


 

 

  
  

DDeesspprree  rreețțeeaauuaa  EEuurryyddiiccee  
  

La iniţiativa Comisiei Europene, în anul 1980, a fost creată reţeaua 
Eurydice, mecanism strategic stabilit pentru susţinerea cooperaţiei 
europene în domeniul educaţiei.  
Rețeaua Eurydice își propune să faciliteze cooperarea europeană în 
domeniul educației, principala misiune fiind aceea de a oferi decidenților 
din domeniul politicilor în educație (la nivel european, național și local) 
informații și analize utile în procesele decizionale.  
Misiunea reţelei Eurydice este de a înţelege şi a explica felul în care sunt 
organizate şi funcţionează diferitele sisteme de educaţie din Europa. 
Reţeaua furnizează descrieri ale sistemelor naţionale de educaţie, studii 
comparative dedicate unor subiecte specifice, indicatori şi statistici. Prin 
activitatea sa, reţeaua Eurydice urmăreşte să promoveze înţelegerea, 
cooperarea, încrederea şi mobilitatea la nivel european şi internaţional.  
Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA), cu 
sediul la Bruxelles, coordonează la nivel european, activitatea rețelei și 
răspunde de elaborarea publicațiilor. Reţeaua Eurydice este compusă din 
42 de unităţi naţionale în 38 de țări participante în Programul Erasmus+ 
(cele 28 de țări membre ale UE, Albania; Bosnia-Herțegovina; Macedonia, 
Islanda, Liechtenstein, Muntenegru; Norvegia, Serbia, Elveția și Turcia).  
Prin activitățile întreprinse, Eurydice are o contribuție importantă la 
atingerea obiectivelor asumate în contextul Strategiei ”Europa 2020” și 
la raportul care analizează procesul Bologna privind învățământul 
superior. 
Eurydice colectează informații referitoare la legile naționale, 
reglementările în vigoare, precum și statisticile relevante. Rezultatele 
cercetărilor și a principalelor anchete internaționale completează, atunci 
când este cazul, analizele realizate în cadrul rețelei. Aceste demersuri 
fac posibile identificarea modelelor similare și a tendințelor comune, 
oferind o bază de reflexie despre strategiile eficace din domeniul 
educație.  
Reţeaua Eurydice furnizează informații referitoare la:  

 Descrierea detaliată a sistemelor de educație; 
 Rapoarte tematice comparative dedicate unor tematici de 

interes comunitar; 
 Rapoarte factuale referitoare la educație – ce de exemplu: 

structura sistemelor de educație, calendarele şcolare și 



 

 

academice, timpul de predare din fiecare țară, pe nivele de 
educație, comparație între salariile cadrelor didactice etc.).  

Pentru producerea studiilor și analizelor elaborate de către Eurydice, 
aceasta colaborează cu Consiliul Europei, Eurostat, Cedefop, ETF, 
CRELL, EADSNE, OECD, UNESCO etc. 
Toate publicaţiile Eurydice sunt disponibile gratis pe site-ul Eurydice sau 
în formă tipărită la cerere.  
Pentru mai multe informaţii despre reţeaua Eurydice, vă rugăm să 
consultaţi http://ec.europa.eu/eurydice . 
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Ca urmare a raportului Eurydice din anul 2012 privind educația 
antreprenorială [Entrepreneurship Education at School in Europe 
(Eurydice, 2012)], această nouă analiză surprinde cele mai recente 
evoluții din Europa. Acesta oferă informații actualizate și mai detaliate 
cu privire la strategii, curriculum și rezultatele învățării, acoperind, de 
asemenea, și teme noi, cum ar fi sistemele de finanțare și formarea 
profesorilor. Raportul se axează pe învățământului primar, pe cel 
secundar inferior și general superior, precum și pe învățământul 
profesional și tehnic inițial, realizat în școală (IVET). Sunt incluse 
informații pentru anul 2014/15, din 33 de țări participante la rețeaua 
Eurydice. În plus, fișele naționale de informații oferă o imagine de 
ansamblu a educației antreprenoriale în fiecare țară. 
În contextul acestui raport, educația antreprenorială se referă la 
dezvoltarea de competențe și atitudini de către cei care învață pentru a 
fi capabil să transforme ideile creative în acțiune antreprenorială. 
Aceasta este o competență-cheie pentru toți cei care învață, care 
sprijină dezvoltarea personală, cetățenia activă, incluziunea socială și 
capacitatea de inserție profesională. 
 
Țările se află în diferite etape de dezvoltare a politicilor privind 
educația antreprenorială 
Din cele 38 de sisteme educaționale care au participat la studiu, în 11 
aveau în anul 2014/1511 o strategie specifică privind educați 
antreprenorială, în timp ce 18 aveau o strategie mai amplă care 
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acoperea și alte domenii de politică. Nouă nu aveau nicio strategie 
națională relevantă în acest domeniu. În general, strategiile care se 
axează exclusive pe educația antreprenorială sunt considerate a oferi o 
mai bună acoperire a acestui domeniu, cu o gamă mai amplă de acțiuni 
și un sprijin sporit pentru implementare. 

