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P R E Z E N T A R E

Scopul acestui ghid este de a veni in ajutorul persoanelor 
care vin pentru prima dată la un unitate de învăţământ 
fără a cunoaşte sistemul de educaţie spaniol. Dorim să vă 
oferim informaţii şi mijloace principale de orientare pe care 
le veţi putea aprofunda pe măsură ce veţi avea mai multă 
experienţă. Prin intermediul acestui ghid dorim să vă urăm 
bun venit şi toate cele bune vouă şi familiilor voastre.

Finalitatea principală a sistemului nostru de învăţământ 
şi o aspiraţie a tuturor este de a convieţui în mod pacific 
şi respectuos, de a ne pregăti pentru viaţă şi muncă şi de a 
oferi un viitor mai bun copiilor noştri.

Şcoala ne deschide uşile în acest sens. Prin urmare, este 
important să cunoaştem modul de funcţionare al şcolilor, 
ceea ce se învaţă în cadrul lor, ce tipuri de ajutoare există 
şi cum pot fi solicitate.

 José Valverde
 Consilier al Educaţiei şi Ştiinţă
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Cum se poate solicita un loc şi cum se face înscrierea 
într-o unitate de învăţământ ?

SoliciTAREA uNui loc

Cine trebuie să solicite loc într-un unitate de învăţământ?

În Spania şcolarizarea este obligatorie între 6 şi 16 ani, deşi toţi copiii pot începe 
şcolarizarea de la 3 ani la nivelul Învăţământului Preşcolar. În acelaşi timp poate 
fi prelungită în unele cazuri până la 18 ani. 

Familiile care au copii cu vârste cuprinse între 3 şi 16 ani au dreptul de a solicita 
locuri într-o unitate de învăţământ. Pot alege între Unităţi de învăţământ Publice, 
cu regim Semi-Privat şi Private. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că în 
unităţile publice şi semi-private de învăţământ studiile sunt gratuite de la vârsta 
de trei ani. 

Pentru orice informaţie în legătură cu admiterea elevilor poţi lua legătura cu: 
admision.edu@jccm.es; Tel: 902267090.

sau te poţi informa accesând
www.jccm.es, din secţiunea Admiterea elevilor (Admisión).

De asemenea se pot solicita locuri pentru învăţământul post-obligatoriu şi pentru 
unităţile de învăţământ pentru persoanele adulte.

Unde se poate solicita locul?

Pentru învăţământul obligatoriu:

În cazul în care această unitate de învăţământ este singura din localitate 
trebuie să mergi la respectiva unitate.

 
În cazul în care există mai multe unităţi de învăţământ în localitate trebuie 
să soliciţi mai întâi un loc la Direcţia Provincială de Învăţământ. Direcţia 
respectivă este cea care va desemna, în funcţie de locurile vacante disponibile 

•

•
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la momentul respectiv, unitatea de învăţământ cea mai apropiată de 
domiciliul familiei respective şi cea care se potriveşte cel mai bine nevoilor 
elevilor care solicită locurile. 

Pentru învăţământul post-obligatoriu şi al persoanelor adulte:

Trebuie solicitate locuri în unităţile de învăţământ corespunzătoare. 
Trebuie avut în vedere faptul că în unele cazuri învăţământul post-obligatoriu se 
face în liceele specifice pentru învăţământul secundar. 

Când se poate solicita loc într-o unitate de învăţământ? 

Cererea pentru desemnarea unităţii se poate face începând din momentul în 
care copiii ajung în Castilla-La Mancha. Desemnarea este un proces rapid. Cei 
care locuiesc deja aici trebuie să depună cererea pentru desemnarea centrului 
pentru anul următor, având ca termen din Februarie până în Iunie, în funcţie de 
provincie.

Unde se găseşte fiecare Direcţie de Învăţământ? 

În Direcţiile provinciale de Învăţământ se pot obţine informaţii cu privire la 
condiţiile care trebuie îndeplinite şi termenul limită pentru a solicita înscrierea. 

