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Öt évvel ezelőtt, 2015-ben bocsá-
totta ki Sorin Cîmpeanu akkori 
oktatási miniszter azt a rende-

letet, amely kimondta, hogy az érettsé-
gizők dolgozatait nem ugyanazokban 
a megyékben javítják ki, ahol azokat 
írták, hanem átviszik más megyékbe, 
és az ottani pedagógusok értékelik a 
vizsgázók teljesítményét. A módosítás 
már abban az évben, kevéssel az érett-
ségi előtt érvénybe is lépett, és számos 
kérdést vetett fel. A magyar nyelvű 
dolgozatok helyzetét és a megyék la-
kosságának méretbeli különbségét 
például azóta sem veszik fi gyelembe, 
így történhet meg, hogy a székelyföldi 
megyékből gyakran olyan megyékbe 
küldik javításra a dolgozatokat, ahol 
nincs elegendő számú magyarul értő 
tanár. Ezért aztán nemcsak a dolgoza-
tokat utaztatják egyik megyéből a má-
sikba, hanem a tanárokat is. Bogács 
Nóra és Vermesser Levente Hargita 
megyei magyar szakos tanárok pél-
dául idén a több mint 250 kilométerre 
lévő Botoşani-ba utaztak, hogy Mára-
maros megyei diákok megóvott dolgo-
zatait javítsák.

Nagyfokú bizalmatlanság

A két pedagógus lapunk megke-
resésére rámutatott a rendszer 

hibáira és hiányosságaira. Mint 
Bogács Nóra elöljáróban elmondta, 
az érthető és elfogadható, hogy ne 
a saját tanára javítsa egy diák dol-
gozatát. Az viszont, hogy nem elég-
séges az, hogy egy megyén belül a 
különböző körzetek között cserélik 
ki a dolgozatokat, egy olyan magas 
fokú bizalmatlanságról árulkodik, 
amelynek az a fura üzenete, hogy 
saját megyéjében minden tanár 
rosszul javít, esetleg csal, máshol 
viszont nem. Ezt a bizalmatlan-
ságot bosszantónak, bántónak és 
megalázónak nevezte a magyar 
szakos tanárnő. A gondolatmenet-
hez kapcsolódva Vermesser Leven-
te arra is kitért, hogy az üzenetén 
túl a kivitelezéssel is hatalmas 
problémák vannak, mivel gyakran 
küldik olyan megyékbe a magyar 
diákok dolgozatait, ahol nincs 
elegendő magyarul értő tanár. 
„Idén például az érettségi vizsga 
első szakaszában Szeben megyébe 
küldték a Kovászna megyei dolgo-
zatokat, majd onnan kérték a Har-
gita megyei kollégákat, hogy javít-
sák ki azokat. Az óvási időszakban 
pedig a Hargita megyei tanárok 
Botoşani-ba utaztak, egy logika-
tanár például egyetlen dolgozat 
miatt utazott több mint 250 kilo-
métert. Nem arról van szó, hogy a 
munkát nem akarjuk elvégezni, de 
ez az észszerűtlenség és bizalmat-
lanság felháborító, ráadásul anya-

gilag is pazarlást jelent az ország-
nak” – mutattak rá a pedagógusok. 
Hozzátették: sokkal jobb lenne, ha 
fi gyelnének a megyék méretére és 
a földrajzi távolságra is, és például 
szomszédos megyékbe küldenék a 
dolgozatokat, a három székelyföldi 
megye – Maros, Hargita és Kovász-
na – diákjainak dolgozatait pedig 
egymás között cserélnék ki.

A minisztérium nem segít

A minisztérium ráadásul a csere után 
nem segít a folyamat lebonyolításá-
ban, hanem a tanfelügyelőségek-
nek kell megoldaniuk, hogy legyen 
elegendő tanár a kapott dolgozatok 
kijavításához. „Meg kell jegyezni, 
senki nem kötelez arra, hogy utaz-
zunk. Viszont mivel tudjuk, hogy ha 
nem vállaljuk, akkor magyar gyere-
kek dolgozatait nem lesz, aki kija-
vítsa, ez egy olyan érzelmi tényező, 
amelyet nem tudunk fi gyelmen kívül 
hagyni. Ki járna rosszul, ha mi, taná-
rok megtagadnánk ezt az utaztatást? 
Hát csakis a gyerekek. Az elhivatott 
tanárokra ezzel lehet leginkább hat-
ni” – hangsúlyozta Bogács Nóra, 
majd arra is kitért, hogy a javítótaná-
rokat fi zetik ugyan a dolgozatszám 
alapján, de kevés javítandó esetén 
nevetséges ez az összeg, és ha valaki 
csak néhány dolgozatért utazik, a vé-
gén még ő fi zet rá az ott-tartózkodása 
alatt adódó költségek miatt.

