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Szóbelin a leendő iskolavezetők
Egy órába kell beleférnie a vizsgázónak, és minden délután közlik az eredményeket

H AJ N A L C S I L L A

O rszágos szinten több mint 
ötven megyei versenyköz-
pontban és hat bukaresti 

központban zajlik a megmérettetés, 
és 6098 jogi személyiséggel rendel-
kező iskola van, amelyekre orszá-
gos szinten 8652 állást hirdettek 
meg, 6231 igazgatói és 2421 igazga-
tóhelyettesi állást.

A pályázók annyi iskolára je-
lentkezhettek az interjún, ahány-
ra csak akartak, így előfordulnak 
olyan helyzetek is, amikor egy 
pályázó több álláshelyre jelent-
kezett, így most az összes állásra 
külön interjú keretében vizsgázik. 
A marosvásárhelyi Bolyai Farkas 
Gimnázium igazgatói és igazgató-
helyettesi posztjára is Hajdú Zoltán 
jelentkezett, aki az elmúlt öt évben 
a gimnázium igazgatóhelyettesi 
tisztségét töltötte be. Ez azt jelenti, 
hogy neki is kétszer kell vizsgáznia 
a bizottság előtt jövő kedden.

Egy óra áll rendelkezésükre

Megkeresésünkre a Bolyai iskola ve-
zetői állásaira pályázó történelemta-
nár elmagyarázta, miből fog állni a 
vizsga, amire előre kellett készülnie, 
hiszen meg van határozva, hogy kell 

egy ötoldalas iskolafejlesztési stra-
tégiai tervet készíteni, amit be kell 
mutatni a bizottságnak. A digitális 
kompetenciát is felmérik: lesz szö-
vegszerkesztés, Excel programban 
kell dolgozni, nyomtatni, online tér-
ben mozogni, e-mailt küldeni stb., 
illetve van egy iskolai helyzetmeg-
oldási feladat is, erre 47 lehetőséget 
közölt ki a minisztérium, és ezekből 
egy helyzetet kap a jövendőbeli igaz-

gató, akinek el kell magyaráznia a 
bizottságnak, hogy miként oldaná 
azt meg – részletezte a vizsga mene-
tét Hajdú Zoltán. Összesen egy órába 
kell beleférnie egy versenyvizsgázó-
nak, és hivatalosan minden délután 
közli a tanfelügyelőség az eredmé-
nyeket. Első nap csak négyen vizs-
gáztak Maros megyében, de a követ-
kező napokban többen vizsgáznak 
majd, hiszen Maros megyében a 166 

igazgatói és 110 aligazgatói tisztség 
elfoglalására összesen 250 személy 
jelentkezett, ezek közül nyolcnak 
utasították vissza a jelentkezését. 
Hargita megyei viszonylatban 131 
igazgatói és 61 aligazgatói tisztség 
elfoglalására írtak ki versenyvizs-
gát, és 134 jelentkező közül ötnek 
nem fogadták el a dossziéját.

Van tapasztalata, de benne is 
van vizsgadrukk

Hajdú Zoltán, a Bolyai Farkas Gim-
názium jelenlegi igazgatóhelyettese 
úgy véli, szerencsés helyzetben van, 
mert öt évig volt aligazgató, van már 
tapasztalata. A stratégiai terv bemu-
tatása nem újdonság számára, mert 

a 2016-os versenyvizsgán is kellett 
egy ilyen terv. A számítógépes isme-
retei megvannak, az iskolai helyzet-
megoldásban pedig szintén van ta-
pasztalata, mert a Bolyai iskolában 
az utóbbi négy évben rengeteg ilyen 
valós helyzet merült fel: kezdve a 
katolikus iskola hozzácsatolásával, 
aztán nekik kellett létrehozniuk a 
katolikus iskolát, majd a járvány-
nyal járó helyzetek kezelése, most 
pedig az iskola felújítása is ilyen 
helyzetek elé állítja a vezetőséget. 
De mint minden lélekkel rendelke-
ző emberben, benne is van 
egy vizsgadrukk, hiszen ki 
kell állni egy bizottság elé, 
és egy órán keresztül kell 
előttük tevékenykedni – tet-
te hozzá. Nem jelentkezett 
senki más a Bolyai gimná-
zium vezetői állásaira, így 
nagy valószínűséggel Hajdú 
Zoltán fogja elnyerni a tisztséget, de 
amikor sikeresen lejár a vizsga, ak-
kor a tanári karral, szülők és diákok 
képviselőivel le fog ülni beszélgetni, 
és ha továbbra is biztatást kap, hogy 
vállalja az igazgatói állást, akkor 
vállalja, ha nem, akkor marad az 
igazgatóhelyettesi állásnál – osz-
totta meg terveit a Székelyhonnal 
Hajdú Zoltán. Az üresen maradó 
állásokra januárban kinevez majd 
valakit a tanfelügyelőség. A sikeres 
pályázók még karácsony előtt, de-
cember 20–22. között megkapják a 
kinevezési határozatokat, 2022. ja-
nuár 10-ei hatállyal.

Egy órára szabták az igazgatói versenyvizsga szóbelijét
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• A héten elkezdődött az iskolaigazgatók versenyvizsgájának egy újabb szakasza: 
november 15-e és december 8-a között egy-egy öttagú bizottság szóbeli interjú 
keretében méri fel a jelentkezők iskolamenedzsmenti készségeit. Iskolafejlesztési 
tervet kell bemutatni, a számítógépes ismereteiket is felmérik, és a problémamegol-
dó készségeiket is be kell mutatniuk egy gyakorlatias feladat során.

