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ABSTRACT 
 

SCHOOL PERFORMANCE AND LANGUAGE OF HUNGARIAN 
ETHNIC PUPILS 

 
One of the main issues of language policies in the multiethnic region of North-

Western Transylvania (Romania) was that of the setting of the linguistic arrangements 
in the compulsory education. Supported with equal opportunities arguments and by 
local and national political coalitions, education in native language, especially in 
Hungarian, flourished, both in mixed and segregated schools considering the language 
of instruction. The present study assesses the effects of various linguistic settings in 
which a teenage Hungarian from the region can learn on his/her academic 
performance compared with his peers, mostly of Romanian ethnic belonging, starting 
from two alternate hypotheses – of language gap and of oppositional cultures. 
Hierarchical linear modeling of the GPA in the 7th grade of a sample of more than 
3500 8th graders from Bihor county shows a weak but systematic and significant 
disadvantage of Hungarian students, regardless of linguistic arrangement. Moreover, 
both the language disadvantage thesis and the model of oppositional culture gain 
support although the data are inconclusive in this regard.  
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INTRODUCERE 

Egalitatea şanselor şcolare şi sociale ale reprezentanţilor minorităţilor etnice, 
precum şi conservarea identităţii lor culturale şi lingvistice constituie teme legitime 
de dezbatere în chestiunea gestiunii minorităţilor etnice. În domeniul politicilor 
educaţionale, temele amintite furnizează problemele de organizare a formării 
generaţiilor tinere din aceste comunităţi şi sugerează, în acelaşi timp, soluţiile la acestea. 

Cele mai acute dezbateri şi confruntări le-au prilejuit, în România ultimelor 
decenii, drepturile educaţionale ale etnicilor maghiari. Aprecierea impactului pe 
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care soluţiile pentru educaţia reprezentanţilor minorităţii maghiare le au asupra 
rezultatelor lor şcolare şi sociale trebuie să pornească deci de la clarificarea 
relativei diversităţi a situaţiilor de învăţare în care aceste persoane se pot găsi. Un 
prim nivel, individual, este cel al limbii de predare şi al efectului învăţării în limba 
maternă, comparativ cu cel al învăţării în limba majorităţii. Un al doilea nivel, 
contextual, este cel al compoziţiei etnice a colectivităţilor şcolare şi al 
aranjamentelor lingvistice din şcoli – mai pe larg, al efectului segregării etnice a 
şcolilor. Pentru ambele niveluri de analiză există, aşa cum se va vedea, solide 
argumente în literatura de specialitate.  

La nivel individual soluţia uşor de enunţat este aceea de acces la educaţie în 
limba proprie. Încă dinainte de 1990 majoritatea elevilor de etnie maghiară aveau 
posibilitatea de a se instrui în limba maternă, existând clase cu predare în limba 
maghiară în majoritatea locaţiilor în care reprezentanţii etniei maghiare reprezentau 
o parte semnificativă a populaţiei. Handicapul cultural al copiilor socializaţi primar 
în altă cultură decât cea majoritară justifică o astfel de organizare a învăţământului, 
argumentul fiind, prin urmare, unul de justiţie socială: şansele educaţionale şi cele 
sociale, în cele din urmă, ale copiilor maghiari, de exemplu, care învaţă în limba 
română sunt semnificativ mai mici decât ale etnicilor români, din cauza barierelor 
lingvistice, în primul rând.  

După 1990, acestei segregări interne a şcolilor, justificată de nevoia elevilor 
de a se instrui în limba maternă, i-a fost adăugată segregarea şcolilor pe criterii 
etnice, apărând şcoli cu predare doar în limba maghiară. În zone cu populaţie 
mixtă, cum este şi judeţul Bihor, astfel de şcoli coexistă cu unităţi de învăţământ în 
care funcţionează, în paralel, clase cu predare în limba română şi altele cu predare 
în limba maghiară sau cu şcoli în care funcţionează doar clase cu predare în limba 
maghiară. Principala justificare a segregării şcolilor pe criterii etnice nu ar putea fi 
decât aceea că elevii aparţinând minorităţilor ar obţine rezultate mai bune în astfel 
de şcoli decât în unele în care predarea s-ar face şi în limba majorităţii. Care este 
mecanismul prin care un astfel de rezultat ar fi posibil este relativ incert. 
Susţinătorii ideii separării pot invoca, de exemplu, discriminarea sistematică sau 
dificultăţi de integrare, din cauza compoziţiei etnice.  

Observăm că aplicarea unei soluţii individuale, în acest caz accesul la 
educaţie în limba maghiară, a condus imediat la o problemă instituţională: 
segregarea internă a şcolilor pe criterii etnice. Necesităţile locale, determinate de 
condiţiile demografice concrete, precum şi rezultatul unor evoluţii politico-
instituţionale locale sau naţionale au dus la diverse forme de configurare oficială a 
accesului la educaţie în limba minorităţilor, forme pe care le denumesc, în articolul 
de faţă, aranjamente lingvistice. În regiunile cu o pondere semnificativă a 
populaţiei maghiare din Transilvania, cum este cazul judeţului Bihor, aceste 
aranjamente sunt identificabile prin cele trei tipuri principale, concrete, de şcoli 
privite din punctul de vedere al segregării interne: şcoli cu clase cu predare strict în 
limba maghiară, şcoli în care coexistă în paralel clase cu predare în limba maghiară 
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şi clase cu predare în limba română şi şcoli în care există doar clase cu predare în 
limba română.  

Clarificările de mai sus sunt, bineînţeles, limitate la necesităţile de analiză a 
efectelor aranjamentelor lingvistice în cazul elevilor de etnie maghiară. Realitatea 
aranjamentelor despre care vorbim este mult mai diversă, datorită proliferării 
claselor cu predare intensivă a limbilor moderne (mai ales engleza şi germana) şi a 
existenţei, în anumite regiuni, a unor concentrări ale altor minorităţi decât cea 
maghiară, precum romii sau slovacii. Compararea rezultatelor elevilor din diversele 
tipuri de aranjamente etnico-lingvistice permite stabilirea impactului pe care aceste 
aranjamente le au asupra performanţelor individuale. O astfel de evaluare este 
necesară pentru a estima rezultatele de până acum ale proceselor de segregare şi 
pentru a stabili oportunitatea segregării şcolilor pe criterii etnice.  

