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Nemhogy csökkenne, tovább nő az is-
kolaelhagyás egy elemzés szerint, ami 
arra is ráirányítja a fi gyelmet, hogy 
erdélyi megyékben a legrosszabb a 
helyzet. A lapunknak nyilatkozó szak-
ember szerint az adatok nem releván-
sak, még az iskolaelhagyás fogalma 
sincs pontosan meghatározva.

 »  BÍRÓ BLANKA

E rdélyben a legmagasabb, Havasal-
földön a legalacsonyabb az iskolael-
hagyás mértéke – állapította meg az 

Edupedu.ro oktatási szakportál az Orszá-
gos Statisztikai Intézet (INS) 2018-as adatait 
elemezve. Az országban a legmagasabb is-
kolaelhagyást 2018-ban a központi fejlesz-
tési régióban – Fehér, Brassó, Kovászna, 
Hargita, Maros és Szeben megye – mérték, 
ahol vidéken 5,3 százalékos, városon 3,7 
százalékos a lemorzsolódás. Az ellenkező 
véglet Havasalföld, hiszen a Dél-Munténia 
fejlesztési régióban ez az adat vidéken 1,6 
százalék, városokon 2,3 százalék. Az okta-
tási szakportál elemzése szerint az iskola-
elhagyás 0,1 százalékponttal növekedett 
egy év alatt az elemi és az általános iskola 
szintjén, az elméleti középiskolákban és a 
szakoktatásban stagnált, míg az egyeteme-
ken és mesterképzőben 0,8 százalékponttal 
csökkent.  Az Edupedu.ro szerint a tan-
év elején beírt, majd a tanév végén még a 
rendszerben levő diákok száma közötti kü-
lönbség minősül iskolaelhagyásnak.

Az Európai Bizottság jelentésére hivatkoz-
va kifejtik, az iskolaelhagyás munkanélküli-
séget, szegénységet, sőt egészségügyi prob-
lémákat generál. A brüsszeli testület szerint 
a diákok különböző okok miatt hagyják abba 
a tanulmányaikat, ezek között a leggyako-
ribb a személyes vagy családi problémák, 
tanulási nehézség, hátrányos társadalmi és 
gazdasági helyzet. Ugyanakkor hozzájárul-
hat az oktatási rendszer működése, a tanin-
tézetekben levő hangulat, a pedagógusok 
és a diákok közötti kapcsolat. Az iskolael-
hagyásnak hosszú távon a társadalom fejlő-
désére és a gazdasági növekedésre is hatása 
van. Elemzők szerint akik idő előtt kima-
radnak az iskolából, kevésbé vesznek részt 
a demokratikus folyamatokban. A jelenség 
negatívan befolyásolja az innovációt  is, hi-
szen a gazdaság egyre inkább a szakképzett 
munkaerőn alapul, nemcsak a technológiai 
folyamatokban szükség képzett munkások-
ra.  Az EB szerint ha az európai átlag iskola-
elhagyást egy százalékponttal vissza lehetne 
szorítani, az európai gazdaság évente továb-
bi félmillió szakképzett fi atal munkaerővel 
rendelkezhetne.

Nehezen értelmezhető adatok
Az elemzés további nehezen értelmezhető 
adatokat közöl: a központi fejlesztési régió-
ban öt év alatt vidéken egy százalékponttal 
csökkent az iskolaelhagyás, így 2018-ban 
5,2 százalékos volt, közben városokon két 
százalékponttal növekedett, elérve a 3,7 
százalékot. A Dél-Munténia fejlesztési régi-
óban, ahová Argeș, Prahova, Dâmbovița, 

Teleorman, Giurgiu, Ialomița és Călărași me-
gye tartozik, eközben a statisztikai adatok 
szerint öt év alatt jelentős mértékben vissza-
szorult az iskolaelhagyás, jóval alatta van az 
országos átlagnak. Bukarest-Ilfov régióban 
tanul a legtöbb diák, itt viszonylag alacsony 
a lemorzsolódás – 2 százalék városon, 2,2 
százalék vidéken –, és egyik évről a másikra 
nincsenek nagy kilengések. Az északnyugati 
fejlesztési régióban – Bihar, Beszterce-Na-
szód, Kolozs, Máramaros, Szatmár és Szilágy 
megye – folyamatosan csökkent az évek so-
rán az iskolaelhagyás, 2018-ban 2,1 százalé-
kos volt vidéken, 3,7 százalék a városokban. 
Az északkeleti régióban, vagyis  a történelmi 
Moldva egy részét magában foglaló térség-
ben városon 3, míg vidéken 6 százalékos a 
mutató.  A délkeleti és délnyugati régiókban 
jelentős csökkenést mutattak ki.  A nyugati 
régióban, ahová Arad, Krassó-Szörény, Hu-
nyad és Temes megye tartozik, öt év alatt 109 
ezer középiskolás diák morzsolódott le, ezek 
15 és 18 év közötti fi atalok, akik nem fejezték 
be a tanulmányaikat.

