
A sikeres érettségi négyéves 
folyamat, ha nem több, ezért csak 
lépésről lépésre haladva lehet 
elsajátítani egy nyelvet
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A közoktatás kudarca
Román érettségi: csak alapos reformok után változhatnak meg az eredmények

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

A legtöbb magyar érettsé-
giző csak román nyelv és 
irodalomból bukott el, 

mintegy hatvan százalékuk min-
den évben csak ebből nem szerez 
átmenőt. Demeter Levente, Har-
gita megye főtanfelügyelője nem 
tartja jó eredménynek a hatvan 
százalék alatti érettségi átmené-
si arányt, de nem sokban külön-
bözik a tavalyi szinttől, főleg ha 
majd az óvások utáni eredménye-
ket nézzük. Ugyanakkor a főtan-
felügyelő pozitívumként emelte 
ki, hogy végre van egy tízes átlag 
román nyelv és irodalomból Har-
gita megyében a magyar diákok 
körében is.

Lehetséges okok

„A nyelvi elszigeteltség is a gyen-
gébb átmenési arány okai között 
van, hisz a román nyelvvel csak 
románórán találkoznak a Harg-
ita megyei diákok, és ez hozzájá-
rul ahhoz, hogy a románvizsga 
eredményei nem olyanok, mint 
amit szeretnénk” – véli a főtanfe-
lügyelő. Az okok között emelte ki 
ugyanakkor az elmúlt két tanév 
felemásságát is, hiszen az online 
kevésnek bizonyult a teljes értékű 
oktatási folyamatban. „Hamis tu-
dásszintet is jelezhet az online 
felmérés, amikor több jó jegy 
született, és sok diákban esetleg 
megerősítette azt, hogy kevés erő-
feszítéssel is lehet jó jegyet elérni” 
– emelte ki az okok között az on-
line hátulütőit Demeter Levente. 

Kérdésünkre, hogy miként le-
het javítani a székelyföldi diákok 
román nyelvi kompetenciáin, kifej-
tette, az 5–8. osztályosok tanterv-
váltása jó iránynak bizonyul, még 
akkor is, ha a vizsgaeredmények 
ezt még nem tükrözik. „Ez a kom-
petenciaközpontú tanulásra és a 
kommunikációra helyezi a hang-
súlyt. Az új tanterv félúton van az 
anyanyelvi oktatás és az idegen-
nyelv-oktatás között, és ez jó irány. 
A pedagógusokat kell segítenünk 
ott, ahol még nem sikerült a váltás, 
hogy a kompetencia és a kommu-
nikáció irányába mozduljon el az 
óratartás. Másrészt a diákokat ar-
ra kell ösztönözni, hogy a román 
nyelv Romániában fontos mindany-
nyiunk számára, akik szeretnénk 
előrelépni” – foglalta össze Deme-
ter Levente.

Nem vonzó 
a magyar gyerekeknek

Jobban kellene szabályozni a közép-
iskolába való bejutást, mivel sokkal 
több olyan képességű gyerek kerül 
be, akinek nem lenne líceumban 
a helye, hiszen egy részük nem is 
akar leérettségizni – véli Kovászna 
megye főtanfelügyelője, Kiss Imre. 
„A kilencedikbe való bejutási mód-

szeren mindenképpen változtatni 
kellene, ha azt akarjuk, hogy a nagy 
többségnek sikerüljön az érettség-
ije. Törvényileg kellene megszabni, 
hogy hány százalék lehet elméleti 
hely” – tette hozzá a főtanfelügye-
lő. A gyengébb érettségi átlagban a 
diák hozzáállásán kívül a tanprog-
ram is benne van, hiszen a román 
nyelv és irodalom nem vonzó a 
magyar gyerekeknek, ez számukra 
egy szükséglet, amiből érettségiz-
niük kell, de ez nem motiválja őket, 
ezért nem oldja meg a román nyel-
ven való érvényesülésüket sem. Sok 
esetben kilencesre érettségizik a 
diák románból, de igazából képte-
len kommunikálni román nyelven, 
hiszen az érettségi memorizálásról 
szól, szövegrészek betanulásáról, 
és a jobb képességűek jobban ve-
szik ezt az akadályt, azért mennek 
át – magyarázta megkeresésünkre 
Kiss Imre.

Differenciált vizsgakövetel-
ményekre van szükség

Ugyanakkor a humán erőforrás ré-
sze is benne van a gyenge érettségi 
eredményekben, hiszen a pedagó-
gusképzés is hadilábon áll Romá-
niában. „A román szakos tanárok 
esetében, akárcsak más oktatóknál, 
úgy látjuk, hogy sokszor hiányzik a 
pedagógusi elhivatottság. Ott van 
a tanprogram, amit le kell gyúrni, 
mert ebből bármi lehet az érettsé-
gin, és akkor nincs idő elmélyíteni, 
begyakorolni semmit” – fejtette ki 
a Kovászna megyei főtanfelügyelő. 
Szerinte már régen alkalmazni kel-
lett volna azt, hogy aki anyanyelven 
tanul, annak diff erenciált legyen a 
románvizsgája is, mint ahogy idén 

először a nyolcadikosoknál volt. 
Csak esetükben már kilenc évvel 
ezelőtt elkezdődött a tanterv refor-
málása, és most érkeztek el a vizs-
gához. De ezt párhuzamosan nem 
tették meg a középiskolásokkal. 

