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A halálozási lista
élén Románia
Egyre súlyosabb a koronavírusjárvány Romániában: az ország
első helyre került a világon az
elhalálozások tekintetében a
lakosság arányához képest. Az
Oxfordi Egyetem pénteki adatai
szerint az előző hét nap átlaga
alapján az országban naponta
16,6 haláleset jutott egymillió
lakosra. Mint ismeretes, az
elmúlt napokban 300–400, a
koronavírus-fertőzés szövődményeihez kötődő halálesetről
érkezett jelentés naponta.
Eközben Florin Cîţu ügyvivő
kormányfő pénteken bejelentette: megszerezte a kormányzó
Nemzeti Liberális Párt (PNL)
támogatását ahhoz a törvénymódosító kezdeményezéshez,
amely a fertőzött településeken
– a nélkülözhetetlen termékeket árusító üzletek kivételével
– mindenütt kötelezővé tenné
az uniós védettségi igazolvány
használatát. Erről azonban,
mint mondta, csak a parlament
dönthet. Mint ismeretes, Florin
Cîţu miniszterelnök csütörtökön
jelentette be, hogy a kormány a
védettségi igazolvány használatának kiterjesztését fontolgatja.

Megnyílt a jégpálya
A nyár folyamán beszerzett és
üzembe helyezett új hűtőberendezésnek köszönhetően
pénteken megnyílhatott a
jégpálya Székelyudvarhelyen. A
belépéshez 12 éven felülieknek
kötelező a QR-kódos védettségi igazolás felmutatása.
A szabályok szerint 50%-os
kapacitással kezdték a szezont
(257 személy lehet egyszerre a
csarnokban). A jegyárak a következők: 5 év alatt ingyenes, 5
és 18 év között, valamint nyugdíjasoknak 6 lej alkalmanként,
felnőtteknek 10 lej, 10 fő feletti
csoportoknak hétköznaponként
12 és 16 óra között 50%-os
kedvezmény, a pályabérlés 200
lej óránként.

Sípszó után
Ma 17.05 órakor Lőrincz Tamás
érkezik a Marosvásárhelyi TVR
Sípszó után című műsorába.
A házigazda, Szucher Ervin a
tokiói aranyéremről és az odáig
vezető útról beszélget az anyaországi birkózóval.
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Nehéz volt és elfogult

A jelentkezők nagy része szerint nehéz volt az igazgatói vizsga
adva, sokkal több időt igényelt
• Országszerte pénteken zajlott az iskolaigazgatók és aligazgatók írásbeli verseny- volt
volna. Ami közel áll a feladatkörünk-

vizsgája, a sikeresen vizsgázóknak ezután kell megjelölniük azokat az iskolákat és
tisztségeket, amelyeket szeretnének elfoglalni. Maros megye a legjobban teljesítő
három megye között van, itt a versenyvizsgázók 78 százaléka ment át. Hargita megyében a jelentkezők 66 százalékának sikerült az írásbeli vizsgája.
HAJNAL CSILLA

A

z írásbeli vizsgát követően
rendezik meg november 15-e
és december 8-a között a második szakaszt, azaz az interjúkat. Az
írásbelin legalább hetes osztályzatot
kellett elérni ahhoz, hogy a következő
szakaszban részt vehessenek a jelentkezők. A jelentkezők 65,8 százaléka
ért el legalább hetes osztályzatot az
írásbeli próbán országszerte. A tanügyminisztérium összesítése szerint
9110-en iratkoztak fel a vizsgára, és
közülük 8627-en (94,7 százalékuk)
jelent meg az írásbeli próbán.
Az írásbelit követően az értékelő bizottság egy rácsos
sablont tett fel a jelentkezők
vizsgalapjára, összeszámolták a helyes válaszokat, így
rögtön vizsga után kiderült,
hogy kinek sikerült és kinek
nem. Az óvások elbírálása
előtti eredmények szerint 5676-an
(65,8 százalékuk) kaptak átmenő
jegyet, azaz legalább hetest. Egy jelentkezőt sem zártak ki a vizsgáról.
A legjobb eredmények Kolozs (93 százalékos átmenési arány), Szilágy (81
százalékos) és Maros (78 százalékos)
megyében születtek, a leggyengébben
Mehedinţi (44%), Călăraşi (45,1%) és
Szatmár (50,3%) megyében teljesítettek a vizsgázók. Hargita megyében a
jelentkezők 66 százaléka ért el hetest.
A Hargita Megyei Tanfelügyelőség
adatai alapján összesen 123 dolgozatot
javítottak ki, ebből 42-en nem értek el
átmenő jegyet, 81 jelentkezőnek sikerült a vizsgája. Nyolcan hiányoztak,
és egyikük visszavonta a jelentkezését. Maros megyében 236-an vettek
részt a vizsgán, és 78 százalékuk elérte a hetest.

