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Adaptacja systemów oœwiaty i szkolnictwa wy¿szego
w Rumunii do standardów UE

1 stycznia 2007 roku Rumunia sta³a siê pe³noprawnym cz³onkiem Unii Europejskiej. Ze wszystkimi przywilejami i zobowi¹zaniami z cz³onkostwa wynikaj¹cymi.
Tak¿e w obszarze edukacji, nauki i szkolnictwa wy¿szego. Reforma systemu edukacji
odstawi³a do lamusa system poprzedni, „niekompatybilny” z europejskimi wyzwaniami, i nie „na miarê oczekiwañ nowoczesnego spo³eczeñstwa”. Rumuni z ¿alem po¿egnali system stary, ¿alem tym wiêkszym, ¿e – co nale¿y podkreœliæ – nie by³ z³y.
W szczególnoœci szkolnictwo œrednie i wy¿sze. Wszystkie rumuñskie licea mia³y
uprawnienia nauczania na poziomie matury miêdzynarodowej, ich absolwenci mogli
ubiegaæ siê o miejsca na uczelniach wy¿szych na Zachodzie (to, czy byli w stanie
z uwagi na nieporównywalne koszty, to zupe³nie inna sprawa). Wysoki poziom nauczania jêzyków obcych w szko³ach podstawowych i œrednich skutkowa³ tym, ¿e uniwersytety – z regu³y ju¿ od pierwszego roku studiów – otwiera³y równoleg³e kierunki
studiów w dwóch, a nawet trzech jêzykach obcych (przyk³adowo – na Uniwersytecie
Bukareszteñskim sama „politologia” prowadzona by³a w trzech jêzykach: rumuñskim,
francuskim i angielskim). Dobrze to œwiadczy³o o poziomie zarówno studentów oraz
– co wa¿niejsze – nauczycieli akademickich, zdolnych z jednej strony przyswajaæ sobie
wiedzê, z drugiej prowadziæ wyk³ady i æwiczenia w obcym jêzyku.
Spo³eczeñstwo rumuñskie jest m³ode1. Nie jest to zjawisko odosobnione w skali
europejskiej, lecz w warunkach rumuñskich szczególnie interesuj¹ce, albowiem w prostej linii przek³ada siê na politykê edukacyjn¹ pañstwa. Na ró¿nych poziomach edukacji kszta³ci siê bez ma³a po³owa ludnoœci Rumunii w wieku poni¿ej 24 roku ¿ycia, co
stanowi 93,6% grupy wiekowej objêtej kszta³ceniem obowi¹zkowym2. Do szkó³ publicznych finansowanych przez pañstwo uczêszcza zdecydowana wiêkszoœæ ogó³u
uczniów (95,6%). Prywatne placówki edukacyjne, zak³adane i prowadzone przez organizacje pozarz¹dowe funkcjonuj¹ przede wszystkim na poziomie szkolnictwa wy¿szego.
Jeszcze w 1996 roku, kiedy prawie po³owa uczniów podlegaj¹ca nauczaniu obowi¹zkowemu mieszka³a na wsi (45%), w œrodowisku wiejskim funkcjonowa³o zaledwie 185 liceów, z 1225 istniej¹cych w ca³ym kraju (sk¹din¹d ich poziom nauczania by³
bardzo wysoki). Podobnie niekorzystne proporcje utrzymywa³y siê wœród kadry dy1
Zamierzona polityka w³adz komunistycznych, maj¹ca na celu podniesienie przyrostu naturalnego, da³a wynik w postaci 18,1‰ (1967), najwy¿szego z notowanych w XX wieku. Obecnie struktura wieku ludnoœci wygl¹da nastêpuj¹co: 0–14 lat – 19%; 15–59 lat – 62%; oraz 60 lat i wiêcej – 19%.
2
W roku szkolnym 2003/2004, czyli w momencie przyjêcia Rumunii w poczet cz³onków UE
– 46,88%. Za: Systemy edukacji w Europie – stan obecny i planowane reformy. Rumunia, Rumuñskie
Biuro Eurydice, http://www.eurydice.org (dostêp: 10.09.2010 r.).
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daktycznej: 120 tysiêcy nauczycieli uczy³o na wsi, w miastach ponad 180 tysiêcy. Statystyki by³y przera¿aj¹ce, chocia¿ nie mog³y dziwiæ: 11% populacji wiejskiej nie mia³o
nawet wykszta³cenia podstawowego, 29% koñczy³o edukacjê na szkole podstawowej.
Sytuacja w oœwiacie by³a wiernym odbiciem stanu pañstwa; szkolnictwo i nauka nie
znalaz³y siê na liœcie priorytetów. Problemem budz¹cym spore zastrze¿enia i niepokój
w Europie by³a opieka nad osieroconymi i porzuconymi dzieæmi. Dziesi¹tki tysiêcy
opuszczonych nieletnich ¿y³o na ulicy, lub wegetowa³o w pañstwowych domach dziecka, w warunkach skrajnej nêdzy, czêsto wynikaj¹cej z niegospodarnoœci i nadu¿yæ personelu w gospodarowaniu dysponowanymi œrodkami. Zagraniczna pomoc by³a Ÿle
wykorzystywana. Brakowa³o programów, które zapewni³by rozwi¹zanie problemu na
zadowalaj¹cym poziomie3.
Opracowany ju¿ w 2000 roku œrednioterminowy program rozwoju gospodarczego
Rumunii, stanowi¹cy strategiê przygotowania pañstwa do integracji z Uni¹ Europejsk¹, przyjêty zosta³ jako podstawa Programu Rz¹dowego na lata 2001–2004 i Planu
Dzia³ania, bêd¹cego wyk³adni¹ jak „program” realizowaæ. W koncepcje te wpisa³a siê
szeroko rozumiana i gruntowna reforma systemu edukacyjnego.

1. Reforma systemu edukacji
Zmiany i ulepszenia na ró¿nych obszarach i ró¿nych poziomach rumuñskiego systemu edukacji wprowadzane by³y ewolucyjnie, zgodnie ze zmianami gospodarczymi,
spo³ecznymi, politycznymi oraz kulturowymi zachodz¹cymi w spo³eczeñstwie.
Przede wszystkim – pocz¹wszy od roku szkolnego 2003/2004 – obni¿ono wiek
rozpoczynania kszta³cenia obowi¹zkowego i przed³u¿ono okres jego trwania, zreformowano programy nauczania oraz system kszta³cenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów szkó³, tudzie¿ usprawniono zarz¹dzanie szko³ami i zasady ich
finansowania.
Reforma programów nauczania w sferze „organizacyjnej” uelastyczni³a programy
i plany nauczania, dostosowa³a programy nauczania dla szkó³ podstawowych do potrzeb nowej grupy wiekowej (6–10 lat), opracowa³a nowe programy nauczania dla
dwóch cykli liceum, dla szkó³ sztuk piêknych i rzemios³a oraz roku uzupe³niaj¹cego.
W sferze „edukacyjnej” dostosowa³a programy nauczania do indywidualnych potrzeb
zgodnie ze zmianami zachodz¹cymi w spo³eczeñstwie, rozwinê³a umiejêtnoœci kreatywnego i krytycznego myœlenia, korzystania z nowoczesnych technologii i rozwi¹zywania problemów, by w konsekwencji „nauczyæ” uczniów wykorzystywania zdobytej
wiedzy i kompetencji w nowych kontekstach, zwi¹zanych z konkretnymi sytuacjami
¿yciowymi, i uœwiadomiæ, ¿e kszta³cenie obowi¹zkowe jest podstaw¹ do rozwijania
niezbêdnych umiejêtnoœci i przygotowania samego siebie do procesu uczenia siê przez
ca³e ¿ycie.
Reforma kszta³cenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli umo¿liwi³a im
przyjêcie odpowiednich strategii nauczania i uczenia siê, powi¹zanych nowymi ce3