 
 
Strategiile specifice privind educația antreprenorială sunt 
concentrate în nordul Europei și în regiunea Balcanilor de Vest  
În țările nordice există o preponderență a strategiilor mai evaluate cu 
privire la educația antreprenorială. Danemarca, Suedia, Finlanda și 
Norvegia sunt țările ale căror angajament privind inovarea, care este 
strâns legată de educația antreprenorială, este evident din faptul că 
ocupă în mod constant primele locuri în clasamentele internaționale 
referitoare la inovare.  
In Balcanii de Vest, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru și Fosta 
Republică Iugoslavă a Macedoniei au, de asemenea, strategii specifice 
pentru educația antreprenorială. Această evoluție este susținută de 
accentul pus pe educația antreprenorială prin politici ale UE, de exemplu 
Small Business Act (2) asumat de către Comisia Europeană, precum și 
rezultatele preconizate în domeniul VET ale concluziilor Riga (3). 
Acestea includ cerințe în materie de politici educaționale, ca parte 
integrantă a procesului de aderare la UE, care sunt monitorizate la nivel 
național și european. 
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Ocuparea forței de muncă este un obiectiv comun în toate 
strategiile privind educația antreprenorială 
În conformitate cu datele actuale oferite de cercetări, în raport au fost 
analizate patru obiective ale strategiilor: cetățenie activă, antreprenoriat 
social, crearea de întreprinderi și ocuparea forței de muncă. Douăzeci de 
țări/regiuni abordează cel puțin trei dintre aceste obiective, ocuparea 
forței de muncă fiind cea mai întâlnită în toate țările europene. Acest 
accent este în concordanță cu dezvoltarea eforturilor politice pentru a 
combate rate ridicate ale șomajului în rândul tinerilor în multe țări 
europene. 

 
 
Rezultatele învățării legate de educația antreprenorială rămân 
fragmentate și nu reprezintă încă o prioritate strategică  
În timp ce rezultatele învățării sunt clar identificate în raport ca fiind de 
o importanță deosebită în dezvoltarea educației antreprenoriale, ele nu 
apar ca o acțiune prioritară în strategiile celor mai multe dintre țări. Într-
adevăr, includerea în curriculum a diferitelor categorii de rezultate ale 
învățării legate de educația antreprenorială (atitudini antreprenoriale, 
competențe antreprenoriale și cunoștințe antreprenoriale) este 
neuniformă în Europa. Doar aproximativ 15 de țări/regiuni includ o 
gamă mai cuprinzătoare de rezultate ale învățării antreprenoriale. 
În general, lipsa actuală a rezultatelor globale ale învățării privind 
educația antreprenorială poate fi identificată ca fiind unul dintre 
principalele obstacole în calea dezvoltării unei educații antreprenoriale 
eficient și de înaltă calitate. Includerea rezultatelor învățării în procesul 
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de evaluare este, de asemenea, un indicator cheie al importanței pe 
care o are educația antreprenorială în cadrul curriculumului. 
 
În toată Europa trebuie încă să fie dezvoltate surse de 
finanțare stabile și cuprinzătoare 
În Europa, dezvoltarea și implementarea educației antreprenoriale este 
finanțată din surse naționale și/sau europene. Douăzeci și șapte de 
țări/regiuni participante la studiu alocă fondurile naționale pentru 
educația antreprenorială, mai ales pentru implementarea strategiei pe 
care o au în acest domeniu.  
Suplimentar față de finanțarea națională, 24 de țări/regiuni beneficiază 
de fonduri UE pentru educația antreprenorială, iar câteva se bazează 
exclusiv pe această sursă de finanțare.  
Cu toate ca mai mult de jumătate din țările europene alocă finanțare 
națională și europeană pentru dezvoltarea implementarea educației 
antreprenoriale, în toată Europa stabil trebuie încă să fie instituite fluxuri 
de finanțare pe termen lung. Acestea trebuie să fie mai cuprinzătoare și 
să cuprindă, în special: implementarea strategiei, curriculumul, formare 
și asistență pentru profesori, precum și construirea de parteneriate cu 
părțile interesate - o componentă cheie a educației antreprenoriale. 
 
