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H A J N A L  C S I L L A

A z Erdélystat csapata először 
2019-ben rangsorolta Er-
dély magyar tannyelvű ta-

gozatait, iskoláit az érettségi vizsga 
átlaga szerint. A rangsorolás mód-
szertani leírásában megjegyzik, 
nem gondolják, hogy az érettségi si-
keressége az egyetlen mutatója egy 
oktatási intézmény minőségének, 
hiszen egy iskola rengeteg egyéb, 
nehezen mérhető és számszerűsít-
hető értéket ad a diákoknak, ame-
lyek függetlenek a tesztek ered-

ményeitől, de a gyermekek 
későbbi életútja, sikeressége 
szempontjából esetleg sok-
kal meghatározóbbak. „En-
nek ellenére fontosnak tar-
tottuk a rangsor elkészítését 

és közlését, mert az ilyen visz-
szajelzések – még ha esetleg pon-
tatlanok is –, ha másként nem, leg-
alább az általuk kiváltott vitákon át 
egy színvonalasabb erdélyi magyar 
közoktatás felé vezethetnek” – írják 
az elemzés szerzői. A rangsor első 
helyezettje idén a kolozsvári János 
Zsigmond Unitárius Kollégium, őt 
követi a sepsiszentgyörgyi Székely 
Mikó Kollégium, harmadik helyen 
áll a marosvásárhelyi Bolyai Far-
kas Gimnázium, negyedik a zilahi 
Silvania Főgimnázium, ötödik a 

besztercei Andrei Mureșanu Főgim-
názium magyar tagozata, hatodik a 
csíkszeredai Márton Áron Főgimná-
zium, hetedik a sepsiszentgyörgyi 
Mikes Kelemen Gimnázium, nyol-
cadik a kolozsvári Apáczai Csere 
János Gimnázium, kilencedik a ko-
lozsvári Református Kollégium, és 
tizedik a csíkszeredai Segítő Mária 
Római Katolikus Gimnázium.

A pozitív hozzáállás is számít

Vannak egyéb mutatók is, amelyek 
az iskolák rangsorát tükrözik, ilyen 
a tanintézet keresettsége, a kilence-
dikbe érkezők utolsó bejutási átla-
ga vagy a továbbtanulás aránya. A 
csíkszeredai Segítő Mária Római Ka-
tolikus Gimnáziumban, ahol évente 
mintegy kilencven diák végez, a 
továbbtanulás aránya 80–90 száza-
lék körül mozog, és azt is próbálják 
követni, hogy hol helyezkednek el 
egyetem után a diákjaik – fogal-
mazta meg a Székelyhonnak Tamás 
Levente, a középiskola igazgatója. 
„Ugyanilyen fontos mutató az is, 
hogy mennyire lehet kialakítani a 
diákokban az iskolával szembeni 
pozitív hozzáállást, a szülők vissza-
jelzése is ugyanilyen jelentős az is-
kola oktatási-nevelési szolgáltatása-
iról” – tette hozzá az igazgató. Úgy 
véli, ez a rangsor egy egyszerű mu-
tató, de természetesen örülnek neki, 
hiszen nagyon tisztességes helyet 

ért el az iskola, Hargita megyében a 
második helyen áll azok után, hogy 
1991-ben jóformán a nulláról kellett 
újraindítani az intézményt.

Nem egy „súlycsoport”

Rendkívül jó eredménynek tartja 
Varga László, a csíkszeredai Már-
ton Áron Főgimnázium igazgatója a 
rangsor hatodik helyét, hiszen ezzel 
Hargita megyében első helyen áll a 
tanintézet, amelyben 167 diák érett-
ségizett tavaly. Ugyanakkor hang-
súlyozta, ezek a rangsorok nem 
veszik fi gyelembe az iskolák „súly-
csoportját”, az iskolák keresztmet-
szetét, összetettségét. „Nem mind-
egy, hogy egy megyében egyetlen 
magyar tagozat van és egy szakon 
visz el az érettségiig bizonyos szá-
mú tanulót, amely megelőzhet egy 
olyan iskolát, amelyben sokkal több 
szak van és sokkal többen végez-
nek. Bár hasznosak ezek a rangso-
rok, de körültekintően kell kezelni. 
Nem lehet összehasonlítani egy tel-
jes körű oktatási kínálattal rendel-
kező tanintézetet egy tizenöt-húsz 
fős tagozattal, még akkor sem, ha 
statisztikailag jobb eredményük 
van” – fejtette ki véleményét Varga 
László. Úgy véli, fi gyelembe kéne 
venni azt, hogy hányan indulnak el 
az évfolyamon és hányan jutnak el 
érettségiig, mert a Márton Áronnak 
ez a legfőbb erőssége, hogy nincs 