S. Brasoveanu, County programme for the monitoring and evaluation of street children. „In the
Interest of the Child” 2002, nr 1, s. 8.
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lami i treœciami, które zosta³y okreœlone w nowym ramowym programie nauczania,
oraz stosowania nowych metod oceny procesu kszta³cenia i jego efektów.
Nauczycieli przedszkolnych (educatori) i nauczycieli szkó³ podstawowych (învãþãtori) przygotowuje siê w liceach pedagogicznych (szko³ach œrednich II stopnia). Nauczyciele szkó³ podstawowych (institutori), specjalizuj¹cy siê w takich przedmiotach,
jak jêzyki obce, wychowanie muzyczne i wychowanie fizyczne, s¹ absolwentami kolegiów uniwersyteckich, które prowadz¹ krótkie studia dwuletnie (dla absolwentów
liceów pedagogicznych) lub trzyletnie (dla absolwentów innych liceów). Nauczyciele
szkó³ œrednich I i II stopnia (profesori) koñcz¹ studia d³ugiego cyklu, trwaj¹ce od
czterech do piêciu lat, zale¿nie od przedmiotu, którego maj¹ uczyæ4. Nauczyciele akademiccy musz¹ posiadaæ dyplom ukoñczenia studiów d³ugiego cyklu oraz dyplom
ukoñczenia studiów doktoranckich.
Na szczeblu krajowym utworzono dwa organy – Narodowe Centrum Kszta³cenia
i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Oœwiaty (Centrului Naþional de Formare
a Personalului Didactic din Învãþãmântul Preuniversitar) oraz Narodowe Centrum
Kszta³cenia i Doskonalenia Zawodowego Kadry Kierowniczej Placówek Oœwiatowych (Centrului Naþional de Formare a Managerilor din Învãþãmântul Preuniversitar), które monitoruj¹ zmiany w dziedzinie kszta³cenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów szkó³5. Przede wszystkim jednak:
– opracowuj¹ standardy kszta³cenia i doskonalenia zawodowego, programy kszta³cenia i doskonalenia zawodowego umo¿liwiaj¹ce poœwiadczanie kwalifikacji w miejscu pracy i uzyskiwanie pedagogicznych tytu³ów zawodowych, nowe metodyki
kursów doskonalenia zawodowego, programy wsparcia dla m³odych nauczycieli,
oraz strategie kszta³cenia i doskonalenia nauczycieli na poziomie poni¿ej szkolnictwa wy¿szego;
– okreœlaj¹ kryteria i metody akredytowania, a nastêpnie akredytuj¹ programy doskonalenia zawodowego oparte na ogólnokrajowych standardach, oraz œcie¿ki rozwoju
zawodowego nauczycieli;
– nadzoruj¹ rozwój kursów doskonalenia zawodowego, zapewniaj¹ równowagê pomiêdzy poda¿¹ i popytem na rynku kszta³cenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, oraz analizuj¹ efekty takiej dzia³alnoœci;
– przygotowuj¹ projekty dotycz¹ce finansowania doskonalenia zawodowego z ró¿nych
Ÿróde³ i wspieraj¹ bezpoœrednio szkolenia prowadzone przez Centrum Pomocy Dydaktycznych dla Nauczycieli.
Oprócz kursów aktualizuj¹cych wiedzê i umiejêtnoœci w ramach rozwoju zawodowego, kszta³cenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli obejmuje szkolenia dotycz¹ce
korzystania z komputera jako narzêdzia dydaktycznego oraz rozwijaj¹ce nowe umiejêtnoœci z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

4
Standarde pentru funcþiile didactice din învãþãmântul preuniversar, http://www.old.edu.ro/
cnfp/standarde_did.htm.
5
Hotãrâre pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 604/2001 privind
înfiinþarea Centrului Naþional de Formare a Personalului din Învãþãmântul Preuniversitar (uchwa³a
rz¹du w sprawie... powo³ania Narodowego Centrum Kszta³cenia i Doskonalenia Nauczycieli)
nr 2.191 z 30.11.2004 r.
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Reformy zwi¹zane z usprawnieniem zarz¹dzania szko³ami i ich finansowania
objê³y w sferze organizacyjnej modernizacjê systemu informatycznego, niezbêdnego
do zarz¹dzania edukacj¹ na wszystkich poziomach i udoskonalenie ewaluacji procesu
kszta³cenia, w sferze merytorycznej – szkolenia dla dyrektorów szkó³, przygotowuj¹ce
ich do wykonywania zadañ zwi¹zanych z zarz¹dzaniem zasobami finansowymi i ludzkimi, programami nauczania, oraz do rozwijania administracyjnych i finansowych
kompetencji. Krajowa Rada ds. Finansowania Szkolnictwa Wy¿szego (Consiliul Naþional de Finanþare a Învãþãmântului Superior – CNFIS) przedstawia projekty strategii
i metod finansowania publicznych placówek oœwiatowych. Nowy system finansowania uwzglêdnia kryteria dla ka¿dego rodzaju wydatków.
Reforma kszta³cenia zawodowego dotyczy³a utworzenia szkó³ sztuk piêknych i rzemios³a, zmian w „filozofii” nauczania zawodu i wprowadzenia roku uzupe³niaj¹cego.
Nowe szko³y sztuk piêknych i rzemios³a (ªcoala de Arte ºi Meserii) zast¹pi³y prowadzone wczeœniej kszta³cenie na poziomie œrednim II stopnia. Szko³y te realizuj¹
obowi¹zkowe kszta³cenie zawodowe dla uczniów zainteresowanych nurtem zawodowym. Po ukoñczeniu tych szkó³ uczniowie otrzymuj¹ œwiadectwo potwierdzaj¹ce
kompetencje zawodowe, odpowiadaj¹ce kwalifikacjom zawodowym I stopnia. Poniewa¿ w sytuacji niestabilnego rynku pracy zapotrzebowanie na konkretnych specjalistów z regu³y rozmija siê z prognozami w programach kszta³cenia zawodowego
wprowadza siê szerokie profile, które umo¿liwiaj¹ zdobycie szerokich specjalizacji
i wielopoziomowych kwalifikacji. To rozwi¹zanie strategiczne zapewnia wiêksz¹ mobilnoœæ zawodow¹, pozwalaj¹c unikn¹æ ryzyka zwi¹zanego z w¹skimi kwalifikacjami,
i zwiêksza szanse integracji spo³ecznej. Modu³y w¹skich specjalizacji mo¿na wówczas
wykorzystywaæ w ramach dalszego kszta³cenia lub doskonalenia zawodowego. Do
programów nauczania wprowadzono nowe przedmioty, m.in. informatykê, przedsiêbiorczoœæ, kulturê obywatelsk¹, jêzyki obce oraz poradnictwo i doradztwo zawodowe,
co wyrównuje szanse i umo¿liwia absolwentom szkó³ zawodowych kontynuowanie
nauki. Rok uzupe³niaj¹cy u³atwia p³ynne przejœcie ze szko³y stricte zawodowej do
ogólnokszta³c¹cej. Z jednej strony nowe programy nauczania szkó³ sztuk piêknych
i rzemios³a pozwalaj¹ przyj¹æ podejœcie ponadprzedmiotowe, zgodnie z zainteresowaniem samych uczniów, jak i wymogami lokalnego œrodowiska biznesu, z drugiej
– spo³ecznoœæ lokalna, dysponuj¹ca rzetelnymi informacjami o lokalnym rynku pracy,
mo¿e sugerowaæ sposoby zaspokajania zapotrzebowania na okreœlone kwalifikacje. Oba
te aspekty powoduj¹, i¿ kszta³cenie i doskonalenie zawodowe prowadzi siê w ramach
systemu edukacji, z wykorzystaniem specjalnych programów inicjowanych i organizowanych przez instytucje publiczne i prywatne, w duchu partnerstwa spo³ecznego.
Reforma rumuñskiego szkolnictwa wy¿szego u³atwi³a dostêp do studiów w uczelniach, przyczyni³a siê do podniesienia jakoœci kszta³cenia i badañ naukowych, doprowadzi³a do decentralizacji zarz¹dzania sprawami naukowo-dydaktycznymi i finansami
uczelni oraz zachêci³a uczelnie do wspó³pracy z partnerami spo³ecznymi.
Strategia rozwoju na lata 2002–2010, zwi¹zana przede wszystkim z Deklaracj¹ Boloñsk¹, koncentruje siê na:
– zapewnieniu jakoœci studiów, poprzez podniesienie wymagañ wobec rektorów w zakresie zarz¹dzania, przyspieszenie awansu kadry uczelnianej i doskonalenie zasad
przeprowadzania konkursów na wysokie stanowiska w uczelniach, lepsz¹ selekcjê
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i motywacjê studentów, oraz upowszechnianie oceny wewnêtrznej i zewnêtrznej
jako instrumentów wspomagaj¹cych zapewnienie jakoœci;
– zapewnieniu absolwentom wy¿szych kwalifikacji, poprzez œciœlejsze powi¹zanie
wiedzy i umiejêtnoœci uzyskiwanych w uczelniach z wymogami rynku pracy, tudzie¿
monitorowanie integracji absolwentów na rynku pracy;
– reorganizacji procesu kszta³cenia, poprzez promowanie systemów modu³owych,
opartych na „pakietach” zajêæ, oraz opracowanie polityki edukacyjnej dotycz¹cej
kszta³cenia za pomoc¹ mediów elektronicznych (e-lerning);
– promowaniu rumuñskiego systemu szkolnictwa wy¿szego w innych systemach europejskich i w ramach wspó³pracy miêdzynarodowej, czemu ma s³u¿yæ konsolidacja
reform zgodnie z ewolucj¹ europejskiego szkolnictwa wy¿szego, promowanie
wspó³pracy europejskiej w ramach programów Socrates II i Leonardo II, i co najwa¿niejsze, u³atwianie wymiany studentów i nauczycieli miêdzy uczelniami.
W koñcu transformacja objê³a tak¿e resort edukacji. W poszukiwaniu optymalnej
struktury funkcjonalnej, wynikaj¹cej z przyjêtych zadañ i celów, kolejne rz¹dy modyfikowa³y nawet nazwê i funkcje samego ministerstwa. Obecne – Ministerstwo Edukacji,
Badañ Naukowych i M³odzie¿y (Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului)
– sk³ada siê z kilku departamentów, które odpowiadaj¹ za ró¿ne formy i poziomy edukacji. Na szczeblu regionalnym, w ka¿dym okrêgu (judeþia) istnieje inspektorat szkolny, kierowany przez inspektora generalnego. W ka¿dej szkole dzia³a rada szkolna
i zarz¹d szko³y, które wspomagaj¹ dyrektorów szkó³ w wype³nianiu zadañ kierowniczych. Je¿eli chodzi o inspekcje szkolne, dyrektorzy szkó³ i inspektorzy generalni maj¹
obowi¹zek przygotowywania rocznych sprawozdañ na temat warunków i poziomu
kszta³cenia w podleg³ych im placówkach. Sprawozdania te przedk³ada siê nastêpnie
w³adzom lokalnym oraz resortowi edukacji.

