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Országos szinten a jelentkezők alig fele érettségizett le 
sikeresen. Olyan iskolák is vannak, ahol egyetlen diák sem 
ment át a vizsgán. Az ellenőrzés sokkal szigorúbbá vált (saj-
nos Hargita megyében nem szerelték fel a kamerákat a vizs-
gatermekben), és végre sok helyen a diákok csak a tudásukra 
támaszkodhattak. Végre igazságot tettek azokkal szemben, 
akik tényleg tanultak, akik tényleg komolyan vették az isko-
lát. Remélhetőleg a rendszer évről évre szigorúbb lesz, és a 
gyerkek nem a tanárok segítségére számítanak, vagy lesési 
módszereiket tökéletesítik, hanem tanulnak. 

Azonban fel kell tenni a kérdést, hogy a rossz eredmé-
nyekért kik a felelősek. Nem kell csak a gyerekekre hárítani a 
felelősséget (mostanság nagy divat lett, hogy szidjuk a fiatalo-
kat, és hajtogatjuk, hogy bezzeg a mi időnkben...). A felelősség 
legnagyobb mértékben a tanárokat és a szülőket terheli. Mind 
a tanárok, mind a szülők belenevelték a gyerkekbe a csalásra 
való hajlamot. Ha szerepüket komolyan vették volna, ma nem 
tartanánk itt, de mindenkinek könnyebb volt csalni. Nehéz 
elhinni, hogy otthon a szülő nem látta, hogy gyereke mennyi 
időt szán a tanulásra. Ugyanakkor felmerül a kérdés, milyen 
tanár az, aki nem veszi észre, hogy vannak olyan gyerekek, 
akik alig tudnak valamit? Mekkora fizetést és mekkora tisz-
teletet érdemel egy ilyen tanár? Hogy jutnak el ezek a diákok 
az érettségiig? Miért nem dolgoznak ki az iskolákon belül egy 
stratégiát arra, hogy a gyengébben tanulókat is segítsék? Miért 

nem buktatják meg azokat, akiket semmilyen módszerrel nem 
lehet a tisztesség és tanulás útjára terelni? Megannyi kérdés (és 
a tanügy esetében még sok fontos és sürgető kérdés van), amire 
választ kell találni.

Az új tanügyi törvény eredményeképpen az iskolák menedzs-
menti kérdései felett sokkal nagyobb lett a helyi közösségek ellenőr-
zési lehetősége. Az igazgatók, tanfelügyelők esetében a kinevezések-
ben a helyi választott vezetők komoly szerepet kapnak (és legyünk 
őszinték, kaptak eddig is). Ezért őket is felelősségre kell vonni, ami-
kor nem működnek a dolgok. Azok a szülők, akik úgy érzik, hogy 
az iskolában a gyerekek nem kapnak megfelelő oktatást, ne abban 
bízzanak, hogy „majd lesz valahogy, átengedik”, hanem kérjék 
számon az igazgatót és a tanárt. Ugyanakkor a polgármestert is 
kérdezzék meg, hogy milyen stratégiája van a helyi iskolára ki-

dolgozva? Miért rosszak az eredmények, hogyan érjük el, hogy 
kompetens tanárokat vonzzunk a helyi iskolába?

A szigorúbb felügyeleti rendszer nyomán a vizsgán felelős-
ségre vonták a diákokat, és megbüntették azokat, akik nem ta-
nultak. A felelősségre vonás nem kell és nem szabad megálljon 
itt. Következő lépcsőfok a tanárok felelősségre vonása kell legyen. 
Lássuk, közülük ki csal és ki végzi tisztességgel a munkáját. Kik 
azok az igazgatók, akik tudják, mit akarnak, akik fejlesztik az 
iskolát, és kik azok, akik nem képesek eredményeket felmutatni. 
Számon kell kérni továbbá a politikusokat is, akik könyökig be-
lenyúltak a tanügybe, decentralizáció előtt, közben és majd után 

is iskolaigazgatók és egyéb felelős személyek kinevezésekor. Meg kell 
kérdezni tőlük is, milyen elképzelés mentén cselekszenek, és meg 
kell vizsgálni, hogy elképzeléseik mit eredményeztek, mit voltak 
képesek tenni, a megszerzett hatalommal. Csak akkor nevezhetjük 
felelős szülőknek magunkat, ha számon kérjük elsősorban azokat, 
akikkel megosztjuk gyerekeink nevelésének nehéz és felelősségteljes 
feladatát. Az idei érettségieredmények azt mutatják, hogy valakik 
a tanügyben és a tanügyre befolyással bíró „hatalmak” nagyon 
rosszul végezték a feladatukat. Találjuk meg a felelősöket, számol-
tassuk be őket! Induljunk el a tisztesség útján! 