A z intézkedés több, mint egy egy-
szerű tantárgy bevezetése az 

iskolai kerettantervbe: erkölcsi fejlő-
désünk, közösségi lelkiismeretünk 
története, tükre – nyilatkozta Novák 
Csaba Zoltán, a szenátus tanügyi 
szakbizottságának RMDSZ-es alelnö-
ke, miután a parlament elfogadta „A 
zsidók története. A holokauszt” című 
új tantárgy bevezetését.

A középiskolai és szakoktatási 
keretterv közös törzsének részeként 
a 2023–2024-es tanévtől kezdődően 
bevezetik Romániában „A zsidók tör-
ténete. A holokauszt” című új tantár-
gyat. Az erről szóló törvénytervezetet 
döntő kamaraként hétfőn fogadta el a 
kétkamarás bukaresti parlament sze-
nátusa, hatályba lépéséhez már csak 
az államfő aláírására van szükség. 
Az új tantárgyra vonatkozó tantervet, 
tankönyveket és módszertant az okta-
tási minisztérium fogja kidolgozni az 
Elie Wiesel Nemzeti Holokausztkutató 
Intézettel és a holokausztmúzeum tisz-
teletbeli tanácsának tagjaival közösen 
– számolt be az MTI. Az oktatási ke-

rettörvény módosításánál – a nemzeti 
kisebbségi frakció és több román párt 
képviselői mellett – az RMDSZ is kez-
deményezőként vállalt szerepet. „A 
jelen intézkedés több, mint egy egy-
szerű tantárgy bevezetése az iskolai 
kerettantervbe: erkölcsi fejlődésünk, 
közösségi lelkiismeretünk története, 
tükre. A világjárvány okozta válság 
pillanataiban is tapasztaljuk, hogy 
kellő tudás és felvilágosítás hiányában 
a társadalom félelemmel és bizony-
talansággal reagál, ez pedig gyakran 
okoz feszültséget és káoszt. Célunk, 
hogy nemet mondjunk a félelemből 
és tudatlanságból táplálkozó mani-
pulációra, ordas eszmékre. Remélem, 
hogy ez a határozat csak egy lépés 
lesz afelé, hogy felhívjuk a fi gyelmet a 
különböző nemzeti kisebbségek vagy 
a többségi csoportok szenvedéseire, 
érzékenységére” – idézte Novák Csaba 
Zoltánnak, a szenátusi tanügyi bizott-
ság RMDSZ-es alelnökének parlamenti 
felszólalását a szövetség hírlevele. A 
törvénykezdeményezést 107 szava-
zattal 13 ellenében hétfőn fogadta el 

a szenátus. A tervezetet csaknem két 
héttel korábban a képviselőház ha-
sonló szavazataránnyal fogadta el. 

Késői beismerés

A román állam csak a kétezres évek 
elején, az ország NATO-csatlakozása 
előtt, amerikai nyomásra ismerte el, 
hogy a Ion Antonescu vezette kor-
mány felelős volt több mint 
negyedmillió zsidó megölé-
séért az 1941–44-es időszak-
ban. A bukaresti vezetők ko-
rábban tagadták a romániai 
holokausztot, és kizárólag 
Magyarország felelősségét 
hangoztatták az észak-erdé-
lyi területekről deportált zsidók vo-
natkozásában. A holokausztot túlélő 
romániai zsidók túlnyomó része a 
kommunizmus és főleg a Ceaușes-
cu-diktatúra idején, illetve közvetle-
nül utána kivándorolt, és a legutóbbi 
népszámláláson már kevesebb mint 
négyezren vallották magukat zsidó-
nak az országban.

Tantárgy lesz a holokauszt Romániában
A Prisma fotóklub jubileumi tárlata
Csíkszeredában, a Megyeháza Galériában nyitják meg november 

19-én 18 órától a csíkszeredai Prisma fotóklub jubileumi kiállítását. 

Megnyitóbeszédet mond Sarány István újságíró, a tárlat november 

19. és december 1. között látogatható. A 35 éves Prisma fotóklub idén 

rendhagyó tárlattal jelentkezett: az elmúlt öt év fotóiból készült szabad 

témájú válogatás tükrözi a klub tagjainak változatos érdeklődési körét, 

képalkotó technikáját és színvilágát is. A belépés az érvényben lévő 

jogszabályok szerint, a védettségi igazolvány felmutatásával történik.

A Csíki Kamarazenekar hangversenye
November 21-én, vasárnap 18 órától Csíkszeredában, a Csíki Moziban 

ad hangversenyt a Csíki Kamarazenekar. Szólista Makszim Fernan-

dez Samodajev, koncertmester Veress Csaba. Műsoron Bartók Béla: 

Tíz népdal a gyermekeknek című sorozatból, Vaks Pēteris: Klātbūtne 

(‚Presence’) for Cello and String Orchestra, Leós Janaček: Suite for 

String Orchestra. A belépőjegyeket a Csíki Mozi jegypénztárában lehet 

megvásárolni. 

Elmarad az előadás
Tóth Boglárka Középkori csíki templom-tetőszerkezetek című, 

november 19-ére, péntekre Csíkszeredába meghirdetett előadása a 

járványhelyzettel kapcsolatos szigorú szabályozásokra való tekin-

tettel elmarad. Az előadást egy későbbi és kedvezőbb időpontban 

mindenképp szeretnék megtartani. 
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