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Igazgatók kognitív képességei
Az oktatás valóságához kapcsolódó logikai kérdésekre számíthatnak a versenyvizsgán

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

A júliusra tervezett igazgatói 
versenyvizsgán az oktatási 
rendszer valóságához kap-

csolódó logikai kérdések lesznek, 
valamint olyan kérdések, amelyek 
a kognitív képességeket tesztelik – 
fejtette ki nemrég Sorin Cîmpeanu 
oktatási miniszter az egyik román 
kereskedelmi televízió műsorában. 
Az oktatási miniszter azt is elárulta, 
hogy valószínűleg öt főből áll majd 
a szóbeli vizsgáztató bizottság, és 
azt szeretné, ha ezek közül az egyik 

személy egy vállalati HR-szak-
ember lenne. Bár még nem 
jelent meg a vizsga módszer-
tana és menete, a miniszter 
előreláthatólag azt szeretné, 
ha rövid kérdésekből és rövid 
válaszokból állna az inter-
júztatás. „Semmiképpen sem 

kívánjuk azt ellenőrizni, hogy 
a jelöltek mennyire ismerik a törvény 
egyes cikkelyeit a megfelelő írásje-
lekkel együtt. Lesznek logikai kérdé-
sek, az oktatási rendszer valóságával 
kapcsolatos témák, valamint olyan 
kérdések, amelyek a jelöltek kognitív 
képességeit tesztelik” – fejtette ki a 
szaktárca vezetője. Szerinte szükség 
van a digitális készségek ellenőrzésé-
re is, amire a vizsga második forduló-
jában, az interjú során kerül sor.

HR-szakember is vizsgáztatna

A vizsgáztató bizottságok összetételé-
ről még nem született megállapodás, 
de mint az oktatási miniszter vázolta, 
elméletileg a bizottságban benne lesz 
két tanár abból az iskolából, ahol a 
jelölt igazgató szeretne lenni. Való-
színűleg az iskola címzetes tanárai 
titkos szavazással választják ki őket. 
Továbbá tagja lesz a bizottságnak a 

megyei tanfelügyelőség képviselője, 
mivel a törvény szerint a tanfelügye-
lőségek szervezik a versenyvizsgákat 
az igazgatói állásra, illetve a helyi ha-
tóságok képviselője lesz a negyedik 
tag. Az ötödik vizsgáztató pedig egy 
erős humánerőforrás-osztállyal ren-
delkező vállalat képviselője lenne, 
ha pedig nem találnak mindenhol 
HR-szakembereket, akkor az egyete-
mek támogatását kérik abban, hogy 
nevezzenek ki ők valakit, aki bizonyí-
tott vezetői képességekkel rendelke-

zik, például rektorként, rektorhelyet-
tesként vagy dékánként. Az írásbeli 
vizsgára július 27-én kerülne sor, a 
második szakaszba pedig csak azok 
jutnának be, akik az írásbelin elérték 
a hetes osztályzatot, több jelölt esetén 
a szóbeli vizsga lenne a döntő.

Szeptemberre még nem 
lesznek újak

Illés Ildikó, Maros megye főtanfel-
ügyelő-helyettese lapunknak koráb-
ban kifejtette, aki versenyvizsgával 
szerez állást, az négy évre pályázhat 
iskolavezetői funkcióra, ha kineve-
zéssel tölti be, akkor csak egy évig 
pályázhat rá, és sokkal nagyobb a 
stabilitás, ha négy évig tölti be az 
igazgatói funkciót egy iskolavezető, 
hiszen tud előre tervezni. Hozzátet-
te, jó volna ezt megtartani, mielőtt 

megkezdődne a tanév, de a tanári 
címzetes vizsgákat, a nyolcadikosok 
és tizenkettedikesek országos vizs-
gáit is meg kell szervezni, ráadásul 
mindezt járványügyi korlátozások 
közepette. Cîmpeanu nyilatkozata 
is megerősíti azt, hogy az interjúkat 
valószínűleg csak szeptember-októ-
ber folyamán tudnák megszervezni, 
mert sok pedagógus szabadságát 
tölti augusztusban, illetve hosszas 
folyamat a szóbeli vizsgáztatás. Ez 
azt jelenti, hogy a szeptemberi tanév-
kezdésre még nem a versenyvizsgán 
sikeresen túljutott igazgatók tölthetik 
be a tanintézmény-vezetői állásokat. 
A vizsga módszertanát a versenysza-
bályokkal és témákkal együtt két hó-
nappal korábban, azaz május 27-éig 
kell közzétennie a minisztériumnak.

