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Nem számít, hogy ki milyen anyanyelvű, a lényeg, 

hogy helyesen fogalmazzon románul – véleke-

dett a román nyelv és irodalom érettségi dolgoza-

tokat javító marosvásárhelyi bizottság tagja, Raţiu 

Bogdan. A tavalyihoz és az országos átlaghoz ké-

pest is gyengébben szerepeltek idén a magyar diá-

kok az érettségin, oktatási szakértők szerint addig 

nem várható javulás, amíg a mostani rendszer sze-

rint működik az oktatás és az érettségi.

Ma nem szempont, hogy ki 
milyen nemzetiségű, vagy 
milyen anyanyelvű, a lé-

nyeg az, hogy jól tudjon írni, pon-
tosan használja a nyelvet, helye-
sen fogalmazzon. Az érettségi dol-
gozatokat javító tanárokat csak ez 
érdekelte, a javítókulcsot használ-
va értékelték a munkákat, adták a 
jegyeket – mondta a Rațiu Bogdan 
román nyelv és irodalom tanár, a 
javítóbizottság tagja annak kap-
csán, hogy idén a magyar diákok 
gyengén teljesítettek román nyelv 
és irodalomból. Az érettségi dol-
gozatokat más megyébe utaztat-
ták, ott javították, az eredmények 
közzététele után több megyében 
panaszkodtak diákok és tanárok, 
hogy indokolatlanul lepontozták a 
magyar érettségizők teljesítmé-
nyét román nyelv és irodalomból.

Mindenkinek a pontosságra kell 
törekednie

Arra voltunk kíváncsiak, hogy 
vajon a román dolgozatokat ja-
vító tanárok megőrzik-e objek-
tivitásukat, amikor egy magyar 
anyanyelvű diák dolgozatát ja-
vítják, befolyásolja-e őket az, ha 
rájönnek, hogy a tanuló nem ro-
mán nemzetiségű. Rațiu Bogdan, 
a vásárhelyi Bolyai Farkas Elmé-
leti Líceumban is tanító tanár el-
mondta, nem volt annak jelentő-
sége, hogy ki milyen anyanyel-
vű, teljesen semleges volt szá-
mukra az etnikai hovatartozás, a 
pontosságra, a nyelv helyes hasz-
nálatára, a helyesírásra minden-
kinek egyformán kell töreked-
nie, és ezt tartották csak szem-
pontnak a javításkor. Azt, hogy 
az idén többen is elégtelent kap-
tak románból, azzal magyaráz-
ta, hogy változott a javítókulcs, 
de nem mondható szigorúbbnak, 
vagy részrehajlónak a javítóbi-
zottság. „Én is magyar diákokat 
tanítok a Bolyaiban, és én is iz-
gultam az érettségi vizsga mi-
att, átéltem azt a stresszt, amit 
mindenki” – tette hozzá Rațiu 

Bogdan. Az írásbeli érettségin a 
tanuló felírja a nevét a dolgozat 
lapjára, de leragasztja és az azt 
javító tanár nem láthatja, hogy ki-
nek a dolgozatát javítja. Hasonló-
képpen járnak el az óvást köve-
tő újrajavításkor is – magyarázta 
érdeklődésünkre Mátéfi István, 
a Bolyai Gimnázium igazgatója, 
aki elmondta, a tanfelügyelősé-
gen újból leragasztják a neveket, 
illetve az első javítást és az első-
re adott jegyet sem láthatja a kö-
vetkező javítóbizottság, így azok 
is a teljes objektivitás alapján 
osztályozhatnak. „Matematika-
tanárként többször javítottam én 
is vizsgadolgozatot. Arra szoktak 
törekedni, hogy a magyar gyere-
kek dolgozatait lehetőleg magyar 
tanárok javítsák. Ha mégis meg-
történik az, hogy egy-egy magyar 
anyanyelvű tanuló dolgozata ro-
mán tanárhoz kerül, akkor a ro-
mán kollégák segítséget szoktak 
kérni, ha valamit nem értenek” – 
magyarázta az igazgató, aki nem 
tapasztalt soha rosszindulatot 
román kollégái részéről.

Mélyreható változásra van szükség

„Nem várható javulás az érett-
ségi eredményeket illetően, amíg 
a romániai oktatási rendszer-
ben nem megy végbe mélyreható, 
rendszerszerű változás” – mond-
ta Ferencz-Salamon Alpár csík-
szeredai oktatási szakember. Bár 
közel négy százalékkal emelke-
dett a sikeresen érettségiző ro-
mániai magyar diákok aránya az 
óvások elbírálását követően, de 
még így is alacsonyabb az orszá-
gos átlaghoz és a tavalyi vizsga-
eredményhez viszonyítva. Az ok-
tatási minisztérium által hétfőn 
közzétett, az óvások utáni vég-
leges vizsgaeredményeket tük-
röző kimutatásból kiderült, or-
szágos szinten két százalékkal, 
67,7-ről 69,7 százalékra nőtt a si-
keresen érettségizők aránya. A 
tárca kisebbségi oktatásért fe-
lelős államtitkársága közlemé-