DIFERENŢE ÎNTRE MAGHIARI ŞI ROMÂNI ÎN CEEA CE PRIVEŞTE  
REZULTATELE ŞCOLARE 

Studiile care investighează sistematic rezultatele şcolare ale elevilor de etnie 
maghiară, comparativ cu ale colegilor lor români, sunt relativ puţine, iar cele 
existente furnizează o imagine ambiguă referitoare la posibile diferenţe în ceea ce 
priveşte şansele educaţionale ale tinerilor din cele două categorii etnice. Studii 
proprii (Bernath & Hatos, 2009; Hatos & Bernath, 2007) au constatat faptul că 
maghiarii din Secuime au, de pildă, şanse de acces în învăţământul superior mai 
mici decât etnicii români sau maghiarii din celelalte regiuni ale Transilvaniei. 

Rezultatele obţinute la nivel preuniversitar de etnicii maghiari din România 
nu sunt nici ele tratate prea frecvent în cercetările empirice. Astfel, Csata (2004) 
consemnează oportunităţi educaţionale reduse ale tinerilor maghiari din Ardeal, 
comparativ cu majoritarii. Faptul că autorul foloseşte ca indicator al oportunităţilor 
educaţionale cifrele privind participarea în şcolile sau clasele cu predare în limba 
maghiară, ignorând posibilitatea ca o parte dintre tinerii maghiari să se înscrie în 
clase cu predare în limba română, face rezultatele discutabile. Într-un studiu care 
abordează în mod comparativ aceeaşi tematică a şanselor de acces în învăţământ 
ale reprezentanţilor minorităţii maghiare în ţările din Europa Centrală şi 
Răsăriteană, unde aceştia sunt prezenţi în număr semnificativ – România, Serbia, 
Slovacia şi Ucraina –, A. Pasztor (2006) ajunge la o constatare contrară: maghiarii 
din România nu au trasee şcolare semnificativ diferite de cele ale românilor, 
şansele şcolare ale acestora fiind printre cele mai bune din regiune, prin raportare la 
cele ale reprezentanţilor majorităţii.  

Este de notat faptul că toate studiile de mai sus măsoară performanţele 
educaţionale prin indicatori ai accesului şi ai participării şcolare. Lungimea carierei 
şcolare şi reperele acesteia exprimă într-o măsură imprecisă performanţele 
cognitive ale elevilor, fiind influenţate de diverse categorii de predictori cu efect 
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asupra deciziilor de carieră sau angajamentului şcolar. O categorie de studii care 
lipseşte în România este cea care tratează rezultatele cognitive ale învăţării, în 
cazul elevilor aparţinând minorităţii maghiare.  

PERSPECTIVE TEORETICE PRIVIND PERFORMANŢELE ŞCOLARE ALE ELEVILOR 
APARŢINÂND MINORITĂŢILOR ETNICE ŞI RASIALE 

În ciuda peisajului sărăcăcios al studiilor sociale româneşti sau maghiare 
dedicate problemei, literatura internaţională oferă un spaţiu generos chestiunii 
şanselor educaţionale ale elevilor aparţinând minorităţilor, cu o atenţie specială 
acordată minorităţilor rasiale şi populaţiilor imigrante. În ambele cazuri, studiile au 
pornit de la necesitatea investigării deficitelor educaţionale ale unor minorităţi, 
precum afro-americanii din SUA, sau ale diferitelor categorii de imigranţi din ţările 
occidentale (Abada & Tenkorang, 2009; Byfield, 2008). 

Diversele studii consacrate acestei probleme au arătat că, în proporţii variate, 
diferenţele de rezultate şcolare dintre elevii aparţinând minorităţilor şi cei ai 
populaţiei autohtone pot fi atribuite întâi şi întâi deosebirilor de înzestrare 
economică. Statusul socio-economic inferior al multor astfel de categorii explică, 
în mare măsură, dificultăţile de acomodare şcolară ale copiilor afro-americani din 
SUA sau ale descendenţilor imigranţilor mexicani din SUA (Schmid, 2001) sau, în 
general, ale copiilor familiilor de imigranţi din Europa (Levels, Dronkers & 
Kraaykamp, 2008).  Nu există, în acest moment, argumente suficiente pentru a 
susţine teza unor diferenţe semnificative din punct de vedere etnic a poziţionării în 
spaţiul social – între maghiari şi români stratificarea socială este similară. 
Eventualitatea unor distribuţii neomogene din acest punct de vedere – la nivel etnic 
– obligă analiza la controlul variaţiei rezultatelor şcolare în funcţie de indicatori ai 
statusului socio-economic.  

O altă direcţie de investigare a disimilarităţilor de realizări educaţionale ale 
populaţiilor majoritare şi a celor minoritare porneşte de la o seamă de factori socio-
culturali. O parte este inspirată din teoriile lui Sewell cu privire la importanţa 
atitudinilor în determinarea realizărilor şcolare şi sociale (Sewell & Hauser, 1975). 
Astfel, o aplicaţie a acestei direcţii de argumentaţie o găsim în celebra teorie a 
culturilor de opoziţie a lui Ogbu (vezi Ogbu & Simons, 1998), elaborată pentru a 
explica eşecul şcolar sistematic al elevilor din minoritatea afro-americană a SUA. 
Pe scurt, teoria lui Ogbu porneşte de la distincţia între mai multe categorii de 
minorităţi în funcţie de statusul lor faţă de populaţia majoritară. Afro-americanii 
din SUA, la fel ca şi rromii din România, constituie minorităţi „involuntare”, 
ajunse în această situaţie prin forţă, şi care au o istorie îndelungată de oprimare, 
discriminare, de situare pe poziţii sociale subordonate. Minorităţile din această 
categorie dezvoltă aşteptări reduse pe ceea ce priveşte realizările şcolare şi cele 
sociale, ceea ce explică adaptarea redusă la condiţiile vieţii şcolare şi rezultatele 
consecutive proaste (Luciak, 2004). Aceasta nu este în totalitate situaţia 
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maghiarilor din România, care constituie ceea poate fi denumit minoritate 
autohtonă (Pasztor, 2006) – populaţie care este  în situaţie de minoritate 
involuntară, ca urmare a unor evenimente politice care au dus la scăderea puterii şi 
reprezentării lor politice, dar nu neapărat la reducerea statusului social al 
membrilor acestora. Studiul lui Pasztor (2006) a indicat, de altfel, că ipotezele 
deduse din teoria lui Ogbu cu privire la rezultatele şcolare ale reprezentanţilor 
minorităţilor involuntare nu se confirmă în cazul probabilităţilor de acces în 
învăţământ ale maghiarilor din ţările învecinate Ungariei. Aplicabilitatea teoriei lui 
Ogbu la cazul maghiarilor din România este contestată, dar, pe de altă parte, 
predicţiile acestei teorii sunt plauzibile în cazul investigat, ceea ce ne motivează să 
le luăm în considerare. Din teoria lui Ogbu construim prima ipoteză a cercetării: 
elevii de etnie maghiară au, la status socio-economic similar, rezultate şcolare mai 
proaste decât elevii de etnie română. 