Rá lehet fogni arra, hogy a ro-
mánvizsga a magyar diákok „mu-
musa”, de azért készülni kell rá, hi-
szen Romániában vagyunk, és meg 
kell tanulni a román nyelvet. Nyil-
ván hátrányos helyzetből indulnak, 
mert nem azt az irodalmat kellene 
tanulniuk a magyar gyerekeknek, 
mint a románoknak – magyarázta a 
főtanfelügyelő. „Sokan elfogadják a 
kudarcot, mert úgy gondolják, hogy 
mindent megtettek, de rossz volt a 
tétel, és ők áldozatok. De egy picit 
pozitívabb hozzáállással, nagyobb 
erőfeszítéssel egy ötös-hatost lehet, 
hogy össze tudnának hozni, ha nem 
nyugodnának bele az áldozat szere-
pébe” – fejtette ki véleményét Kiss 

Imre Kovászna megyei főtanfel-
ügyelő.

A sikeres érettségi 
egy négyéves folyamat

Magyarosi Zsuzsanna, az erdő-
szentgyörgyi Szent György Is-
kolaközpont román szakos tanára 
szerint csak úgy lehet segíteni a 
magyar diákok román nyelvi kom-
petenciájának javításán, ha lépés-
ről lépésre haladnak és behozzák 
a lemaradást, illetve hangsúlyt 
fektetnek a kommunikációs szintű 
román gyakorlására, amire nem 
sok idő jut. „A sikeres érettségi egy 
négyéves folyamat, ha nem annál 
több. A tőmondatokkal kell kezde-
ni, szavakkal, így kitérni a nyelv-

tanra, témakörökre leosztva. Van is 
egy magyar diákok számára kiadott 
gyakorlófüzet, ezt bevittem órára, 
és úgy láttam, hasznos volt” – fej-
tette ki a romántanár. Kérdésünkre 
elmagyarázta, a diákok nem érzik 
magukénak a román irodalom fe-
lől megközelített nyelvet. „Nem azt 
mondom, hogy a román klassziku-
sokat ne ismerjék, de más szinten 
kellene közelíteni, nem az iroda-
lomelmélet felől. Szépen hangzik az 
interkulturális folyamat, de a ma-
gyar és a román kultúra elég eltérő, 
így elég nehéz gyakorlatba ültetni 
ezt” – boncolgatta megkeresésünk-
re a romántanár. Hozzátéve, létezik 
egy szakadék a vizsga és a négy-
éves tanterv között, és a tanárnak 
a program mellett időt kell szakíta-
nia arra is, hogy a követelményeket 
megtanítsa, ilyen például az érvelő 
esszé felépítése, amely sok pontot 
ér az érettségin. „Az első tételnél 

vesztődnek el sokan, mert az isme-
retlen szöveg, és azzal nehezebben 
boldogulnak, az érvelő esszé témá-
ja pedig kapcsolódik ehhez az első 
ponthoz. Egy közepes szintű diák 
boldogul a harmadik tételnél, de az 
idegen szövegnél és az érvelő esszé-
nél már nem. Minden tanévnek egy 
hónapos ismétléssel kellene kez-
dődnie, de van, amikor erre nincs 
idő. A kilencedik ezt megengedi, de 
a tizedik már nem, mert az lefedi az 
érettségi tételek nyolcvan százalé-
kát, ezért az nagyon zsúfolt időbe-
osztás szempontjából, tizenkette-
dikben pedig az ismétlésen van a 
hangsúly” – fejtette ki Magyarosi 
Zsuzsanna.

A sokéves toldásos-foltozásos 
oktatáspolitika az oka

Ferencz-Salamon Alpár, a Romániai 
Magyar Pedagógusszövetség (RMPSZ) 
szakmai alelnöke szerint rendszerbeli 
kérdésről van szó, melyet már évek óta 
halogatnak a döntéshozók, nem tud-
ják, mit kezdjenek vele, és ez nem csak 
kisebbségi probléma. Az érettségi 
eredmények nem változnak évről évre 
olyan óriásit, vannak évek, amikor ki-
csit jobbak, van, amikor gyengébbek. 
Egy réginek nevezhető rendszerben 
vizsgáznak a középiskolás diákok, és 
nincs semmilyen változás. A pedagó-
gusszövetség alelnöke szerint az egész 
érettségi rendszer ki van téve a külső 
körülmények hatásának, azaz ha 
olyan a tanév, akkor jobb eredményt 
érnek el, ha nem olyanok a feltételek, 
akkor gyengébbet.
 

Folytatás az  5 .  o ldalon  

• Hargita megye érettségi átlaga idén a második 
leggyengébb az országban – nagyrészt a román vizsga 
miatt. Oktatási szakemberekkel, román szakos tanár-
ral és főtanfelügyelőkkel jártuk körül az okokat, hi-
szen mélyre ható reformokra van szükség ahhoz, hogy 
a hazai közoktatás kimozduljon a „holtpontról”.

Hargita megye




