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Introducere
La mai bine de 30 de ani de la Revoluţia din 1989, România a pierdut aproximativ 25% din populație din
cauza emigrației, inclusiv o mare parte din creiere și forța de muncă. Spania a fost, alături de Italia, una dintre
principalele destinații ale emigrării românești, devenind comunitatea principală de imigranți străini, sau a
doua, în funcție de an. În prezent, în jur de 700.000 de români locuiesc și muncesc în Spania1.
Această situație are, fără îndoială, un impact direct asupra relațiilor bilaterale dintre aceste țări,
la toate nivelurile: comercial, politic, social și, desigur, cultural. Putem adăuga aici și realitatea istoricolingvistică de a fi ambele, atât spaniola cât și româna, limbi romanice.
Acești factori importanți, atât externi (emigrația, la care ar trebui să adăugăm expansiunea
internațională din ultimii ani a altor fenomene ale culturii populare în limba spaniolă), cât și interni (originea
latină a limbii), au făcut ca spaniola să aibă o relevanță tot mai mare în societate, mai ales în marile centre
urbane.
Ca și în alte țări din Europa de Est, învățarea limbilor străine este o prioritate a sistemului educațional,
de la o vârstă fragedă. Deși limba franceză a fost principala limbă străină studiată în toate etapele educaționale
de-a lungul istoriei recente a țării, engleza s-a impus ca limbă principală. Franceza și germana continuă să
aibă o prezență importantă în educația națională, iar spaniola, deși nu atât de populară, a fost menținută în
urma unui efort susținut, încă de la introducerea primelor secții bilingve în licee, la începutul anilor 2000.
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În prezent, există unsprezece licee în toată țara care propun o secție bilingvă spaniolă, cu peste
1.100 de elevi și cu perspective clare de creștere în următorii ani. Fiecare dintre ele are un profesor de limba
spaniolă care face parte din programul Secțiilor Bilingve.
În cele din urmă, trebuie remarcat faptul că, deși prezența limbii spaniole în educația națională este
relativ recentă și cifrele se află încă mult în urmă față de cele ale francezei și germanei, datorită fenomenelor
socio-economice și culturale menționate anterior, limba spaniolă pare să aibă un viitor promițător în România,
datorat, parțial, asimilării culturii hispanice de către societatea românească, în special a celei urbane, după
cum se explică mai jos.

Predarea limbii spaniole în România
Deși limba spaniolă nu are o tradiție îndelungată de studiu în sistemul național de învățământ preuniversitar
românesc, ea are totuși o anumită importanță la nivel universitar, în special în București și Cluj-Napoca, orașe
cu o mai mare tradiție în ceea ce privește studiile hispanice.
Primele ore de spaniolă într-un liceu românesc datează de la începutul anilor nouăzeci, foarte puțin
după Revoluție, odată cu introducerea primului program de studiu direct în limba spaniolă, la liceul „Miguel
de Cervantes” din Capitală.
Nu există nicio îndoială că astăzi situația este foarte diferită. Limba spaniolă a devenit o forță
culturală înfloritoare, cu un caracter deosebit de urban, care a pătruns semnificativ într-un segment foarte
specific al populației: tinerii, deosebit de receptivi la tendințele muzicale, mass-media, rețelele de socializare
și alți actori culturali internaționali.
Acest segment extrem de dinamic al populației a fost mult mai expus influențelor străine, în special
celor din Vest.
Există, în orice caz, două elemente fundamentale care stimulează permeabilitatea limbii spaniole în
România: pe de o parte, puternica mișcare migratorie spre Spania și, pe de altă parte, apropierea lingvistică
între cele două limbi, care au aceeași origine latină.

Învățământul primar (0-VIII)
În prezent, sunt predate ore de limba spaniolă urmând programa școlară în o sută douăzeci şi opt de școli:
cincizeci şi cinci în București, douăzeci şi trei în Cluj și restul situate în alte orașe.
Școlile sunt folosite pe post de pepinieră de către liceele bilingve româno-spaniole din împrejurimi.
Există aproximativ 5.235 de elevi înscriși care studiază limba spaniolă ca prima, a doua sau a treia limbă
străină în anul școlar 2019-2020, potrivit MEN.