O altă aplicaţie a perspectivei socio-culturale explică deficitele de rezultate 
ale copiilor din categorii minoritare, prin trimitere directă la handicapurile pe care 
adaptarea la un sistem instituţional dominat de limba majorităţii le aduce celor 
socializaţi în limbile minorităţilor. Problema bilingvismului la populaţia maghiară 
din România a fost investigată la nivel descriptiv chiar şi de către specialişti ai 
Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (Horváth, 2008; 
Tódor, 2008), fără a investiga însă corelatele bilingvismului în domeniul 
rezultatelor şcolare. Studiile comparative internaţionale susţin, în general, faptul că 
folosirea în plan domestic a unei alte limbi decât a celei de învăţare duce la 
scăderea rezultatelor şcolare (Levels et al., 2008). Pe baza acestor constatări 
elaborăm o altă ipoteză: elevii de etnie maghiară care învaţă în limba română au 
rezultate mai proaste decât elevii maghiari care învaţă în limba maghiară.  

Efectul aranjamentelor lingvistice poate fi regăsit în literatură mai ales în studiile 
dedicate investigării efectelor compoziţiei sociale asupra rezultatelor educaţionale. 
Impactul compoziţiei sociale, mai ales a celei etnice, asupra rezultatelor şcolare ale 
elevilor aparţinând minorităţilor a fost studiat în acest context de îngrijorare privind 
integrarea minorităţilor, iar în acest context a fost corelat cu tematica segregării şi 
desegregării şcolilor (Igor & Jennifer Van, 2007; Rumberger & Palardy, 2005; 
Rumberger & Willms, 1992; Schofield, 1995; Wells & Crain, 1994).  

Astfel de studii susţin, în general, desegregarea şcolilor: majoritatea acestor 
cercetări constată o îmbunătăţire a rezultatelor elevilor aparţinând minorităţilor 
studiate, în contexte în care prezenţa persoanelor aparţinând majorităţii este 
consistentă. Rezultatele lor sunt reluate în mai multe studii care subliniază efectele 
negative ale segregării asupra rezultatelor elevilor rromi (Jigau & Surdu, 2002; 
Jigău & Surdu, 2007; Surdu, 2002; Surdu, 2003). Rezultatele nu indică întotdeauna 
existenţa cauzală a desegregării: analiza variaţiei rezultatelor la testele de 
matematică din cadrul evaluării PISA 2006 arată că nici segregarea etnică, nici cea 
socio-economică nu explică handicapul evident al copiilor din familii imigrante din 
Europa (Dronkers & Levels, 2007).  

Extrapolarea rezultatelor obţinute în cazul rromilor la situaţia maghiarilor din 
România poate fi însă nevalidă, deşi maghiarii sunt, formal, o minoritate, la fel ca 
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şi rromii. Pe baza constatărilor studiilor produse de evaluările politicilor de 
desegregare şi a studiilor care au abordat impactul compoziţiei sociale asupra 
rezultatelor şcolare individuale, construim o a treia ipoteză: rezultatele elevilor de 
etnie maghiară sunt mai bune în şcolile în care predarea se face atât în limba 
maghiară, cât şi în limba română, decât în şcolile cu o singură limbă de predare, 
indiferent de limba de predare la clasă. Prin urmare, scena este deschisă pentru 
investigarea rezultatelor şcolare ale elevilor de etnie maghiară din România. O 
cercetare în acest sens este solicitată de dezbaterile referitoare la oportunitatea 
segregării şcolilor în care învaţă elevii de etnie maghiară din România, precum şi 
de lipsa unor evidenţe în acest domeniu de cercetare. 

În paginile care urmează voi dezvolta un studiu descriptiv şi explicativ care 
va urmări modul în care variază rezultatele la învăţătură ale elevilor care se 
identifică drept maghiari, în funcţie de: limba de predare în clasa elevului, limbile 
de predare în şcoală, compoziţia etnică a şcolii. Această modelare va fi elaborată 
respectând două elemente de prudenţă metodologică, aplicate şi în alte studii 
similare (Hatos, 2010b): 1. necesitatea controlului asupra unor caracteristici 
importante pentru rezultatele şcolare ale elevilor din învăţământul secundar, care 
semnalează efecte de reproducere socială sau impactul altor caracteristici sociale 
asupra performanţelor la învăţătură; 2. imperativul verificării şi controlului statistic 
al structurii grupate a cazurilor şi al efectelor de context, care se soluţionează prin 
regresie multinivel. Studii anterioare (Hatos, 2010a) au arătat că rezultatele la 
învăţătură ale elevilor din ciclul gimnazial manifestă o mai redusă omogenitate 
intragrupală, fiind, astfel, mai puţin corelate cu caracteristici de context decât în 
cazul celor de la nivel liceal. Astfel, rezultatele de la gimnaziu manifestă efecte 
mult mai puternice de reproducere socială directă şi mult mai slabe influenţe din 
partea compoziţiei sociale şi a altor factori care descriu clasele sau unităţile şcolare. 

DATE ŞI VARIABILE 

Pentru a căuta răspunsurile la întrebările de cercetare în cazul elevilor de 
gimnaziu exclusiv, am prelucrat datele unui sondaj referitor la aspiraţiile şcolare 
ale elevilor din clasa a 8-a din judeţul Bihor, sondaj realizat de CJAPS Bihor în 
2008. Baza de date iniţială a cuprins 5 281 de cazuri, adică aproximativ 90% dintre 
elevii de clasa a 8-a din judeţul Bihor. După eliminarea cazurilor din unităţile 
şcolare cu mai puţin de 25 de cazuri, criteriu impus de rigorile analizei multinivel 
(Snijders & Bosker, 1999)1, în baza de date au rămas 3 769 de cazuri neponderate. 
Datele au fost administrate prin autocompletare în 58 de şcoli cu predarea în 
clasele 5–8. Datorită eliminării şcolilor cu număr mic de elevi de clasa a 8-a, în 
baza de date sunt subreprezentaţi elevii din şcolile mici şi, prin urmare, elevii din 
mediul rural, mai ales cei din localităţile mici.  
                                                            

1 Limita convenţională este de 30 de cazuri. Am redus limita pentru a nu pierde un număr 
exagerat de cazuri.  
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Pentru a afla răspunsurile la întrebările de cercetare enunţate mai sus, am 
realizat analize statistice, folosind variabile măsurate la două niveluri, al elevului şi 
al şcolii. Datele referitoare la colectivităţile de elevi au fost obţinute în cele mai 
multe situaţii prin agregarea datelor individuale. Întrucât baza de date nu a cuprins 
o variabilă de identificare a clasei de elevi, efectul limbii de predare în clasă l-am 
surprins prin construcţia unei variabile care arată combinaţia dintre etnie şi limba 
de predare în clasă. 