AlBAcETE
Direcţia Provincială de Învăţământ şi Ştiinţă.
Avda. de la Estación , 2 
02071 ALBACETE TLF -967596300

CIUDAD REAL
Direcţia Provincială de Învăţământ şi Ştiinţă.
Avda. de Alarcos, 21 7º Planta
13071-CIUDAD REAL TLF -926279124

cuENcA
Direcţia Provincială de Învăţământ şi Ştiinţă 
Avda. República Argentina, 16
16071 CUENCA TLF -969176300

GUADALAJARA
Direcţia Provincială de Învăţământ şi Ştiinţă 
Avda. Castilla, 8
19071 GUADALAJARA TLF -949887900 

TOLEDO
Direcţia Provincială de Învăţământ şi Ştiinţă.
Avda. de Europa, 26
45071 TOLEDO TLF -925259600
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ÎNSCRIEREA 

Cum se face înscrierea? 

Pentru învăţământul obligatoriu:
 
După ce Direcţia de Învăţământ te repartizează la o unitate de învăţământ 
trebuie să depui documentele pentru înscriere:

Dacă este 1ª dată când te înscrii la o unitate de învăţământ din Castilla-La 
Mancha.

Trebuie să completezi alt formular de cerere la secretariatul unităţii în care 
ai fost repartizat. Trebuie să completezi date cum ar fi nr. de Paşaport sau al 
Permisului de Rezidenţă al mamei sau tatălui copilului, adresa din Spania, 
etc. Vor fi încântaţi să vadă, dacă ai, documentele privind studiile realizate 
la şcoala din ţara ta. 

Înscrierea se poate face în orice moment. Cei care locuiesc deja în Castilla-
La Mancha o pot face începând din 30 iunie. 

Dacă eşti deja înscris într-o unitate de învăţământ din Castilla-La Mancha şi vrei 
să rămâi în el.

În Învăţământul Primar:

Înscrierea se face automat şi nu trebuie completat sau prezentat nici un 
document. Unitatea o face în locul tău. 

În Învăţământul Secundar, Bacalaureat şi Şcoli pentru Adulţi:

Trebuie să te informezi la secretariatul respectivei unităţi. În Şcolile pentru 
Adulţi, înscrierea pentru unele studii, cum ar fi cele de spaniolă, se poate 
face pe parcursul întregului an şcolar.

•

•

•

•
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În ce an te poţi înscrie?

În general copiii sunt înscrişi în anul corespunzător vârstei, în conformitate cu 
Sistemul de Educaţie Spaniol. 

În anumite cazuri corpul profesoral al unităţii de învăţământ poate lua şi alte 
decizii în vederea unei adaptări mai bune ale elevului sau elevei respective. 

În cazul în care este vorba de bacalaureat, formare profesională sau studii 
universitare, nivelul acestora trebuie dovedit prin intermediul echivalărilor 
corespunzătoare. 

În şcolile pentru adulţi, în cazul studiilor de spaniolă, se dau examene pentru 
determinarea nivelului acestora. În cazul nivelului corespunzător învăţământului 
obligatoriu se face o evaluare iniţială prin documentele prezentate sau prin 
intermediul unor examene. 

Trebuie plătite studiile?

În Castilla-La Mancha şcolarizarea copiilor de la 3 la 16 ani nu trebuie plătită 
nici în unităţile publice de învăţământ nici în cele cu regim semi-privat.Trebuie 
plătită doar în cazul unităţilor de învăţământ private. 

Asociaţia Comunităţilor le asigură manuale elevilor şi elevelor de la 6 la 10 ani. 
Părinţii pot ridica manualele pentru copiii lor fie de la şcoala sau liceul de care 
aparţin, fie de la o librărie cu ajutorul unui document care le permite obţinerea 
lor în mod gratuit. Manualele trebuie îngrijite şi predate la sfârşitul anului şcolar 
pentru a putea fi utilizate de alţi elevi. 

