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Az oktatókon volt a sor
Az elmúlt időszakban zajlottak országszerte a pedagógusok vizsgái
• Miután a nyolcadi-
kosok és tizenkettedi-
kesek is levizsgáztak, 
a pedagógusokon volt 
a sor, hogy országos 
megmérettetésen 
bizonyíthassanak 
ahhoz, hogy beke-
rüljenek vagy benn 
maradjanak a tanügyi 
rendszerben. Több 
mint egy hete mérték 
fel azokat a pedagó-
gusokat, akik végle-
gesítő vizsgára jelent-
keztek, és szerdán 
vizsgáztak azok, akik 
most szeretnének ren-
des vagy helyettesítői 
állásra pályázni.

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

Romániában a pedagógus-
képzés befejeztével taníthat 
ugyan a végzett személy, de 

csak a sikeres véglegesítő vizsga 
után válik teljes jogú oktatóvá. A 

véglegesítő vizsgára azok jelent-
kezhetnek, akik teljes mun-
kaidőben tanító, szakképzett 
pedagógusként legalább két 
évet, részmunkaidős taní-
tóként pedig legkevesebb 
három évet oktattak. A vég-
legesítő vizsgára július 14-én 

került sor, és szerdán közölték 
az eredményeket. Az óvások elbí-
rálása előtt 72,9 százalékos az át-
menési arány országos szinten az 
idei tanügyi véglegesítő vizsgán, ez 
több mint 3,5 százalékos növekedést 

jelent a tavaly jegyzett 69,17 száza-
lékhoz képest – közölte az oktatási 
minisztérium. Az óvások benyújtása 
előtt 5782 pedagógusnak sikerült a 
véglegesítő vizsgája Romániában, 
ők 8-as és 10-es közötti átlagot értek 
el, ugyanis a sikeres vizsgához lega-
lább 8-as osztályzat kell. Az írásbeli 
teszt pontszáma a végső média 70 
százalékát teszi ki. 

Ez tehát az első állomás ahhoz, 
hogy valaki véglegesen elhelyezked-
jen a tanügyben, ezt követi majd a 
második fokozati, illetve az egyes fo-
kozati vizsga. A minisztérium szerve-
zi a véglegesítő vizsgát, ugyanis ez az 
alapképzés részét jelenti. A kettes és 
egyes fokozat megszerzésével külön-
böző képzésközpontok foglalkoznak, 
ugyanis azok már hosszabban tartó 
képzések részei.

Maros megyében a véglegesítő-
re jelentkezett pedagógusok 68,72 
százaléka vette sikerrel az akadályt, 
azaz ért el 8-as és 10-es közötti jegyet. 
Ez közel tíz százalékkal nagyobb át-
menési arány, mint az elmúlt évben a 
megyében. Összesen 244 pedagógus 
jelentkezett a vizsgára, és ebből 167 
ért el nyolcas és tízes közötti jegyet. 
Hárman kaptak tízest, tízen pedig 

9,50-en felüli jegyet értek el a végle-
gesítő vizsgán Maros megyében. Egy 
dolgozatot semmissé nyilvánítottak 
még a vizsgateremben – közölte a 
részleteket sajtóközleményében a 
Maros Megyei Tanfelügyelőség. 

Hargita megyében a véglegesítőn 
részt vett pedagógusok 72,66 szá-
zalékának sikerült a vizsgája, azaz 
elérték a 8-as és 10-es közötti osz-
tályzatot. Összesen 128 pedagógus 
vizsgázott, közülük 93-nak sikerült 
a vizsgája, egy dolgozatot sem kel-
lett megsemmisíteni csalás gyanúja 

miatt, öt jelentkező viszont még a 
vizsga előtt visszavonult személyes 
okokból. Egy pedagógus ért el tízes 
osztályzatot, továbbá  – akárcsak 
Maros megyében – itt is tízen írtak 
9,50-en felüli dolgozatot, és nem 
voltak ötös alatti jegyek – derül ki a 
Hargita Megyei Tanfel ügyelőség ál-
tal közölt adatokból. A jóváhagyott 
menetrend szerint a fellebbezéseket 
csütörtökig lehetett benyújtani. A 
végleges eredményeket július 28-án 
teszik közzé a vizsgaközpontokban 
és a defi nitivat.edu.ro oldalon.

A véglegesítő vizsga az első állomás ahhoz, hogy valaki 
véglegesen elhelyezkedjen a tanügyben. Ezt követi majd 
a második fokozati-, illetve az egyes fokozati vizsga
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H I R D E T É S

Idegen gólyák 
támadtak a fiókákra

Idegen, a gólyafiókákra táma-
dó madarak jelentek meg az 
interneten élőben követhető 
zetelaki gólyafészeknél – jelez-
te egy olvasónk. Nagy Attila 
zetelaki polgármester meg-
keresésünkkor már tudott a 
történtekről, és egyeztetett is 
szakemberekkel a teendőkről. 
Ekkor már egy enyhén sérült 
fióka ki volt esve a fészekből, 
őt befogták és biztonságba 
helyezték, élelmet is kapott. 
Mire visszaértek a helyszínre, 
már a másik két kis gólya is 
a földön volt, ám őket nem 
sikerült elkapni, mivel tudtak 
repülni. Egyikük a templom 
tetejére szállt fel, a másik 
ennél messzebb repült, így 
nem tudták követni. Továbbra 
is kapcsolatban vannak a szak-
emberekkel, akiknek tanácsait 
követve fognak cselekedni 
– hangsúlyozta Nagy Attila. 
Hozzátette, megfigyelésük 
szerint három-négy idegen 
fészekrabló gólya támadt 
az egyedül maradt fiókákra, 
amelyek vélhetően még nem 
ivarérettek. Ez egyébként szo-
katlan a gólyák esetében. Mint 
ismeretes, a község vezetősé-
ge korábban is egyeztetett a 
szakemberekkel a szülő nélkül 
maradt fiókák megmentése ér-
dekében, el is távolították őket 
a fészekből. Később azonban 
úgy tűnt, hogy mégis előkerül-
tek az idősebb madarak, ezért 
is helyezték vissza otthonukba 
a kis gólyákat. (Fülöp-Székely 
Botond)
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Rendes vagy helyettesítői állásra pályázók 

Július 21-én azok a jelentkezők vizsgáztak, akik végleges vagy helyet-
tesítői állásra pályáznak a tanügyben. Hargita megyében összesen 
687 jelentkező vizsgázott, közülük mindössze 124-en fejezték be idén 
a pedagógusképzést – tájékoztatott közleményében a Hargita Megyei 
Tanfelügyelőség. Maros megyében 1112 pedagógus iratkozott fel a 
vizsgára, és közülük is mindössze 130 végzett idén. A vizsgázók négy 
órán át írhattak, és más megyékben javítják dolgozataikat – tudtuk 
meg Illés Ildikótól, Maros megye főtanfelügyelő- helyettesétől. Július 
27-én teszik közzé az első eredményeket, amelyek alapján kiderül, hogy 
rendes állásra (ehhez legkevesebb hetes osztályzatot kell elérniük) vagy 
helyettesítői állásra (legkevesebb ötös osztályzattal), esetleg egyikre 
sem pályázhatnak a jelentkezők.




