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Országos szinten 67,8 százalékos 
volt (tavaly 62,9 százalék) az 
átmenési arány az idei érettsé-
gin, ezen belül a magyar diákok 
körében 58,25 százalékos átme-
nési arányt regisztráltak, ami a 
magyar diákok által tavaly elért 
59,66 százalékos eredményhez 
képest is gyengébb. Ebben az 
évben több mint nyolcszázzal 
kevesebb magyar tanuló jelent-
kezett érettségire, mint 2020-ban.

 » KRÓNIKA

S zámos tekintetben gyengébb 
eredményt értek el a magyar di-
ákok az idei érettségin a tavalyi 

megmérettetéshez képest. Az egyes 
tantárgyakból szerzett jegynek mini-
mum ötösnek, ezek átlagának pedig 
legalább hatosnak kell lennie ahhoz, 
hogy a végzősök sikeresen zárják az 
érettségi vizsgát. A bukaresti oktatási 
minisztérium kisebbségi oktatásért 
felelős államtitkársága által szerkesz-
tőségünkhöz eljuttatott kimutatás rá-
világít, hogy az átmenési arány a ko-
rábbi évek végzőseinek eredményeit 
is fi gyelembe véve a fellebbezés előtt 
országos szinten 67,8 százalék (ta-
valy 62,9 százalék), a magyar diákok 
körében pedig 58,25 százalék, ami 
kevesebb, mint a magyar diákok által 
a tavalyi érettségin elért 59,66 száza-
lékos eredmény.

Az óvások előtti eredmények alap-
ján az idei érettségi első, június 28. 
és július 1. között rendezett vizsga-
időszakában országos szinten az idei 
végzősök 73,9 százalékának sikerült 
elérnie a 6-os átlagot, míg tavaly ez 
az arány 71,4 százalék volt. Az idén 
végző magyar diákok 63,34 százalé-
ka van túl sikeresen az érettségin. A 
tavalyi 6503-hoz képest idén 5670 ma-
gyar tanuló iratkozott be az érettségi 
vizsgára, közülük 5490 diák vett részt 
a megmérettetésen. Tavaly 3790 diák 
szerzett átmenő jegyet, idén 3198 ta-

nulónak sikerült hatost vagy hatosnál 
nagyobb átlagot elérnie az államtit-
kárság statisztikái szerint. A legtöbb 
magyar diák Hargita (1734), Maros 
(1028) és Kovászna (816) megyében 
érettségizett, a legkevesebb Buka-
restben (6) és Szeben megyében, ahol 
egyetlen magyar vizsgázó volt. Fehér 
megyében 77, Arad megyében 55, Bi-
har megyében 539, Beszterce-Naszód 
megyében 21, Brassó megyében 131, 
Kolozs megyében 451, Hunyad me-
gyében 19, Máramaros megyében 60, 
Szilágy megyében 282, Szatmár me-
gyében 413, Temes megyében pedig 
37 magyar diák vizsgázott. Csalásért 
vagy csalási kísérlet miatt 1 magyar 
diákot zártak ki a vizsgáról.

Bár nincs olyan magyar diák, aki tí-
zes általánossal zárta volna az érettsé-
gi vizsgát, tízes dolgozatok a magyar 

tanulók körében is vannak, szám sze-
rint 701: román nyelv és irodalomból 5 
(tavaly 4), magyar nyelv és irodalom-
ból 249 (tavaly 188), történelemből 41 
(tavaly 111), matematikából 15 (tavaly 
67), választott tantárgyból 167 (tavaly 
258) diák kapott tízes osztályzatot. A 
választott tantárgyak közül kiemelke-
dik a biológia, amelyből 79 magyarul 
vizsgázó diák írt hibátlan dolgozatot. 
Román nyelv és irodalomból a ma-
gyar érettségizők 64,25 százalékának 

TÖBB MINT 800-ZAL KEVESEBB MAGYAR DIÁK JELENTKEZETT ÉRETTSÉGIRE, CSÖKKENT AZ ÁTMENÉSI ARÁNY TAVALYHOZ KÉPEST 

Gyengébben teljesítettek a magyar tanulók
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(tavaly 70,03%), magyar nyelv és 
irodalomból 95,87 százalékának 
(tavaly 96,62%) a profi lnak megfe-
lelő tantárgyból (matematika vagy 
történelem) 83,70%-ának (tavaly 
82,52%) – matematikából 79,73% 
(tavaly 74,80%), történelemből 
91,42% (tavaly 96,87%) –, válasz-
tott tantárgyból pedig 90,95%-ának 
(tavaly 92,38%) sikerült a vizsga. 
Kizárólag az idén végző magyar di-
ákok átmenési aránya román nyelv 
és irodalomból 67,58 százalék, ma-
gyar nyelv és irodalomból 95,58%, 
a profi lnak megfelelő tantárgyból 
84,12% – matematikából 80,64%, 
történelemből 90,87% –, a válasz-
tott tantárgyból pedig 91,03%.

Az idén érettségiző magyar diá-
kok jegyei gyengébbek, mint a ta-
valy érettségiző magyar tanulóké. 
Az átmenési arány tavalyhoz képest 
1,41 százalékkal csökkent, sajnos 
sok magyar diáknak (összességé-
ben 3,73 százaléknak, az idei végző-
sök 1,48 százalékának) nem jött ki a 
hatos átlag. Országos szinten a leg-
jobb eredményeket a főváros 4. ke-
rületében (85%), Kolozs megyében 
(84,1%), a főváros 1. kerületében 
(83,9%), Galac megyében (82,8%) 
és Iași megyében (81,9%) érték el a 
diákok. A magyar érettségizők Besz-
terce-Naszód megyében (85,71%), 
Bukarestben (83,33%), valamint Ko-
lozs megyében (79,37%) teljesítettek 
a legjobban. Országos átlagon felüli 
átmenési arányt értek el a magyar 
diákok Arad (69,09%) megyében is.

