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 » Az 56 ezer óvásból mintegy 53 
ezer megalapozott volt, azaz ennyi 
esetben változott a jegy: a felleb-
bezések több mint kétharmada 
magasabb minősítést, kevesebb 
mint egyharmada pedig rosszabb 
jegyet eredményezett. A miniszter 
szerint 2467 diák az óvásnak kö-
szönhetően kapott átmenő jegyet.

Az elmúlt tíz év második legjobb 
átlagát hozták az idei érettségizők az 
óvások elbírálása után közölt végleges 
eredmények szerint, ám az oktatási 
miniszternek így is volt oka a felhábo-
rodásra: az 56 ezer óvásból mintegy 53 
ezer volt megalapozott. Jövőre kísérleti 
projektet indítanak egy újfajta javítási 
rendszer tesztelésére.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

K özzétették az érettségi óvások elbírá-
lása utáni eredményeit. Sorin Cîm-
peanu oktatási miniszter pénteken 

közölte, a végleges adatok szerint az idei 
megmérettetésen részt vevők 69,8 százalé-
kának sikerült a vizsgája. Az óvások elbí-
rálása előtti eredmények alapján országos 
szinten 67,8 százalékos volt az átmenési 
arány. Tavaly a végleges adatok szerint a 
vizsgázók 64,5 százaléka vette sikeresen 
a megmérettetést, tehát több mint öt szá-
zalékkal jobb az idei átlag. A tárcavezető 
rámutatott, a csaknem 70 százalékos sike-
rességi arány a legjobb az elmúlt tíz év vi-
szonylatában, leszámítva a 2017-es eszten-
dő eredményeit.

Javulás minden téren
Az idei végzősök körében 1,8 százalékkal 
75,70 százalékra nőtt a sikerességi arány, a 
korábbi években végzettek körében pedig 
2,6 százalékkal 30,20 százalékra emelke-
dett. Az összesen 126 999 vizsgázó közül 
88 587-en kaptak átmenőjegyet, közülük 
83 557-en idén végeztek, 5030-an korábbi 
évfolyamokból beiratkozott diákok. Az 56 

ezer óvásból mintegy 53 ezer megalapozott 
volt, azaz ennyi esetben változott a jegy: a 
fellebbezések több mint kétharmada ma-
gasabb minősítést, kevesebb mint egyhar-
mada pedig rosszabb jegyet eredményezett. 
A miniszter szerint 2467 diák az óvásnak 
köszönhetően kapott átmenő jegyet, így 
összesen 88 587 vizsgázónak sikerült az 
érettségije. Több mint hatezer esetben egy 
pontnál nagyobb lett az eltérés; 16 diák 
dolgozatának értékelése több mint három 
ponttal, egyiküknek pedig több mint négy 
ponttal javult. 112-ről 146-ra nőtt a 10-es át-
lagot elért vizsgázók száma.

A dolgozatok újrajavítása után Szat-
már (6,2%), Ilfov (5,7%) és Kovászna me-
gyében (3,4%) nőtt a legnagyobb mér-
tékben a sikeresen vizsgázók aránya. A 
sereghajtók között álló Hargita megye is 
javított a helyzetén, az óvások elbírálása 
után 54,07 százalékos a megye sikeres 
érettségi vizsgáinak aránya – idei és elő-
ző évfolyamok együtt. Tehát 2,47 száza-
lékkal többen mentek át most, mint óvá-
sok előtt, amikor 51,6 volt az átmenési 
arány. Az idén végzettek 59,16 százaléka 
ment át Hargita megyében, míg az előző 
évek végzettei közül csak 21,95 százalék 
– közölte Sipos István, a megye érettségi 
bizottságának alelnöke. Kovászna me-
gyében az érettségizők 65,16 százaléka 
vette sikerrel az érettségit az óvások utá-
ni eredmények szerint, azaz a benyújtott 
fellebbezéseket követően a sikerességi 
arány 3,44 százalékkal nőtt. Szintén nőtt 
a tavalyi végleges eredményekhez képest 
is 2,99 százalékkal.

Mint ismeretes, a sikeres érettségi vizsga 
feltétele a 6-os átlag, illetve a legalább 5-ös 
jegy megszerzése minden vizsgatárgyból. 
Az eredményeket ezúttal is név nélkül kö-
zölték. Idén a pótérettségit augusztus 16-a 
és szeptember 3-a között tartják, felirat-
kozni július 19-e és 26-a között lehet.