Alte materiale cum ar fi: caiete, creioane, pixuri, etc. trebuie cumpărate de către 
elevi.

În cadrul Învăţământului Secundar trebuie plătită o sumă mică de bani la bancă 
pentru asigurarea şcolară. 
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Cum se echivalează studiile?

Pentru a intra în cadrul învăţământului Preşcolar, Primar sau Secundar nu este 
necesară nici echivalarea studiilor nici prezentarea vreunui document. 
 
În schimb, pentru a intra în anii de Bacalaureat şi de Formare profesională sau 
pentru a urma studii universitare este necesară echivalarea studiilor. 

Pentru a vă informa în legătură cu documentele necesare şi condiţiile care 
trebuie îndeplinite pentru echivalarea studiilor şi omologarea diplomelor 
trebuie să vă adresaţi Subdelegaţiei Guvernului sau să accesaţi :

www.mec.es, în secţiunea Diplome (Títulos) 
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Care este calendarul şi orarul şcolar? 

În calendarul şcolar sunt prevăzute atât zilele de început şi de sfârşit de an şcolar 
cât şi vacanţele. Deşi în general acesta este acelaşi pentru toate unităţile de 
învăţământ , în anumite provincii şi chiar municipii, unele date pot fi diferite, 
cum ar fi, de exemplu, faptul că nu se fac ore în zilele de sărbători locale. 

Anul şcolar începe întotdeauna în septembrie şi se termină în iunie. Vacanţa 
este în timpul verii, în lunile iulie şi august. Anul şcolar are trei trimestre şi după 
fiecare în parte există o perioadă de vacanţă. 

În general se fac trei evaluări, care coincid cu fiecare trimestru, deşi pot exista 
diferenţe în funcţie de unitatea de învăţământ aleasă: 

1º Trimestru: Din Septembrie până la Crăciun (diciembre).
2º Trimestru: De la sfârşitul Crăciunului (ianuarie) până în Săptămâna 
Paştelui (martie sau aprilie).
3º Trimestru: De la sfârşitul Săptămânii Paştelui până la sfârşitul lunii iunie.

Orarul şcolar poate fi diferit în fiecare unitate, dar în majoritatea unităţilor de 
învăţământ Preşcolar, Primar şi Secundar, elevii şi elevele au ore în mod continuu 
în timpul dimineţii. Există şi unităţi în care elevii merg la şcoală şi dimineaţa şi 
după-masa. 

Iată un exemplu de şcoală cu orar de dimineată:

Învăţământ Primar şi Preşcolar – în mod normal orele încep la 9:00 dimineaţa 
şi se termină la 14:00.
Învăţământ Secundar - în mod normal orarul este de la 8:30 la 14:30.

Întotdeauna se face o pauză dimineaţa de douăzeci de minute sau de o jumătate 
de oră pentru odihnă sau sandviş, care se numeşte, recreaţie”. 

La sfârşitul orelor, acele unităţi care au cantină sau în cadrul cărora au loc 
anumite activităţi extraşcolare, îşi prelungesc orarul. 

În cazul învăţământului pentru adulţi există orar de dimineaţă, de după-masă şi 
de seară, în funcţie de unitatea respectivă. 

•
•

•

•

•
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Ce învaţă elevii şi elevele în unităţile de învăţământ?

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR: 3, 4 ŞI 5 ANI 

Această etapă conţine trei ani care corespund copiilor de 3, 4 şi 5 ani. Nu 
este un învăţământ obligatoriu, dar şcolarizarea copiilor cât mai repede este 
importantă pentru a le înlesni accesul în cadrul Învăţământului Primar. Scopul 
acestei etape este acela de a contribui la dezvoltarea fizică, afectivă, socială şi 
intelectuală a copiilor. 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR: DE LA 6 LA12 ANI

Este o etapă obligatorie y gratuită. Scopul ei este acela de a le oferi tuturor 
copiilor o educaţie care permite consolidarea dezvoltării şi bunăstării personale, 
dobândirea atât a unor abilităţi culturale fundamentale în ceea ce priveşte 
exprimarea şi înţelegerea orală, citirea, scrisul şi socotitul, cât şi a unor abilităţi 
sociale, a unor metode de lucru şi studiu, a simţului artistic, a creativităţii şi a 
afectivităţii. 

