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Predarea limbii spaniole ca limbă străină
Învăţământ preşcolar

Există o ofertă, destul de redusă, în sistemul public al municipiului București. Există, de asemenea, șase 
centre private (grădiniţe), unde se predă limba spaniolă. 

Învăţământ primar (0-VIII)

În prezent, sunt predate ore de limba spaniolă urmând programa şcolară în douăzeci și una de școli: zece 
situate în București și restul situate în orașele Buzău, Botoșani, Constanța, Iași și Vaslui.

Școlile sunt folosite pe post de pepinieră de către liceele bilingve româno-spaniole din împrejurimi. 
Există aproximativ 4800 de elevi  înscriși care studiază  limba spaniolă ca prima, a doua sau a treia limbă 
străină în anul şcolar 2016-2017, potrivit MEN.

Învăţământul secundar - Colegii Naţionale, Grupuri Şcolare și Licee (IX-XII)

În învățământul secundar, există un total de 70 de centre în care se studiază limba spaniolă ca prima, a doua 
sau a treia limbă, distribuite în următoarele judeţe școlare:
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Bucuresti: 17, Bacău: 5, Brăila: 2, Bihor: 1, Braşov: 5, Buzău: 2, Călăraşi: 3, Cluj-Napoca: 1, Caraş–
Severin: 4, Constanţa: 3, Dolj: 1, Gorj: 1, Hunedoara:1, Ilfov: 1,  Iaşi: 2, Mehedinţi: 1, Mureş: 1,   Olt: 2, 
Teleorman: 2, Prahova: 4, Satu Mare: 1, Suceava: 2, Timişoara: 1, Vaslui: 7. 

Formarea profesională

Începând cu anul 2008, s-a început o creștere a numărului de ore de limba spaniolă predate în centrele de 
formare profesională, care, din cauza predominării limbii engleze, a pierdut treptat sprijinul. În prezent, 
prezența limbii spaniole ca prima limbă străină în acest nivel educațional este reziduală (65 de elevi în anul 
şcolar 2013-2014). În ceea ce privește prezența limbii spaniole ca a doua sau a treia limbă străină în oferta 
educațională de formare profesională, găsim un scenariu similar (190 de elevi în anul şcolar 2013-2014).

Învăţământ Universitar 

În învățământul universitar este necesar să se facă distincția între predarea limbii spaniole în cadrul facultăților 
de Filologie și complementarea unei alte discipline sau instruiri, în special în cadrul Facultăţilor de Comerț, 
Drept și Relații Internaționale.

În primul caz, studii de licenţă în Filologie Hispanică sunt oferite în opt universități publice 
(București, Craiova, Pitești, Cluj-Napoca, Timișoara, Suceava, Isași și Constanța) și două private, ambele 
situate de asemenea în București (Universitatea Dimitrie Cantemir și Universitatea Spiru Haret). În al doilea 
caz, limba spaniolă este predată la Academia de Studii Economice și la Universitatea Româno-Americană 
din București.

Din păcate, nu există informații 
actualizate despre numărul studenților care 
studiază spaniolă, în oricare dintre formulele 
sale (spaniolă în facultăți de filologie sau 
spaniolă ca limbă străină în oricare dintre 
ramurile auxiliare). Știm că 1365 de studenți 
au studiat limba spaniolă în învățământul 
universitar public, în anul universitar 2011-
2012. Estimareape care o considerăm, 
provenită din informații din diferite surse, 
ne permite să stabilim în prezent o ușoară 
creștere de 10% ale acestei cifre, în jur de 
1500 de studenți.

Limba spaniolă are perspectivă de 
a-și menține studenții în centrele lingvistice 
universitare, în special la Universitatea 
din Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și la 
Universitatea din București.

În plus, prezența Institutului 
Cervantes se extinde pe întreg teritoriul 
României prin centrele de examinare DELE 
din țară, cu paisprezece în total, inclusiv 
unele situate în cadrul secțiilor bilingve. 
Acestora li se alătură şi centrul din Chișinău 
(Republica Moldova), care aparţine de 
Institutul Cervantes din București. 
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În 2016, numărul candidaților DELE a crescut la 570, 591 în 2017 și un număr estimat de 650 pentru 
anul în curs, 2018. În cursul anului universitar curent, Institutul Cervantes din București susține o înscriere 
de 2.100 de elevi în diferitele sale nivele de cursuri și modalități de învățământ superior.

Ministerului Educaţiei și Formării 
Profesionale ȋn România
Biroul Ataşat Învăţământ este sediul Ministerului Educației și Formării Profesionale în România și principalul 
său obiectiv este acela de a aduce mai aproape limba și cultura spaniolă profesorilor, hispanistilor, studenților 
și, în general, tuturor celor interesați de Spania și lumea hispanică. În strânsă colaborare cu Institutul Cervantes 
și AECID, promovează aplicarea și dezvoltarea planurilor, proiectelor și programelor de implementare și 
dezvoltare a limbii, culturii și civilizației spaniole în străinătate, contribuind astfel la o mai mare eficiență a 
prezenței Spaniei în România. Începând cu anul 2010, Atașatul Educațional al Ambasadei Spaniei în Români 
asumă, de asemenea, competențele și gestionarea problemelor educaționale în Republica Moldova.