În timp ce educația antreprenorială se bucură de recunoaștere 
sporită în învățământul primar, este mai frecvent întâlnită în 
învățământul secundar superior 
În jumătate dintre țările care fac obiectul raportului, educația 
antreprenorială este inclusă în curriculumul de la nivel primar ca obiectiv 
transversal. În anul 2014/15, a fost integrată în discipline obligatorii la 
nivel primar în 14 țări. 
La nivelul secundar superior, educația antreprenorială este mai 
frecventă, iar abordările sunt mai variate; poate fi întâlnită ca disciplină 
separată sau ca parte integrantă atât a disciplinelor obligatorii, cât și a 
celor opționale (mai ales în domeniul științelor sociale, studii economice 
și de comerț). Cu toate acestea, raportul subliniază faptul că educația 
antreprenorială este mai puțin probabil ca toți elevii să beneficieze de 
educația antreprenorială în țările unde este inclusă în disciplinele 
opționale și nu în cele obligatorii și acolo unde aceasta nu reprezintă o 
temă interdisciplinară. 
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În mai mult de jumătate dintre țări ghiduri cu privire la 
metodele de predare a educației antreprenoriale nu există sau 
sunt foarte puține 
În timp ce majoritatea țărilor raportează includerea educației 
antreprenoriale în programele lor, acestea recomandă foarte rar 
profesorilor o metodă anume de predare/învățare și, în consecință, le 
acordă o mare autonomie în acest domeniu. Atunci când sunt furnizate 
orientări, acestea sunt, de obicei, la nivel secundar superior general și în 
IVET realizat în cadrul școlii. 
Cercetările sugerează că metodele care implică elevii în experiențe 
desfășurate în afara clasei și care îi conectează la lumea reală sunt 
esențiale pentru educația antreprenorială. Cu toate acestea, raportul 
arată că doar câteva țări includ experiențele practice de antreprenoriat - 
cum ar fi crearea de mini companii sau activități în cadrul unui proiect – 
în mod obișnuit și obligatoriu în curriculum.  
Acesta este motivul pentru care ghidurile clare sunt importante pentru 
ca profesorii să aibă o perspectivă comună asupra metodelor care sunt 
adecvate pentru educația antreprenorială, si care dintre acestea vor 
contribui cel mai eficient la dobândirea cu succes a competențelor. 
 
Educația antreprenorială este rareori inclusă în formarea 
inițială a profesorilor, dar este mai frecventă în dezvoltarea 
profesională continuă 
Analizarea educației antreprenoriale în formarea inițială a profesorilor 
(ITE) reprezintă o sarcină complexă, întrucât mai mult de trei sferturi 
din țările/regiunile europene fie acordă autonomie instituțiilor de 
formare cu privire la aspectele curriculare sau nu ai deloc 
regulamente/recomandări cu privire la educați antreprenorială pe 
parcursul ITE. Doar șapte sisteme educaționale includ educația 
antreprenorială  ca disciplină obligatorie în cadrul anumitor etape ale 
sistemului ITE, cel puțin pentru o parte a viitorilor profesori, și numai o 
singură țară realizează acest lucru pentru toții viitorii profesori.  
În cadrul dezvoltării profesionale continue (CPD), furnizarea de cursuri 
privind educația antreprenorială este mai bine dezvoltată. Într-adevăr, 
28 de țări/regiuni au cursuri specifice disponibile pentru cel puțin câțiva 
dintre profesorii care predau o disciplină specifică la anumite niveluri de 
educație. Uneori, acest lucru se realizează de obicei de către 
organizațiile care se ocupă de CPD sau poate fi delegat unor 
organisme/asociații care vizează educația antreprenorială Acești 
parteneri joacă un rol-cheie în ITE și CPD, precum și în dezvoltarea de 
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materiale didactice și acordarea de sprijin de specialitate pentru 
profesori. 
 
Până în prezent, nicio țară nu a integrat pe deplin educația 
antreprenorială 
În acest context, integrarea educației antreprenoriale, înseamnă că o 
strategie este implementată de mai mulți ani și este monitorizată în mod 
sistematic, că există mecanisme solide de finanțare și că rezultatele 
învățării sunt evaluate. De asemenea, aceasta ar însemna, că este 
complet integrată în ITE și CPD. Acest lucru nu este valabil în prezent 
pentru niciuna dintre țările care fac obiectul raportului. Progresul este 
foarte necesar în două domenii: rezultatele învățării și formarea 
profesorilor. 
Într-adevăr, este esențială dezvoltarea rezultatelor cuprinzătoare și 
coerente ale învățării, aplicate la mai multe niveluri de învățământ și 
evaluate în mod specific. Mai mult decât atât, integrarea educației 
antreprenoriale în ITE și CPD pentru toți profesorii, indiferent de 
obiectul și nivelul de învățământ la care predau, este fundamentală din 
perspectiva furnizării unei educații de calitate pentru elevi. În final, 
datele arată că existența unei strategii specifice poate fi cea mai 
eficientă cale pentru țările care doresc să integreze pe deplin educația 
antreprenorială. 
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Diversitatea lingvistică și culturală din Europa solicită promovarea 
învățării limbilor străine în școli și în afara acestora. Acest aspect este 
important nu doar pentru că oferă o contribuție deosebită la protejarea 
patrimoniului cultural al Europei, dar și pentru că aceste competențe 
lingvistice sunt o necesitate socială și economică menite să transforme 
Europa într-o realitate concretă pentru cetățenii săi. La nivel european, 
învățarea limbilor străine în școală este, prin urmare, recunoscută ca 
fiind extrem de importantă și este puternic încurajată. 
Rezultatele primului sondaj european privind competențele lingvistice, 
publicat de Comisia Europeană în 2012, au evidențiat o mare varietate 
de competențe lingvistice la nivel european și au subliniat nevoia de a 
susține eforturile privind promovarea și îmbunătățirea predării și a 
învățării limbilor străine în școli. Este, deci, esențial ca autoritățile 
naționale din Europa să-și continue eforturile de îmbunătățire a predării 
și învățării limbilor străine. În plus, așa cum a fost subliniat și de 
Consiliul Uniunii Europene, în Concluziile privind multilingvismul și 
dezvoltarea competențelor lingvistice în 2014, evaluarea competențelor 
lingvistice este un factor cheie în domeniul predării și învățării eficiente 
a limbilor în școli. În acest context, Comisia Europeană a solicitat Rețelei 
Eurydice să furnizeze o imagine de ansamblu asupra testelor naționale 
de evaluare a competențelor lingvistice ale elevilor din învățământul 
secundar, o analiză comparativă la nivel european. 
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”Educația lingvistică în învățământul secundar: O prezentare de 
ansamblu a testelor naționale din Europa — 2014/15” este un raport 
care acoperă cele 28 de state membre ale UE, precum și Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia, Turcia, Muntenegru și Serbia. Anul de referință 
este 2014/15.  
 