Anul şcolar poate fi repetat o singură dată. 

Conţine trei perioade şi fiecare perioadă este formată din doi ani şcolari:

Prima Perioadă. De la 6 la 7 ani.
A Doua Perioadă. De la 8 la 9 ani.
A Treia Perioadă. De la 10 la 11 sau 12 ani.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR OBLIGATORIU (ESO: EDUCAŢIE 
SECUNDARĂ OBLIGATORIE): DE LA 12 LA 16 ANI.

Este împărţit în patru ani. Scopul său este acela de a-i ajuta pe elevi şi eleve 
să dobândească cunoştinţe culturale de bază, în special din punct de vedere 
umanistic, artistic, ştiinţific şi tehnologic, de a contribui la dezvoltarea şi 
consolidarea unei metode de studiu şi de lucru, de a-i pregăti pentru studiile 

•

•

•
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superioare şi pentru integrarea profesională şi de a-i forma pentru exercitarea 
drepturilor şi obligaţiilor vieţii de cetăţeni. 

La sfârşitul acestuia se obţine diploma de Absolvent al Învăţământul Secundar 
Obligatoriu care permite accesul la studii ulterioare de Bacalaureat sau de 
Formare profesională.

În cazul în care nu o poţi obţine, poţi avea acces la Programe de Calificare 
Profesională Iniţială sau de Garanţie Socială (Garantía Social), care oferă 
cunoştinţe de bază specifice unei profesii sau posibilitatea de a intra, prin 
intermediul unui examen, în cadrul Formării profesionale de grad mediu. 

FORMAREA PROFESIONALĂ 

Îi pregăteşte pe elevi şi eleve pentru desfăşurarea unui anumit tip de muncă. 
Acesta are două nivele:

1.- Formarea profesională de Grad Mediu

La acest nivel poţi avea acces cu diploma de Absolvent al Învăţământul Secundar 
Obligatoriu sau prin intermediul unui examen la care te poţi prezenta dacă ai 
cel puţin 18 ani în anul efectuării acestuia. (în noua Lege a învăţământului sunt 
admişi la examen şi cei care au 17 ani).

Această formare este de un an sau doi şi are o perioadă de practică profesională. 
Există o serie de cursuri care îţi oferă posibilitatea de a găsi locuri bune de 
muncă. 

La sfârşitul acestor studii se obţine Gradul de Specialist (el Título de Técnico).

Cu această diplomă, începând de la 18 ani, poţi da un examen pentru admiterea 
la Formarea profesională de Grad Superior, care face parte din aceeaşi ramură 
profesională. 
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2.- Formare profesională de Grad Superior

La acest nivel poţi avea acces cu diploma de bacalaureat sau prin intermediul 
unui examen, la care te poţi prezenta dacă ai 20 de ani împliniţi în anul efectuării 
acestuia. (în noua Lege a învăţământului sunt admişi la examen şi cei care au 
19 ani). Durata acestuia este de doi ani şi are o parte de practică profesională. 
Cu ajutorul lui poţi avea acces la Gradul de Specialist Superior (el Título de 
Técnico Superior), o calificare profesională care este bine văzută. 

BAcAlAuREATul 

Permite pregătirea pentru admiterea la facultate sau la Formarea profesională 
de Grad Superior.

Constă în doi ani şcolari şi există diferite secţii. Există materii comune, care 
sunt aceleaşi pentru toate secţiile, materii proprii în funcţie de studii sau de 
perioada de formare superioară pe care vrei să o urmezi mai târziu si alte 
materii optative.

