
2013. július 20., szombat; Ma Illés napja van

KERESÉS A CIKKEKBEN REGISZTRÁCIÓ

BELÉPÉS

KEDVENC LAP

KEZDŐLAP

FŐOLDAL AKTUÁLIS VILÁG SPORT MAGAZIN MŰVELŐDÉS FALUSZERTE FOTÓ VIDEÓ APRÓ WEBÁRUHÁZ SZÓRAKOZÁS

AKTUÁLIS  /  MAROSSZÉK

Szász Cs. Emese | 2013.07.18. [12:32] | Utolsó módosítás: 2013.07.18. [12:41]

0 TweetTweet 0 Tetszik

Játékos a tanítás, de magas a mérce

Ötven hely várja a jelentkezőket a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és

Neveléstudományok kar marosvásárhelyi kirendeltségén. Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

szakon 17 államilag támogatott és 33 fizetéses hely van, amelyekre felvételi vizsgát is szerveznek. A

felvételnél 75 százalékban az érettségi átlag számít, 25 százalékban pedig az anyanyelvi és alapvető

matematikai kompetenciákat mérő teszt eredménye.

A marosvásárhelyi kirendeltség vezetője, Kádár Annamária elmondta, nemcsak Maros megyéből

érkeznek diákok az intézménybe, hanem sokan jönnek Hargita megyéből is. „Szeretik a diákok a

képzésünket, mert nagyon gyakorlatközpontú oktatás folyik nálunk. Nem csak a naprakész elméletet

adjuk át a hallgatóknak, folyamatos párbeszéd is zajlik a tanárok és diákok között. Egymástól

tanulunk, játékok során, élet közeli helyzetekben szereznek tapasztalatot a hallgatók” – fogalmazott

Kádár Annamária. Hozzátette: magas a mérce az intézményben, azokat a diákokat várják, akik

tényleg tanulni akarnak. Az egyetem különlegessége ugyanakkor, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a

hallgatók személyiségfejlesztésére. „A pedagógus saját személyiségén keresztül dolgozik, ezért is

tartjuk fontosnak, hogy a diákjaink megismerjék önmagukat” – fogalmazott az intézmény vezetője.

A beiratkozás július 20-áig tart az intézmény Köztársaság (Republicii) tér 38. szám alatti helyszínén. A

felvételi vizsgára július 22-én  kerül sor.
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Magas a mérce a leendő pedagógusok válogatása során

Zajlik a beiratkozás a leendő tanítók számára is, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem

marosvásárhelyi kirendeltségén felvételizniük is kell a jelentkezőknek. Magas a mérce –

elvégre a leendő generációt tanítják majd az intézmény végzettjei.
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KOMMENT

Név E-mail

Hozzászólás szövege

Biztonsági kód

Elfogadom a mércét KÜLDÉS

1  Hozzászólások sorrendjének megfordítása

1

További cikkek a kategóriában

Da Vinci találmányaival ismerkedtek a gyerekek

Megnyirbált, késéssel utalt támogatás

Több mint száz erdélyi településen vonulnak utcára

Akadálypálya a Színház mögötti parkolóban

Lemondtak a főtéri turkálók elköltöztetéséről

Nem gondoskodnak a kastélyról, de visszaadni sem akarják

Meghibásodott kémény okozott lakástüzet

Jó hírek Szidike állapotáról

Tehetséggondozás már a kezdetektől

Veszélyben a magyar osztályok

FRISS /  / 

Da Vinci találmányaival ismerkedtek a gyerekek
17:08 [2013.07.18.]

Megnyirbált, késéssel utalt támogatás
15:35 [2013.07.18.]

Több mint száz erdélyi településen vonulnak utcára
15:22 [2013.07.18.]

Akadálypálya a Színház mögötti parkolóban
15:14 [2013.07.18.]

Lemondtak a főtéri turkálók elköltöztetéséről
15:09 [2013.07.18.]

Nem gondoskodnak a kastélyról, de visszaadni sem
akarják
14:40 [2013.07.18.]

Meghibásodott kémény okozott lakástüzet
14:23 [2013.07.18.]

Jó hírek Szidike állapotáról
13:33 [2013.07.18.]

WEBÁRUHÁZ

Căutăm 1000 de oameni
hr.rmgc.ro

Pentru proiectul Roșia Montană
Trimite CV-ul, înscrie-te!

1. jol vagy? 2013.07.18., csütörtök [21:55]

nagy igeny csufsag berezes amibol munkaeszkozt is kell venni es hazafias munkat vegezni
vizsgafelugyelt

VÁLASZ

dr. Lenkei Gábor: Miért van
szükségük ...
Könyvek – Életmód, egészség
25,00 lej

Székely zászló

Székely termékek – Zászlók,
címerek
45,00 lej

Disney hercegnők-Fekete
Péter kártyajáték
Könyvek – Gyermek- és ifjúsági
– Társasjátékok

Bálint László: Évtizedeim a
titkosszolgálatnál ...
Könyvek – Történelem
39,00 lej
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