Testele naționale de evaluare a competențelor lingvistice au 
devenit din ce în ce mai importante în Europa în ultimii 20 de 
ani 
Raportul privind ”Testarea națională a elevilor în Europa: Obiective, 
organizare și utilizarea rezultatelor” (Eurydice, 2009) a demonstrat deja 
că testele naționale au devenit o formă de evaluarea a elevilor din ce în 
ce mai importantă începând cu anii ‘90. Această creștere în importanță 
se aplică și în domeniul limbilor străine. Într-adevăr, în marea majoritate 
a țărilor, testele naționale actuale pentru evaluarea competențelor 
lingvistice au fost create destul de recent, iar multe dintre ele au fost 
introduse începând cu anul 2001. Cu toate acestea, în unele țări, testele 
lingvistice naționale au o istorie îndelungată, care datează din secolul al 
XIX-lea. Având în vedere complexitatea testelor existente în prezent în 
domeniul evaluării competențelor lingvistice, statele membre și-au 
adaptat testele naționale curente pentru a face față nevoilor actuale, de 
obicei prin includerea mai multor limbi, extinderea sferei competențelor 
evaluate, și/sau creșterea numărului de studenți testați. Luxemburg, 
Malta și Finlanda oferă exemple de țări în care numărul de limbi testate 
a crescut de-a lungul anilor. În alte țări, cum ar fi Bulgaria, testele 
naționale – deși concepute inițial pentru evaluarea unei secțiuni a 
populației de studenți – au fost extinse în mod progresiv pentru a 
include și alte grupuri. 
 
Majoritatea testelor naționale sunt concepute pentru a ghida 
procesul decizional privind evoluția studenților 
Este important să se sublinieze faptul că noțiunea de „teste naționale” 
se referă la testele/examenele standardizate stabilite de autoritățile 
publice de nivel central și a căror efectuare cade în responsabilitatea 
acestora. Examinările pot lua forma oricărei acțiuni de verificare a 
cunoștințelor prin care se solicită tuturor participanților să răspundă 
acelorași întrebări sau unor întrebări selectate dintr-o bancă de întrebări 
comune. Răspunsurile la întrebări sunt punctate printr-un sistem 
standard sau consecvent. 
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De fapt, testele pot fi grupate în două categorii principale:  
 Testele „cu miză mare” sunt destinate evaluării realizărilor 

studenților la sfârșitul unui an școlar, la finalizarea unui nivel 
educațional sau a unei etape, iar acestea sunt utilizate pentru 
informarea factorilor de decizie oficiali cu privire la evoluția 
studenților în aproape toate țările care administrează această 
categorie de examinări.  

 Testele cu „miză redusă” sunt utilizate pentru a evalua fie 
performanța sistemului educațional în ansamblu, fie pe aceea a 
școlilor și/sau a elevilor, în mod individual, în vederea 
îmbunătățirii metodelor de predare și de învățare. Puțin peste 
jumătate dintre țările analizate administrează la nivel național 
acest tip de teste. 

În general, majoritatea țărilor și a regiunilor stabilesc teste naționale 
atât pentru nivelul secundar inferior (gimnaziu) cât și pentru nivelul 
secundar superior (liceu). Majoritatea testelor sunt administrate la 
sfârșitul unui ciclu educațional sau la finalul perioadei studiilor 
obligatorii. 
 
Competența de comunicare verbală (vorbire) este cea mai 
puțin testată, deși este evaluată cel mai frecvent 
Unul dintre obiectivele principale ale învățării limbilor străine îl constituie 
dobândirea celor patru competențe principale de comunicare: ascultare, 
vorbire, citire și scriere. Cu toate acestea, nu toate testele naționale 
examinează toate aceste competențe. Într-adevăr, doar aproximativ 
jumătate dintre testele lingvistice naționale acoperă toate cele patru 
competențe. 
Aceste diferențe sunt și mai evidente în ceea ce privește competențele 
de vorbire. Se pare că este competența cea mai puțin evaluată prin 
intermediul testelor naționale, prin comparație cu citirea care este cel 
mai des evaluată. Scrierea și ascultarea se poziționează între cele două 
și sunt testate într-o măsură asemănătoare.  
Din cauza complexității verificării competențelor de comunicare verbală, 
precum și a costurilor ridicate pe care le presupune organizarea testelor 
de vorbire, este probabil fie ca testele să nu se mai efectueze deloc, fie 
ca acestea să fie concepute la nivel instituțional și nu la nivel central. De 
exemplu, nouă state membre (Bulgaria, Danemarca, Italia, Olanda, 
Austria, Slovenia, Slovacia, Marea Britanie și Norvegia) dispun de unul 
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sau mai multe teste național în cadrul cărora testele aferente verificării 
competențelor de vorbire sunt concepute la nivel local. 