Învățământul secundar - Colegii Naționale, Licee și Grupuri Şcolare (IX-XII)
În învățământul secundar, există un total de 110 unități de învățământ în care se studiază limba spaniolă ca
prima, a doua sau a treia limbă, distribuite în următoarele județe:
Alba: 1, București: 34, Bacău: 1, Bihor: 2, Brașov: 2, Călărași: 1, Cluj-Napoca: 11, Constanța: 14,
Dolj: 6, Hunedoara: 4, Ilfov: 2, Iași: 3, Mehedinți: 1, Maramureș: 2, Mureș: 1, Neamț: 3, Prahova: 2, Satu
Mare: 1, Sibiu: 3, Suceava: 4, Timiș: 3, Vaslui: 9.
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Secția bilingvă Constantin Brătescu, Constanța

Formarea Profesională
Începând cu anul 2008, a început o creștere a numărului de ore de limba spaniolă predate în centrele de
Formare Profesională, care, din cauza dominației limbii engleze, a pierdut treptat sprijinul. Actualmente,
prezența limbii spaniole ca prima limbă străină de studiu la acest nivel educațional este redusă (2 elevi în
anul școlar 2019-2020). În ceea ce privește prezența limbii spaniole ca a doua sau a treia limbă străină de
studiu în oferta educațională de Formare Profesională, găsim un scenariu similar (54 de elevi în anul școlar
2019-2020).

Învățământul Universitar
În învățământul universitar, este necesar să se facă distincția între predarea limbii spaniole în cadrul secțiilor
de Filologie sau Traducere și Interpretare, și asocierea cu o altă disciplină sau instruire, în special în cadrul
Facultăţilor de Comerț, Drept și Relații Internaționale.
În primul caz, studii de Licență, Masterat și Doctorat în Filologie Hispanică sunt oferite în șapte
universități publice (București, Craiova, Pitești, Cluj-Napoca, Timișoara, Suceava și Iași) și două private,
ambele situate în Capitală (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 celor care studiază spaniolă, în oricare
dintre formele sale (spaniolă în facultăți de filologie sau spaniolă ca limbă străină în oricare dintre ramurile
auxiliare). În ceea ce privește studiile de Filologie Hispanică și Traducere și Interpretare, în anul universitar
curent, 2019-2020, există aproximativ 600 de studenți înscriși la Universitatea din București în diferite
programe.
Estimarea pe care o luăm în considerare, provenită din informații din diferite surse, ne permite să
stabilim o ușoară creștere de 10% ale cifrei menționate anterior, ajungând în prezent la aproximativ 2000 de
studenți.
Limba spaniolă are potențialul de a-și păstra numărul de studenți în centrele lingvistice universitare,
în special la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și la Universitatea din București.
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Pregătirea profesorilor de limba spaniolă
Prin intermediul planurilor anuale de formare ale cadrelor didactice, atât Biroul Atașat pentru Învățământ
(cu sprijinul INTEF2-ului în ceea ce privește acreditarea), cât și Institutul Cervantes din București, oferă
pregătire față în față pentru cadrele didactice de limba spaniolă, atât pentru cei români, cât și pentru cei
spanioli aparținând programului Secțiilor Bilingve. Pregătirea se ține uneori în comun și alteori în mod
separat, încercând astefel să răspundă cererii specifice de formare pe etape educaționale; de exemplu, Biroul
Atașat pentru Învățământ se concentrează de obicei pe liceu, dar nu numai.
Cel mai important forum în ceea ce privește numărul de participanți este Întalnirea anuală a
profesorilor de limba spaniolă, la care participă aproximativ o sută de profesioniști din învățământul
preuniversitar. Întâlnirea se desfășoară la Institutul Cervantes din București și la ea colaborează Biroul Atașat
pentru Învățământ, Ministerul Educației și Cercetării din România și Casa Corpului Didactic, care se ocupă
cu verificarea calității cursurilor și certificarea creditelor de formare și a actualizării profesionale.

Institutul Cervantes
Studierea limbii spaniole în afara învățământului național este prezentă în România din 1985, odată cu crearea
Centrului Cultural Spaniol, un precedent al Institutului Cervantes din București, fondat zece ani mai târziu.
În ceea ce privește cifrele, în 2019, 570 de candidați s-au înscris la examenul DELE. În privința
înscrierii la diferite cursuri și niveluri de spaniolă, în anul școlar 2018-2019 au fost 1.897 de studenți, iar în
anul în curs, 2.232.