Biroul Ataşat Învăţământ din România este situat în București. Funcțional depinde de reprezentatul 
Ministerul Educației și Formării Profesionale în Bulgaria, care coordonează şi monitorizează performanța sa 
(precum și cea a Atașatului din Ungaria). 

Prezența Ministerului Educației și Formării Profesionale în cadrul programului secțiilor bilingve din 
România îşi are cadrul legal în Acordul dintre Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul 
Educației și Științei al Regatului Spaniei privind crearea și funcționarea  secțiilor bilingve româno-spaniole 
din liceele românești și privind organizarea examenului de bacalaureat în aceste unităţi de învăţământ, semnat 
la București la 26 martie 2007. În prezent, Ministerul menține nouă secții bilingve româno-spaniole.

Pentru a obține o diploma dublă, elevii din aceste secții trebuie să treacă de examenele finale ale 
sistemului educațional din România (bacalaureat) și, în plus, să se prezinte la examenele specifice (incluse în 
metodologia care reglementează examenul de bacalaureat):

(a) Un examen de evaluare a competențelor lingvistice în limba spaniolă (restul elevilor români 
susţin examenul “unei limbi de circulație internațională studiată în cadrul bacalaureatului”) 

(b) Un examen suplimentar la Cultura și Civilizația spaniolă

Cele nouă secții spaniole din centrele educaționale din România sunt amplasate după cum urmează: 
două în București, una în Rosu -Ilfov, una în Ploiești, una în Oradea, una în Craiova, una în Brașov, una în 
Timișoara, una în Cluj-Napoca. Mai jos puteți vedea o analiză a evoluției studenților în aceste secțiuni.
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EVOLUȚIA ELEVILOR  DIN SECȚIILE BILINGVE DIN ROMÂNIA

Elevi inscrişi în Secţiile Bilingve din România

Unitate de Învăţământ 16-17 15-16 14-15 13-14 12-13 11-12 10-11
Colegiul Naţional  “Iulia Haşdeu”

Bucureşti 103 101 106 106 82 82 61

Liceul Bilingv “Miguel de Cervantes”
Bucureşti 229 221 342 297 342 338 352

Liceul Tehnologic “Doamna Chiajna”
Ilfov 74 77 73 87 73 51 17

Colegiul National  “Unirea”
Braşov 154 123 124 123 124 125 123

Colegiul National  “Jean Monnet”
Ploieşti 85 103 108 111 108 95 110

Colegiul National  “Carol I”
Craiova 102 115 123 124 123 120 118

Colegiul National  “Iosif Vulcan”
Oradea 59 72 91 86 91 48 80

Liceul Teoretic “Eugen Pora”
Cluj-Napoca 106 111 116 119 116 131 117

Liceul Teoretic “Jean Louis Calderón”
Timişoara 114 96 134 139 134 124 120

Total 1026 1090 1295 1287 1271 1188 1150

Sursă: RERS 2011-2017

 EVOLUȚIA ELEVILOR CARE STUDIAZĂ LIMBA SPANIOLĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ 
ÎN SECȚIILE BILINGVE DIN ROMÂNIA

Alumnado en ES LE2/LE3
Unitate de Învăţământ 16-17 15-16 14-15 13-14 12-13 11-12 10-11

Colegiul Naţional  “Iulia Haşdeu”
Bucureşti 151 194 126 51 123 363 325

Liceul Bilingv “Miguel de Cervantes”
Bucureşti 901 840 802 753 658 666 617

Liceul Tehnologic “Doamna Chiajna”
Ilfov 548 417 462 1021 1232 1247 1247

Colegiul National  “Unirea”
Braşov 30 30 30 27 131 186 198

Colegiul National  “Jean Monnet”
Ploieşti 0 24 24 23 24 125 181

Colegiul National  “Carol I”
Craiova 0 0 0 0 28 30 28

Colegiul National  “Iosif Vulcan”
Oradea 106 162 165 210 185 300 83

Liceul Teoretic “Eugen Pora”
Cluj-Napoca 117 454 384 343 328 362 421

Liceul Teoretic “Jean Louis Calderón”
Timişoara 57 55 62 68 40 48 15

Total 1910 2247 2145 2592 2845 3408 3217

Sursă: RERS 2011-2017    
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Prezența spaniolă, implicarea Ministerului Educației şi Formării Profesionale în cadrul acestui 
program are o percepție foarte pozitivă în rândul profesorilor români de limba spaniolă (și, prin extensie, a 
întregii comunități educaționale a centrelor cu secții bilingve) și a profesorilor spanioli în secțiile bilingve. 
Evaluările centrelor educaționale sunt întotdeauna pozitive, deși cer recuperarea călătoriei lingvistice în 
Spania. Cursurile de formare pentru cadrele didactice din Spania (desfășurate la Santander prin Universitatea 
Internațională Menéndez y Pelayo) și planul de pregătire, care se desfășoară anual în colaborare cu Institutul 
Cervantes de Bucarest, sunt, de asemenea, plusuri ale acestui program. 