Există următoarele secţii: 

Bacalaureat de Uman şi Ştiinţe Sociale.
Bacalaureat de Ştiinţe y Tecnologie.
Bacalaureat de Arte.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PENTRU ADULŢI 

Unităţile de învăţământ pentru persoane adulte se adresează în primul rând 
grupurilor sau sectoarelor sociale cu lipsuri în formarea de bază precum şi în 
formarea pentru integrarea profesională. 

Cine poate avea acces la Studiile pentru Persoane Adulte? 

Persoanele care au o vârstă minimă de 18 ani. 

•
•
•
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Persoanele care au mai mult de 16 ani şi mai puţin de 18 care se află în vreuna 
dintre următoarele situaţii:

Au un contract de muncă. 

Au diploma de Absolvent al Învăţământului Secundar Obligatoriu.

Pot atesta faptul că se află în imposibilitatea de a rămâne înscris la şcoală 
prin intermediul unui raport al Serviciului de Inspecţie a Educaţiei. 

Sunt străine şi nu au mai fost înscrise la şcoală în cadrul Sistemului de 
Educaţie Spaniol. 

Ce cursuri se pot face?

Studii Iniţiale (nivel de învăţământ primar).

Învăţământ secundar pentru Persoanele Adulte (nivel de Învăţământ 
Secundar Obligatoriu (ESO)).

Pregătire pentru examenul de admitere la Universitate pentru cei cu mai 
mult de 25 de ani. 

Pregătire para examenul de Absolvire al Învăţământul Secundar, cu acces 
liber.

Pregătire pentru examenul de admitere la Ciclul de Formare de Grad Mediu 
şi la Ciclul de Formare de Grad Superior.

Spaniolă pentru persoanele străine. 

Cursuri cu caracter profesional.

Programe de garantare socială.

Cursuri pentru dezvoltarea personală şi a comunităţii.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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SISTEMUL DE EDUCAŢIE

Înv. Prescolar
De la 0 la 6 ani

Înv. Primar
De la 6 l a 12 ani

Înv. Secundar Obligatoriu (E.S.O.)
De la 12 la 16 ani

Nu obţine Diploma de Absolvent 
al Învăţământul Secundar 

Obligatoriu

Piaţa 
Muncii 

Program 
de Garantare 

Socială

Examen de 
admitere 

la Ciclul de 
Formare de 
Grad Mediu 

Alte posibilităţi:
- Învăţământul 
pentru Adulţi

- Foormare 
ocupaţională

- Şcoli Ateliere. 

Obţine Diploma deAbsolvent al 
Învăţământul Secundar 

Piaţa 
Muncii 

Ciclul de 
Formare de 
Grad Mediu

Bacalaureat Alt tip de formare 
neoficială

Ciclul de 
Formare de 

Grad Superior
Universitate
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Cum sunt organizate unităţile şi ce face dirigintele sau 
diriginta?

În organizarea unităţii de învăţământ intervin o serie de membrii ai personalului 
directiv şi didactic şi organe de conducere; dintre aceştia îi vom menţiona pe cei 
cu o importanţă mai mare pentru părinţi:

Personalul directiv, format din Director sau Directoare, care este funcţia de 
maximă responsabilitate a unităţii, şeful sau şefa de studii, care organizează 
aspectele interne ale unităţii de învăţământ şi secretarul sau secretara care 
se ocupă de problemele financiare şi administrative.

Consiliul Şcolar, este organul de conducere şi este format din reprezentanţii 
profesorilor, părinţi, elevi şi eleve, muncitori şi muncitoare, reprezentanţi ai 
primăriei, precum şi din şeful sau şefa de studii şi directorul sau directoarea 
care îl conduce. Acesta propune numirea directorului sau directoarei, aprobă 
bugetul şi ia decizii în diferite chestiuni, între care cele legate de disciplină. 