Variabila dependentă, care măsoară rezultatele şcolare, este media din clasa a 
7-a, raportată de subiect. Aceasta poate reprezenta, într-adevăr, o decizie 
metodologică riscantă, dacă obiectivul este acela de a măsura rezultatele cognitive 
ale învăţării, în comparaţie cu rezultatele unor posibile teste a căror fidelitate şi 
validitate este certificată, având în vedere problemele de fidelitate în raportare, 
precum şi cele de validitate şi fidelitate de atribuire. Din această perspectivă, este 
mai corect să subliniem că variabila dependentă a studiului este o măsură a 
rezultatelor cognitive ale învăţării, la care se adaugă diferitele biasări menţionate 
mai sus, pe care modelarea le va surprinde fără a le putea distinge de diferenţele 
efective de performanţă în învăţare. Media la învăţătură din clasa a 7-a, autoraportată, 
are un minimum de 5 şi un maximum de 10, cu media 8,46. 

 
Tabelul nr. 1  

Caracteristici ale elevului 

Etnia maghiară Dummy (1 = maghiar) Maghiari: 22% 
Etnia rromă Dummy (1 = rrom) Rromi: 3% 
Genul Dummy (1 = băiat) Bărbaţi: 49,1% 
Rezidenţa părinţilor Dummy (1 = rural) Rural = 41% 
Număr de fraţi Numeric Min = 0, max = 11, media = 1,23 
Nivelul de instrucţie al tatălui Dummy (1 = tatăl cu studii superioare) Tatăl cu studii superioare: 13,2% 
Limba de predare pentru 
elevi maghiari – româna 

Dummy (1 = elev maghiar în clasă 
cu predare în limba română) 

Predare în limba română: 2,7% 

Limba de predare pentru 
elevi maghiari – maghiara 

Dummy (1 = elev maghiar în clasă 
cu predare în limba maghiară) 

Predare în limba maghiară: 
19,3% 

  
Tabelul nr. 2 

Caracteristici ale şcolilor 
Tipul şcolii Dummy (1 = liceu teoretic) Liceu teoretic: 25,4% 
Limba de predare în şcoală – 
română 

Dummy (1 = limba de predare 
este doar româna) 

Limba de predare doar româna: 46,6%

Limba de predare în şcoală – 
mixtă 

Dummy (1 = limba de predare 
este şi româna şi maghiara) 

Limba de predare mixtă: 46,6% 

Compoziţia socială a şcolii 
Ponderea elevilor ai căror taţi au 
studii superioare 

Numeric Min = 0,00, max = 0,80, media = 
0,14 

Ponderea elevilor care provin din 
mediul rural 

Numeric Min = 0,00, max = 1, media = 0,43 

Ponderea elevilor de etnie maghiară Numeric Min = 0,00, max = 1; media = 0,22 
Ponderea elevilor de etnie rromă Numeric Min = 0,00, max = 0,42; media = 0,03 
Ponderea băieţilor Numeric Min = 0,32, max = 0,75; media = 0,50 
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REZULTATE 
DESCRIEREA REZULTATELOR ŞCOLARE 

 
Proporţia elevilor de etnie maghiară care învăţau în limba maghiară în clasa a 

8-a în judeţ era, în 2008, de aproape 88%. Aceasta se întâmpla mai ales în şcoli 
mixte din punctul de vedere al limbii de predare (46,6% din totalul şcolilor), şcolile 
în care predarea se făcea exclusiv în limba maghiară fiind doar 3 (5,2%). 
 

Tabelul nr. 3 

Clasa a 8-a, judeţul Bihor (CJAPS, 2008) 

 Limba de predare în clasă 
  Română Maghiară 

Română, alta 98,8    1,2 Etnia Maghiară 12,3 87,7 
 

Distribuţia eşantionului după autoidentificarea etnică şi limba în care învaţă 
confirmă presupoziţia noastră că un segment important al elevilor maghiari învaţă 
în clase cu predare în limba română încă din ciclul gimnazial. Este neclar din 
aceste date dacă decizia de înscriere în clase sau şcoli cu predare în limba română 
se datorează lipsei oportunităţilor de învăţare în limba maternă sau deciziilor 
elevilor/părinţilor. O explicaţie completă ar trebuie să ţină cont, cel mai probabil, 
de ambele considerente.  

 
Tabelul nr. 4 

Rezultatele elevilor de a 7-a din judeţul Bihor, în funcţie de limba de predare în clasă şi în şcoală 

Etnia Limba de predare în 
şcoală 

Limba de 
predare în clasă Media N 

Română 8,58 1265 română Maghiară .  
Română 8,53 1 642 mixt Maghiară 7,25     24 
Română .  maghiară Maghiară 6,71    12 
Română 8,01    32 

Română, alta 

mixt, altă limbă Maghiară .  
Română 8,26    42 română Maghiară   
Română 8,31    55 mixt Maghiară 8,15 566 
Română .  maghiară Maghiară 8,18    88 
Română       1 

Maghiară 

mixt, altă limbă Maghiară .  
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Am investigat, pentru început, variaţia rezultatelor şcolare în funcţie de 
variabilele centrale ale cercetării – etnia, limba de învăţare, limba de predare în 
şcoală, prin calcularea mediilor la învăţătură în cele 9 categorii actuale de elevi, 
rezultate din combinarea celor trei caracteristici menţionate2.  

Datele referitoare la rezultatele elevilor de gimnaziu sugerează două handicapuri 
sistematice ale elevilor de etnie maghiară, comparativ cu cei de etnie română: 

– un handicap general, care face ca mediile elevilor de etnie maghiară să fie 
mai mici decât cele ale elevilor de etnie română, indiferent de aranjamentul 
lingvistico-instituţional din şcoală şi clasă; 

– o distorsiune, favorizând elevii maghiari care învaţă în limba română, în 
dauna celor care învaţă în limba maghiară. Această distorsiune este indiferentă la 
limba în care se face predarea, în general, în şcoala în care este înscris elevul.  

Astfel, cele două seturi de date relevă direcţii de influenţare a rezultatelor 
şcolare de către etnie şi limba de predare în clasă şi în şcoală, destul de diferite: un 
handicap sistematic al elevilor maghiari în gimnaziu, cu un uşor efect de atenuare a 
avantajului, în cazul maghiarilor care învaţă în limba română. 