Acțiunea Educațională a Spaniei în
Străinătate: cazul României
Integrat în Ambasada Spaniei și dependent funcțional de reprezentatul Ministerului Educației în Bulgaria,
Biroul Atașat pentru Învățamant este sediul Ministerului Educației și Formării Profesionale (de acum înainte,
numit MEFP) din Spania în România. Principalul său obiectiv este promovarea și difuzarea limbii și culturii
spaniole printre cadrele didactice, hispaniști, studenți și, în general, toți cei interesați de Spania și lumea
hispanică. Biroul Atașat lucrează în strânsă colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării din România la
implementarea programelor bilingve spaniole în sistemul național de învățământ, precum și la alte programe,
în special prin Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene și Inspectoratele Școlare. De
asemenea, unul dintre principalii parteneri în promovarea limbii spaniole în România este Universitatea din
București, mai ales Departamentul de Limbi moderne și clasice al Facultății de Litere.
În ceea ce privește instituțiile locale, există un acord de colaborare cu Centrul de Proiecte Educaționale
al Municipiului București prin care această instituție își oferă sprijinul în organizarea și promovarea
Festivalului de Teatru al Secțiilor Bilingve, ce se desfășoară anual în Capitală.
În cadrul acțiunii educaționale a Spaniei în România, Biroul Atașat pentru Învățământ colaborează
îndeaproape și organizează evenimente culturale și educaționale, inclusiv formarea cadrelor didactice de
limba spaniolă, împreună cu Institutul Cervantes din București și secția culturală a Ambasadei.

2

INTEF: Institutul Național pentru Tehnologii Educaționale și Formare a Profesorilor din Spania
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Începând cu anul 2010, Biroul Atașat pentru Învățământ își asumă, de asemenea, competențele și
gestionarea problemelor educaționale din Republica Moldova. În prezent, există un proiect, într-un stadiu
avansat, pentru înființarea unei secții spaniole la un liceu din Chișinău.

Programe educaționale
Secțiile Bilingve spaniole în România

A XVI-a ediție a Festivalului Național de Teatru Școlar în limba spaniolă

Cel mai important program, datorită dimensiunii geografice și afluenței, este cel al Secțiilor Bilingve.
În România, programul își are cadrul legal în Acordul dintre Ministerul Educației și Cercetării din România și
Ministerul Educației și Științei din Spania privind crearea și funcționarea secțiilor bilingve româno-spaniole
în liceele românești și organizarea examenului de bacalaureat în aceste unități de învățământ, semnat la
București în 2007. În anul școlar în curs, 2019-20, există zece secții bilingve situate în principalele orașe
din România, care deservesc aproximativ 1.200 de elevi, la care trebuie adaugăți puțin mai mult de trei mii,
care învăță limba spaniolă în afara Secției. Fiecare secție are un profesor de limba spaniolă care aparține
programului, a cărui apel la candidaturi este lansat anual de MEFP din Spania.
Pentru a obține o diplomă dublă, elevii din aceste secții trebuie să promoveze bacalaureatul și, în plus,
să susțină teste specifice (incluse în metodologia care reglementează examenul de bacalaureat): un examen
eliminatoriu pentru evaluarea competenței în limba și literatura spaniolă și un examen la cultura și civilizația
spaniolă, care include artă, geografie și istorie. Examenele sunt ținute și evaluate de o comisie bilaterală, iar
întregul proces pentru obținerea diplomei de bacalaureat spaniol este supravegheat la fața locului de către
Serviciul Central de Inspecție al MEFP spaniol.
În ultimii patru ani școlari, din anul 2016-2017, media elevilor secțiilor care dau BAC-ul spaniol
este în jur de 80-100, aproximativ o treime dintre ei obținând diploma dublă, aceasta fiind supusă obținerii
diplomei de Bacalaureat românesc.
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Elevi înscriși în secțiile bilingve spaniole
Unitate de învățământ

2019-20

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

Colegiul Național “Iulia Hașdeu”, București

108

105

103

103

101

Liceul Bilingv “Miguel de Cervantes”, București

225

227

229

229

221

Liceul Tehnologic “Doamna Chiajna”, Ilfov

72

72

74

74

78

Colegiul Național “Unirea”, Brașov

183

183

123

154

126

Colegiul Național “Regina Maria”, Ploiești

78

76

85

85

103

Colegiul Național “Carol I”, Craiova

101

103

102

102

115

Colegiul Național “Iosif Vulcan”, Oradea

57

58

59

59

74

Liceul Tehnic “Eugen Pora”, Cluj-Napoca

116

117

117

106

111

Liceul Teoretic “Jean Louis Calderon”, Timișoara

116

112

114

114

126

Colegiul Național “Constantin Brătescu”, Constanța

14

-

-

-

-

Total

1070

1053

1006

1026

955

Elevi care învăță limba spaniolă ca limba a două / a treia
Unitate de învățământ

2019-20

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

Colegiul Național “Iulia Hașdeu”, București

153

154

151

151

149

Liceul Bilingv “Miguel de Cervantes”, București

861

884

901

901

906

Liceul Tehnologic “Doamna Chiajna”, Ilfov

270

287

350

548

490

Colegiul Național “Unirea”, Brașov

61

16

30

30

36

Colegiul Național “Regina Maria”, Ploiești

30

93

0

0

0

Colegiul Național “Carol I”, Craiova

68

0

0

0

0

Colegiul Național “Iosif Vulcan”, Oradea

147

122

106

106

125

Liceul Tehnic “Eugen Pora”, Cluj-Napoca

656

849

100

117

123

Liceul Teoretic “Jean Louis Calderon”, Timișoara

56

59

57

57

54

Colegiul Național “Constantin Brătescu”, Constanța

169

-

-

-

-

Total:

