
Egyenlő eséllyel kell induljanak a román és magyar diákok az érettségin 

Románnyelv-oktatás és differenciált román érettségi a magyar ajkú diákoknak 

Hargita megyében mindig is gondot okozott a román nyelv oktatása valamint a román nyelvből 

való érettségizés. Sajnos a legtehetségesebb, legügyesebb diákoknak is nagyot ront az átlagán egy 

rosszul sikerült román érettségi. Hargita Megye Tanácsa tenni szeretne ez ügyben, ugyanis a 

jelenlegi rendszer rossz, a magyar anyanyelvű diákok nem anyanyelvi szinten kellene tanulják a 

románt, hanem idegen nyelvként! 

 

2015. április: Más módszertan szerint kellene tanulják a románt a magyar anyanyelvűek - 2014-

ben a Hargita megyei diákok 64%-a érettségizett sikeresen román nyelv és irodalomból, 2015-ben 

a magyar tannyelvű iskolák diákjainak 60%-a elbukott a román próbaérettségin:  

http://hargitamegye.ro/hirek/mas-modszertan-szerint-kellene-tanuljak-a-romant-a-magyar-

anyanyelvuek.html 

2015. május: Felkarolja a románoktatás ügyét Hargita Megye Tanácsa - Regionális szinten is 

szükség lenne egy neveléstudományi intézetre, amely sajátos helyi problémákkal foglalkozna, 

mint amilyen a székelyföldi magyar ajkú gyerekek románoktatása:  

http://hargitamegye.ro/hirek/felkarolja-a-romanoktatas-ugyet-hargita-megye-tanacsa.html 

2015. június: Jelentés készül a román nyelv oktatásának helyzetéről - A megkérdezett szülők és 

pedagógusok 97,7%-a úgy véli, hogy fontos vagy nagyon fontos, hogy a gyereke társalogni és írni 

tudjon román nyelven, 98,5% viszont elégedetlen azzal, ahogy a diákoknak a román nyelvet 

tanítják a kötelező oktatás keretében:  

http://hargitamegye.ro/hirek/jelentes-keszul-a-roman-nyelv-oktatasanak-helyzeterol.html 

2015. október: Speciális románoktatási tervet dolgoztak ki a Sapientia oktatói - A nem román 

anyanyelvű V–VIII. és IX–XII. osztályos diákok számára speciális romántanítási tervet dolgoztak 

ki a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanárai, a román mint második nyelv oktatását 

szorgalmazva:  

http://hargitamegye.ro/hirek/specialis-romanoktatasi-tervet-dolgoztak-ki-a-sapientia-oktatoi.html 
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2015. december: Lepattannak Bukarestről a Hargita megyéből jelzett román-nyelvoktatási 

javaslatok – Az oktatási minisztérium szerint minden rendben van - sorozatosan ezt a választ kapja 

Hargita Megye Tanácsa a magyar ajkú diákoknak tanítandó román nyelv speciális oktatása 

ügyében eddig tett javaslataira:  

https://eurocom.wordpress.com/2015/12/10/lepattannak-bukarestrol-a-hargita-megyebol-jelzett-

roman-nyelvoktatasi-javaslatok-maszol-ro/ 

2017. június: A románnyelv-tanításról az oktatási minisztériumban – Hargita megyei 

szemszögből - Bukarestben még mindig az a felfogás uralkodik, hogy az állam nyelvét minden 

állampolgárnak kifogástalanul ismernie kell, az anyanyelvétől függetlenül:  

http://hargitamegye.ro/hirek/a-romannyelv-tanitasrol-az-oktatasi-miniszteriumban--hargita-

megyei-szemszogbol.html 

2018. július: Borboly Csaba: nem jó ugyanúgy vizsgáztatni egy székelyföldit, mint egy 

teleormanit! - Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség, valamint a Hargita 

Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ a román nyelv ismeretének állapotáról, 

megtanulhatóságának lehetőségeiről végzett kérdőíves kutatást Hargita megye iskoláiban:  

http://hargitamegye.ro/hirek/borboly-csaba-nem-jo-ugyanugy-vizsgaztatni-egy-szekelyfoldit-

mint-egy-teleormanit.html 

2018. július: A diákok, szülők és a pedagógusok is egyetértenek abban, hogy változásokra van 

szükség a román nyelv oktatásában - Nem kedveli a térségünkben élő magyar ajkú tanulók 

többsége a román nyelvet, ennek fő okai pedig, hogy nagyrészt csak a tanórákon van lehetőségük 

gyakorolni azt, túl sok az elvárás az iskolában és a vizsgákon, továbbá nincs sikerélményük abban, 

ahogy tanítják nekik a román nyelvet:  

https://szekelyhon.ro/aktualis/a-diakok-szulok-es-a-pedagogusok-is-egyetertenek-abban-hogy-

valtozasokra-van-szukseg-a-roman-nyelv-oktatasaban 

2018. július: Borboly Csaba: egyenlő eséllyel kell induljanak a román és magyar diákok az 

érettségin - Panaszt nyújtanak be az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz a román nyelv 

nem megfelelő módon történő oktatása miatt:  
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http://hargitamegye.ro/hirek/borboly-csaba-egyenlo-esellyel-kell-induljanak-a-roman-es-magyar-

diakok-az-erettsegin.html 

2018. augusztus: Új módszereket vezetnek be idéntől a hatékonyabb románnyelv-oktatás 

érdekében - A márciusban megalakult románnyelv-oktatásért felelős munkacsoport ülésén, 

augusztus 29-én a jelenlevők átbeszélték azokat a lehetőségeket és jó gyakorlatokat, melyeket már 

az idei tanévtől be lehet vezetni a románnyelv-oktatás hatékonyságának fokozása érdekében: 

http://hargitamegye.ro/hirek/uj-modszereket-vezetnek-be-identol-a-hatekonyabb-romannyelv-

oktatas-erdekeben.html 

2019. július: Jó képességű diákok is hátrányba kerültek a román vizsga miatt - A magyar 

anyanyelvű vizsgázók közül 89 diák 9-nél nagyobb jegyet kapott magyar nyelv és irodalomból, és 

5-nél kisebb jegyet román nyelv és irodalomból:  

https://www.facebook.com/hargitamegye/posts/2608184762538579 

2019. október: Nagy lépés a román nyelv oktatása kapcsán - A beadványunk nyomán az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) megbüntette a tanügyminisztériumot a magyar anyanyelvű 

diákok román oktatásában tapasztalt hiányosságok miatt!:  

https://www.borbolycsaba.ro/nagy-lepes-a-roman-nyelv-oktatasa-kapcsan/ 

2019. október: A nép ügyvédje: speciális tanterv szerint oktassák a román nyelvet a magyar 

diákoknak! - A nép ügyvédjéhez fordult Hargita Megye Tanácsa amiatt, hogy az eddigi 

oktatáspolitika nem vette figyelembe a törvény adta lehetőségeket és a kisebbség speciális nyelvi 

igényeit, és nem biztosította, hogy a magyar ajkú diákok a többségi nyelvet második nyelvként, 

nem anyanyelvként tanulhassák:  

https://www.mikoimre.ro/a-nep-ugyvedje-specialis-tanterv-szerint-oktassak-a-roman-nyelvet-a-

magyar-diakoknak/ 

2020. május: Digitális rendszerrel segítené a román érettségire való felkészülést Hargita Megye 

Tanácsa - Oktatástámogató rendszerrel segíti Hargita Megye Tanácsa az érettségire való 

felkészülést, elsősorban román nyelv és irodalomból. Keddtől várják az érdeklődők jelentkezését, 

az első jelentkezőknek ingyenesen biztosítják a hozzáférést. Olyan osztályközösségek 

jelentkezését várják, ahonnan legalább tíz diák részt vesz a programban:  
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/127390-digitalis-rendszerrel-segitene-a-roman-

erettsegire-valo-felkeszulest-hargita-megye-tanacsa 

 

Háttéranyag: 

A román nyelv oktatása a nem román anyanyelvű diákoknak:  

http://hargitamegye.ro/hargita-megye/romannyelv-oktatas.html  
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