Totuşi, rezultatele de mai sus nu ne pot edifica asupra aspectelor care ne 
interesează: impactul etniei, al compoziţiei etnice şi al limbii de predare asupra 
rezultatelor şcolare. Această ambiguitate persistă din cauza absenţei controlului 
variaţiei variabilei dependente după importante caracteristici individuale şi de 
context, care să ţină cont de efecte binecunoscute în  literatura dedicată rezultatelor 
şcolare: efectul de reproducere a inegalităţilor sociale şi efectele de context, 
distribuţia resurselor şi compoziţia socială a grupurilor şcolare.  

Pentru a măsura în mod adecvat efectele care ne interesează – enunţate în 
întrebările de cercetare, am modelat variaţia variabilei dependente folosind regresia 
multinivel, introducând în modelare variabile măsurate la nivelul clasei de elevi şi 
la nivelul unităţii şcolare.  

 
MODELAREA MULTINIVEL A REZULTATELOR ŞCOLARE 

 
În cele ce urmează voi urma un algoritm de modelare convenţional. La 

început voi descompune variaţia variabilei dependente, urmărind să evaluez 
coeficientul de intercorelaţie şi, astfel, necesitatea modelării prin regresie 
multinivel. În cazul în care ICC este mai mare de 0,05 (Snijders & Bosker, 1999), 
voi opera modelarea pe două niveluri, în trei etape: două etape de introducere a 
variabilelor independente în blocuri, pe niveluri de agregare, şi o a treia etapă de 
verificare a interacţiunilor dintre niveluri.  

Descompunerea varianţei variabilei dependente în variaţie interspecifică şi 
variaţie  intraspecifică indică faptul că aproximativ 16% din împrăştierea mediilor 
din clasa a 7-a poate fi atribuită diferenţelor dintre şcoli (ICC = 0,158). Restul de 
                                                            

2 Prin combinare rezultă 16 variante. Diferenţa de la 9 la 16 e constituită din variante 
contradictorii, precum se vede în tabel. 
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84% reprezintă diferenţa dintre elevi şi, probabil, diferenţa dintre clasele de elevi. 
Din păcate, studiul pe care îl folosim nu a înregistrat clasele din care făceau parte 
elevii, astfel că partea din varianţă care poate fi atribuită specificităţilor acestor 
microcolectivităţi nu poate fi măsurată.  
 

Tabelul nr.5 
Modelarea rezultatelor şcolare cu blocuri de variabile 

 Bloc 1 Bloc 2 
 coeficient p. coeficient p. 
Constanta    8,957 0,000   8,847 0,000 
Nr. de fraţi – 0,095 0,000 – 0,096 0,000 
Bărbat – 0,581 0,000 – 0,579 0,000 
Rural – 0,308 0,000 – 0,591 0,011 
Tatăl cu studii superioare   0,518 0,000   0,506 0,000 
Rrom – 1,350 0,000 – 1,303 0,000 
Maghiar care învaţă în limba română – 0,178 0,118 – 0,174 0,080 
Maghiar care învaţă în limba maghiară – 0,202 0,004 – 0,181 0,001 
Ponderea bărbaţilor   – 0,253 0,606 
Ponderea elevilor din mediul rural     0,392 0,130 
Ponderea elevilor al căror tată are 
studii superioare     0,782 0,046 
Ponderea elevilor maghiari     0,070 0,700 
Ponderea elevilor rromi   – 0,108 0,852 
Liceu teoretic   – 0,042 0,684 
Şcoală cu predare numai în limba 
română     0,179 0,071 
R  0,837  0,837 
U0  0,079  0,072 
R2 nivel 1  0,235  0,242 
R2 nivel 2  0,171  0,172 

 
Modelele de regresie din Tabelul nr. 5 au coeficienţi de determinare 

apreciabili, atât la nivelul elevului, cât şi la cel al şcolii, chiar de la primul model – 
cel al coeficienţilor de regresie aleatori (random regression coefficients). Faptul că 
o bună parte din varianţa interspecifică (în jur de 17%) este explicată doar de 
modelul constantei subliniază o realitate: coeficientul de intercorelaţie maschează 
în mare măsură un nivel apreciabil al diferenţierii şcolilor care înmatriculează elevi 
în clasele 5–8, din punctul de vedere al compoziţiei sociale. Acest efect este redus, 
prin urmare, de introducerea în modelare a variabilelor de la nivel individual. 
Variaţia capacităţii de determinare, statistic nesemnificativă (p chi-pătrat > 0,05), între 
cele două modele, poate fi explicată, în schimb, şi de slaba specificare a modelului 
la nivelul şcolii, pe care o vom detalia la paragraful dedicat limitelor cercetării.  

În schimb, parametrii de la nivel individual sunt foarte puternici în 
determinarea variabilei dependente. Cele mai importante efecte, toate evaluate în 
funcţie de mărime, sunt cele ale nivelului de instrucţie al tatălui – care reflectă un 
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mecanism de reproducere socială, al genului –, fetele având medii cu jumătate de 
punct mai mari decât băieţii, şi cel al numărului de fraţi, alt indicator al unor 
fenomene de reproducere a inegalităţilor sociale (fiecare frate în plus scade cu o 
zecime media elevului). Elevii care se declară rromi au, aşa cum ne aşteptam, 
medii cu aproape o notă şi jumătate mai mici decât media populaţiei. Singurul efect 
de compoziţie socială semnificativ este cel, pozitiv, al ponderii elevilor având tatăl 
cu studii superioare.  

Maghiarii suferă şi ei un anumit handicap în raport cu majoritatea, mediile lor 
fiind mai mici decât media eşantionului, indiferent de limba în care învaţă. Este 
interesant că, raportat la media populaţiei şi controlând celelalte variabile, doar 
notele maghiarilor care învaţă în limba maghiară sunt semnificativ mai mici decât 
ale majorităţii. 

Efectul limbii de predare în şcoală este la limita semnificaţiei statistice. 
Analizele sugerează un oarecare avantaj al elevilor care învaţă în şcoli cu predare 
exclusiv în limba română.  

 
INTERACŢIUNI DINTRE ETNIE, LIMBA DE PREDARE ŞI LIMBA 

 DE PREDARE ÎN ŞCOALĂ 

 
Obiectivul acestui studiu este evaluarea efectelor pe care aranjamentele etnice 

şi lingvistice din unităţile şcolare le au asupra rezultatelor elevilor maghiari, 
comparativ cu cele ale elevilor români. Din această perspectivă, este de mare 
interes să verificăm dacă elevii maghiari au rezultate şcolare diferite de ale mediei 
populaţiei, în condiţiile în care învaţă în şcoli mixte din punctul de vedere al limbii 
de predare. 
 