2. Edukacja „od przedszkola do doktora”
Edukacja przedszkolna obejmuje grupê wiekow¹ od 3 do 6 lat. Kszta³cenie na tym
poziomie prowadzi siê w przedszkolach (grãdiniþe), wœród których wiêkszoœæ stanowi¹
placówki publiczne. Edukacja przedszkolna jest nieobowi¹zkowa (w roku szkolnym
2003/2004 do przedszkoli uczêszcza³o 69,2% dzieci) i bezp³atna. Zarówno publiczne,
jak i prywatne przedszkola prowadz¹ zajêcia edukacyjne w ramach znormalizowanych
programów (5 godzin dziennie), d³u¿szych programów (10 godzin dziennie) i programów tygodniowych (5 dni w tygodniu), zgodnie z podzia³em na grupy wiekowe:
3–4 lata, 4–5 lat i 5–6 lat.
Dzieci rozpoczynaj¹ kszta³cenie obowi¹zkowe w wieku szeœciu lat. Mog¹ jednak
rozpocz¹æ obowi¹zkow¹ naukê wczeœniej (przed ukoñczeniem 6 lat), je¿eli osi¹gn¹
wymagany wiek do koñca danego roku kalendarzowego oraz odpowiedni poziom rozwoju psychosomatycznego, lub póŸniej (w wieku 7 lat), je¿eli ich rodzice lub opiekunowie prawni z³o¿¹ w tej sprawie pisemny wniosek.
Kszta³cenie obowi¹zkowe w Rumunii trwa 10 lat i jest podzielone na trzy etapy
obejmuj¹ce: czteroletni¹ szko³ê podstawow¹ (ªcoala primarã), czteroletnie kszta³cenie ogólne w ramach pierwszego etapu szko³y œredniej I stopnia (Gimnaziu), oraz dwu-
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letnie kszta³cenia ogólne, profilowane lub zawodowe w ramach drugiego etapu szko³y
œredniej I stopnia (Liceu). Reforma szkolnictwa spowodowa³a, i¿ pocz¹wszy od roku
szkolnego 2003/2004 kszta³cenie obowi¹zkowe zosta³o przed³u¿one o dwa lata po ukoñczeniu gimnazjum6. Uczniowie mog¹ kontynuowaæ naukê w ramach ni¿szego cyklu licealnego, w którym prowadzi siê kszta³cenie ogólne, a program obejmuje elementy
przygotowuj¹ce do wyboru profilu (specjalizacji) w liceach II stopnia (Liceu – ciclul
superior), lub w szko³ach sztuk piêknych i rzemios³a, w których prowadzi siê kszta³cenie zawodowe przygotowuj¹ce do podjêcia pracy w ró¿nych zawodach. W tym drugim
przypadku absolwenci powinni ukoñczyæ rok uzupe³niaj¹cy przed podjêciem nauki
w szkole œredniej II stopnia.
W szko³ach podstawowych wszystkich przedmiotów (z wyj¹tkiem religii, jêzyków
obcych, wychowania fizycznego i wychowania muzycznego) uczy tylko jeden nauczyciel, natomiast w szko³ach œrednich I stopnia lekcje prowadz¹ nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Zgodnie z przepisami klasy mog¹ liczyæ od 10 do 30 uczniów.
Klasy s¹ koedukacyjne i sk³adaj¹ siê z uczniów w tym samym wieku. W szko³ach œrednich I stopnia uczniowie, którzy s¹ o co najmniej dwa lata starsi od uczniów w danej
klasie, mog¹ uczêszczaæ na zajêcia wieczorowe.
Ramowy program nauczania dla szkó³ podstawowych i œrednich I stopnia, ustalany
na poziomie ministerialnym, umo¿liwia szko³om opracowanie w³asnego planu lekcji
i obejmuje podstawê programow¹ oraz komponent programu nauczania, samodzielnie
przygotowywany przez szko³y. Przedmioty nauczania zgrupowane s¹ w siedmiu obszarach programowych: jêzyk i komunikacja, matematyka i przedmioty przyrodnicze,
ludzie i spo³eczeñstwo, przedmioty humanistyczne i artystyczne, wychowanie fizyczne,
technologie oraz poradnictwo i doradztwo zawodowe. Najwa¿niejszymi przedmiotami
s¹: jêzyk rumuñski, jêzyki obce, historia Rumunii i wychowanie fizyczne, stanowi¹ce
po³owê tygodniowego wymiaru zajêæ. Metod nauczania ministerstwo nie okreœla
odgórnie w przepisach, ale istniej¹ pewne zalecenia dotycz¹ce alternatywnych podrêczników, prac domowych oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.
Nauczyciele oceniaj¹ uczniów przez ca³y rok szkolny. Uczniowie maj¹cy trudnoœci
w nauce mog¹ powtarzaæ klasê. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej uczniowie przechodz¹ automatycznie (bez egzaminów koñcowych ani wstêpnych) do gimnazjów. Po
zakoñczeniu nauki w gimnazjum uczniowie przystêpuj¹ do pañstwowych sprawdzianów koñcowych (kompetencyjnych) z „jêzyka i literatury rumuñskiej”, „matematyki”
oraz – do wyboru – „historii Rumunów” b¹dŸ „geografii Rumunii” opartym na metodologii opracowanej przez ministerstwo edukacji. Absolwenci gimnazjów o profilu artystycznym lub sportowym zdaj¹ równie¿ egzamin praktyczny, w³aœciwy dla danej
dziedziny artystycznej lub sportowej. Na egzamin kompetencyjny mog¹ stawiaæ siê
tak¿e osoby niezale¿nie od wieku, które ukoñczy³y klasê VIII gimnazjum, a które tego
egzaminu nie zda³y. Wyniki sprawdzianów wraz z wynikami uzyskanymi w ci¹gu czterech lat nauki w gimnazjum umo¿liwiaj¹ uczniom wybranie jednej z dwóch wspomnia6
Lege nr. 268/2003 pentru modificarea ºi completarea Legii învãþãmântului nr. 84/1995 (ustawa w sprawie nowelizacji ustawy o szkolnictwie nr 84/1995) z 13.06.2003 r. „Monitorul Oficial”,
Partea I nr 430 z 19.06.2003 r.
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nych rodzajów szkó³, w których bêd¹ kontynuowaæ naukê na poziomie œrednim
I stopnia: liceów lub szkó³ sztuk piêknych i rzemios³a.
W 2001 roku Rumunia wprowadzi³a system elektronicznych zapisów do tych szkó³
(Admiterea în Licee ºi ªcoli de Arte ºi Meserii – ADLIC) centralizuj¹cy wyniki egzaminów i przydzielaj¹cy kandydatów do szkó³ zgodnie z ich wynikami i preferencjami.
Przydzia³ kandydatów dokonywany jest zgodnie ze specyfikacj¹ ministerstwa edukacji
i nauki7.
Po zakoñczeniu dwóch lat nauki w tych szko³ach, czyli po ukoñczeniu w nich ni¿szego cyklu kszta³cenia (co zbiega siê w czasie z ukoñczeniem etapu kszta³cenia obowi¹zkowego) tak¿e nie przeprowadza siê egzaminów koñcowych. Absolwenci ni¿szego
cyklu licealnego oraz ni¿szego cyklu szkó³ sztuk piêknych i rzemios³a otrzymuj¹ œwiadectwo ukoñczenia tych etapów, teczkê z dokumentami przydatnymi na dalszych etapach nauki oraz – na ¿yczenie – kopiê wykazu ocen uzyskanych w trakcie kszta³cenia
obowi¹zkowego. Ci pierwsi przyjmowani s¹ na wy¿szy cykl licealny zgodnie z zasadami okreœlanymi przez resort edukacji ka¿dorazowo na rok przed rozpoczêciem kolejnego roku szkolnego. Ci drudzy – po zdaniu egzaminu potwierdzaj¹cego uzyskanie
kwalifikacji zawodowych – mog¹ otrzymaæ œwiadectwo kwalifikacji zawodowych
I stopnia. Lecz dla nich warunkiem przyjêcia do szko³y œredniej II stopnia jest ukoñczenie roku uzupe³niaj¹cego celem wyrównania wykszta³cenia do poziomu, jakiego
wymaga siê na wstêpie do szko³y œredniej II stopnia, oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych na wy¿szym poziomie.
Program nauczania dla roku uzupe³niaj¹cego opracowuje ministerstwo zgodnie
z now¹ struktur¹ systemu edukacji. Absolwenci roku uzupe³niaj¹cego otrzymuj¹ œwiadectwo ukoñczenia tego etapu, teczkê z dokumentami przydatnymi na dalszych etapach nauki oraz – na ¿yczenie – kopiê wykazu uzyskanych ocen. Po zdaniu egzaminu
zawodowego mog¹ równie¿ otrzymaæ œwiadectwo kwalifikacji zawodowych II stopnia. Ci, którzy posiadaj¹ oba wymagane œwiadectwa mog¹ zostaæ przyjêci do szko³y
œredniej II stopnia, zgodnie z ogólnie obowi¹zuj¹cymi zasadami.
W szko³ach œrednich II stopnia (wy¿szy cykl licealny) prowadzi siê kszta³cenie
ogólne i profilowane, umo¿liwiaj¹ce kontynuacjê nauki w szkole policealnej lub podjêcie
studiów w uczelni wy¿szej. Ramowy program nauczania dla ogólnokszta³c¹cych i profilowanych szkó³ œrednich, podobnie jak dla szkó³ podstawowych i œrednich I stopnia,
obejmuje siedem obszarów programowych (jêzyk i komunikacja, matematyka i przedmioty przyrodnicze, ludzie i spo³eczeñstwo, przedmioty humanistyczne i artystyczne,
wychowanie fizyczne, technologie oraz poradnictwo i doradztwo zawodowe) ale znaczenie poszczególnych obszarów zale¿y od typu szko³y. Postêpy uczniów w ramach
wszystkich przedmiotów s¹ oceniane przez nauczycieli w sposób ci¹g³y prze ca³y rok
szkolny. Nauczyciele podejmuj¹ równie¿ decyzje o powtarzaniu klas przez uczniów.