Kamerák előtt, víz nélkül

A tanárok továbbá rámutattak: 
egyébként sem volna lehetőség 
csalásra vagy visszaélésre, mivel a 
dolgozatok javításának menete ezt 
megakadályozza, a diákok neve tit-
kosított, a javítók csak sorszámuk 
alapján azonosítják a dolgozatokat. 
„Ez a procedúra azért is embertelen, 
mert sokszor hajnalban indulunk, 
hosszú órákon át utazunk, majd érke-
zés után idén azzal szembesültünk, 
hogy még vizet sem biztosítottak. 
Nem az erre költendő összeg jelent 
problémát, hanem az, hogy 
egy idegen városban nekünk 
kell elmenni vizet vásárolni; 
ha enni akarunk, azt is ma-
gunknak kell megoldanunk. 
A jelenlegi járványhelyzet-
ben ráadásul az utazás és a 
vásárlás még bonyolultabb 
és kockázatosabb, mint más 
években” – nehezményezték. 
Az eljárás részleteivel kapcsolatosan 
elmondták, a dolgozatok javítása ka-
mera előtt történik, először kijavítja 
egyik tanár a meghatározott javító-
kulcs szerint, majd ugyanígy egy má-
sik tanár is. Ezt követően összevetik a 
két adott pontszámot egy bizottsági 
személy jelenlétében, és ha nincs 
egy jegynél nagyobb eltérés, akkor a 
kettő átlagából megszületik a végső 
minősítés. Ha a két adott pontszám 
között egy jegynél nagyobb a különb-
ség, mindkét tanár újra átnézni a dol-
gozatot, és ha mindketten kitartanak 
az eredeti minősítésük mellett, akkor 
egy másik bizottság is kijavítja a dol-
gozatot. Erre azonban tapasztalataik 
szerint ritkán kerül sor.

Nem bíznak a tanárokban?
Észszerűtlenség jellemzi az érettségi dolgozatok javításának menetét

Az írásbeli vizsgák menetét 
szigorították idén a járványhelyzet 
miatt, az érettségi dolgozatok 
javítása viszont változatlan 
maradt 
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• Bosszantónak, bántónak és megalázónak tartják a Hargita megyei tanárok azt 
az évek óta alkalmazott módszert, amely szerint más megyékbe szállítják és ott 
javítják ki az érettségizők dolgozatait az országban. Emiatt ugyanis a magyar diá-
kok dolgozatai gyakran olyan megyékbe kerülnek, ahol nincs elegendő magyarul 
értő pedagógus, ezért a székelyföldi megyék tanárainak kell több száz kilométert 
utazniuk ezek javításáért.

Gazdaságélénkítés
Európai viszonylatban Romá-
nia hirdette meg a második 
legkisebb gazdaságélénkítő 
programot, annak értéke ugyan-
is a bruttó hazai termék (GDP) 
4,8 százalékára rúg – hívta fel a 
figyelmet egy elemzésben Dan 
Bucșa, az UniCredit Bank Lon-
don Közép- és Kelet-Európáért 
felelős vezető közgazdásza. Az 
utolsó helyezett amúgy Oroszor-
szág a bruttó hazai termék alig 
3,5 százalékával. A dokumen-
tum szerint Németország a 
program dimenziója mellett 
az elfogadás gyorsaságával is 
kitűnik a mezőnyből, a GDP 35 
százalékát meghaladó összeg-
gel járul hozzá az ország direkt 
és indirekt módon a gazdaság 
motorjának felpörgetéséhez. A 
kelet-közép-európai térség or-
szágai közül amúgy a listaveze-
tő Csehország, ahol a GDP 23,5 
százalékának megfelelő pénzt 
szánnak a koronavírus-járvány-
nyal karöltve érkező gazdasági 
válság hatásainak enyhítésére 
és a gazdaság talpra állítására. 
A Hotnews.ro hírportál által 
idézett elemzés elkészítésekor 
a szakember két támogatási for-
mát vett figyelembe. Górcső alá 
vette, hogy az egyes országok 
mekkora közvetlen anyagi ráfor-
dítással segítik az üzleti szférát, 
mekkora adókedvezményeket, 
szubvenciókat, segélyeket adtak 
a zökkenőmentes újraindulás-
hoz. Számolt ugyanakkor az 
olyan közvetett segítségekkel 
is, mint a hitelek és garanciák. 
A közgazdász szerint amúgy 
Románia programja a leginkább 
változatos. „Megpróbál kipipálni 
minden rovatot. A gond viszont 
az, hogy a többiekhez képest 
nagyon kis méretű” – fogalmaz-
ta meg Dan Bucșa. Jó hír a román 
gazdaságra nézve közben, 
hogy az elemzés nem számolt a 
kormány által már bejelentett új 
programmal, amely a nagy-
vállalatokra is kiterjesztené a 
hitelgaranciát.

Utazás 
Magyarországra
Nem tesztelik a magyar hatósá-
gok a sárga vagy vörös jelzésű 
országokból érkező magyar 
állampolgárokat a határon, de 
csak akkor mentesülnek a két-
hetes karantén alól, ha a határra 
érkezés előtti öt napban két – 48 
óra különbséggel elvégzett –
PCR-típusú tesztjük is negatív 
lett. A Magyarországon szerdá-
tól életbe lépő, az eddigieknél 
szigorúbb óvintézkedésekről 
Müller Cecília országos tiszti 
főorvos beszélt. Az illetékes 
annak kapcsán nyilatkozott, 
hogy Magyarország a korona-
vírus-járvány súlyossága szem-
pontjából három – vörös, sárga 
és zöld – kategóriába sorolja az 
államokat, és ennek megfelelő-
en korlátozza az onnan érkezők 
határátlépését. Románia a sárga 
kategóriába tartozik.
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