Model la nivelul 1 

Y = B0 + B1*(nr. fraţi) + B2*(bărbat) + B3*(rural) + B4*(tatăl cu studii superioare) + 
B5*(rrom) + B6*(maghiar care învaţă în limba română) + B7*(maghiar care învaţă în limba 
maghiară) + R 
Model la nivelul 2 

B0 = G00 + G01*(ponderea bărbaţilor) + G02*(ponderea elevilor din mediul rural) + 
G03*(ponderea elevilor al căror tată are studii superioare) + G04*(ponderea maghiarilor) + 
G05*(ponderea romilor) + G06*(tipul şcolii – liceu teoretic) + G07*(aranjamentul lingvistic – şcoală 
românească) + U0 
 B1 = G10  
 B2 = G20  
 B3 = G30  
 B4 = G40  
 B5 = G50  
 B6 = G60 + G61*(aranjament lingvistic – şcoală mixtă)  
 B7 = G70 + G71*(aranjament lingvistic – şcoală mixtă) 
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Tabelul nr. 6 
Model de regresie multinivel, cu interacţiuni între niveluri 

 coeficient p. 
Constanţa    8,903 0,000 

Efecte la nivelul elevului 
Număr de fraţi – 0,096 0,000 
Bărbaţi – 0,578 0,000 
Rural – 0,616 0,008 
Tatăl cu studii superioare    0,508 0,000 
Rrom – 1,271 0,000 
Maghiar care învaţă în limba română – 2,262 0,085 
Maghiar care învaţă în limba maghiară   0,090 0,481 

Efecte la nivelul şcolii 
Ponderea bărbaţilor – 0,314 0,516 
Ponderea elevilor din mediul rural  0,426 0,099 
Ponderea elevilor al căror tată are studii superioare   0,788 0,041 
Ponderea elevilor maghiari – 0,030 0,869 
Ponderea elevilor rromi – 0,268 0,642 
Liceu teoretic – 0,055 0,588 
Şcoală cu predare numai în limba română   0155 0,133 

Interacţiuni între niveluri, între etnie, limba în care învaţă şi tipul şcolii, din punctul de vedere 
al limbilor de predare 

Maghiari care învaţă în limba română X şcoală mixtă    0,148 0,462 
Maghiari care învaţă în limba maghiară X şcoală mixtă – 0,309 0,021 
   

 
Lectura modelului cu efecte de interacţiune permite câteva constatări 

interesante. Astfel, efectul vag semnificativ al situaţiei elevilor maghiari care învaţă 
în limba română nu variază în funcţie de şcoala în care se învaţă (şcoala mixtă şi 
şcoala cu predare doar în limba română fiind cele două variante cele mai 
importante). Maghiarii care învaţă în limba română sunt dezavantajaţi, chiar dacă 
ordinul de mărime al acestui efect este nesemnificativ.  

Pe de altă parte, situaţia elevilor maghiari care învaţă în limba maghiară este 
agravată în şcolile mixte. Mai mult, introducerea acestei interacţiuni face ca efectul 
direct al situaţiei maghiarilor care învaţă în limba maghiară să fie nesemnificativ.  

Cu alte cuvinte, cele două interacţiuni se pot descifra astfel: 1. maghiarii care 
învaţă în limba română au un dezavantaj faţă de ceilalţi elevi, indiferent dacă învaţă 
în şcoli mixte sau în şcoli doar cu predare în limba română; 2. maghiarii care învaţă 
în limba maghiară suferă un dezavantaj doar dacă învaţă în şcoli mixte.  

COMENTARII ASUPRA GRADULUI DE CONFIRMARE A IPOTEZELOR CERCETĂRII 

Analiza rezultatelor la învăţătură ale elevilor de clasa a 7-a permite 
următoarele concluzii, în raport cu ipotezele cercetării: 
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1. Elevii de etnie maghiară au rezultate mai slabe decât majoritatea, 
indiferent dacă învaţă în limba maghiară sau în limba română. Această diferenţă 
este însă redusă ca semnificaţie statistică.   

2. Dezavantajul elevilor maghiari care învaţă în limba maghiară este vizibil 
doar în situaţia în care învaţă în şcoli cu predare în mai multe limbi. Dacă elevii 
maghiari învaţă în şcoli cu predare doar în limba maghiară, rezultatele lor sunt 
comparabile cu ale celorlalţi copii.  

3. Dezavantajul este mai puternic în cazul elevilor maghiari care învaţă în 
limba maghiară în şcoli mixte, decât în cazul elevilor maghiari care învaţă în limba 
română. 

Rezultatele obţinute pe eşantionul de elevi de clasa a 8-a contestă ipoteza 
dedusă din studiile dedicate segregării şcolilor: şcolile mixte nu aduc un avantaj 
copiilor aparţinând minorităţilor. Dimpotrivă, şcolile segregate cu predare în limba 
maternă par a fi mai favorabile obţinerii unor rezultate şcolare pozitive. Ipoteza 
barierei lingvistice capătă şi ea un slab suport în datele noastre, având în vedere că 
avantajul elevilor care învaţă în limba maghiară este condiţionat de aranjamentul 
lingvistic al şcolii: el este semnificativ doar în şcolile segregate. În şcolile mixte au 
avantaj elevii maghiari care învaţă în limba română, ceea ce contrazice ipoteza 
efectului barierei lingvistice. Pe de altă parte, faptul că şi în clasele cu predare în 
limba română, elevii maghiari au rezultate mai slabe decât cei de etnie română – 
diferenţele fiind slabe, e drept – constituie un argument atât în favoarea teoriei 
barierei lingvistice, cât şi în favoarea tezei atitudinale a lui Ogbu, rezultatul punând 
sub semnul întrebării concluziile lui Pasztor referitoare la aplicabilitatea modelului 
său culturilor de opoziţie ale minorităţilor, în cazul maghiarilor din bazinul carpatic. 

În fond, toate rezultatele sintetizate mai sus susţin ipotezele modelului socio-
cultural al lui Ogbu. Deficitul sistematic al elevilor de etnie maghiară este prezis de 
teoria menţionată. Avansând în interpretare, interacţiunea dintre limba de predare şi 
aranjamentul lingvistic din şcoală poate fi interpretată în acelaşi fel, ea fiind 
condiţionată de realităţi atitudinale care aici pot fi doar presupuse: şcolile mixte 
polarizează mai puternic elevii minoritari din punctul de vedere al reacţiei de 
opoziţie faţă de sistemul majorităţii, în timp ce şcolile segregate produc acest efect 
în măsură mai mică. Prin procese de selecţie şi autoselecţie, în clasele cu predare în 
limba română din şcolile mixte poate fi mai redus numărul elevilor etnici maghiari 
care dezvoltă atitudinile culturii de opoziţie, în timp ce aceste manifestări sunt mai 
frecvente în clasele cu predare în limba maghiară din aceste şcoli. Mai mult, 
interacţiunile din clasă pot duce la atenuarea manifestărilor de opoziţie în clasele cu 
predare în limba română, în timp ce acestea se pot accentua în clasele cu predare în 
limba maghiară.  