Cîmpeanu: elfogadhatatlan 
az emberi szubjektivizmus
Sorin Cîmpeanu a nagyszámú megalapo-
zott óvást „az emberi szubjektivizmus” 
számlájára írja, amit elfogadhatatlannak 
tart, és a kirívó esetekben konkrét intézke-
déseket ígért: például a hibázó értékelők 

többé soha nem javíthatnak érettségi dol-
gozatokat. „Egyértelmű lépésekre van 
szükség, amelyeket a Művelt Románia 
projekttel összhangban kell megtennünk” 
– utalt a nagyszabású oktatási reformter-
vekre a miniszter.

Nem véletlen, hogy Sorin Cîmpeanu 
miniszter bejelentette: kísérleti projektet 
indít jövőre az oktatási minisztérium az 
érettségi dolgozatok informatizált javí-
tásának tesztelésére. Rámutatott, jövőre 
mindegyik megyében lesz egy-egy olyan 
vizsgaközpont, amelyiknél a dolgozatokat 
a vizsgázó jelenlétében beszkennelik, va-
lamennyi vizsgatárgyból minden tételhez 

hozzárendelnek egy kódot, és a tanárok 
online végzik majd a javítást. Így elkerül-
hető, hogy az ugyanazt a dolgozatot javító 
két tanár kapcsolatba kerüljön egymás-
sal – magyarázta. Cîmpeanu szerint egy 
másik előnye ennek a fajta javításnak az 
lenne, hogy nemcsak vizsgatárgyanként, 
hanem tételenként is lesz kimutatás az 
eredményekről, így tisztább képet kapunk 
arról, hogy milyen téren vannak hiányos-
ságok, és jobban elő lehet majd készíteni a 
kompetencia alapú érettségi bevezetését.

Jobban mutat. Az idei megmérettetésen részt vevők 69,8 százalékának sikerült a vizsgája

BEÁRNYÉKOLJA A JÓ VÉGLEGES EREDMÉNYEKET A RENGETEG MEGALAPOZOTT ÓVÁS AZ IDEI ÉRETTSÉGI MEGMÉRETTETÉSEN

Nagy javulás a dolgozatok újrajavítása után
KÉ

PÜ
NK

 
IL

LU
SZ

TR
ÁC

IÓ
. F

O
TÓ

: V
ER

ES
 N

ÁN
DO

R

Akár már 2022-ben bevezethetik a középiskolai felvételi vizsgákat

Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter pénteken kĳ elentette, hogy a középiskolák által 
tartott felvételi vizsgát már 2022 őszén bevezethetik, a megmérettetést pedig a nyolca-
dik osztályos képességvizsga előtt kell megszervezni. Elmondása szerint megtörténhet, 
hogy azoknak a tanulóknak, akik középiskolai felvételi vizsgán vesznek részt, nem kell 
képességvizsgázniuk is. „Ez csak egy lehetőség a középiskolák számára, hogy megszer-
vezzék a vizsgákat, de nem kötelező. Vannak olyan középiskolák, amelyek kifejezték 
azon szándékukat, hogy saját felvételi vizsgát szerveznének, és így megfelelő módon 
kiválaszthatnák a jelentkező diákokat. Ha ez év őszén sikerül kidolgoznunk a törvényter-
vezet koherens formáját, amelyet a parlament megvitat és elfogad, akkor ezt a rendszert 
már 2022 szeptemberében bevezethetjük” – vélekedett a miniszter.
Hozzátette, hogy a képességvizsga továbbra is megmarad, de nem kell két vizsgán meg-
méretkezniük a diákoknak. Arra is van kilátás, hogy például egy középiskola, amelynek 
200 helye van a kilencedik osztályosok számára, a számítógépes elosztás után elfoglal-
ható helyek 20-25 százalékát meghagyja azok számára, akik a képességvizsgán vettek 
részt – pontosította Cîmpeanu. A középiskolai felvételi vizsgák ugyanazon a napon, 
ugyanabban az időben kezdődnének. Egy diák nem vehetne részt két középiskola felvé-
telĳ én – részletezte a miniszter. Hozzátette, kilátásban van egy másik tanügyi változtatás 
is: hogy bevezessék a készségek, és nem pedig a tudás értékelésére szolgáló egységes 
érettségit. Ez azonban szerinte „még eltarthat egy ideig”. 




