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A magyar nyelven tanulók 
hasonló arányban szereztek 
érettségi diplomát, mint a teljes 
romániai diákpopuláció, az or-
szágos rangsor első háromszáz 
iskolája/tagozata között tizen-
nyolc magyar iskola/tagozat sze-
repel – többek közt ez derült ki 
az Erdélystat erdélyi statisztikai 
szolgálat friss adataiból.

 » MUNKATÁRSUNKTÓL

A z alacsonyabb sikerességi ráta 
ellenére a magyar nyelven 
tanulók hasonló arányban 

szereztek érettségi diplomát, mint 
a teljes romániai diákpopuláció, 
ugyanis fokozatosan ledolgozzák hát-
rányukat, a gyengébb teljesítményt 
magasabb motivációjuk és kitartásuk 
ellensúlyozza – derül ki az Erdélystat 
erdélyi statisztikai szolgálat által csü-
törtökön nyilvánosságra hozott adat-
sorokból. Az elemzés rangsorolta az 
erdélyi szakközépiskolákat, és azt is 
megtudhatjuk belőle, hogyan állnak 
a magyar tanintézetek országos ösz-
szevetésben.

Diszkriminatív elvárás
A 2020-as érettségi vizsgákon orszá-
gosan 107 213 diák szerzett oklevelet, a 
nyári vizsgaidőszak hivatalos sikeres-
ségi rátája 64,5 százalékos, az őszi pó-
térettségié 34,1 százalékos. A magyar 
nyelven tanulók közül 4518-an vizs-
gáztak eredményesen, a sikerességi 
arányuk 62,1, illetve 32,1 százalékos 
– vont mérleget az Erdélystat. A mos-
tani elemzés újdonsága, hogy a nyári 
és az őszi vizsgaidőszak tanulói szin-
ten összevont eredményeit dolgozza 
fel. Az így kiszámított, a beiratkozók 
számához viszonyított sikerességi 
arány 2020-ban 77,2 százalékos volt 
az aktuális évfolyam nappali tagoza-
tos diákjai körében. A magyarul tanu-
lók esetében 74,9 százalékos, vagyis 
valamivel alacsonyabb, mint az or-
szágos átlag. Az elemzés készítői sze-
rint az alacsonyabb sikerességi ráta 
ellenére a magyar nyelven tanulók 
hasonló arányban szereztek érettségi 
diplomát, mint a teljes romániai diák-
populáció, a sikeresen érettségizők 
körében az arányuk 4,2 százalékos. 
Ennek magyarázata, hogy a magya-
rul érettségizők nagyobb arányban 

iratkoznak be, vesznek részt, illetve 
próbálkoznak ősszel is az érettségi 
vizsgán. A magyar diákok teljesít-
ményének értékelésében az elemzők 
számoltak azzal a diszkriminatív el-
várással is, amely szerint a magyar 
tanulóknak a román anyanyelvűek-
kel azonos követelményű képzésben 
és vizsgán kell részt venniük. Ennek 
a hatásnak a kiszűrésére egy hipo-
tetikus, elméleti számítást végeztek: 
a magyar tanulók esetében is csak 
három vizsgaeredmény (anyanyelv, 
kötelező és választható tantárgy) 
alapján számolták ki az érettségi átla-
got. Így számolva a sikerességi arány 
82,5 százalékra emelkedett, az írás-
beli vizsgákon szerzett osztályzatok 
átlaga 7,16-ról 7,52-re nőtt. Az egyenlő 
vizsgaelvárásokat feltételező elméleti 
modell alapján további 405 magyarul 
tanuló diáknak sikerül(ne) diplomát 
szerezni (a beiratkozók 7,6 százaléká-
nak), ők azok, akik kizárólag a román 
nyelv és irodalom vizsga miatt buk-
nak meg. A sikerességi arányok jelen-
tősen eltérnek szakok szerint – mutat 
rá az Erdélystat elemzése. Az elméleti 
képzésben a sikerességi arány 88, a 
hivatási (vokacionális) képzésben 76, 
a szakközépiskolai képzésben pedig 
44 százalékos volt a magyarul tanuló, 
nappali tagozatos diákok körében.