Pe de altă parte, deoarece numărul elevilor maghiari care învaţă în şcoli cu 
predare exclusiv în limba maghiară este redus (88 în eşantion), iar media acestora 
este asemănătoare cu cea a maghiarilor care învaţă în limba maghiară dar în şcoli 
mixte, este foarte probabil că al doilea efect de interacţiune înregistrează un simplu 
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handicap al elevilor de etnie maghiară, care se manifestă indiferent de contextul de 
învăţare: atât în cazul celor care învaţă în limba română, cât şi în cazul celor care 
învaţă în limba maghiară, el fiind mai grav chiar în cazul acestora din urmă. 

În general, datele nu resping sau susţin concluziv teoriile invocate – ale 
handicapului lingvistic sau ale culturii de opoziţie. Datele noastre nu cuprind 
măsurări ale atitudinii faţă de şcoală, pentru a putea susţine o teoretizare decisă în 
favoarea teoriei lui Ogbu. Explicaţia alternativă ar atribui rezultatele mai slabe ale 
elevilor maghiari prin handicapuri lingvistice: pe de o parte, cei care învaţă în 
limba română trebuie să depăşească permanent bariera lingvistică, instituţională şi 
culturală constituită de învăţarea într-o limbă nematernă; pe de altă parte, cei care 
învaţă în limba maghiară au drept componentă importantă a curriculum-ului 
învăţarea limbii române şi, în plus, au în programă ore numeroase de limbă şi 
literatură maghiară, situaţie care aglomerează programul şi, poate, face mai dificilă 
obţinerea unor rezultate bune. Toate aceste interpretări necesită o testare 
suplimentară, care nu este posibilă cu datele disponibile în această cercetare.  

PRECAUŢII METODOLOGICE NECESARE 

Verificarea impactului conjugat al limbii de predare la clasă şi al 
aranjamentului lingvistic din şcoală a fost limitată de numărul foarte mic de şcoli 
cu predare exclusivă în limba maghiară. Din datele noastre nu putem elabora 
concluzii ferme din punct de vedere statistic, privind efectele segregării şcolilor, 
ele acoperind mai degrabă aria problematică a efectelor învăţării în altă limbă decât 
cea maternă.  

O altă limitare a posibilităţilor de analiză este generată de absenţa unor 
măsurători ale atitudinilor importante pentru adaptare la şcoală, cum ar fi 
angajamentul şcolar, aspiraţiile educaţionale sau satisfacţia faţă de şcoală. 
Existenţa unor astfel de măsuri ar fi permis testarea avansată a modelului socio-
cultural al lui Ogbu şi înţelegerea interacţiunii dintre apartenenţa etnică a elevului, 
compoziţia etnică a colectivităţilor şcolare şi aranjamentele lingvistice din şcoală.  

Testele statistice au fost realizate utilizând variabile măsurate post-hoc. Faţă 
de clasa a 7-a, la care se referă măsurarea variabilei dependente, unele dintre 
caracteristicile de context puteau să se fi modificat la momentul culegerii datelor, 
fie datorită dinamicii colectivităţilor de elevi (abandonuri, transferuri), fie datorită 
faptului că subiectul însuşi s-a mutat de la o şcoală la alta, amănunt neînregistrat în 
anchetă. Din fericire, aceste erori au cu siguranţă efecte mici asupra rezultatelor, 
datorită ordinului lor de mărime redus. Pe de altă parte, un aspect care trece în bună 
măsură neobservat în studii de acest fel este latenţa efectelor variabilelor de 
context. Chiar dacă compoziţia socială măsurată este cea de la momentul 
înregistrării variabilei dependente, este greu de crezut că efectul acesteia este 
instantaneu. Din acest motiv, este corect să considerăm că variabilele de 
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compoziţie înregistrate sunt proxy-uri ale caracteristicilor similare care nu au putut 
fi măsurate la momentul potrivit.  

Metodologic, este chestionabilă şi absenţa din modelele statistice a unor 
importante variabile de context. Rezultatele noastre trebuie tratate cu reţinere, 
având în vedere că lipsesc detalii despre distribuţia resurselor materiale şi, mai ales, 
a celor umane, în şcoli. Este posibil ca o parte din efectele etnice şi din 
aranjamentele lingvistice să ascundă variaţii sistematice, în funcţie de limba de 
predare la clasă, ale calităţii – pregătirii, vechimii sau motivaţiei – cadrelor 
didactice. Pe de altă parte, nici absenţa datelor referitoare la clasele de elevi nu 
poate fi ignorată în momentul interpretării rezultatelor.  

CONCLUZII 

Analiza prin regresie multinivel a mediilor a 3 769 de elevi din clasa a 8-a din 
Bihor, din unităţi şcolare în care au fost intervievaţi mai mult de 25 de elevi, a 
confirmat rezultatele anterioare, care au arătat o puternică determinare individuală 
şi un relativ slab impact al factorilor de context, în comparaţie cu situaţia din ciclul 
secundar superior. Modelele de regresie multinivel dezvăluie intensităţi importante 
ale diferenţierii şcolilor cu clasele 5–8 din punctul de vedere al compoziţiei sociale, 
precum şi considerabile efecte de reproducere socială, împreună cu un solid impact 
al genului, toate acestea din urmă având direcţiile prezise de teorie.  

Vis-à-vis de ipotezele formulate la începutul raportului, care trimit la modul 
în care variază rezultatele la învăţătură ale elevilor care se identifică drept maghiari 
în funcţie de: limba de predare în clasa elevului; limbile de predare în şcoală; 
compoziţia etnică a clasei; compoziţia etnică a şcolii, am constatat un dezavantaj 
sistematic al elevilor de etnie maghiară de clasa a 8-a din judeţul Bihor. Elevii 
maghiari au avut în clasa a 7-a medii mai proaste decât cei de etnie română, chiar 
după controlul unor variabile individuale şi de context importante pentru 
determinarea rezultatelor şcolare, cum ar fi nivelul de instrucţie al tatălui, mediul 
de provenienţă sau numărul de fraţi. Acest dezavantaj se manifestă indiferent de 
limba de predare din clasă sau de aranjamentul lingvistic din şcoală, fiind totuşi 
mai sever în cazul celor care învaţă în limba maghiară, decât în cazul celor care 
învaţă în limba română în cadrul şcolilor mixte. 