Personalul pedagogic, este un grup de profesori şi profesoare de diferite 
materii care predau unui grup de elevi. 

Dirigintele sau diriginta, este un profesor sau o profesoară care, în afara de 
faptul că predă materia sa specifică, se ocupă de un grup de elevi şi eleve. 
Îi ajută şi îi îndrumă în cadrul studiilor, în relaţiile cu cei din jur şi în orice 
altă problemă care ar putea să apară. În plus, este cel/cea care se ocupă de 
menţinerea legăturii cu familiie respective şi le comunică în mod regulat 
toate aspectele legate de copiii lor. 

Este important ca membrii familiei să se prezinte la şcoală când sunt chemaţi de 
diriginte sau dirigintă şi să ceară o programare pentru a clarifica orice nelămurire 
pe care o pot avea sau pur şi simplu pentru a discuta despre copiii lor. 

•

•

•

•
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Cum se face evaluarea?

În fiecare trimestru (evaluare) părinţii primesc în scris informaţii în legătură cu 
evoluţia copiilor lor într-un document. Acestea sunt notele. 

În Învăţământul Preşcolar li se dă părinţilor un document în care se explică 
evoluţia elevului sau a elevei şi aspectele care trebuie îmbunătăţite. 

În Învăţământul Primar li se dă părinţilor un document în care se menţionează 
numele materiilor lângă care apare NM (are Nevoie de mai Mult) în cazul în care 
acesta trebuie să dea mai mult randament sau PA (Progresează în mod Adecvat) 
în cazul în care activitatea elevului sau elevei a fost bună. Acesta poate fi însoţit 
de un raport mai detaliat. 

În Învăţământul Secundar li se dă părinţilor un document în care se menţionează 
numele materiilor la care elevii au primit note, ţinând cont de nivelul cunoştinţelor 
şi de activitatea la ore în felul următor: 

Un număr de la 1 la 4 sau cuvântul Insuficient: elevul sau eleva nu a ajuns la 
nivelul necesar. 

5 sau Suficient: elevul sau eleva are un nivel elementar.

6 sau Bine: elevul sau eleva are un nivel acceptabil.

7, 8 sau Notabil: elevul sau eleva are un nivel foarte bun.

9, 10 sau Foarte Bine: elevul sau eleva are un nivel remarcabil de 
cunoştinţe.

În cazul Învăţământul pentru Adulţi informaţiile care li se dă elevului sau elevei 
sunt diferite, în funcţie de cursuri. 

•

•

•

•

•





În concordanţă cu calendarul de implementare a noilor prevederi ale Legii 
Organice a Educaţiei, părinţii vor primi, la sfârşitul fiecărui trimestru, o evaluare 
care le va permite să cunoască situaţia şcolară a copiilor lor.

În Şcoala Primara, rezultatele de evaluare vor fi prezentate în următorii 
termeni:

Insuficient (IN)

Suficient ( SU)

Bine (BI)

Notabil (NT)

Foarte Bine (SB)

În Şcoala Secundara Obligatorie, aceşti termeni vor fi însoţiţi de un calificativ 
numeric cu următoarele corespondente:

Insuficient 1,2,3 sau 4

Suficient 5

Bine 6

Notabil 7 sau 8

Foarte Bine 9 sau 10

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Anexă: Cum se face evaluarea după introducerea noii 
Legi Organice a Educaţiei?
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Ce alte servicii li se oferă elevilor?

TRANSPoRT 

În cazul în care un elev sau o elevă locuieşte într-o localitate care se află la mare 
distanţă de şcoală sau deplasarea îi este dificilă, i se garantează un mijloc de 
transport pe care şcoala îl poate solicita la Direcţia de învăţământ corespunzătoare 
şi care poate fi folosit până la încheierea învăţământului obligatoriu. 