7
Szerzej na ten temat funkcjonowania systemu na stronie internetowej Zinformatyzowanego
Systemu Edukacyjnego (Sistem Educaþional Informatizat – SEI), http://portal.edu.ro/index.php/articles/c1473/. Dostêpne w jêzyku polskim materia³y mylnie podaj¹, i¿ system ADLIC jest pierwszym
w Rumunii systemem przydzielaj¹cym kandydatów do szkó³ wy¿szych. Zob.: Pierwszy raport o postêpach we wdra¿aniu „eEurope+” w krajach kandyduj¹cych, http://www.vulcan.edu.pl/badania/porownania/raport_eeurope.pdf.
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Na zakoñczenie wy¿szego cyklu licealnego przeprowadza siê egzamin maturalny
(examen de bacalaureat) zgodnie z obowi¹zuj¹cymi standardami miêdzynarodowymi (matura miêdzynarodowa). Dopuszcza siê do niego uczniów, którzy ukoñczyli
ostatni¹ klasê w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Ci, ucz¹cy siê
w szko³ach pañstwowych maj¹ prawo do dwukrotnego bezp³atnego zdawania egzaminu (kolejne podejœcia s¹ p³atne), ucz¹cy siê w szko³ach prywatnych musz¹ za egzamin p³aciæ.
Egzamin maturalny jest podstawowym wskaŸnikiem pozwalaj¹cym oceniæ poziom
wiedzy ogólnej i szczegó³owej posiadanej przez absolwentów, i sk³ada siê z dwóch lub
(odpowiednio) trzech czêœci, dwóch wspólnych i trzech wybranych – zgodnie z typem
i profilem klasy. Wspólnymi przedmiotami egzaminacyjnymi s¹: „jêzyk i literatura rumuñska” (egzamin pisemny i ustny), jeden ze wspó³czesnych jêzyków obcych (ustny),
oraz dla uczniów ucz¹cych siê w szko³ach z wyk³adowym jêzykiem obcym „jêzyk i literatura” tego kraju (pisemny i ustny).
Absolwenci klas „teoretycznych” o profilu humanistycznym zdaj¹ obligatoryjnie
historiê lub geografiê (pisemnie). Absolwenci klas „teoretycznych” o profilu œcis³ym
– obligatoryjnie matematykê (pisemnie). Ponadto wszyscy – dwa dodatkowe dowolnie
wybrane przedmioty z ró¿nych obszarów programowych szko³y (pisemnie).
Absolwenci klas „technologicznych” zdaj¹ obligatoryjnie matematykê (pisemnie),
oraz dwa dodatkowe przedmioty do wyboru: pierwszy z zakresu programowego „technologie” (pisemnie), drugi z innego obszaru programowego (pisemnie).
Absolwenci klas „zawodowych” zdaj¹ obowi¹zkowo: historiê, geografiê lub
inny przedmiot humanistyczny (pisemnie), oraz matematykê lub inny przedmiot
z zakresu nauk œcis³ych (tak¿e pisemnie). Ponadto dwa dodatkowe przedmioty do
wyboru: pierwszy z obszarów programowych odpowiadaj¹cych profilowi i specjalizacji (pisemny lub praktyczny), drugi spoœród dyscyplin nie wybranych poprzednio (pisemnie).
Absolwenci wszystkich typów i profili klas jako jeden z dodatkowych przedmiotów
mog¹ wybraæ „wychowanie fizyczne”, które zdaj¹ oczywiœcie praktycznie.
W klasach typu „technologicznego” i „zawodowego” nauka na poziomie liceum
koñczy siê tak¿e egzaminem kompetencji zawodowych, niezale¿nie od egzaminu maturalnego.
Œwiadectwa maturalne wydawane s¹ po zdaniu tego egzaminu (diplomã de bacalaureat) umo¿liwia absolwentom przyst¹pienie do egzaminów wstêpnych na studia
w uczelni. Wszyscy uczniowie, którzy ukoñczyli szko³ê œredni¹ II stopnia – niezale¿nie
od tego, czy uzyskali œwiadectwo maturalne, czy te¿ nie – mog¹ przyst¹piæ do egzaminów wstêpnych do szkó³ policealnych.
Na poziomie policealnym jedynie szko³y medyczne wymagaj¹ œwiadectw maturalnych, z zasady wszystkie organizuj¹ egzaminy wstêpne. Programy nauczania dla
nich ustala resort edukacji wespó³ z Ministerstwem Pracy, Rodziny i Wyrównywania Szans (Ministerul Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse). Œwiadectwo
ukoñczenia szko³y policealnej (certificat de absolvire) uprawnia do podjêcia pracy
zawodowej.
Rumuñski system szkolnictwa wy¿szego jest zgodny z innymi systemami europejskimi i tak zwanym Procesem Boloñskim. Organizacja studiów uniwersyteckich oparta
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jest trzech g³ównych cyklach kszta³cenia8. Do ka¿dego cyklu okreœlone zosta³y odrêbne procedury przyjêæ i uzyskiwania dyplomów ukoñczenia studiów. Czas trwania cykli
studiów na ró¿nych kierunkach i specjalizacjach ustali³o Ministerstwo Edukacji i Nauki
na podstawie propozycji Krajowej Rady Rektorów (Consiliul Naþional al Rectorilor).
Wprowadzone zosta³y tak¿e specjalne wymogi dotycz¹ce tzw. zawodów regulowanych, zatwierdzone na szczeblu europejskim.
Studia wy¿sze obejmuj¹ cykl krótki (od dwóch do trzech lat) w kolegiach uniwersyteckich (colegii universitare) i cykl d³ugi (od czterech do szeœciu lat), realizowany
w uniwersytetach, instytutach i akademiach. Wszystkie uczelnie wymagaj¹ od kandydatów posiadania œwiadectwa maturalnego i przyjmuj¹ ich na podstawie egzaminów
wstêpnych, przeprowadzanych zgodnie z ogólnymi kryteriami, ustalanymi w resorcie
edukacji i nauki. Studenci, którzy posiedli kwalifikacje przyznawane przez kolegia
uniwersyteckie (diplomã de absolvire), mog¹ kontynuowaæ studia w uczelniach prowadz¹cych d³ugi cykl studiów, na tym samym lub pokrewnym kierunku, po zdaniu egzaminu wstêpnego przeprowadzanego przez rady wydzia³ów. D³ugi cykl studiów
koñczy siê egzaminem prowadz¹cym do tytu³u licencjata (licenþiat). Absolwenci tego
cyklu mog¹ kontynuowaæ naukê w ramach podyplomowego systemu kszta³cenia9.
Studia licencjackie i in¿ynierskie (studii universitare de licenþã) (I cykl) obejmuj¹
od 180 do 240 punktów, zgodnie z Europejskim Systemem Transferu Punktów (European Credit Transfer System – ECTS), które mo¿na przenosiæ miêdzy programami
i uczelniami, i trwaj¹ od trzech do czterech lat zale¿nie od kierunku i specjalizacji. Studia magisterskie (studii universitare de masterat) (II cykl) obejmuj¹ od 90 do 120 punktów, które tak¿e mo¿na przenosiæ miêdzy programami lub uczelniami (wyj¹tkowo,
zale¿nie od czasu trwania I cyklu, dolnym limitem mo¿e byæ 60 punktów), i trwaj¹ od
roku do dwóch lat. Obydwa cykle powinny umo¿liwiæ uzyskanie co najmniej 300 punktów. W przypadku zawodów regulowanych standardami europejskimi dwa cykle mo¿na po³¹czyæ w jeden d³ugi program studiów trwaj¹cy od piêciu do szeœciu lat
i prowadz¹cy do odpowiednika dyplomu magisterskiego. Studia doktoranckie (studii
universitare de doctorat) (III cykl), równie¿ zreformowane w ramach Procesu Boloñskiego, trwaj¹ trzy lata.
System ECTS zosta³ w pe³ni wprowadzony i sta³ siê obowi¹zuj¹cym dla wszystkich uczelni, a Suplement do Dyplomu (Suplimentul la Diplomã) wydawany jest
bezp³atnie ka¿demu absolwentowi w jêzyku powszechnie u¿ywanym na szczeblu
miêdzynarodowym.

