
2 AKTUÁLISUdvarhelyi Híradó  2018. július 11., szerda

0266-218361
Észrevételét, panaszait, megjegy zé seit 

a szerkesztõk fogadják hétfőtől csütörtökig 8–20,  
pénteken 8–16, vasárnap 14–20 óra között.

535600, Székelyudvarhely,
Szentimre u. 17. sz.
Telefon: 0266–218 361
E-mail: uh@udvarhelyi-hirado.ro
                marketing@udvarhelyi-hirado.ro
                hirdetes@udvarhelyi-hirado.ro
                terjesztes@udvarhelyi-hirado.ro
Fax: 0266–218 340

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
Az Udvarhelyi Híradóra előfizethet 

lapkihordóinknál és a szerkesztőségben. 
Ha a szerkesztőség telefonszámát, 

a 0266–218361-et tárcsázza, 
és bemondja pontos címét, 

lapkihordóink felkeresik Önt otthonában, 
náluk megrendelheti lapunkat. 
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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül 
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztõségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok 
közlésérõl dönt sön.
Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza.
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FIZESSEN ELŐ MOST!

1 hónap 25 lej

3 hónap 70 lej

6 hónap 140 lej

12 hónap 280 lej

Nem alaptalan a Há-

romszéken érettségi-

ző magyar diákok és 

tanáraik felháborodása, 

miután román nyelv és 

irodalomból írt dolgo-

zataikat lepontozták a 

marosvásárhelyi taná-

rok. Sokan egy hétig 

sírtak, mert azt hitték, 

megbuktak román-

ból. Olyan diákokat 

értékeltek 2-esre vagy 

3-asra románból, akik 

a többi tantárgyból 

9-es feletti értékelést 

kaptak, négy évig jól 

teljesítettek, sőt a ro-

mán próbaérettségin is 

kitűnően szerepeltek. 

A tömegesen benyújtott óvá-
sok miatt Zilahon újraja-
vított dolgozatok zöméről 

kiderült, hogy azokban sokkal 
kevesebb a hiba, mint amiket 
Marosvásárhelyen találtak a ta-
nárok. Kovászna megyében 209 
román dolgozatot óvtak meg, 
ezek nyolcvan százaléka na-
gyobb jegyet kapott, hatvan szá-
zalék pedig másfél jegynél jobbat. 
Megyeszinten az óvások után 
öt százalékkal nőtt az átmenési 
arány 59,5 százalékról 64,2 szá-
zalékra. Ötvenen mentek át a fel-
lebbezés után, akik korábban 
nem voltak a sikeresen vizsgá-
zók listáján. Kiss Imre Kovászna 
megyei főtanfelügyelő szerint jo-
gos az elégedetlenség, az óvások 
tükrében kimondható: alulér-
tékelték a román dolgozatokat. 
„Történhettek túlkapások, hi-
bák, felelőtlenségek. Három és 
fél, négyjegynyi különbséget ne-
héz megmagyarázni” – fejtette 
ki. Azzal érvelt, hogy a matema-
tika-történelem vizsgacsomag 
esetében 68 esetben növekedett 
a jegy az újrajavítás után, de 
csak egy esetben nagyobb a kü-
lönbség másfél pontnál. „Fel-
lebbezések után ilyen mértékű 
jegynövekedés még soha nem 
volt” – nyomatékosította Kiss Im-
re. Szerinte ilyen esetek minden 
évben, minden megyében előfor-
dulnak, de nem ilyen mértékben. 
Azt is hangsúlyozta, ha bebizo-
nyosodik, hogy a tanár tévedett, 
szankciókra is számíthat, eltilt-
hatják a javítástól.

Mikor várható javulás?

„Nem várható javulás az érett-
ségi eredményekben, amíg a ro-
mániai oktatási rendszer nem 
változik meg mélyrehatóan” – fej-
tette ki kérdésünkre Ferencz-
Salamon Alpár. A csíkszeredai 
oktatási szakember szerint, bár 
a 2017–2018-as tanévben ötödik 
osztálytól bevezették a sajátos, 
román nyelvet oktató tananya-
got, ennek eredménye csak ak-
kor lesz mérhető, amikor ezek a 
diákok befejezik a 12. osztályt. 

„Ilyen beavatkozás után nem le-
het azonnal jó eredményeket 
várni, hiszen több generáció 
vizsgázik még évekig a régi tan-
anyag szerint” – magyarázta. 
Ugyanakkor úgy vélte, szintén 
nem lehet méltányos eredményt 
elérni, ha a szakközépiskolások-
nak emelt szintű érettségi vizs-
gán kell helytállniuk, miközben 
őket ugyanolyan mércével mérik, 
mint az elméleti gimnáziumok 
tanulóit. Továbbá szintén problé-
mának tartja a pedagógusok to-
vábbképzésének hiányát, amely 
országos szintű hiányosság.