Sokkal nagyobb a stabilitás, ha 
négy évig tölti be az igazgatói 
funkciót egy iskolavezető

▾  FOTÓ: VERES NÁNDOR

• Vannak iskolaigazgatók, akiknek tavaly szeptemberben, illetve másoknak január 
elején járt le a kinevezése, augusztus 31-én viszont mindenkinek lejár a verseny-
vizsgával szerzett mandátuma. Még nem jelent meg az igazgatói versenyvizsga 
módszertana, de a tanügyminiszter már elárult néhány részletet az elképzeléseiről. 
Biztosat azonban csak a papírra vetett – azaz módszertanban közölt – végleges 
változatból tudhatnak meg a tanintézetek élére pályázó tanárok.

A kognitív képességekről

A kognitív képességek olyan 
megismerési és gondolkodási 
képességek, melyek segítik 
a mindennapokat: figyelem, 
emlékezet, térbeli gondolkodás, 
reakcióidő, képzelet, érzékelés, 
számolás, nyelvhasználat. Tehát 
csupa olyan dolog, ami kell a 
tanulásban, a munkavégzésben, 
és minden másnál is. Kognitív ké-
pességeink kihatnak mindenre, 
amit csinálunk. Hogy sikeresek 
leszünk-e munkánkban, céljaink 
elérésében, az nagyban azon 
múlik, hogy szellemi kapacitá-
sunk jó formában van-e. Mint 
minden más erőnlét, ez is formá-
ban tartható, fejleszthető. Csak 
rajtunk múlik, hogy kihozzuk-e a 
legtöbbet agyunk erőforrásaiból 
vagy hagyjuk eltompulni őket. 
(forrás: kognitív.hu)

K O V Á C S  E S Z T E R

Május 17-én volt a jelentkezési 
dossziék benyújtásának határ-

ideje, a vizsgafolyamat leszögezett 
ütemezése szerint a következő 

két napban nézték át a pol-
gármesteri hivatal munka-
társai, hogy a dokumentáci-
ók formailag megfelelnek-e 
az elvárásnak. Ezt követően 
tegnap közölték ki, hogy 
mindkét kandidátus dosz-
sziéját elfogadta a humá-

nerőforrás-iroda. Egyébként 
a vizsgán való részvétel feltétele egy, 

az adott intézményre szabott mene-
dzseri terv összeállítása.

A menedzseri pályázatokat május 
20. és 28. között bírálja el az erre ki-
nevezett bizottság, majd ezután kö-
vetkeznek az interjúk, azaz a szóbeli 
meghallgatások június 2–7. között. A 
szóbeli vizsgát követő 24 órán belül 
lesz köztes eredmény, amelyet öt na-
pon át még meg lehet fellebbezni, tud-
tuk meg a polgármesteri hivatal sajtó-
szóvivőjétől. Zörgő Noémi ugyanakkor 
kifejtette: a jelentkezők neve csupán 
ezt követően válik nyilvánossá, mint 
ahogyan az elbíráló bizottság tagjai-
nak nevei is. Ellenben Elekes Gyula, a 
Művelődési Ház jelenlegi igazgatója la-
punknak megerősítette, hogy benyúj-

totta a dokumentációt, tehát ő az egyik 
jelentkező a versenyvizsgára.

Kétszer már kiírták a vizsgát

Mint arról már írtunk, Elekes Gyula 
mandátuma 2019 végén járt le, akkor a 
megbízását a menedzseri vizsga meg-
szervezéséig hosszabbították meg. A 
következő év elején megtartott vizsga 
menete ellen az RMDSZ helyi frakciója 
emelt szót, végül a városvezetés úgy 
döntött, hogy megismétlik azt. Az ál-
lást másodszor is kiírta a polgármes-
teri hivatal, ám a vészhelyzet akkor 
érvényes előírásai miatt végül nem 
lehetett lebonyolítani azt, hisz ideig-
lenesen létszámstopot vezettek be a 
közintézményeknél. Idén lazításokat 
vezetett be a kormány, így az ápri-
lisi önkormányzati ülésen Székely-
udvarhely önkormányzati testülete 
elfogadta a vizsga szabályzatát, és 
április 26-án meghirdették az állást. 

Egyébként folyamatban van a Haáz 
Rezső Múzeum igazgatója, Miklós Zol-
tán szerződésének is a meghosszabbí-
tása: az intézményvezető mandátuma 
lejárt, a munka folytatásához egy új 
pályatervet kellett bemutatnia a fenn-
tartónak. Megtudtuk, hogy a Tomcsa 
Sándor Színház igazgatójának, Nagy 
Pálnak és a Városi Könyvtár vezető-

jének, Szőcs Endrének a mandátuma 
2024 áprilisában jár le, míg az Udvar-
hely Néptáncműhely igazgatójának, 
Orendu Istvánnak 2025 novemberéig 
érvényes a szerződése.

A következő hetekben dől el, ki lesz az új intézményvezető
• Június közepére derül ki, hogy a továbbiakban ki 
tölti be a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház igazgatói 
tisztségét: a menedzseri posztra meghirdetett vizsgára 
e hét elejéig ketten jelentkeztek.

A művelődési ház vezetői 
posztjára koráb ban már kétszer 
kiírták a versenyvizsgát
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