Folyamatos mozgás a rendszerben
Harminc év alatt nem sikerült Romániában 
pontosan tisztázni az iskolaelhagyás fogal-
mát, és országos szinten egységes mérési 
módszert kidolgozni – értékelt a Krónika 
megkeresésére Kiss Imre Kovászna megyei 
főtanfelügyelő, akit az adatok értelmezésé-
re kértünk. Kifejtette, folyamatos mozgások 
vannak az oktatási rendszerben, az elemi 
és általános iskolában előfordul, hogy a 
szülők szeptemberben beíratják a kisdiákot  

iskolába, majd néhány hét után elmennek 
dolgozni külföldre, és viszik magukkal a 
gyereket. Tanév végén a sok hiányzás miatt 
osztályismétlőre bukik, ám ha ez évekig is-
métlődik, már nem tudják visszaírni elemi-
be, mert egy 14 éves gyerek nem járhat első 
osztályba. Ilyenkor marad a második esély 
nevű, felnőtteknek szóló oktatási program. 
Kiss Imre rámutatott, a szakiskolákban van 
lemorzsolódás, azok a fi atalok, akik csak 
„bukdácsolnak” egyik évből a másikba, ha 
akad pénzkereseti lehetőség, munkába áll-
nak. Kiss Imre szerint külön kellene mérni 
a jelenséget általános és középiskolában, 
ugyanakkor pontos és egységes módszer kel-
lene a követésre. A főtanfelügyelő hangsú-
lyozta, Kovászna megyében például minden 
gyereket név szerint ismernek és követnek, 
pontosan tudják, hogy milyen okból nem 
jár már iskolába, például rábízták a juhok 
őrzését, vagy időközben férjhez ment. „Ha a 
megyék egy részében be sem veszik az ilyen 
eseteket a nyilvántartásba, akkor nem jelen-
nek meg az iskolaelhagyásnál” – irányította 
rá a fi gyelmünket Kiss Imre. Hangsúlyozta, 
Háromszéken például lelkiismeretesen beír-
nak minden hiányzást, vállalva, hogy emiatt 
élen járnak az erre vonatkozó statisztikák-
ban.  „Ez egy rendkívüli bonyolult folyamat, 
a számok nem relevánsak, mi egyenként 
megkínlódunk minden gyerekkel, próbáljuk 
benntartani a rendszerben, mások a szá-
mokkal játszanak” – mutatott rá Kiss Imre. 
Meglátása szerint az iskolaelhagyást konk-
rétan a nyolcadik osztályból kilencedik osz-
tályba történő beírásnál lehetne mérni.

ERDÉLYBEN A LEGROSSZABB A HELYZET – HARMINC ÉV ALATT NEM SIKERÜLT KIDOLGOZNI EGYSÉGES MÓDSZERTANT ROMÁNIÁBAN

„Mérhetetlen” az iskolaelhagyás mértéke

Újra magyarellenes 
tévét bírságoltak

Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) 
20 000 lejes bírságot rótt ki a Realitatea 

Plus csatornára, többek között a Mikó Imre 
Jogvédelmi Szolgálat panasza alapján, a 
Hatalmi játszmák (Jocuri de putere) című, 
május 18-ai és 25-ei adásaiban elhangzottak 
miatt. Az ok többek között, hogy Oreste 
Teodorescu műsorvezető úgy fogalmazott, 
hogy az RMDSZ olyan pusztító, mint a koro-
navírus, célja a román nemzet gyengítése. 
Marius Pașcan, a Népi Mozgalom Párt(PMP) 
politikusa pedig arról beszélt, a magyarlak-
ta megyékben a fő cél a románok elűzése 
és az egységes román állam gyengítése. Az 
adásokban valótlanul mutatták be ugyan-
akkor a Magyarországon elő nemzeti ki-
sebbségek helyzetét. Elhangzott továbbá: az 
1990-es marosvásárhelyi események idején 
tízezer magyarországi érkezett Marosvásár-
helyre, az egész várost magyar lobogókkal 
díszítették fel, ezért alakultak így a történel-
mi események. (B. K. B.)

Visszatértek a hívők
a templomokba

Megnyíltak a templomok: az erdélyi 
magyar történelmi egyházak éltek a 
járványhelyzetben hozott korlátozá-
sok újabb lazításának lehetőségével, 
és vasárnap ismét beltéri istentiszte-
leteket, miséket tartottak (képünkön 
Fazekas Zsolt református parókus 
lelkipásztor hirdet igét az első beltéri 
istentiszteleten a kolozsvári Farkas 
utcai templomban). A kormány június 
16-án arról is döntött, hogy a temp-
lomok belsejében is engedélyezik az 
istentiszteleteket, miséket, a részt-
vevők számát azonban az alapterület 
függvényében korlátozták, a hívők 
szigorú járványügyi szabályok betartá-
sával térhettek vissza a templomokba. 
A koronavírus-járvány okán elrendelt 
korlátozások miatt eddig istentiszte-
letekre csak a szabadban gyűlhettek 
össze a hívek.
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