Meglepetések 
az iskolák rangsorában
Az Erdélystat immár második alka-
lommal tette közzé a magyar tan-
nyelvű osztályokkal működő középis-

kolák rangsorát, így lehetőség adódik 
összevetni, hogy mely iskolák pozíci-
ója javult, illetve romlott 2019 és 2020 
között. Az első öt helyezett esetében 
is átrendeződés tapasztalható, a ko-
lozsvári János Zsigmond Unitárius 
Kollégium két helyet javítva vette át 
a listavezetést, a második helyezett, 
a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kol-
légium szintén két pozícióval került 
előbbre. A harmadik helyen lévő ma-
rosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázi-
um két pozíciót rontott a 2019-es ered-
ményekhez képest, illetve a negyedik 
helyre került zilahi Silvania Főgimná-
zium magyar tagozata, amely előző 
évben a második helyen állt. A mosta-

NEM TELJESÍTENEK GYENGÉBBEN AZ ÉRETTSÉGIN A MAGYAR DIÁKOK TÖBBSÉGI TÁRSAIKNÁL, DE SOKAN BUKNAK ROMÁNBÓL 

Jobb az eredmény románvizsga nélkül

A magyar diákoknak a román anyanyelvűekkel azonos követelményű vizsgán kell részt venniük
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ni adatok arra is lehetőséget adtak, 
hogy a statisztikai szolgálat munka-
társai országos rangértékeket szá-
mítsanak az összevont nyári és őszi 
vizsgaidőszak alapján a nem ma-
gyar tagozatok esetében is. Ahhoz, 
hogy a magyar iskolák/tagozatok 
a nem magyar (alapvetően román 
tannyelvű) iskolákkal/tagozatokkal 
összehasonlíthatók legyenek, a sike-
rességi arányt és az átlagot kiszámí-
tották minden romániai középiskola 
esetében. Az országos rangsor első 
háromszáz iskolája/tagozata között 
tizennyolc magyar iskola/tagozat 
van, az első százba a kolozsvári Já-
nos Zsigmond Unitárius Kollégium 
(21.), a sepsiszentgyörgyi Székely 
Mikó Kollégium (83.), a marosvá-
sárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium 
(88.), illetve a zilahi Silvania Főgim-
názium magyar tagozata (95.) került 
be. A 300-as topban még a besztercei 
Andrei Mureșanu Főgimnázium ma-
gyar tagozatát (109.), a csíkszeredai 
Márton Áron Főgimnáziumot (139.), 
a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen 
Gimnáziumot (173.), a kolozsvári 
Apáczai Csere János Gimnáziumot 
(181.), a szintén kolozsvári Reformá-
tus Kollégiumot (218.), csíkszeredai 
Segítő Mária Római Katolikus Gim-
náziumot (257.) is ott találjuk. Fon-
tos kiemelni, hogy egyetlen nagyvá-
radi magyar tannyelvű gimnázium 
vagy magyar tagozat sincs az ország 
300 legjobb eredményt felmutató 
középiskolája között, és a szórvány-
központnak számító Temesvár és 
Arad sem került be a rangsorba.

 » A magyarul 
érettségizők na-
gyobb arányban 
iratkoznak be, 
vesznek részt, 
illetve próbál-
koznak ősszel 
is az érettségi 
vizsgán, mint a 
teljes romániai 
diákpopuláció.

Ismét elmaradnak a félévi dolgozatok

A második félévben sem írnak dolgozatot a diákok, mivel közel egymillióan még mindig – 
vagy ismét – online tanulnak. Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter szerint vitatható a dolgozat-
írás relevanciája, főként amíg a romániai oktatási rendszernek nincsenek biztonságos online 
értékelési és vizsgaplatformjai. Ferencz-Salamon Alpár, a Romániai Magyar Pedagógusszö-
vetség (RMPSZ) szakmai alelnöke elmondta, annak ellenére van súlya a virtuális felmérésnek 
is, hogy nem ellenőrizhető teljes mértékben. Úgy véli, egyébként sem lenne jogos, és nem is 
lenne egyensúlyban a gyerek teljesítményének felmérése, ha az első félévben kimarad a dol-
gozatírás, most meg íratnának és beszámolnák az átlagba a dolgozatjegyet. „A dolgozatírás 
egyébként sem az egyedüli összegző értékelési forma, ami felteszi az i-re a pontot a gyerek 
képességeinek a felmérésében. Ennél hasznosabb az év eleji vagy az félév közbeni felmé-
rés” – fogalmazta meg az RMPSZ szakmai alelnöke. Mint elmondta, úgy is lehet összegző 
felmérést készíteni, és valószínűleg fognak is a pedagógusok, hogy nem a megszokott képlet 
szerint számolják ki a gyerek médiáját, vagyis nem dolgozatjegyként írják be az értékelést. Az 
online oktatásban részt vevő diákok megfelelő felmérése nagymértékben múlik azon, hogy 
egy pedagógusnak hogyan sikerült kialakítania a mérés azon formáit, amely a gyerek telje-
sítményével összevethető. Ferencz-Salamon Alpár szerint az értékelés összefügg az oktatási 
folyamattal, vagyis ha az év közbeni visszacsatolás szerint a diákok még nem értik teljesen az 
anyagot, akkor a pedagógusnak vissza kell térnie rá. (Hajnal Csilla)