2471

2464

1695

1910

1883
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CIDEAD (Centrul pentru Inovație și Dezvoltare în Educația la Distanță)
Pentru cetățenii spanioli care locuiesc în afara granițelor sau străinii care au fost instruiți într-o anumită
etapă a învățământului obligatoriu în Spania și care doresc să-și continue educația formală (sau non-formală)
în sistemul educațional spaniol, CIDEAD oferă această posibilitate în străinătate prin intermediul rețelei
birourilor MEFP situate în ambasade. În cazul României, acest sprijin este oferit anual în diferite sedii, mai
ales în Biroul Atașat pentru Învățământ din București și în Secțiile Bilingve din Brașov și Cluj-Napoca. De
obicei, sunt înscriși în jur de zece elevi, iar Biroul Atașat pentru Învățământ sau secția bilingvă, după caz,
oferă sprijinul logistic necesar în administrarea examenelor.

Centru de Resurse Didactice
Începând din toamna anului 2020, Centrul Spaniol de Resurse al Biroului Atașat pentru Învățământ își va
avea sediul la Universitatea din București, datorită unui acord semnat între MEFP din Spania și Universitatea
însăși.
Așadar, Centrul Spaniol de Resurse, dotat cu aproximativ trei mii de exemplare, numărând printre
altele o bibliotecă și o mediatecă, va susține în continuare promovarea limbii și culturii spaniole în cadrul
uneia dintre instituțiile fundamentale pentru prezentul și viitorul acestei limbi în România: Universitatea, și
anume Catedra de Filologie romanică și clasică, pe campusul istoric al Universității din București.
Prin înființarea Centrului Spaniol de Resurse, Acordul urmărește să stabilească un punct de reper clar
pentru studiile hispanice din Capitală și să ofere sprijin pentru formarea viitorilor profesori de limba spaniolă.
Pe viitor, este planificată dezvoltarea unor planuri anuale comune care să includă ateliere, evenimente
culturale, formarea și promovarea limbii spaniole în cadrul universității.

Universitatea spaniolă
Biroul Atașat pentru Învățământ colaborează, oferind sprijin logistic pentru susținerea examenelor, cu
universitățile spaniole care oferă învățământ la distanță: UNED, dar și altele, precum UNIR (Universitatea
Internațională din La Rioja). De asemenea, Universitatea din Navarra, care menține o delegație permanentă
la București, colaborează cu Biroul Atașat pentru Învățământ la promovarea limbii spaniole prin concursuri
și programe de burse de excelență, destinate elevilor din Secțiile Bilingve.
Cel mai important program de colaborare cu universități este programul de burse din cadrul
Universității din Granada, pentru elevi din secțiile bilingve spaniole din România. Acest program se
desfășoară de zece ani în cadrul unui acord bilateral de colaborare, prin care această universitate oferă anual
patru burse complete pentru elevii români care au obținut diploma de Bacalaureat spaniol într-una dintre
școlile din rețeaua Secțiilor Bilingve.
În mod complementar, Biroul Atașat pentru Învățământ îi sfătuiește pe elevii români care doresc săși continue studiile superioare în Spania, îndrumându-i în procesele de admitere la Universitatea spaniolă,
precum și în procesul de acreditare pentru studenții internaționali ai sistemului UNEDAsiss, din cadrul
UNED-ului .

Cursuri de vară
Este vorba de un program organizat de MEFP în colaborare cu Universitatea Internațională Menéndez Pelayo
(UIMP), destinat profesorilor locali de limba spaniolă în țările în care este înființat un birou pentru învățământ,
constând într-o bursă de formare în limba spaniolă în Spania, pe timpul verii. Anul trecut, patru dintre aceste
burse au fost acordate profesorilor români, iar în ceea ce privește edițiile anterioare, numărul de burse a fost
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similar, între patru și șase, pentru a participa la cursuri de perfecționare didactică la campusul din Santander
al UIMP, în lunile iulie și august. Acordarea burselor profesorilor de limba spaniolă se face în acord cu
Ministerul Educației și Cercetării din Spania, atât din secțiile bilingve, cât și din alte unități de învățământ.
De asemenea, pentru vara anului 2020, a fost planificată o bursă suplimentară, față în față, acordată
de Universitatea din Salamanca.