Csak a pontosság volt a szempont

A marosvásárhelyi  Rațiu 
Bogdan román szakos tanár sze-
rint ma nem szempont, hogy ki 
milyen nemzetiségű, vagy mi-

lyen anyanyelvű. „Az érettsé-
gi dolgozatokat javító tanárokat 
csak ez érdekelte, a javítókulcsot 
használva értékelték a munká-
kat” – mondta Rațiu, aki tagja az 
érettségi dolgozatokat javító bi-
zottságnak is. A marosvásárhelyi 
Bolyai Farkas Elméleti Líceum-
ban tanító tanár érdeklődésünk-
re elmondta, csak a pontosság, 
a nyelv helyes használata, a he-
lyesírás volt a szempont. Azt, 
hogy az idén többen is elégte-
lent kaptak románból, azzal 
magyarázta, hogy változott a javí-

tókulcs. Erre hivatkozott egyéb-
ként Görbe Péter Hargita megyei 
főtanfelügyelő is, aki szerint az 
óvások utáni jegyeltérések a ro-
mán nyelv és irodalom dolgoza-
tokban annak tudhatók be, hogy 
leíró, elbeszélő jellegű tantárgy 
lévén, a tételeket szubjektíveb-
ben értékelték a javítótanárok. 
„Ilyen nagy jegykülönbségek ed-
dig még nem voltak, ez azt jelen-
ti, hogy tág értelmezhetőségre 
adtak lehetőséget a tételek, na-
gyobb mozgásteret adott a javí-
tókulcs” – vélte a főtanfel ügyelő. 
Ehhez csatlakozott a gyergyó-
szentmiklósi Salamon Ernő Gim-
názium igazgatója is. Lakatos 
Mihály úgy tudja, nem volt egy-
értelmű a javítókulcs, ezért szü-
lethettek ekkora és máshol akár 
még nagyobb különbségek az 
óvások után. Kitért azonban arra 

is, hogy a jelenlegi tantervet kö-
vetve lehetetlenség úgy átadni az 
állam nyelvét a más nemzetiségű 
gyerekeknek, hogy képesek le-
gyenek helyesen kommunikálni.

A románoknak is kihívás volt

Ugyanakkor Bogos Beáta csík-
szeredai román szakos tanár 
szerint azért teljesíthettek idén 
gyengébben a diákok a román 
nyelv és irodalom tantárgyból, 
mert még a román anyanyelvű di-
ákoknak is kihívás volt az első té-
tel kérdéseire válaszolni, hiszen 
egy ismeretlen, a beszélt, hétköz-
napi nyelvtől eltérő szöveget kel-
lett értelmezniük. 

A képet azonban tovább árnyal-
ja, hogy értesüléseink szerint a 
marosvásárhelyi tanárok tudták, 
kiknek a dolgozatait véleménye-
zik, így a magyar diákok szán-
dékos leértékelése továbbra sem 
zárható ki teljességgel. 

Ráadásul Kelemen Emíl iá tól, 
a székelyudvarhelyi Bacz ka-
madarasi Kis Gergely Református 
Kollégium román szakos taná-
rától azt is megtudtuk, hogy a ja-
vítókulcs mozgásteret enged a 
tanárnak, és itt bejön a döntés-
be az illető szubjektivizmusa. 
Például ha magyar anyanyelvű 
tanár javítja a románból írt dol-
gozatot, követni tudja a magyar 
diák gondolatmenetét. Ha azt 
látja, hogy az megértette a fel-
adatot, esetleg ott is pontot ad, 
ahol a román anyanyelvű tanár 
nem, akinek a számára érthe-
tetlen, amit írt a vizsgázó. Ilyen 
módon pedig azt is meg tudja ál-
lapítani, hogy magyar vagy ro-
mán diák dolgozatával van-e 
dolga.

LAPCSALÁDUNK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Szándékosan „húzták meg” az érettségiző magyar diákokat?

Nem alaptalan a felháborodás

Ha magyar anyanyelvű tanár javítja a románból írt dolgozatot, követni tudja a magyar diák gondolatmenetét

Azért teljesíthettek idén gyengébben a diákok a 
román nyelv és irodalom tantárgyból, mert még a 
román anyanyelvű diákoknak is kihívás volt az első 
tétel kérdéseire válaszolni
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