3. Dostêp do nauki dla mniejszoœci narodowych
Mniejszoœci narodowe zajmuj¹ szczególnie wa¿ne miejsce we wszystkich sferach
funkcjonowania pañstwa: gospodarczej, spo³eczno-politycznej i kulturalnej, tak¿e edu8

Lege privind organizarea studiilor universitare (ustawa o organizacji studiów uniwersyteckich) nr 288/2004 z 24.06.2004 r. „Monitorul Oficial”, Partea I, nr 614 z 07.07.2004 r.
9
HG nr. 88/10.02.2005 privind organizarea studiilor universitare de licenþã (uchwa³a rz¹du
w sprawie organizacji studiów licencjackich) nr 88 z 10.02.2005 r.
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kacyjnej. Ukraiñcy i Rosjanie (starowiercy), Czesi, Serbowie, Chorwaci, S³oweñcy,
Bu³garzy Grecy, Tatarzy i Turcy, tak¿e Polacy, na sta³e wroœli w strukturê etniczn¹ Rumunii, tworz¹c barwn¹ mozaikê zwyczajów i kultur.
W Rumunii ¿yje aktualnie oko³o dwóch milionów etnicznych Madziarów, którzy
w niektórych okrêgach (Hârghita, Covaºna) w zwartych skupiskach stanowi¹ zdecydowan¹ wiêkszoœæ zamieszkuj¹cej je populacji. Bukareszt, obawiaj¹c siê secesjonistycznych d¹¿eñ rejonów, w których Wêgrzy stanowi¹ zdecydowan¹ wiêkszoœæ, jawnie
ogranicza³ im prawa. Idea pojednania rumuñsko-wêgierskiego, sformu³owana jeszcze
w 1995 roku wed³ug intencji prezydenta Iona Iliescu na wzór historycznego zbli¿enia
miêdzy Francj¹ a Niemcami, okaza³a siê jedynie gestem propagandowym. Przedmiot
kontrowersji stanowi³ pakiet ustaw o szkolnictwie i o symbolach narodowych, narzucaj¹cy uczniom szkó³ wêgierskich nie tylko obowi¹zkowe lekcje jêzyka i literatury rumuñskiej, ale i historii i geografii Rumunii, po rumuñsku10. Reakcj¹ na „mentalnoœæ
g³ównego lokatora”11 by³o przyjêcie przez wêgierski parlament „Karty Wêgra”, ustawy
przyznaj¹cej Wêgrom w krajach oœciennych okreœlone przywileje, nie tylko w zakresie
szkolnictwa i kultury, na co z kolei rz¹d rumuñski zareagowa³ niezwykle ostro12. Trzyma³ siê w¹tpliwej tezy, i¿ ustawa powstrzyma procesy asymilacyjne wœród rumuñskich
Madziarów, wzmocni tendencje do autonomii tak¿e wœród etnicznej ludnoœci rumuñskiej zamieszkuj¹cej Siedmiogród i zagrozi unitarnemu charakterowi pañstwa13.
Drug¹, co do liczebnoœci mniejszoœci¹ narodow¹ na obszarze Siedmiogrodu jest
ludnoœæ pochodzenia niemieckiego – Sasi i Szwabi. Pierwszym nastêpstwem upadku
Nicolae Ceauºescu by³ ich masowy exodus do Republiki Federalnej Niemiec. Proces
ten z czasem os³ab³, a dziêki rozs¹dnej polityce rz¹du Niemiec, motywuj¹cej do pozostania, zjawisko masowego wychodŸstwa praktycznie zanik³o. Obecnie w Rumunii
pozosta³o oko³o osiemdziesi¹t tysiêcy banackich, bukowiñskich i siedmiogrodzkich
Niemców.
Lecz mniejszoœci¹ szczególn¹, swym wygl¹dem i sposobem bycia najbardziej rzucaj¹c¹ siê w oczy, liczebnoœci¹ rywalizuj¹c¹ z Wêgrami, a jednoczeœnie egzystuj¹c¹ na
marginesie ¿ycia politycznego i spo³ecznego, s¹ Cyganie. Re¿im Ceauºescu nie uznawa³ ich odrêbnoœci narodowej; deklarowa³ ich jako „rdzennych” Rumunów, sk¹din¹d
w³adze œwiadome by³y skali zjawiska14. Obecnie – z uwagi na brak rzetelnych danych
– ocenia siê, i¿ realna ich liczba rozci¹ga siê miêdzy 1,2 do ponad 2,5 miliona (ok. 10%
ludnoœci)15. Zajmuj¹cy zawsze najni¿szy poziom piramidy spo³ecznej byli sol¹ w oku
10