 
 
Majoritatea țărilor au teste naționale care acoperă mai mult de 
cinci limbi și aproape toate țările au elaborat teste naționale 
pentru limba engleză 
Majoritatea țărilor/regiunilor organizează teste naționale pentru mai 
mult de cinci limbi, iar câteva țări, cum ar fi Irlanda, Franța, Marea 
Britanie (Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord) și Norvegia au teste 
naționale pentru un număr foarte mare de limbi, adică 23, 47, 20 și, 
respectiv, 39. Cu toate acestea, în câteva țări, prin testele naționale se 
evaluează doar o singură limbă. În marea majoritate a cazurilor, aceasta 
este limba engleză. 
Limba engleză este, de fapt, limba cel mai frecvent evaluată în 
învățământul secundar inferior și superior și aproape toate 
țările/regiunile dispun de teste pentru limba engleză. Acest lucru 
reflectă situația specială pe care o are limba engleză în programele 
naționale și școlare fiind de departe cea mai frecvent învățată limbă 
străină. În unele cazuri, fiind chiar o materie obligatorie de studiu. Prin 
intermediul testelor naționale, sunt evaluate și competențele elevilor în 
alte limbi străine frecvent învățate – franceză, germană, spaniolă, 
italiană și rusă. În plus, este interesant de observat că datorită unor 
motive politice, istorice și/sau de ordin geografic, unele țări au elaborat 
teste pentru anumite limbi învățate mai puțin frecvent. De exemplu, 
Polonia și Norvegia au teste naționale de evaluare a limbilor naționale 
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din țările vecine (ucraineana și finlandeză). Nu este deci de mirare că 
există mai multe teste naționale de evaluare a limbii ruse în țările din 
Europa de Est, în timp ce testele naționale de evaluare a limbii spaniole 
și italiene sunt mai frecvente în țările din sudul Europei. Unele țări au 
elaborat, de asemenea, teste pentru limbile vorbite de comunitățile 
recente de imigranți sau ale comunităților cu care conviețuiesc de mai 
mult timp. Acesta este cazul Olandei, cu testarea limbilor turcofone și 
arabofone, al Marii Britanii, cu testarea limbii cantoneze, bengaleze și a 
limbii urdu și al Norvegiei, cu evaluarea somalezei și a limbii urdu. 
 
Unele țări au elaborat o varietate de modalități de asigurare a 
unor proceduri coerente și fiabile de evaluare 
La fel ca în cazul oricărei examinări, organizarea de teste naționale pentru 
evaluarea competențelor lingvistice trebuie să ia în considerare aceeași 
provocare considerabilă privind garantarea unui grad de încredere 
adecvat în rezultatele testării. Există o serie de factori importanți care 
trebuie luați în considerare aici, cum ar fi dezvoltarea de întrebări și 
sarcini pentru teste, precum și a condițiilor privind administrarea probelor. 
Procedurile de evaluare sunt un factor-cheie în asigurarea coerenței și a 
unor rezultate comparabile la teste. În acest sens, este deosebit de 
relevantă identificarea responsabililor cu evaluarea probelor. Într-adevăr, 
testele naționale pot fi evaluate fie intern, fie extern. Acordarea 
punctajelor este considerată „internă” atunci când aceasta este efectuată 
de către profesorii care lucrează la școala unde au loc testele, în timp ce 
activitatea se consideră ca fiind „externă“ atunci când este realizată fie de 
profesori, fie de alți membri ai personalului din afara școlii testate sau 
atunci când este efectuată prin scanare optică. În unele țări, evaluarea 
externă implică scorarea electronică a unei părți sau a tuturor probelor. În 
general, trebuie remarcat faptul că testele care au un impact asupra 
evoluției ulterioare a elevilor au o evaluare predominant externă, la fel ca 
și testele menite să monitorizeze sistemul educațional în ansamblu. Cu 
toate acestea, testele utilizate pentru o informare asupra îmbunătățirii 
procesului de predare și învățare la nivelul școlii sunt, în general, evaluate 
la nivel intern. 
Cele mai multe țări care organizează teste naționale pentru evaluarea 
competențelor lingvistice dispun în prezent sisteme prin care se 
garantează că procedurile de evaluare sunt solide. 
 