Publicații
Biroul Atașat pentru Învățământ participă în mod regulat la elaborarea de conținuturi pentru revista „Espiral”,
editată de reprezentantul Ministerului Educației în Bulgaria, de care depinde funcțional, mai ales prin
colaborări a profesorilor care lucrează în Secțiile Bilingve.
În 2017, a fost publicat un manual de ajutor pentru orele de Cultură și Civilizație spaniolă, realizat
de profesori spanioli din Secților Bilingve din România, care au colaborat în cadrul unui grup de lucru
sponsorizat de INTEF.
În anul 2020 a fost programată crearea unui grup de lucru mixt româno-spaniol pentru a pregăti
o publicație axată pe materiale complementare pentru cursuri de limba spaniolă, atât în școlile primare,
cât și în licee. Inițiativa a apărut la propunerea Ministerului Educației și Cercetării din Spania, iar pentru
implementarea acesteia, vom avea sprijinul logistic al platformei Aula Exterior, a MEFP.

Festival de Teatru
Fără îndoială, evenimentul care oferă cea mai mare vizibilitate acțiunii educaționale a Spaniei în România
este Festivalul de Teatru. La aceasta participă grupuri din întreaga rețea de secții bilingve și se desfășoară în
strânsă și necesară colaborare cu instituții și organizații atât locale, cât și spaniole: Ministerul Educației și
Cercetării, Consiliul Municipiului București, prin Departamentul său de Educație, Institutul Cervantes din
București și Ambasada Spaniei. În plus, în ultimii ani, s-a căutat atragerea companiilor private, în special
spaniole, în organizarea și sprijinul logistic.
În 2020 s-a desfășurat cea de-a șaisprezecea ediție și, ca în fiecare an, mass-media locală, canalele
TV, radio-ul și presa scrisă s-au interesat de acest eveniment care, de obicei, se ține în luna februarie.

Echivalări și omologări
Una dintre sarcinile Biroului Atașat pentru Învățământ este de a informa cetățenii români care doresc să-și
exercite profesia în Spania să-și depună cererile de omologare a diplomelor, echivalărilor și acreditărilor și la
alte ministere (Ministerul Universității și Sănătății, în principal). În acest sens, observăm un flux susținut de
cereri de omologare, în special de la profesioniștii din domeniul sănătății care se mută în Spania cu contracte
de muncă. De asemenea, se primesc cereri de la absolvenți de medicină care doresc să urmeze Rezidențiatul
în spitalele spaniole.

Alte activități de promovare și difuzare a limbii spaniole în România
În cadrul bugetelui suplimentar alocat de către MEFP pentru difuzarea și promovarea limbii și culturii spaniole
în străinătate, din 2017 se ține periodic un program anual cu ofertă variată. Acest program se desfășoară în
principal în ultimul trimestru al anului și este elaborat cu mai multe propuneri de la toate instituțiile, atât
române, cât și spaniole, implicate în promovarea limbii spaniole.
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Astfel, în cadrul acestui program, pe lângă Festivalul de Teatru, s-au desfășurat mai multe evenimente:
un Simpozion despre Hispanism în 2017, la care au participat specialiști și profesori de seamă atât din Spania,
cât și de la Universitatea din București; tot în 2017 a avut loc o întâlnire cu scriitori, atât români, cât și
spanioli; diverse ateliere de artă dramatică destinate în mod special publicului local și diverse întâlniri cu
scriitori spanioli relevanți la nivel internațional, la care a participat, de asemenea, o figură proeminentă a
literaturii române.

Scriitoarea María Dueñas, la un eveniment la Institutul Cervantes din București

Difuzarea limbii spaniole în România; alte instituții
Pe lângă Institutul Cervantes, Agenția Spaniolă pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (AECID),
dependentă de Ministerul Afacerilor Externe, Uniunii Europene și Cooperarării din Spania, este prezentă
în România prin două lectorate în două departamente de limba spaniolă la universitățile din București și
Timișoara, și încă unul la Universitatea din Chișinău. La Universitatea din București, în cadrul studiilor
filologice romanice, există, de asemenea, un lectorat de limba catalană. Biroul Atașat pentru Învățământ va
avea sprijinul lectorului de limba spaniola în gestionarea Centrului Spaniol de Resurse, deoarece este integrat
în Departamentul de Studii Hispanice.
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