Legia Învãþãmântului a României nr 84 (Ustawa o szkolnictwie w Rumunii), „Monitorul Oficial” nr 167/1995.
11
A. Cornea, Mentalitatea locatarolui principal, „22” z 2–8.08.1995, s. 4.
12
Act LXII of 2001 on Hungarians Living in Neighboring Countries, adopted by Parliament on
19 June 2001 (Ustawa o Wêgrach ¿yj¹cych w krajach oœciennych), Budapeszt 2002.
13
J. Solak, Establishment polityczny, armia i spo³eczeñstwo Rumunii wobec polityki zagranicznej
i bezpieczeñstwa kraju (1989–2003), „Polski Przegl¹d Dyplomatyczny” 2003, nr 4.
14
Wed³ug danych Securitate (1983) kraj zamieszkiwa³o 2,3 miliona ludnoœci romskiej, w tym
229 tysiêcy urzêdowo spisanych nomadów, wed³ug oficjalnych statystyk, zaledwie 75 696 osób
(mniej ni¿ 0,3% populacji).
15
Wydaje siê, ¿e najbli¿sza prawdy jest liczba 1,8 mln (7,9%), chocia¿ ró¿ne organizacje podaj¹
czêsto zawy¿one (2,5 mln – Minority Righs Group), lub zani¿one (1 452 700–1 558 552 – Research
Institute for Quality of Live) dane.
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ka¿dej rumuñskiej w³adzy. W œwietle aspiracji do Unii Europejskiej wi¹za³y siê z nimi
tak trudne i pilne dla pañstwa bol¹czki jak m.in. przestêpczoœæ, analfabetyzm, opieka
nad sierotami, nielegalna migracja, sprawy wizowe. Nade wszystko zaœ edukacja.
Ogromnym wysi³kiem opracowane i wdra¿ane przez Ministerstwo Edukacji programy
u³atwiaj¹ce dostêp tej m³odzie¿y do nauki (na szczeblu podstawowym i œrednim), funkcjonowa³y wy³¹cznie na papierze, bo sami Romowie nie czuj¹ i nie rozumiej¹ potrzeby
edukowania siebie i swoich dzieci.
W okresie wszechw³adzy Ceauºescu w ¿yciu politycznym Rumunii mniejszoœci etniczne by³y nieobecne w ka¿dej niezale¿nej formie organizacyjnej. Zlikwidowano
wszystkie szko³y œwieckie i generalnie wszelkie niezale¿ne placówki nauczaj¹ce w jêzykach mniejszoœci; niektóre grupy etniczne (Lipowianie, Rusini, Turcy, Ormianie,
Chorwaci, Grecy, ¯ydzi, Polacy) utracili tym samym ostatnie szko³y podstawowe. Pod
ró¿nymi pretekstami tysi¹ce dzieci pozbawiono mo¿liwoœci uczenia siê w jêzykach
ojczystych. Z uwagi na katastrofalny brak przygotowanych nauczycieli z roku na rok
obni¿a³ siê poziom nauczania, zmniejsza³a siê te¿ liczba klas, w których niektóre przedmioty nauczane by³y w jêzykach mniejszoœci. Skutkiem by³ radykalny spadek poprawnej (w mowie i piœmie) znajomoœci jêzyków rodziców, zniechêcaj¹cy zdoln¹ m³odzie¿
do podejmowania studiów na kierunkach filologicznych i pedagogicznych. Z kolei niedobór nauczycieli generowa³ jeszcze wiêkszy ich brak. Wymownym tego przyk³adem
jest sytuacja mniejszoœci polskiej na Bukowinie, ale nie tylko. Zamkniête ko³o „polityki
edukacyjnej” Ceauºescu prowadzi³o do intelektualnej degradacji i kulturalnej stagnacji, spotêgowanej œwiadom¹ dewastacj¹ dziedzictwa kulturowego innych narodowoœci: zamykano domy kultury, biblioteki, muzea, galerie sztuki; demolowano miejsca
kultów religijnych; likwidowano wszelkie organizacje i stowarzyszenia kulturalne.
Po rewolucji 1989 roku w elitach politycznych zdano sobie sprawê, ¿e problem
mniejszoœci narodowych jest nieod³¹cznym komponentem w³aœciwie rozumianej demokracji i respektowania praw cz³owieka, Rumunia nie bêdzie w tym wzglêdzie ¿adnym wyj¹tkiem, a czytelna, oparta na demokratycznych zasadach i europejskich
standardach polityka wobec mniejszoœci narodowych pozytywnie wp³ynie na stosunki
miêdzynarodowe kraju, stymuluj¹c procesy normalizacji politycznej i gospodarczej ze
wszystkimi cz³onkami spo³ecznoœci miêdzynarodowej. W nowej demokratycznej konstytucji (1991) okreœlono, i¿ „Rumunia jest wspóln¹ i niepodzieln¹ ojczyzn¹ wszystkich jej obywateli, niezale¿nie od ich rasy, narodowoœci, pochodzenia etnicznego,
jêzyka […]”16, zaœ „pañstwo uznaje i gwarantuje osobom nale¿¹cym do mniejszoœci
narodowych prawo do utrzymywania, rozwijania i wyra¿ania ich to¿samoœci etnicznej,
kulturowej, jêzykowej i religijnej”17. Przyjêta przez parlament w 2001 roku ustawa
o lokalnej administracji publicznej, rozszerzy³a zakres praw mniejszoœci narodowych,
dopuszczaj¹c m.in. do u¿ywania w³asnego jêzyka na posiedzeniach rad lokalnych,
wówczas, gdy dana mniejszoœæ bêdzie mia³a co najmniej jedn¹ trzeci¹ radnych. Je¿eli
grupa etniczna przekracza³a 20% ogólnej liczby mieszkañców miejscowoœci, jej cz³onkowie mogli u¿ywaæ w³asnego jêzyka w kontaktach z w³adzami administracyjnymi. Te
z kolei zosta³y zobowi¹zane og³aszaæ wszelkie decyzje administracyjne tak w jêzyku
16
17

Artyku³ 4. Konstytucja Rumunii z dnia 21 listopada 1991 r., „Monitorul Oficial” nr 233/1991.
Artyku³ 6, op. cit.
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rumuñskim, jak i mniejszoœci. Rozpocz¹³ dzia³alnoœæ miêdzyresortowy komitet koordynuj¹cy kwestie mniejszoœci etnicznych (Comitetul Interministerial pentru Minoritãþi
Naþionale). Lecz prawdziwego prze³omu w „systemie myœlenia, sposobie dzia³ania”
rumuñskich w³adz oœwiatowych dokona³a – paradoksalnie – wspomniana ju¿ i kontestowana przez Wêgrów ustawa o szkolnictwie z 1995 roku18. Kilkakrotnie nowelizowana i rozbudowana o szczegó³owe przepisy wykonawcze19 stanowi expressis verbis,
i¿ osoby nale¿¹ce do mniejszoœci narodowych maj¹ prawo uczyæ siê i studiowaæ
w swoim ojczystym jêzyku, na wszystkich poziomach i we wszystkich rodzajach szkó³,
do których prowadzony jest nabór. Poniewa¿ w Rumunii jest absolutnie zakazane
warunkowanie dostêpu do nauki jêzyka ojczystego przedstawieniem deklaracji o przynale¿noœci do mniejszoœci narodowej (Konstytucja Rumunii gwarantuje prawo do zachowania to¿samoœci, a dane osobowe zebrane podczas spisów powszechnych s¹
niejawne). Ka¿dy uczeñ, ka¿dej narodowoœci ma prawo uczyæ siê przedmiotu „jêzyk
i literatura ojczysta”, jeœli uzna tak¹ naukê za korzystn¹. Wystarczy, ¿e uczeñ (jego rodzic b¹dŸ opiekun prawny) stwierdzi, i¿ jego jêzyk ojczysty lub narodowoœæ s¹ inne ni¿
rumuñskie, lub uwa¿a ¿e nale¿y do innej narodowoœci, ale chcia³by nauczyæ siê innego
jêzyka, jako jêzyka ojczystego. Te ostatnie przypadki nie s¹ bynajmniej odosobnione.
Uczniowie pochodz¹cy najczêœciej z mieszanych ma³¿eñstw i ¿yj¹cy w ramach dwóch
mniejszoœciowych kultur maj¹ prawo do nauki obu jêzyków (przyk³adowo – uczeñ
¿yj¹cy w kulturze niemieckiej i wêgierskiej, który uczy siê w klasie z wyk³adowym
niemieckim ma prawo do nauki ojczystego wêgierskiego; podobnie uczeñ narodowoœci romskiej, ucz¹cy siê w klasie z wyk³adowym wêgierskim, albo innej mniejszoœci
narodowej, ma prawo do nauki ojczystego romskiego).
W zale¿noœci od lokalnych potrzeb i na proœbê mniejszoœci narodowych (mog¹ one
nawet wskazaæ konkretne szko³y podstawowe i œrednie, w których istnieje potrzeba
nauki jêzyka ojczystego) organizuje siê grupy, klasy, sekcje lub nawet ca³e szko³y,
w których wyk³adowym jêzykiem bêdzie jêzyk danej mniejszoœci. Pod warunkiem,
¿e nie zagrozi to pozycji i nauczaniu w jêzyku rumuñskim. Z tej przyczyny tylko
w szko³ach podstawowych przedmiot „jêzyk rumuñski” jest nauczany zgodnie z programami i podrêcznikami szkolnymi opracowanymi specjalnie na u¿ytek danej mniejszoœci narodowej. Ju¿ na poziomie gimnazjów i liceów „jêzyk i literatura rumuñska”
nauczana jest zgodnie z programami i podrêcznikami szkolnymi obowi¹zuj¹cymi dla
klas z wyk³adowym jêzykiem rumuñskim.
W praktyce w szko³ach podstawowych, w klasach od I do IV oraz w klasach od
VI do VIII, nauka jêzyka i literatury rumuñskiej obejmuje 4 godziny w tygodniu (w klasie V – 5 godzin w tygodniu). Liczba godzin nauki jêzyka i literatury ojczystej jest identyczna z liczb¹ godzin nauki jêzyka i literatury rumuñskiej. W klasach VI i VII
dochodzi jeszcze jedna godzina w tygodniu nauki historii i tradycji mniejszoœci narodowej. Decyzja o nauce drugiego jêzyka w klasach od V do VIII le¿y w gestii szko³y
(i rodziców), która mo¿e na ten przedmiot przeznaczyæ 2 godziny lekcyjne w tygodniu.
18