Az óvásokat július 5-én, hétfőn 12 
és 18 óra között lehetett benyújtani, 
a végleges eredményeket pedig júli-
us 9-én függesztik ki.

 » Az átmenési 
arány tavalyhoz 
képest 1,41 szá-
zalékkal csök-
kent, sok magyar 
diáknak nem jött 
ki a hatos átlag.

 » HAJNAL CSILLA

Rendszerszintű problémákat jelez, 
hogy gyengén teljesítettek a ma-

gyar diákok románból az érettségi 
vizsgán és mélyreható reformokra 
van szükség – mondták el megkere-
sésünkre oktatási szakemberek. Idén 
is gyengén teljesítettek a székelyföldi 
diákok román nyelv és irodalomból 
az érettségin, Hargita a második leg-
gyengébben teljesítő megye lett a je-
gyek átlaga tekintetében. Ferencz-Sa-
lamon Alpár, a Romániai Magyar Pe-
dagógusszövetség (RMPSZ) szakmai 
alelnöke szerint nem csak a kisebb-
ségi diákokat érintik a problémák, az 
egész rendszerre jellemzőek.

„Strukturális problémamegoldó 
csomagra van szükség, amely mélyre 
hatóan megvizsgálja a tananyagot, 
a tantervet, a követelményeket, hoz-
záigazítja a 21. századi kompeten-
ciákhoz, és alulról fölfele építkezik 

következetesen, kitartóan. Nem is 
fognak változni az érettségi eredmé-
nyek és a román nyelv megtanulá-
sának hatékonysága sem, ameddig 
ezeket a reformokat nem hajtják 
végre a közoktatásban” – szögezte le 
Ferencz-Salamon Alpár. Hozzátette, 
van egy óriási szakadék a nyelvi kész-
ségek fejlesztése, illetve a vizsgakö-
rülmények és követelmények között, 
hátrányos helyzetbe hozzák azokat a 
tanulókat, akiknek a nyelvi környe-
zete nem teszi lehetővé a román elsa-
játítását. A pedagógusszövetség alel-
nöke szerint nem diákokban vagy a 
pedagógusokban kell keresni a hibát, 
hanem a sokéves toldásos-foltozásos 
oktatáspolitika okozza a gondokat, 
a megoldásnak csak egy része a tan-
terv, a továbbképzés vagy a vizsga-
követelmények reformja. „Alaposan 
kellene az újításhoz hozzáállniuk a 
törvényhozóknak, tananyagíróknak” 
– mondta a szakember. Demeter Le-

vente, Hargita megye főtanfelügyelője 
elmondta, a nyelvi elszigeteltség is az 
oka a gyengébb átmenési aránynak, 
hisz a román nyelvvel jórészt csak 
románórán találkoznak a Hargita 
megyei diákok. Az okok között emel-
te ki ugyanakkor az elmúlt két tanév 
felemásságát is, hisz az online kevés-
nek bizonyult a teljes értékű oktatási 
folyamatban. „Hamis tudásszintet is 
jelezhet az online felmérés, amikor 
több jó jegy született, és sok diákban 
esetleg megerősítette azt, hogy kevés 
erőfeszítéssel is lehet jó jegyet elérni” 
– emelte ki Demeter Levente.

Kovászna megye főtanfelügyelője, 
Kiss Imre megkeresésünkre elmond-
ta, jobban kellene szabályozni a lí-
ceumba való bejutást, hiszen sokkal 
több olyan képességű gyerek kerül 
be, akinek nem lenne ott a helye, 
egy részük nem is akar érettségiz-
ni. „A kilencedikbe való bekerülési 
módszeren mindenképpen változ-

tatni kellene, ha azt akarjuk, hogy 
a nagy többségnek sikerüljön az 
érettségije” – tette hozzá Kiss Imre. 
Kitért arra is, sok esetben kilences-
re érettségizik a diák románból, de 
igazából képtelen kommunikálni 
román nyelven, hiszen az érettségi 
memorizálásról szól, szövegrészek 
betanulásáról, jobb képességűek 
jobban veszik ezt az akadályt, azért 
mennek át. A főtanfelügyelő szerint 
a pedagógusképzés is gyenge lábon 
áll Romániában. „A román szakos 
tanárok esetében is úgy látjuk, sok-
szor hiányzik a pedagógusi elhiva-
tottság. Közben ott van a tanprog-
ram, amit „le kell gyúrni”, de nincs 
idő elmélyíteni a tudást, nincs idő 
gyakorolni” – fejtette ki a Kovászna 
megyei főtanfelügyelő. Úgy fogal-
mazott, rá lehet fogni a román vizs-
gára, hogy a magyar diákok „mu-
musa”, de készülni kell rá, hiszen 
meg kell tanulni az állam nyelvét. 

A közoktatás kudarcát tükrözik a román érettségi eredmények

 »  „A román 
szakos tanárok 
esetében is úgy 
látjuk, sok-
szor hiányzik 
a pedagógusi 
elhivatottság. 
Közben ott van 
a tanprogram, 
amit „le kell 
gyúrni”, de nincs 
idő elmélyíteni a 
tudást, nincs idő 
gyakorolni.” 

AZ IDÉN ÉRETTSÉGIZŐ MAGYAR DIÁKOK ÁTLAGAI

ÁTLAGDIÁKOK SZÁMADIÁKOK SZÁMA 
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