Educația lingvistică în învățământul secundar: O prezentare de ansamblu a testelor 
naționale în Europa — 2014/15 

18 

Cadrul european comun de referință pentru limbi străine a 
influențat semnificativ dezvoltarea de teste în limba națională 
Cadrul european comun de referință pentru limbi (CECRL) este destinat „să 
furnizeze un fundament transparent, coerent și cuprinzător pentru 
elaborarea programelor școlare și a unor orientări curriculare în domeniul 
educației lingvistice, pentru designul materialelor de predare și de învățare 
a limbilor străine, precum și pentru evaluarea competențelor în acest 
domeniu”. De la înființarea sa de către Consiliul Europei, în 2001, acesta a 
influențat semnificativ dezvoltarea de teste în limba națională. Într-adevăr, 
în majoritatea țărilor, toate testele naționale sunt legate în prezent de scal 
CECRL. În învățământul gimnazial, A2 și B1 sunt nivelurile cele mai ridicate 
verificate în cele mai multe teste. La nivel liceal, majoritatea testelor 
naționale sunt fixate la un nivel care nu depășește nivelul B2. 
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Acest nou raport Eurydice analizează relația dintre politicile care 
reglementează profesia didactică și atitudinile, practicile și percepțiile 
profesorilor.  
Raportul se concentrează pe aproape două milioane de cadre didactice 
angajate în învățământul secundar inferior (ISCED 2) în cele 28 de state 
membre, precum și în Islanda, Liechtenstein, Muntenegru, Fosta 
Republică Iugoslavă a Macedoniei, Norvegia, Serbia și Turcia. Acesta se 
bazează pe datele Eurydice și Eurostat/UOE, precum și pe o analiză 
secundară a TALIS 2013, care combină elemente calitative și cantitative. 
 
În profesia de cadru didactic se angajează în principal femei și 
ar putea fi o penurie de profesioniști în viitorul apropiat 
În prezent, cadrele didactice femei sunt de departe mai numeroase 
decât bărbații, iar proporția bărbaților este în scădere. Chiar și în țările 
care prezintă un echilibru mai bun între sexe, există în prezent mai 
puțini bărbați încadrați în profesie decât înainte. La nivel european, 
două treimi din cadrele didactice au peste 40 de ani și aproximativ 40% 
se vor pensiona în următorii 15 ani. Fără politicile care să 
îmbunătățească recrutarea, în unele țări, îmbătrânirea corpului 
profesoral poate duce la o penurie de profesioniști. 
 
În aproape două treimi dintre țările europene, profesorii 
debutanți complet calificați au acces la o fază de inducție 
structurată  
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Există un consens larg asupra faptului că tranziția de la educație la viața 
profesională este o perioadă crucială pentru profesorii nou calificați. 
Această perioadă ar trebui să le întărească competențele și încrederea și 
să reducă riscul de abandon prematur al profesiei. În aproape două 
treimi din țări, profesorii debutanți complet calificați care lucrează în 
școlile publice, au acces la o fază de inducție structurată cu pregătire 
suplimentară, ajutor personalizat și consiliere. Acest sprijin specific 
durează de obicei un an și poate include diferite tipuri de activități, cum 
ar fi mentoratul, întâlnirile programate cu directorul școlii și/sau cu 
colegii, precum și evaluarea reciprocă între cadrele didactice. Când 
există o fază de inducție, aceasta este, de cele mai multe ori, 
obligatorie. Această fază de inducție este oferită în plus față de 
formarea profesională furnizată în timpul educației inițiale a cadrelor 
didactice, și de obicei se termină cu o evaluare. În Franța și Luxemburg, 
care susțin concurs în timpul formării inițiale a profesorilor, faza de 
inducție cu activități didactice remunerate este organizată în timpul 
pregătirii profesionale. 
În Europa, doar în șase sisteme educaționale cel puțin 60% dintre 
profesorii mai tineri raportează că au luat parte la un program de 
inducție. Această proporție este cea mai mare în Regatul Unit (Anglia) și 
Bulgaria. 
 
Aproape toate cadrele didactice debutante primesc sprijin de 
mentorat în primul lor loc de muncă 
Deși nu toate țările oferă o fază de inducție cuprinzătoare la nivel de 
sistem, sprijinul de mentorat este disponibil aproape peste tot în 
Europa. În țările în care faza de inducție este obligatorie pentru toate 
cadrele didactice debutante complet calificate care lucrează în 
învățământul de stat, mentoratul este de obicei o parte necesară a 
acestei faze. În Polonia și în Regatul Unit (Irlanda de Nord), profesorii 
debutanți beneficiază de sprijin de mentorat și după faza de inducție. Pe 
teritoriul UE, proporția cadrelor didactice cu vârsta sub 30 de ani care 
raportează că au în prezent un mentor este de peste trei ori mai mare 
decât proporția cadrelor didactice între 30 și 39 de ani. Acest lucru 
confirmă faptul că mentoratul este considerat o măsură de sprijin 
pentru cadrele didactice debutante.  
Mentoratul este, în general, efectuat de cadre didactice mai 
experimentate, adesea de la clase mai mari, iar în unele țări, 
profesorilor care activează ca mentori le sunt furnizate formare și/sau 
sprijin specific. 
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Profesorii au nevoi de formare profesională mai mari în 
domeniul metodicii predării decât în problemele ce țin de 
partea științifică a disciplinei 
Dezvoltarea profesională continuă (DPC) se află în centrul strategiei 
Uniunii Europene pentru îmbunătățirea calității educației. Analiza 
nevoilor profesorilor de DPC arată că aceștia se simt pregătiți în 
domeniul disciplinei pe care o predau, dar caută să-și diversifice 
metodele de predare. Profesorii își exprimă nevoile DPC în domenii care 
le permit să fie mai eficienți și mai moderni, cum ar fi tehnologia, și să 
sporească potențialul elevilor. Peste 50% dintre cadrele didactice 
exprimă necesități DPC de la moderate la ridicate pentru Predarea la 
elevii cu nevoi speciale, pentru Competențele TIC pentru predare și 
pentru Noile tehnologii la locul de muncă. Acestea sunt urmate de 
Abordări ale învățării individualizate, Predarea abilităților curriculare 
transversale și Orientarea și consilierea în carieră a elevilor. 
 