Decentralizáció, tisztesség 
és tanügyi reform

          NézőpoNt n Isán István Csongor

hirdetések

Rossz eRedmények az éRettségIn

Gyengébben vizsgáztak, mint a tavalyi végzősök 
mintegy nyolc százalékkal ke-
vesebben vizsgáztak sikeresen 
az idei érettségin, mint a tavaly. 
Hargita megye 63,93 százalékos 
átmenési mutatója a lehangoló 
országos szinthez képest jónak 
mondható: maros vagy kovászna 
megyében is sokkal rosszabb a 
helyzet.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Még az ötven százalékot 
sem érte el sok megyében 
a sikeresen érettségizők 

száma, és az országban 13 olyan kö-
zépiskola van, ahol egyetlen diák-
nak sem sikerült a vizsgája. Hargita 
megyében matematikából buktak a 
legtöbben: több mint 900 végzős 
került „vonal alá”. A román nyelv 
és irodalom is rontotta az átmenési 
százalékot: mintegy 700 diák nem 
kapott átmenő jegyet. Ezenkívül 
még fizikából születtek nagyon 
gyenge eredmények. 

A tanfelügyelőségen már el-
készítették az iskolákra lebontott 
érettségimutatókat. E szerint a leg-
jobb eredménnyel a csíkszere dai 
Márton Áron Gimnázium diákjai 
érettségiztek: 98,59 százalékuknak 
sikerült a vizsga. 96,45 százalék-
ban sikerült a gyergyószentmiklósi 
Salamon Ernő Gimnázium di-
ákjainak az érettségi, utána a 
székelykeresztúri Orbán Balázs 
Gimnázium diákjai következnek 
96,29 százalékkal és a várhegyi 
Miron Cristea Gimnázium diákjai 
96,15 százalékkal. 90 százalék fölött 
teljesítettek még a székelyudvarhelyi 
Baczkamadarasi Kis Gergely Re-
formátus Gimnázium (94,82), a 
csíkszeredai Segítő Mária Gimná-
zium (92,50), a székelyudvarhelyi 
Marin Preda Gimnázium (92,30), 

a Palló Imre Művészeti Szakközép-
iskola (91,30), a székelykeresztúri 
Berde Mózes Unitárius Gimnázi-
um (90,74), a gyergyószentmiklósi 
Batthyány Ignác Szakközépiskola 
(90,67) és a csíkszeredai Octavian 
Goga Gimnázium (90,50) érettsé-
gizői. 

Megyei szinten a leggyengébb, 
13,17 az átmenési százalék a csík-
szeredai Székely Károly Szakközép-
iskolában, utána 13,33 százalékkal 
a borszéki Zimmethausen Szakkö-
zépiskola következik. Ezenkívül 
még 10 olyan iskola van, ahol a 
diákoknak több mint fele bukott 
meg az érettségin: a csíkszeredai 
Kós Károly, a Venczel József és a 
Kájoni János szakközépiskolák, a 
csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre 
Szakközépiskola, a korondi gimná-
zium, a székelyudvarhelyi Bányai 
János Szakközépiskola, a szentegy-
házi Gábor Áron Szakközépiskola, 
a zetelaki P. Boros Fortunát Gim-
názium, a hollói szakközépiskola 
és a maroshévízi Mihai Eminescu 
Gimnázium. 

Az óvásokat ma délig tehetik le 
azok, akik úgy érzik, magasabb je-
gyet érdemeltek valamelyik dolgo-
zatukra. A megóvott dolgozatokat 
újrajavítják, a végleges eredménye-
ket pedig július 8-án közlik.
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Megyei szinten a leg-
gyengébb, 13,17 az át-
menési százalék a csík-
szeredai Székely Károly 
Szakközépiskolában, 
utána 13,33 százalékkal a 
borszéki Zimmethausen 
Szakközépiskola követ-
kezik. 