punknak elárulta, szubjektívnek – elfogultnak – találta a kérdéseket, nem
voltak egyértelműen megfogalmazva,
és egyáltalán nem ez alapján derül ki,
hogy kiből lesz jó igazgató – osztotta
meg velünk tapasztalatait a székelyudvarhelyi gimnázium vezetője.
Boczog Szabolcs a marosvásárhelyi Tudor Vladimirescu Általános
Iskola igazgatói tisztségét szeretné

it Boczog Szabolcs. Hozzátette, nem
volt sok kognitív feladat, de a szövegértelmezés is több időt vett fel
számára magyar anyanyelvűként.

A román nyelv magas szintű
ismeretét igényelte
A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium igazgatói tisztségét ezúttal

höz, az a rész, ami a tanügyi törvénykezésből volt, illetve volt pár kérdés
a diák statútumból és az iskolák működési szabályzatából” – fejtette ki a
Bolyai iskola jelenlegi aligazgatója.
Hozzáfűzte, menedzsmenttel kapcsolatos feladatok is voltak, de kérdéses
azok jogosultsága, mivel a könyvészetben szerepelt könyveket új-zélandi, angliai, amerikai szerzők fordításaiból kérték. „Ezek a kérdések távol
állnak a hazai tanügyi rendszertől,
esetleg annyit megtanulhattak belőle, hogy miként kell kinézzen egy
tanügyi rendszer, de hát ez nem az
igazgatóktól függ Romániában, hi-

versenyvizsga
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Iskolavezetőként más
problémákkal találkoznak
Laczkó György, a székelyudvarhelyi
Tamási Áron Gimnázium igazgatója la-

megpályázni, az utóbbi öt évben
aligazgatóként dolgozott ugyanitt,
előtte pedig igazgatói tisztséget látott el az iskolában. Mint lapunknak
bevallotta, ő is nagyon nehéznek
találta a vizsgát, úgy véli, el volt
rugaszkodva a realitástól, iskolavezetőként teljesen más problémákat
oldanak meg. „Semmi köze nem
volt ahhoz, amivel mi naponta foglalkozunk. A törvényekből is olyan
kérdések szerepeltek, hogy hiába
zártam ki két választ, maradt még
két nagyon egyforma. Úgy éreztem,
nem jóindulatúan volt összeállítva,
inkább arra voltak kíváncsiak, hogy
mit nem tudnak az igazgatójelöltek”
– osztotta meg velünk tapasztalata-

Hajdú Zoltán aligazgató szeretné megpályázni, mivel Mátéfi István, a tanintézet jelenlegi vezetője úgy döntött,
nem pályázza meg ismét a tisztséget.
Hajdú Zoltán szerint sem ilyen jellegű vizsgával kell felmérni az igazgatói munkakörhöz tartozó készségeket. Úgy véli, nagyon nehéz volt, és a
kérdések mintegy húsz százalékának
volt köze a gyakorlati iskolavezetéshez. „Kognitív kérdések voltak, ez
igényelte a román nyelv magas szintű
ismeretét, a magyar anyanyelvű vezetők hátrányban voltak, hiszen nem
anyanyelvűként értelmezni a szöveget nehéz, ráadásul a kérdések is furcsán voltak feltéve. Voltak matematikai kérdések, ötven kérdésre 120 perc

A román nyelv magas szintű
ismeretét is feltételezte az
iskolavezetői vizsga, nehezebb
volt magyar anyanyelvűként
értelmezni a szövegeket
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szen teljes mértékben központosított
rendszerben vagyunk, fentről jövő
irányítás alapján kell vezetnünk az
iskolákat” – tette hozzá.
Az igazgatói tisztségek elfoglalására kiírt versenyvizsga módszertana szerint a végleges eredményeket
december 17-én hirdetik ki, a kinevezésekre 2022. január 10-étől, a
tanév második félévének kezdetétől
kerül sor.