Se pot formula puţine enunţuri concluzive, referitoare la impactul segregării 
asupra rezultatelor. Datele noastre arată că elevii maghiari care învaţă în şcoli cu 
predare doar în limba maghiară au rezultate similare cu cei care învaţă în limba 
maghiară în şcoli mixte. Din acest punct de vedere, segregarea nu pare a răspunde 
în niciun fel provocării handicapului şcolar căruia trebuie să îi facă faţă elevii de 
etnie maghiară. Pentru aceştia, judecând strict din perspectiva economiei învăţării 
şi a rezultatelor, este mai profitabil să se înscrie direct în clase cu predare în limba 
română. Pe de altă parte, rezultate mai bune ale maghiarilor aflaţi în această situaţie 



 Adrian Hatos 16 336 

pot să reflecte faptul că în aceste clase se înscriu elevi maghiari mai talentaţi şi/sau 
cu aspiraţii mai înalte.  

Constatarea rezultatelor sistematic mai proaste ale elevilor care învaţă în 
limba maghiară necesită în mod clar o investigaţie suplimentară, nicio recomandare 
de politică educaţională neputându-se face fără a înţelege resorturile deficitului de 
rezultate al elevilor de etnie maghiară, mai ales în situaţia în care învaţă în limba 
maghiară. Continuarea acestei investigaţii va trebui să testeze, pe de o parte, dacă 
diferenţele de rezultate dintre maghiari şi români sunt corelate unor atitudini 
diferite faţă de şcoală şi dacă, pe de altă parte, ele sunt sau nu explicate şi de 
handicapuri lingvistice sau de structura aglomerată a programei educaţionale a 
elevilor din această categorie.  

BIBLIOGRAFIE 

1. ABADA, T. & TENKORANG, E. (2009), Gender Differences in Educational Attainment among 
the Children of Canadian Immigrants. International Sociology, 24(4), p. 580. 

2. BERNATH, K. & HATOS, A. (2009), The Access to Education of the Hungarian Minority in 
Romania. A Multivariate Analysis. Review of Sociology of Hungarian Academy of 
Sciences, 15(1), p. 40–60. 

3. BYFIELD, C. (2008), The Impact of Religion on the Educational Achievement of Black Boys: 
A UK and USA Study, British Journal of Sociology of Education, 29(2), p. 189. 

4. CSATA, Z. (2004), Iskolázottsági esélyegyenlőtlenségek az erdélyi magyar fiatalok körében 
(Inegalităţi de şanse în educaţia tinerilor maghiari din Ardeal), Erdélyi Társadalom(1), 
p. 991–32. 

5. DRONKERS, J., & LEVELS, M. (2007), Do School Segregation and School Resources Explain 
Region-of-Origin Differences in the Mathematics Achievement of Immigrant 
Students?, Educational Research and Evaluation, 13(5), p. 435–462. 

6. HATOS, A. (2010a), Multilevel Analysis of Academic Achievements in Secondary Schools in 
Bihor County. Differentiation, Segregation, Social Composition Effects or Resource 
Allocation?, Paper presented at the Ecology of School Success.  

7. HATOS, A. (2010b), Multilevel Analysis of Academic Achievements of Upper Secondary 
Students in a Romanian City: Efffect of Composition, Resource Allocation or 
Differentiation?, Studia Universitatis Babes-Bolyai – Sociologia, 55(1), p. 89. 

8. HATOS, A., & BERNATH, K. (2007), Accesul la educaţie al maghiarilor din România. O 
analiză multivariată, Sociologie românească (04), p. 48. 

9. HORVÁTH, I. (2008), Elemzések a romániai magyarok kétnyelvűségéről, Cluj-Napoca, 
Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale. 

10. IGOR, R., & JENNIFER VAN, H. (2007), School Segregation and Academic Achievement 
Among Hispanic Children, Social Science Research, 36(2), p. 767. 

11. JIGAU, M., & SURDU, M. (2002), Participarea şcolară a copiilor rromi: probleme, soluţii, 
actori, Bucureşti, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 
Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii. 

12. JIGĂU, M., & SURDU, M. (2007), Evoluţia educaţiei rromilor în România, Budapesta, Roma 
Education Fund. 

13. LEVELS, M., DRONKERS, J. & KRAAYKAMP, G. (2008), Immigrant Children’s Educational 
Achievement in Western Countries: Origin, Destination, and Community Effects on 
Mathematical Performance, American Sociological Review, 73(5), p. 835. 



17 Performanţa şcolară  337 

14. LUCIAK, M. (2004), Minority Status and Schooling-John U. Ogbu’s Theory and the Schooling 
of Ethnic Minorities in Europe, Intercultural Education, 15(4), p. 359–368. 

15. OGBU, J. & SIMONS, H. (1998), Voluntary and Involuntary Minorities: A Cultural-Ecological 
Theory of School Performance with some Implications for Education, Anthropology & 
Education Quarterly, 29(2), p. 155–188. 

16. PASZTOR, A. (2006), National Minorities with Respect to Education. The Case of Hungarians, 
Review of Sociology, 12(2), p. 5–35. 

17. RUMBERGER, R. & PALARDY, G. (2005), Does Segregation Still Matter? The Impact of 
Student Composition on Academic Achievement in High School, Teachers College 
Record, 107(9), p. 1999–2045. 

18. RUMBERGER, R.W. & WILLMS, J.D. (1992), The Impact of Racial and Ethnic Segregation on 
the Achievement gap in California High Schools, Educational Evaluation and Policy 
Analysis, 14(4), p. 377. 

19. SCHMID, C. (2001), Educational Achievement, Language-Minority Students, and the new 
Second Generation, Sociology of Education, 74, p. 71–87. 

20. SCHOFIELD, J.W. (1995), Review of Research on School Desegregation’s Impact on 
Elementary and Secondary Students, in J.A. Banks (Ed.), Handbook of Research on 
Multicultural Education (p. 597–616), New York, Macmillan. 

21. SEWELL, W.H. & HAUSER, R.M. (1975), Education, Occupation, and Earnings. Achievement 
in the Early Career, New York, Academic Press Inc. 

22. SNIJDERS, T. & BOSKER, R. (1999), Multilevel Analysis: An Introduction to Basic and 
Advanced Multilevel Modeling, SAGE Publications Ltd. 

23. SURDU, M. (2002), Improving Quality of Education in Schools with a High Percentage of 
Roma Pupils in Romania, Roma Rights Review, ERRC, Budapesta (3). 

24. SURDU, M. (2003), Desegregating Roma Schools: A Cost-Benefit-Analysis. 
25. TÓDOR, E.M. (2008), Analytical Aspects of Institutional Bilingualism, Cluj-Napoca, Institutul 

pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale. 
26. WELLS, A.S. & CRAIN, R.L. (1994), Perpetuation Theory and the Long-Term Effects of 

School Desegregation, Review of Educational Research, 64(4), p. 531–555. 
 