CANTINĂ 

Acest serviciu poate fi solicitat de către toţi elevii, dar au prioritate cei care 
beneficiază de transport şcolar, cei care au dificultăţi socio-economice sau în cazul 
în care orarul şcolii este incompatibil cu cel al părinţilor. Este gratuit pentru cei 
care au drept de transport, iar preţul este diferit, în funcţie de veniturile familiei, 
având în vedere faptul că există bonuri de cantină. 

Chiar dacă nu toate unităţile de învăţământ au o cantină, acest serviciu poate 
fi solicitat, iar elevul sau eleva va fi repartizat/ă la cantina care este cea mai 
apropiată de unitatea în care învaţă. 

Puteţi găsi informaţii în acest sens şi formulare de cerere pentru transport şi masă 
la cantină la unităţile de învăţământ şi primării. 

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE

Acestea sunt activităţi desfăşurate cu scopul de a încuraja formarea completă a 
elevilor şi elevelor în ceea ce priveşte diferite aspecte culturale, integrarea socială 
şi modul de folosire al timpului liber. Se desfăşoară după ore şi au un caracter 
voluntar. 
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Ce fel de burse şi ajutoare pot fi solicitate?

PENTRU INVĂŢĂMÂNTUL OBLIGATORIU:

Invăţământul obligatoriu este gratuit în totalitate şi, cum s-a menţionat 
înainte, dacă ai între 6 şi 16 ani şi eşti înscris la o şcoală Publică sau cu Regim 
Semi-privat din Castilla-La Mancha nu trebuie plătite nici manualele. De 
fapt, manualele sunt gratuite pentru că sunt considerate ca un împrumut 
care trebuie restituit la sfârşitul anului. 

În plus, elevii şi elevele din Învăţământul Primar şi Secundar pot solicita, pe 
lângă bonurile de cantină, un ajutor pentru cumpărarea materialului şcolar, 
în martie sau aprilie.  
 

PENTRU INVĂŢĂMÂNTUL CARE NU ESTE OBLIGATORIU:

Copiii din cadrul Învăţământului Preşcolar care au între 3 şi 5 ani pot solicita 
un ajutor cu condiţia să fie înscrişi într-o grădiniţă privată. Nu pot fi solicitate 
pentru copiii înscrişi în grădiniţe publice şi cu regim semi-privat, având în 
vedere faptul că în aceste cazuri înscrierea este deja gratuită. Pot fi solicitate 
la grădiniţele respective în luna iunie.

Există ajutoare pentru elevi la nivel post-obligatoriu, care au terminat 
învăţământul Secundar Obligatoriu şi care, ca şi în cazurile celelalte, sunt 
oferite de către guvernul spaniol pentru a acoperi toate nevoile elevilor: 
materiale şcolare, transport, cazare, înscriere, etc. Acestea pot fi solicitate la 
unităţile de învăţământ în luna iunie. 

Pentru acordarea oricărei fel de bursă sau ajutor trebuie depuse documentele 
privitoare la veniturile familiei , permisul de rezidenţă, notele din anul dinaintea 
celui pentru care se solicită ajutorul, etc. 

Pentru mai multe informaţii poţi consulta www.mec.es în secţiunea 
burse generale (becas generales). 

•

•

•

•
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Cum participă părinţii şi copii în cadrul unităţilor?

Părinţii pot participa în ordinea internă a unităţilor de învăţământ prin Asociaţii 
de Părinţi ai Elevilor şi prin reprezentanţi în Consiliul Şcolar. Educaţia este o 
sarcină împărţită între şcoală şi familie. Împreună trebuie să decidă obiectivele 
educaţionale ale copiilor şi să colaboreze strâns în acest sens. 

Ultimele familii venite la unităţile de învăţământ îşi pot manifesta părerile şi pot 
participa prin intermediul activităţilor desfăşurate în cadrul lor. Aceasta este o 
metodă foarte importantă de participare şi integrare în societate, în cartier sau 
în localitate. 

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

În comunitatea de învăţământ există nişte drepturi şi obligaţii de care toţi trebuie 
să ţinem cont pentru o bună funcţionare a acesteia şi în acest sens, colaborarea 
între familii este fundamentală. 