Conținutul activităților de dezvoltare profesională nu 
corespunde întotdeauna nevoilor exprimate de profesori 
În majoritatea țărilor, DPC pentru profesori este o datorie profesională.  
Cu toate acestea, există adesea o nepotrivire între nevoile de dezvoltare 
profesională exprimate de profesori și conținutul real al DPC. Într-
adevăr, în cazul în care nevoile sunt mari, adesea există prea puțin 
conținut DPC oferit. De exemplu, în timp ce 38% dintre cadrele 
didactice au exprimat o nevoie de la moderată la ridicată pentru a fi 
instruiți în Predarea într-un cadru multicultural sau multilingv, doar 
aproximativ 13% au avut acest subiect acoperit prin DPC. Această 
neconcordanță poate fi, de asemenea, văzută în domeniile precum 
Orientarea și consilierea în carieră a elevului, Predarea la elevii cu nevoi 
speciale, și Predarea abilităților curriculare transversale.  
În schimb, în cazul în care există un nivel scăzut de nevoi în rândul 
cadrelor didactice, există adesea un surplus de oportunități de DPC 
(dezvoltare profesională continuă). Acest lucru poate fi văzut în cazurile 
de Cunoaștere a curriculum-ului și de Cunoaștere și înțelegere a 
domeniului (domeniilor) disciplinei mele. Abilitățile TIC pentru predare 
se află printre puținele subiecte în care nevoile și oferta par că aproape 
se potrivesc. 
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Exprimarea nevoilor cadrelor didactice pentru dezvoltarea 
profesională ar putea alinia mai bine oferta 
În unele țări, autoritatea publică de la cel mai înalt nivel în domeniul 
educației definește conținutul DPC pentru cadrele didactice, în timp ce în 
altele intervenția sa este limitată la domeniul reformei.  
Interesant, în țările în care mai multe cadre didactice își exprimă nevoile 
ridicate de dezvoltare profesională, există, de asemenea, de cele mai 
multe ori o intervenție a autorității de cel mai înalt nivel din domeniul 
educației în definirea furnizării DPC. Acest lucru arată o relație între 
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percepția profesorilor în ceea ce privește nevoile lor și politicile la nivel 
național în domeniul DPC. Prin urmare, modul în care se determină 
conținutul DPC ar putea beneficia de o cooperare mai strânsă între 
autoritățile de la cel mai înalt nivel, școli și profesori, asigurându-se 
faptul că vocea profesorului este pe deplin recunoscută și auzită 
 
Mai puțin de o treime dintre profesori au fost în străinătate în 
scopuri profesionale 
La nivelul UE, 27% dintre cadrele didactice au fost în străinătate cel 
puțin o dată în scopuri profesionale. După cum se poate observa din 
figura de mai jos, proporția este mai mare în țările nordice și baltice.  
În toate țările studiate, cu excepția Islandei, profesorii de limbi străine 
moderne sunt cei mai mobili, comparativ cu profesorii de studii sociale, 
citire, scriere și literatură, știință și matematică. Pentru profesorii de 
limbi străine moderne, mai mult decât pentru alții, mobilitatea 
transnațională pare a fi o nevoie profesională atât în timpul dezvoltării 
profesionale inițiale cât și în timpul dezvoltării profesionale continue. La 
nivelul UE, mai mult de jumătate dintre profesorii de limbi străine 
moderne au fost în străinătate în scopuri profesionale. Această 
oportunitate le oferă șansa de a practica limba pe care o predau și de a 
obține o perspectivă culturală mai profundă pe care să o transmită 
elevilor lor. Cu toate acestea, la nivelul UE, mai mult de 40% dintre 
profesorii de limbi străine moderne intervievați au raportat că nu au fost 
în străinătate în scopuri profesionale. 
 
