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Splošno izobraževalna gimnazija Dositei Obradovici, Temišvar.  
To gimnazijo so ustanovili leta 1990 in takrat je bila edina gimnazija v Romuniji, 
kjer je pouk potekal v srbščini. Na tej gimnaziji se izobraževanje odvija na 
različnih stopnjah, od predšolske vzgoje pa do dvanajstega, zadnjega 
gimnazijskega letnika. Gimnazija je splošno izobraževalna šola. Ima jezikovno in 
matematično smer. Učitelji, učenci in drugi člani srbske skupnosti zagovarjajo 
kulturne in duhovne vrednote srbskega prebivalstva.  
 
Splošno izobraževalna gimnazija Bela Bartok, Temišvar.  
Leta 1948 je bila to osnovna šola. Gimnazija je bila ustanovljena leta 1956, ko se 
je pričelo poučevati v madžarščini. Od decembra 1989 dalje šola nosi zdajšnje 
ime. Šola ima vse stopnje izobraževanja, od predšolske vzgoje do zadnjega 
gimnazijskega razreda. Ne glede na stopnjo izobraževanja je posebna pozornost 
posvečena madžarskim kulturnim in duhovnim vrednotam. 
 
Splošno izobraževalna gimnazija Nikolaus Lenau, Temišvar. 
Leta 1919 postane javna nemška gimnazija. Jezik poučevanja je nemški. 1942 
leta se šola preimenuje v Nikolaus Lenau (po nemškem pesniku, ki se je rodil v 
Banatu). Ta šola je ena najuglednejših gimnazij v Temišvaru, Skupaj se tu učijo 
nemški in romunski otroci. Zgradba sedanje šole je nastala v letu 1761. Zdaj jo 
bodo v celoti prezidali s sredstvi Mestnega sveta Temišvar in Nemške vlade. Tu 
so zaključno spričevalo pridobil mnogi, leta 1972 tudi pisateljica Herta Müller, v 
generaciji 1972, ki je prejela Nobelovo nagrado za književnost. Visok je delež 
maturantov beleži ta gimnazija (julij, v letu 2012, 98%). To je edina šola v 
pokrajini Timis, kjer diplomanti dobijo spričevalo, ki je hkrati priznano tudi v 
Nemčiji. 
 
Splošno izobraževalna gimnazija Jean- Louis Calderon, Temišvar.  
Zgradili so jo leta 1895. Sprva je bila to realna moška gimnazija. Leta 1959 je 
pričela delovati kot Višja šola za kadre romunske komunistične stranke. Leta 1990 
se je šola poimenovala Jean-Louis Calderon. Ime je dobila po francoskem 
novinarju, ki je med romunsko revolucijo, decembra 1989 izgubil življenje. Od 
takrat šola deluje kot splošno izobraževalna gimnazija z intenzivnim dvojezičnim 
poukom v francoskem in romunskem, pa tudi španskem in romunskem, 
italijanskem in romunskem jeziku. Ima tudi smeri kot s jezikoslovje, družbene 
vede in matematična informatika. V konkurenci mnogih, več sto, romunskih šol si 
je ta šola leta 2011 pridobila naziv Evropska šola.  
 
Splošno izobraževalna gimnazija Williama Shakepeare-ja. 
Ustanovili so jo leta 1990 pod skupnim nazivom Angleška šola. Učitelji iz Velike 
Britanije in ZDA so se vključili v šolski program. Poučujejo vse vede, in ne le 



angleščine. Šola ima vse stopnje izobraževanja: od predšolske vzgoje do zadnjega 
razreda gimnazije. Šola ima dve usmeritvi; jezikovno smer in smer matematična 
informatika. 
 
Pedagoška osnovna šola Carmen Sylva. 
Leta 1969 so šolo spremenili v gimnazijo, kjer poteka tudi predšolska vzgoja, kjer 
je vrtec, kjer se izobražujejo prihodnji učitelji in osnovno- šolski učitelji. Šola se je 
leta 1969 tudi preimenovala v Dekliška gimnazija Carmen Sylva. Ta šola ima 
največje število učencev v primerjavi z drugimi šolami (1390 učencev v 49-tih 
razredih). Šola je edina neformalna gimnazija, ki ne izdaja spričeval, ki izobražuje 
učitelje za predšolsko in osnovno šolsko vzgojo. 
 
Zaključek 
 
Temišvar je večetnično in večkulturno območje. Izobraževalni sistem se odziva 
na učne potrebe skupnosti.  
Vse gimnazije vodijo izobraževanje na vseh stopnjah 
Odzivajo se na zaznane potrebe po znanju 
Gimnazije, ki smo jih predstavili, imajo posebne izobraževalne in kulturne 
značilnosti, ki ustrezajo nacionalnim in evropskim zahtevam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