Drepturi:

De a primi educaţie având şanse egale pentru a ţi se asigura cea mai bună 
dezvoltare personală şi în condiţii adecvate de siguranţă şi igienă. 

De a fi evaluat în mod imparţial şi de a primi cea mai potrivită îndrumare 
şcolară şi profesională în funcţie de nevoile tale. 

De a-ţi fi respectată libertatea ta de conştiinţă şi religie precum şi integritatea 
ta fizică şi demnitatea personală. 

Familiile şi copiii au dreptul de a participa la funcţionarea unităţii de 
învăţământ unde învaţă. 

•

•

•

•
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E d u c a t i a  d e s c h i d e  u ş i

Obligaţii:

De a fi prezent la ore în mod regulat şi punctual. 

De a respecta şi de a urma îndrumările profesorilor şi ale celorlaţi membrii 
ai personalului didactic. 

De a-i respecta pe toţi copiii din şcoală şi pe membrii familiei acestora. 

De a folosi în mod corect instalaţiile şcolii şi materialul şcolar. 

Familiile trebuie să urmăreasca îndeaproape activitatea copiilor lor în şcoală 
pentru a-i putea încuraja şi ajuta în procesul de învăţare. 

•

•

•

•

•







3 3

Vocabular de bază

UNITATE (ŞCOLARĂ SAU DE ÎNVĂŢĂMÂNT): 
Şcoli şi licee la care merg elevii şi elevele pentru a învăţa şi pentru a desfăşura 
activităţi educative. Acestea pot fi publice, cu regim semi-privat şi private. 

UNITĂŢI PUBLICE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 
Şcoli şi licee care aparţin statului sau Comunităţii Autonome. 

UNITĂŢI CU REGIM SEMI-PRIVAT: 
Şcoli şi licee deţinute de propietari sau unităţi private dar care primesc subvenţii 
publice.

UNITĂŢI PRIVATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 
Şcoli şi licee care aparţin unor organizaţii şi companii private în sens organizatoric 
şi financiar. 

CONSILIUL ŞCOLAR AL UNITĂŢII: 
Organ de conducere din unităţile de învăţământ, format din reprezentanţi ai 
profesorilor, părinţi, elevi şi eleve, muncitori şi muncitoare, reprezentanţi ai 
Primăriei, precum şi din Şeful sau Şefa de Studii şi Directorul sau Directoarea, 
care îl conduce. 

DIRECŢIA PROVINCIALĂ: 
Este biroul de administrare provincială a învăţământului. 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL OBLIGATORIU: 
Conţine Învăţământul Preşcolar, Învăţământul Primar şi Învăţământul Secundar 
Obligatoriu, şi sunt acestea sunt urmate de copiii cu vârste între 3 şi 16 ani.

INVĂŢĂMÂNTUL POST-OBLIGATORIU: 
Conţine Bacalaureatul, Formarea profesională şi Studiile Universitare.

EVALUAREA: 
Este metoda folosită pentru cunoaşterea şi aprecierea evoluţiei elevilor şi 
elevelor. Se foloseste aceaşi denumire pentru examenul sau testul pe care îl dă 
elevul la fiecare materie. 
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E d u c a t i a  d e s c h i d e  u ş i

OMOLOGAREA DIPLOMELOR: 
Recunoaşterea sau echivalarea diplomelor, studiilor sau a specializărilor 
încheiate în alte ţări. 

EChIVALAREA STUDIILOR: 
Compararea sau găsirea echivalenţei legale între studiile realizate în ţări diferite. 
Se echivalează studiile parţiale sau neterminate, adică pe ani şcolari. 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANChA: 
Este administraţia regională şi se ocupă de chestiuni de învăţământ. 

SUBDELEGAŢIA GOBIERNULUI: 
Este biroul de reprezentare al guvernului central în fiecare provincie.
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