lemorzsolódás, pontosan ugyan-
annyian érettségiznek, ahányan 
bejutottak kilencedikbe, vagy akár 
még többen, ha még érkeznek di-
ákok. „Sok helyen másként van: 
van, ahol tudatosan alkalmazzák 
a lemorzsolódást a jobb érettségi 
eredményért, van, ahol spontánul 
történik a lemorzsolódás. Büszkék 
vagyunk erre a kiváló eredményre, 
de ki kell hangsúlyozni az említett 
szempontokat is” – mutatott rá a 
csíkszeredai főgimnázium vezetője.

A legnépesebb magyar iskola 
Erdélyben

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas 
Gimnáziumban érettségizett a leg-
több magyar diák ebben az évben 
is, összesen kétszázan. Tavaly első 
helyen álltak, idén harmadiknak 
rangsorolták őket. Mátéfi  István 
iskolaigazgató is úgy véli, nem 
mindegy, hogy kétszáz vagy ötven 
tanulót készít fel egy tanintézet 
érettségire. „Nálunk az az iskola-
politika érvényesül, hogy minden 
diákot próbálunk felkészíteni négy 
év alatt, hogy az érettségit sikerrel 
tudják venni. Nem másodlagos az a 
cél sem, hogy a diákok az elért ered-
ményeknek köszönhetően érvénye-
sülni tudjanak az egyetemeken” 
– hangsúlyozta Mátéfi  István. Mint 
elmondta, a Bolyai első helyen áll 
azon iskolák között, ahonnan a leg-
többen bekerülnek a Sapientia vagy 
a Babeș–Bolyai Tudományegyetem-
re. „Kicsit sértőnek tartjuk, hogy 
ekkora munka után harmadiknak 
vagyunk besorolva. Tavaly kétszáz 
végzős volt, ennyien vizsgáztak, 
és ennyien kaptak diplomát. Re-

méljük, hogy diákjaink büszkék 
arra, hogy bolyaisok, a tanulmányi 
eredmények mellett pedig sok más 
tevékenységünk volt, amelyek bőví-
tették az iskolai élménytárat, közös-
séget is építettünk, a feladatunkat 
teljesítettük” – mondta el a Bolyai 
Farkas Gimnázium igazgatója.

Nem pontozott mutatók

A rangsor második helyezettje a 
sepsiszentgyörgyi Székely Mikó 
Kollégium, ahol 82 diák érettsé-
gizett tavaly. Sztakics Éva Judit 
október óta vezeti az intézményt, 
és mint elmondta, az érettségi, a 
versenyeredmények és nyelvvizs-
gák mellett az iskola minőségi 
mutatójának tartja a különböző 
önkéntes és társadalmi diáktevé-
kenységeket is. Bár ezeket nem 
pontozzák, de fontos, hogy a gye-
rekeknek legyen társadalomban is 
betöltött szerepük már a diákéveik 
alatt. Jelenleg az iskolának van 
matematika-informatika osztálya 
intenzív angol nyelvvel, természet-
tudomány és társadalomtudomány 
osztálya. „Mindenik osztály a ma-
ga nemében népszerű, és kivétele-
sen jó képességű diákok jutnak be 
a három kilencedikbe, biztos, hogy 
sokkal több tanuló is lehetne, mert 
nagy a túljelentkezés” – mondta el 
a Székely Mikó Kollégium vezetője, 
hozzátéve, hogy itt sem morzsolód-
nak le diákok, és nincs iskolaelha-
gyás sem náluk.

Iskolai rangsor érettségi alapján
Magyar tannyelvű osztályokkal működő erdélyi középiskolák rangsora

Egy iskola rengeteg nehezen 
mérhető és számszerűsíthető 
értéket ad a diákoknak 

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  P I N T I  A T T I L A

▴  FORRÁS: FACEBOOK /
     BOLYAI  FARKAS ELMÉLETI  L ÍCEUM

• Másodszor tette közzé a magyar tannyelvű osztályokkal működő erdélyi közép-
iskolák rangsorát az Erdélystat az előző évi érettségi átlagok alapján. A legjobb tíz 
között vannak sepsiszentgyörgyi, marosvásárhelyi és csíkszeredai iskolák is. Bár 
hasznosak ezek a rangsorok, de körültekintően kell kezelni, hiszen az iskolák „ke-
resztmetszete” ennél jóval összetettebb képet nyújt.