Legea nr. 84/1995, op. cit.
Ordin nr. 3638/11.04.2001 cu privire la aplicarea Planului-cadru de învãþãmânt pentru clasele
I-a VIII-a în anul ºcolar 2001–2002 [în anul ºcolar 2006–2007, nu se mai aplicã la clasele I–IV]
(zarz¹dzenie dotycz¹ce wprowadzenia w ¿ycie ramowego planu programowego dla klas I–VIII).
19
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Wszystkie inne przedmioty obecne w ramowym planie programowym dla klas od I
do VIII s¹ obowi¹zkowe dla wszystkich uczniów, bez wzglêdu na ich etniczne pochodzenie.
Z kolei takie przedmioty, jak „historia Rumunii” i „geografia Rumunii” w szko³ach podstawowych, w których jêzykiem wyk³adowym jest jêzyk danej mniejszoœci,
s¹ nauczane w tym jêzyku, w oparciu o programy i podrêczniki dla klas z wyk³adowym jêzykiem rumuñskim, aczkolwiek uczniowie maj¹ obowi¹zek zapisywania
i przyswojenia sobie miejscowych nazw (toponimów) i imion w³asnych w jêzyku rumuñskim. Na poziomie gimnazjalnym i licealnym przedmioty te nauczane s¹ w jêzyku rumuñskim, zgodnie z programami i podrêcznikami obowi¹zuj¹cymi dla klas
z wyk³adowym jêzykiem rumuñskim. Podobna zasada obowi¹zuje podczas egzekwowania wiedzy z tych przedmiotów; egzaminy odbywaj¹ siê w jêzyku, w którym
dany przedmiot by³ wyk³adany.
Uczniowie nale¿¹cy do mniejszoœci narodowych, a ucz¹cy siê w szko³ach z wyk³adowym jêzykiem rumuñskim, na ¿¹danie ich samych lub ich rodziców (ich listê
przedstawiaj¹ dyrekcji szko³y organizacje i stowarzyszenia zrzeszaj¹ce dan¹ mniejszoœæ lub komitet rodzicielski) zg³aszaj¹c potrzebê nauki jêzyka ojczystego zg³aszaj¹
implicite potrzebê nauki historii i tradycji mniejszoœci (ka¿dy uczeñ z klas VI i VII,
który uczy siê przedmiotu „jêzyk i literatura ojczysta” automatycznie uczêszcza na zajêcia z historii i tradycji). Zajêcia te s¹ czêœci¹ kanonu programowego i – w konsekwencji – s¹ one obowi¹zkowo w³¹czone do harmonogramu zajêæ szkó³.
Liczba godzin przeznaczona na naukê jêzyka ojczystego wynosi od 3 do 4 godzin
lekcyjnych tygodniowo w ka¿dym roku nauki. Godziny te uwzglêdniane s¹ w ramowym planie programowym i s¹ w³¹czone do planów zajêæ poszczególnych szkó³. Je¿eli
uczniowie s¹ zainteresowani pog³êbianiem nauki jêzyka ojczystego, szko³y mog¹
w³¹czyæ dodatkowe godziny przeznaczone na ten przedmiot do kategorii godzin lekcyjnych pozostaj¹cych w dyspozycji szko³y. Nauczyciele maj¹ prawo wyboru tekstów,
odpowiadaj¹cych poziomowi wiedzy uczniów, z podrêczników szkolnych oraz mo¿liwoœæ zalecania w ramach lektur dodatkowych tych tekstów, których nie zdo³ali
omówiæ z braku czasu podczas zajêæ programowych20.
W programach i podrêcznikach szkolnych do nauki historii powszechnej i historii
Rumunii zawarte s¹ tak¿e historia i opisy tradycji mniejszoœci narodowych z Rumunii. Gdy istnieje taka potrzeba w gimnazjach mo¿e zostaæ wprowadzony przedmiot
„historia i tradycje mniejszoœci narodowych”, wyk³adany w jêzyku tej¿e grupy etnicznej.
Lecz przywilej nauki w³asnego oraz we w³asnym jêzyku ojczystym rodzi pewne
„niedogodnoœci” i nak³ada konkretne obowi¹zki. Ca³kowita liczba godzin lekcyjnych