nye szerint a 2017–2018-as tan-
év érettségi vizsgájának június-
ban lezajlott írásbeli szakaszá-
ra 6012 magyar anyanyelvű diák 
iratkozott be; ez elmarad az elő-
ző évben részt vett 6292 magyar 
vizsgázó számától. Az idei, óvá-
sok utáni eredmények alapján a 
sikeresen vizsgázó magyar tanu-
lók aránya 60,83 százalékra növe-
kedett (óvások előtt a magyar di-
ákok 56,95 százaléka vizsgázott 
sikeresen, 43 százaléka megbu-
kott az érettségin), ami 8,87 szá-
zalékos lemaradást jelent a 69,7 
százalékos országos átlaghoz vi-
szonyítva. De gyengébbek a ma-
gyar tagozaton tanulók eredmé-
nyei a tavalyi érettségin mutatott 
teljesítményhez képest is, 2017-
ben ugyanis 66,24 százalékuk 
vizsgázott sikeresen, ami az idei 
eredményekhez viszonyítva 5,41 
százalékkal magasabb átlagot je-
lent. A sikeresen vizsgázók ará-
nya a reál szakokon 58,69, míg a 
humán szakokon 68,08 százalé-
kos. A kisebbségi oktatásért fele-
lős államtitkárság összesítéséből 
kiderül, hogy az előző évekhez 
hasonlóan idén is román nyelv 
és irodalomból vizsgáztak a leg-
gyengébben a magyar diákok. A 
tavalyi tanévhez viszonyítva 6,48 
százalékkal csökkent a sikere-
sen vizsgázók aránya, 2017-ben a 
tanulók 76,01 százaléka ért el át-
menő osztályzatot románból. Ma-
gyar nyelv és irodalomból 1,3 szá-
zalékkal csökkent a sikeresen 
vizsgázók aránya a tavalyihoz 
viszonyítva, amikor 97,65 szá-
zalékos volt az átmenési arány. 
Ugyanakkor nehéznek bizonyul-

tak a reál szakos vizsgatantár-
gyak is, mint például a matemati-
ka. Ferencz Salamon Alpár rámu-
tatott, bár a 2017–2018-as tanév-
ben bevezették a sajátos, román 
nyelvet oktató tananyagot ötö-
dik osztálytól, ennek eredményét 
csak akkor fogják tudni mérni, 
amikor ezek a diákok elérik a 12. 
osztályt. „Egy ilyen beavatkozás 
után azonnal elvárni jó eredmé-
nyeket még nem lehet, több gene-
ráció vizsgázik még évekig a régi 
tananyag szerint” – magyarázta. 
Úgy véli, szintén nem lehet méltá-
nyos eredményt elérni, ha a szak-
középiskolásoknak emelt szin-
tű érettségi vizsgán kell helytáll-
niuk, és őket ugyanolyan mércé-
vel mérik, mint az elméleti gim-
náziumok tanulóit. Továbbá szin-
tén problémának tartja a pedagó-
gusok továbbképzésének hiányát, 
amely országos szintű hiányos-
ság. Hozzátette, rendszeresen új 
kerettanterveket, új tananyago-
kat vezetnek be, és elvárják, hogy 
a pedagógus azonnal, gombnyo-
másra megfeleljen az új elvárá-
soknak. „Amikor tanév elején 
változtat a tanügyminisztérium 
teszttípusokat, akkor ez nem re-
form, hanem egy kapkodó, kao-
tikus, a gyermekeket hátrány-
ba helyező intézkedés-sorozat” 
– jegyezte meg. Ferencz-Salamon 
Alpár, aki szerint új tananyagok 
írása nem elegendő egy oktatá-
si reformhoz, hanem azok mód-
szertanába kell bevezetni a pe-
dagógusokat egy egész ciklusra 
kiterjedően, tovább kell képezni 
a humán erőforrást ahhoz, hogy a 
változtatásoknak értelme legyen.

Nem vezet jóra 
a megyék közti „háború”

Annak kapcsán, hogy a román 
vizsga eredményei még gyengéb-
bek lettek, mint a korábbi évek-
ben, és miként vélekedik az óvá-
sok utáni nagy jegykülönbségek-
ről, Ferencz-Salamon Alpár azt 
mondta, nem híve a konspirációs 
elméleteknek, ennek ellenére nem 
tartja kizártnak azt sem, hogy né-
mileg lepontozhatták a diákokat. 
„Volt tanítványaim, akikről tudom, 
hogy jók voltak románból, most az 
érettségin éppen hogy megkapták 
az átmenőt. Nem értem, hogy le-
hetséges az, hogy a jó nyelvérzékű 
gyerek, aki a kisérettségin 8-ast 
írt románból, az érettségin alig éri 
el az 5-ös osztályzatot” – vetette fel 
a szakember. Hozzáfűzte, Maros-
vásárhelyre a dolgozatokat javíta-
ni, azonban egy román anyanyelvű 
javító tanár nem tudja, hogyan ér-
tékelje a kisebbségi diákok dolgo-
zatát, és valószínűleg szigorúbban 
javíthatott. Mátéfi István azt mond-
ta, nem tesz jót a közösségnek, il-
letve a következő generációknak 
sem, ha a megyék, vagy az iskolák 
között „háborút” indítanak. „Mert 
akkor várhatóvá válna, hogy majd 
ha Maros megyei dolgozatokat ja-
vítanak Kovászna megyében, ak-
kor azokat is lepontozzák?” – tet-
te fel a kérdést az igazgató. Mátéfi 
úgy látja, hogy valóban voltak az 
óvások után változások, javulások, 
ami a jegyeket illeti, de nem annyi-
ra túlságosan, hogy erre most va-
lamilyen etnikumszempontú ma-
gyarázatot kelljen keresni.
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