În plus, Biroul Atașat este responsabil, printre altele, pentru următoarele acțiuni: 

–  Coordonarea Comisiei Tehnice Româno-Spaniolă de Monitorizare a Secţiilor Bilingve 
–  Controlul și gestionarea contribuției anuale a MEFP în cărți și materiale didactice pentru secțiunile 

bilingve.
–  Realizarea și coordonarea examenelor CIDEAD.
–  Realizarea și coordonarea examenelor de bacalaureatul spaniol din România.
–  Organizarea Festivalului Național de Teatru Școalar în limba spaniolă a secțiilor bilingve din 

România, care se desfăşoara anual la București și care servește pentru selectarea grupurilor care 
reprezintă țara în cadrul Festivalului Internațional al Teatrului Școalar în limba spaniolă.

–  Organizarea de cursuri, seminarii și școli de pregătire pentru profesorii de limba spaniolă, în 
România și Spania.

–  Gestionarea programului de burse de vară în universitățile spaniole pentru profesori spanioli, din 
România. 

–  Gestionarea programului de burse oferite de Universitatea din Granada elevilor din secțiile 
bilingve din România. 

Elevi ai Secţiilor Bilingve

Centrul de resurse didactice

În prezent, există un centru didactic de resurse, în cadrul acțiunii instituționale a Atașatului Educațional din 
România. Centrul de Resurse din București este situat la sediul Biroului Atașat. Este un spațiu de întâlniri 
și de lucru pentru profesorii și elevii care predau/studiaza limba spaniolă, unde le este oferită utilizarea 
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sistemului de împrumuturi nu numai pentru cărți și materiale didactice, ci și pentru materiale audiovizuale 
și pentru cele necesare dezvoltării metodologiilor didactice la care pot avea acces si prin intermediul rețelei 
informatice a MEFP.

Biroul Atașat pentru Educație gestionează, de asemenea, o platformă online  pentru cadrele didactice 
din secțiile bilingve spaniole românești dar și lectorilor din cadrul AECID. Utilizarea lui permite interrelația 
(esențială, ţinând cont de distanțele dintre secțiile bilingve) și schimbul de documente.

Concluzii
Limba spaniolă este pe locul al patrulea după engleză, franceză și germană în învățarea limbilor străine în 
învățământul reglementat. Numărul elevilor care studiază în secțiile bilingve rămâne stabil. Cu toate acestea, 
cererea de limba spaniolă în ansamblul sistemului de învățământ românesc, scade. Nu atât prezența limbii și 
a culturii în limba spaniolă în țară, în principal datorită a doi factori, dintre care unul a fost deja menționat 
mai sus: schimbul și întoarcerea produsă de comunitatea românească în Spania, cea mai mare cantitate până 
în prezent. Astăzi, conform datelor Institutului Național de Statistică (INE) și, pe de altă parte, prezenței 
puternice și în creștere în mass-media a manifestărilor artistice și culturale în limba spaniolă, care sunt văzute 
ca elemente dinamice ale culturii, în special în orașe și nuclee mari urbane. Cu siguranță, spaniola este la 
modă și, în plus față de factorii explicați anterior, putem aminti si aceeași origine latină.care  contribuie la 
apropierea acestor două limbi. 

Cu toate acestea, angajamentul ferm față de limba engleză, ca și în restul sistemelor educaționale 
europene, împreună cu relația tradițională cu limba franceză (nu în zadar România face parte din Francofonie, 
deși se observă declinul ofertei de limbă franceză ca prima limbă străină) și bonanza economică germană 
(factor de atracție față de acea limbă, care la rândul său se unește în anumite zone ale României, cu apartenenţa 
dar și oferta acesteia în sistemul de învățământ) au însemnat o scădere a numărul elevilor care studiază limba 
spaniolă în sistemul de învățământ românesc.
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Prezența Ministerului Educației și Formării Profesionale, prin intermediul Biroului Atașat Învăţământ, 
încearcă să sprijine profesorii de limba spaniolă ca limbă străină din țara noastră, menținând o comunicare 
fluidă cu Ministerul Educaţiei Naţionale din România pentru aprofundarea liniei de colaborare și realizarea 
unei educații de calitate.

 
Elevii Secțiilor Bilingve româno-spaniole participanţi la Festivalul de Teatrului Școlar în limba spaniolă, 2018