20

Ordin nr. 3533/31.03.1999 privind studiul limbii materne de cãtre elevii aparþinând minoritãþilor naþionale care frecventeazã ºcoli cu predare în limba româna (instrukcja dotycz¹ca nauki jêzyka
ojczystego dzieci nale¿¹cych do mniejszoœci narodowych, które uczêszczaj¹ do szkó³ z jêzykiem rumuñskim) nr 3533 z 31.03.1999 r.; zob. te¿: Ordin nr. 5398/25.11.2004 privind modificarea O.M.
nr. 3533/08.04.2002 pentru aprobarea Metodologiei de acreditare a programelor de formare continuã a personalului din învãþãmântul preuniversitar (zarz¹dzenie dla… kszta³cenia przeduniwersyteckiego) nr 5398 z 25.11.2004 r.
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tygodniowo dla tych uczniów mo¿e przekroczyæ maksymaln¹ liczbê godzin przewidzianych dla etnicznych Rumunów. W klasach od V do XII uczniowie s¹ zobowi¹zani
do napisania jednej pracy w semestrze z przedmiotu „jêzyk ojczysty”. Gimnazjaliœci,
którzy uczêszczaj¹ na zajêcia w swoim jêzyku ojczystym, musz¹ w ramach egzaminu
kompetencyjnego zdawaæ (i zdaæ) egzamin równie¿ ze swojego „jêzyka i literatury ojczystej”. Podobnie maturzyœci; ich równie¿ obowi¹zuje „jêzyk i literatura ojczysta”.
W ramach pañstwowego szkolnictwa wy¿szego na wniosek konkretnej mniejszoœci
narodowej mog¹ zostaæ zorganizowane, grupy, sekcje, kolegia i wydzia³y z wyk³adowym jêzykiem tej mniejszoœci, pod warunkiem ¿e zostanie zapewniona mo¿liwoœæ
przyswojenia sobie przez studentów specjalistycznej terminologii w jêzyku rumuñskim. Podobnie mog¹ zostaæ utworzone wielokulturowe instytucje szkolnictwa wy¿szego. Jêzyki wyk³adowe obowi¹zuj¹ce w tych instytucjach s¹ okreœlane przez ustawê
za³o¿ycielsk¹.
Pañstwo popiera promowanie przez instytucje szkolnictwa wy¿szego posiadaj¹ce
odpowiednie struktury i prowadz¹ce dzia³alnoœæ wielokulturow¹, wieloetnicznego harmonijnego wspó³istnienia i integracji na poziomie narodowym i europejskim. Osoby
nale¿¹ce do mniejszoœci narodowych maj¹ prawo do tworzenia i zarz¹dzania w³asnymi
prywatnymi instytucjami szkolnictwa wy¿szego.
Ka¿dy obywatel Rumunii, niezale¿nie od jêzyka ojczystego, którym siê pos³uguje
w domu oraz od jêzyka, w którym zakoñczy³ poprzedni etap edukacji, ma prawo wstêpu do wszystkich typów szkó³ z wyk³adowym jêzykiem rumuñskim lub jêzykami
mniejszoœci narodowych. W szkolnictwie ka¿dego typu i na ka¿dym poziomie egzaminy wstêpne i egzaminy koñcowe mog¹ siê odbyæ w jêzyku, w którym by³ wyk³adany
przedmiot egzaminacyjny.
W szko³ach, w których istniej¹ klasy z wyk³adowym jêzykiem mniejszoœci narodowej
w³adze oœwiatowe s¹ zobowi¹zane zapewniæ proporcjonalny udzia³ kadry nauczycielskiej
spoœród osób nale¿¹cych do mniejszoœci narodowej. Oczywiœcie z zachowaniem zasady
kompetencji zawodowej21. Poniewa¿ uczniowie nale¿¹cy do mniejszoœci narodowych
mog¹ tak¿e uczêszczaæ na zajêcia z religii w swoim jêzyku ojczystym, szko³y maj¹
obowi¹zek skontaktowaæ siê ze zwi¹zkami wyznaniowymi w celu wyznaczenia wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Z zasady stanowiska zastêpców dyrektorów
takich szkó³ powierza siê przedstawicielom mniejszoœci; ich wybór odbywa siê
z uwzglêdnieniem proporcjonalnej liczby tych klas z wyk³adowym jêzykiem mniejszoœci w stosunku do wszystkich klas w szkole. Dyrektorzy szkó³ maj¹ obowi¹zek zaznajamiaæ rodziców i uczniów nale¿¹cych do mniejszoœci etnicznych z prawami, które im
przys³uguj¹, oraz informowaæ kuratoria o liczbie potrzebnych podrêczników do nauki
jêzyka ojczystego.
Kuratoria okrêgowe (wojewódzkie) zobligowane s¹ zapewniæ podrêczniki szkolne
dla mniejszoœci, przekazuj¹c poprawnie i z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym

21

Ordin nr. 5612/14.11.2006 privind aprobarea Programelor pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învãþãmântul preuniversitar la Limba ºi literatura bulgarã – educatoare ºi învãþãtori,
Limba ºi literatura maghiarã maternã – educatoare, învãþãtori, profesori (zarz¹dzenie w sprawie…
kadry dydaktycznej nauczaj¹cej „jêzyka ojczystego i literatury” – bu³garskiego i wêgierskiego)
nr 5612 z 14.11.2006 r.
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(z uwagi na proces wydawniczy) potrzebn¹ ich liczbê. Z kolei ministerstwo edukacji,
a konkretnie jedna z jego wyspecjalizowanych dyrekcji (Direcþia Generalã pentru
Învãþãmântul în Limbile Minoritãþilor) odpowiada za przygotowanie i doskonalenie
personelu dydaktycznego, jak równie¿ za podrêczniki szkolne i inne materia³y dydaktyczne w jêzykach etnicznych (przede wszystkim wêgierskim i romskim, ale tak¿e
bu³garskim, czeskim, chorwackim, niemieckim, ormiañskim, polskim, rosyjskim,
serbskim, s³owackim, tureckim, ukraiñskim i w³oskim). Ponadto, we wszystkich instytucjach oœwiatowych przestrzegana jest proporcjonalna reprezentacja mniejszoœci
narodowych.
W komisjach maturalnych egzaminuj¹cych abiturientów nale¿¹cych do mniejszoœci etnicznych, którzy uczyli siê i chc¹ zdawaæ egzaminy z wybranych przedmiotów
w jêzyku ojczystym, zasiadaj¹ nauczyciele znaj¹cy dobrze jêzyk ojczysty kandydata
i wyk³adaj¹cy dany przedmiot w tym jêzyku. Zasada ta obowi¹zuje równie¿ na szczeblu komisji okrêgowych. Podczas ka¿dego egzaminu, gdzie niezbêdne jest t³umaczenie, gwarancj¹ jego poprawnoœci jest obecnoœæ nauczyciela, który dany przedmiot
wyk³ada³ w jêzyku abiturienta.

4. Konkluzje
Badania przeprowadzone z inicjatywy Centrul Educaþia 2000+ da³y odpowiedŸ na
podstawowe kwestie: jak Rumunii postrzegaj¹ wp³yw edukacji na sukces ¿yciowy; jaki
jest ich poziom znajomoœci systemu edukacji i oferty szkolnictwa; jaki jest ich stosunek
do prywatnych instytucji nauczania; co oznacza „dobra szko³a”; czy wierz¹ w system
edukacji, w szko³ê i w profesorów; w jakim stopniu s¹ b¹dŸ chc¹ byæ zaanga¿owani
w edukacjê w³asnych dzieci; jak odbieraj¹ zmiany, jakie dokonywa³y siê w systemie
pocz¹wszy od 1990 roku; czy w ich odczuciu szko³a jest miejscem, które zapewnia
równe szanse wszystkim dzieciom; czy s¹ sk³onni inwestowaæ w dalsz¹ edukacjê swoich dzieci po ukoñczeniu nauki obligatoryjnej; jak oceniaj¹ aktualne szkolnictwo
pod wzglêdem jakoœci w porównaniu ze szkolnictwem Zachodnim oraz tym z czasów
komunizmu?
Badania nakreœli³y mo¿liwie wierny portret rumuñskiego szkolnictwa (tak, jak jest
ono postrzegane przez wiêkszoœæ spo³eczeñstwa) oraz wskaza³y (tam, gdzie jest to konieczne) obszary, które nale¿a³oby poprawiæ. Uœwiadomi³y fenomen spo³ecznego konserwatyzmu i opornoœci na zmiany. Ale rumuñskie przys³owie „Ai carte ai parte”
(masz wykszta³cenie, masz szczêœcie) zdobywa coraz wiêksz¹ praktyczn¹ noœnoœæ,
szczególnie na obszarach wiejskich. Wzrasta poziom uznania dla szkó³ prywatnych;
ponad po³owa (55%) zgadza siê na istnienie prywatnych instytucji nauczania. Lecz pojêcie „dobra szko³a” nadal kojarzone jest z instytucj¹ nauczyciela. To kwalifikacje i zalety profesorów decyduj¹ o poziomie szko³y, inne kryteria (dotacje dla szko³y, wyniki
uczniów zarówno w szkole, jak i po jej ukoñczeniu, uwaga i troska jak¹ obdarza uczniów) s¹ drugoplanowe, ma³o istotne, by uznaæ szko³ê za godn¹ polecenia. Dobr¹
szko³ê tworz¹ dobrzy nauczyciele, zaœ dobry nauczyciel to przede wszystkim „nauczyciel dobrze przygotowany” oraz taki, który traktuje wszystkie dzieci jednakowo, nie
dopuszczaj¹c do ¿adnych aktów dyskryminacji.
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Reasumuj¹c, po pierwszym, mo¿na by rzec „zapoznawczym” i „romantycznym”
okresie cz³onkostwa w UE, oczekiwania spo³eczeñstwa rumuñskiego wobec wartoœci
zachowañ, które powinny zdobyæ w szkole ich dzieci ró¿ni¹ siê znacznie od wartoœci,
na które k³adzie siê nacisk w otwartych spo³eczeñstwach demokratycznych, „starych”
pañstwach Unii Europejskiej. Sk³aniaj¹ siê raczej w kierunku umi³owania ³adu
i porz¹dku, z uszczerbkiem dla niezale¿nego myœlenia i wspó³pracy miêdzyludzkiej22.
22

Szczegó³owe wyniki badañ: „Observatorul Cultural” nr 226 z 22–28.04.2004 r.

