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• Jelentősen meg-
növekedett a magán-
iskolák száma Ro-
mániában az utóbbi 
évtizedben, Hargita 
megyében ezzel 
szemben csak egy 
ilyen jellegű oktatási 
intézmény nyílt meg 
ez idő alatt. A megyei 
magánszektorban ösz-
szesen három óvoda 
és három posztlíceum 
működik még.

Szinte megkétszereződött a 
magániskolák száma Romá-
niában tíz év alatt, 2006 és 

2016 között 378-ról 701-re növeke-
dett a számuk – írta a Ziarul Finan-

ciar című román napilap, az Orszá-
gos Statisztikai Hivatal (Institutul 
Național de Statistică – INS) leg-
frissebb adataira hivatkozva. Ki-
derült, hogy a magánóvodák szá-
ma 194-ről 346-ra nőtt az említett 
tíz év alatt, a magánbölcsődék szá-
ma pedig a nulláról 31-re. Emellett 
az elemi-, az általános-, valamint a 
középiskolai oktatásban is jelentős 
növekedést mértek a magánokta-
tási szektorban. Hangsúlyozandó, 
hogy a kimutatás az egyetem előtti 
oktatást vizsgálja. 

Hargita megyei helyzet

Ezzel szemben Hargita megyé-
ben az említett tíz év alatt csak egy 
ilyen jellegű oktatási intézmény nyi-
totta meg a kapuit, a székelyudvar-
helyi FEG Education egészségügyi 
posztlíceum 2012-ben. Ezzel együtt 
hat magántulajdonban lévő tanin-
tézmény működik a megyében, kö-
zülük ötöt 2006 előtt alapítottak. 
A tanfelügyelőség adatai szerint a 
Hargita megyei magánszektorban 
három óvoda és három posztlíceum 
található, tehát az elemi-, az általá-
nos- és a középiskolai oktatásban 

nincs magániskola. A három óvoda 
közül kettő katonai egységek mellett 
működő magánoktatási intézmény: 
az egyik Székelyudvarhelyen, a má-
sik pedig Gyimesfelsőlokon van, a 
harmadik pedig ugyancsak Székely-
udvarhelyen található, ez a Mallers-
dorfi  Ferences Nővérekhez tartozik, 
így karitatív jellegű óvoda. A posz-
tlíceumok közül kettő Csíkszeredá-

ban működik: a Louis Pasteur és az 
Eugen Nicoară egészségügyi poszt-
líceumok, ezekben gyógyszerészeti 
és általános egészségügyi asszisz-
tenseket képeznek, és érettségi nél-
kül is be lehet iratkozni. 

Állandó állapotok

Bogos Mária tanfelügyelő ér-
deklődésünkre közölte, a Hargita 
megyében működő hat magánis-
kola mindegyike akkreditált, teljes 
jogú részei a megyei iskolaháló-
zatnak. „Már jó ideje aktív iskolák, 
viszont rajtuk kívül nemigen volt 
kezdeményezés a magánoktatási 

szektor bővítését illetően Hargita 
megyében” – mutatott rá a tanfel-
ügyelőség illetékese. Ugyanakkor 
azt is elmondta, a magániskolák 
számának országos szintű növeke-
dése leginkább a nagyvárosokban 

– mint például Bukarest, Kolozsvár 
– érzékelhető, mivel ott nagy igény 
van rájuk, ezek egyfajta „elitkép-
zők” is. Bogos Mária szerint lehet, 
hogy a térségünkben is lenne igény 
magániskolára a kötelező oktatás-
ban, de eddig elmaradt a befekte-
tők ezirányú érdeklődése. Ezek az 
iskolák ugyanakkor tandíjkötele-
sek, miközben az állami oktatási 
intézmények költségvetési és önkor-
mányzati támogatásokból tartják 
fenn magukat, így biztosítva az in-
gyenes oktatáshoz való jogot.

Lesújtó statisztika

Az INS statisztikájából az is ki-
derül, hogy míg országosan szinte 
megduplázódtak a tandíjköteles 
magániskolák, addig az állami 
tanintézmények száma csaknem 
kétezerrel csökkent az említett tíz 
év alatt. 8099 tanintézet műkö-
dött 2006-ban, 2016-ban viszont 
már csak 6309. Bezártak 1467 ál-
lami finanszírozású bölcsődét, 
óvodát és iskolát.

„ Térségünkben is lenne 
igény magániskolára a kö-
telező oktatásban, de ed-
dig elmaradt a befektetők 
ezirányú érdeklődése.

Teret hódítanak a magániskolák
Országos szinten több mint 700, Hargita megyében csak néhány működik

Végzős évfolyam a Louis Pasteur 
Egészségügyi Posztlíceumban. 
Egyike a kevés Hargita megyei 
magántanintézményeknek
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