-
zésében felhívja a fi gyelmet arra, 

hogy bizonyos módosítások csorbíta-
nák a kiszámíthatóságot, ami pedig a 
tanügyi rendszer egyik jellemzője kel-
lene hogy maradjon. Sorin Cîmpeanu 
miniszter korábban bejelentette: az 
eredeti menetrend szerint kerül sor 
idén az érettségire és a 8. osztályosok 
képességfelmérőjére is, illetve a vég-
zős osztályok számára a tanév szerke-
zete sem módosul. „A következő tanév 
hosszán nem módosítana a miniszté-
rium, de a 2022-2023-es tanévén már 
igen” – jelentette ki.

Tegnap elkezdődött a tanítás a 
nyolcadikosok, tizenkettedikesek és 
tizenharmadik osztályosok számára. 
A végzős (nyolcadik, tizenkettedik 
és tizenharmadik) osztályok számára 
nem módosult a tanév, a két húsvéti 
vakáció között (április 12 - április 29) ők 
online tanulnak, majd április 30-ától 
május 9-éig vakáción lesznek. A töb-
bi iskolás számára a tavaszi vakáció 
május 4-éig tart. Az országos vizsgák 
időpontja nem változott, a nyolcadi-
kosok június 22-e és 25-e között vizs-
gáznak, az írásbeli érettségit június 
28-a és július elseje között tartják. Az 

óvodások, előkészítő osztályosok, 
1-7. osztályosok és 9-11. osztályosok 
számára a második félév június 25-
éig tart. A pandémia után sem fog 
eltűnni az online és a hibrid oktatá-
si forma – jelentette ki Sorin Ion. Az 
oktatási államtitkár szerint a két al-
ternatív lehetőséget az oktatási rend-
szer jelenlegi problémáinak 
az orvoslására használnák. 
Sorin Ion elismerte: igazuk 
van azoknak, akik azt állít-
ják, hogy a hibrid rendszer 
nem hatékony, ugyanakkor 
arra is felhívta a fi gyelmet, hogy hiva-
talosan ez az oktatási forma nincs el-
ismerve. Elméleti és jogi szempontból 
így nem is létezik, holott az oktatási 
rendszernek alkalmazkodnia kell az 
aktuális kényszerítő körülmények-
hez. A hibrid oktatási forma szerint a 
diákok rotációs rendszerben váltják 
egymást az iskolapadban, míg egy 
részük az iskolában vesz részt az órá-
kon, a másik online tanul.

Az évharmadokhoz való visszatérés sem kizárt?
• Egyelőre az biztos, hogy a 2021-2022-es iskolai év 
szeptember 13-án kezdődik, de a szaktárca nem zárja 
ki sem az iskolai év meghosszabbítását, sem az év-
harmadokhoz való visszatérést, sem semmilyen más 
módszert, ami a tanárok, a diákok és a szülők képvise-
lői szerint a tanulók érdekeit szolgálja – jelentette ki 
vasárnap a tanügyminiszter.

Hűvös napokra számíthatunk 
Erdélyben fokozatosan lehűl az 
idő a következő napokban, az 
átlagos nappali csúcsértékek 
mindössze 6-7 Celsius-fok 
körül alakulnak, éjszaka 
mínusz 1 fokig süllyedhet a 
hőmérők higanyszála – derül 
ki az Országos Meteorológiai 
Szolgálat (ANM) április 12-e és 
25-e közötti időszakra vonatko-
zó előrejelzéséből. Péntektől 
ismét felmelegszik az idő, 
13-15 fokos maximumokkal és 
1-3 fokos minimumokkal. A csa-
padék kialakulásának esélye 
végig magas lesz a jelzett idő-
szakban. A hegyekben kedden 
9-10 fokos nappali csúcshő-
mérséklet várható, majd lehűl 
az idő, nappal sem lesz több 0-2 foknál, éjszaka mínusz 4 fok is lehet. 
Április 17-étől itt is enyhül az idő, jövő hét végére a nappali csúcsértékek 
elérik a 6 fokot. Csapadékra szinte végig számítani lehet, többnyire eső 
formájában, kivéve a 13-a és 16-a közötti időszakot, amikor ismét havaz-
ni fog a hegyekben – tájékoztat az Agerpres hírügynökség.
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