Programul Erasmus+ este sistemul de finanțare principal 
pentru mobilitatea transnațională a profesorilor 
În UE, sistemul principal de finanțare pentru mobilitatea transnațională 
a profesorilor este Erasmus+ (2014-2020), programul UE pentru 
educație, formare, tineret și sport. Prin acest program, atât profesorii 
absolvenți cât și cei practicanți pot obține burse de mobilitate pentru a 
se angaja în studii sau formare profesională în străinătate, și de 
asemenea, pot fi implicați în proiecte transnaționale care implică 
mobilitatea lor. Aproape un sfert dintre profesorii mobili au plecat în 
străinătate în scopuri profesionale în cadrul programului UE, în 
comparație cu o zecime în cazul programelor naționale sau regionale. 
Sistemele naționale de nivel superior care sprijină mobilitatea cadrelor 
didactice există, de asemenea, în mai mult de jumătate din toate țările 
europene, în special în vestul și nordul Europei 
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Mulți factori sunt luați în considerare pentru evaluarea 
atractivității profesiei de cadru didactic 
Condițiile de muncă, cum ar fi statutul profesional, salariul, orele de 
lucru pot diferi destul de abrupt în Europa. Unele dintre aceste condiții 
pot afecta satisfacția profesorilor la locul de muncă și viziunea lor 
referitoare la modul în care societatea îi apreciază. În plus, raportul 
arată că aceste percepții pot fi influențate de factori de mediu, cum ar fi 
relația profesor/elev, colaborarea între profesori, precum și sistemele de 
feedback și evaluare. 
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Bazându-se pe priorități ale agendei europene reînnoite pentru 
învățarea adulților (2011), raportul se concentrează pe politicile și 
măsurile necesare pentru a asigura accesul suficient la oportunitățile de 
învățare pentru adulți a căror competențe și calificări nu corespund pe 
deplin atât cerințelor pieței forței de muncă actuale cât și cerințelor 
sociale. Pornind de la o selecție de indicatori contextuali privind educația 
și formarea adulților, raportul analizează angajamentele politice 
naționale în ceea ce privește educația adulților, principalele tipuri de 
programe de studiu finanțate în mod public, flexibilitatea studiilor, 
trasee de progres, inițiative de sensibilizare și servicii de orientare, 
precum și sprijin financiar direcționat. 
Raportul acoperă 35 de sisteme naționale de educație din 32 de state 
europene (toate statele membre ale UE, precum și Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia și Turcia). Acesta se bazează pe mai multe 
surse de date, sursa principală constituind însă informațiile colectate 
prin intermediul rețelei Eurydice în 2014.  
Alături de informații Eurydice, raportul include, de asemenea, date 
statistice din sondajele internaționale și rezultatele dintr-o serie de 
proiecte de cercetare. 
 
Aproximativ 70 de milioane de adulți din Europa au nivelul de 
educație inferior învățământului secundar superior  
O modalitate de a evalua cunoștințele și competențele disponibile în 
economia europeană este aceea de a analiza nivelul de educație al 
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populației adulte. Statisticile disponibile arată că aproximativ unul din 
patru adulți cu vârsta cuprinsă între 25-64 de ani în UE (aproximativ 70 
de milioane de persoane) nu a absolvit nici măcar nivelul de învățământ 
secundar inferior. Această cifră include aproximativ 20 de milioane de 
persoane care au abandonat sistemul de învățământ, după ciclul de 
educație primară. Statele din sudul Europei sunt cele mai afectate de 
acest nivel scăzut de educație în rândul adulților.  

 
 
Aproximativ unul din cinci adulți din Europa deține insuficiente 
competențe lingvistice și de calcul matematic și, aproximativ 
una din trei persoane are dezvoltate competențe digitale în 
foarte mică măsură sau chiar deloc  
Deși nivelul de educație este un indicator important al capitalului uman 
într-o societate, nu este întotdeauna o aproximare validă pentru 
măsurarea aptitudinilor în diferite contexte. În special, competențele 
dobândite în sistemul de învățământ pot deveni nefolositoare în cazul în 
care ele nu sunt menținute, sau dimpotrivă, cei cu un nivel scăzut de 
educație formală pot obține o gamă de abilități prin stiluri de viață și 
profesionale variate. În acest context, ancheta OCDE privind 
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competențele adulților (PIAAC), care evaluează în mod direct nivelurile 
de calificare ale populației adulte (cu vârsta cuprinsă între 16-65 de 
ani), adaugă o nouă perspectivă a comparabilității între state, în ceea ce 
privește capitalul uman. 
În medie, în cele 17 state UE care au luat parte la prima etapă a 
sondajului, 19,9% și respectiv 23,6% din populația adulților are un nivel 
scăzut al rezultatelor în special în ceea ce privește gradul de alfabetizare 
și calculul matematic. În plus, atât studiul PIAAC cât și statisticile UE 
privind societatea informațională (ISOC) subliniază faptul că în jur de 
30% dintre adulții din UE au un nivel foarte scăzut al competențelor 
digitale. În plus, aceasta din urmă sursă indică faptul că aproape 
jumătate din populația adultă din Europa consideră că abilitățile digitale 
nu îndeplinesc pe deplin cerințele actuale ale pieței forței de muncă. 
 
Adulții cu cele mai mari nevoi de educație și formare au cea mai 
redusă posibilitate de a beneficia de învățarea pe tot parcursul 
vieții 
Participarea la educația și formarea profesională a adulților este 
determinată de mai mulți factori, în special nivelul de educație, statutul 
profesional, categoria ocupațională, vârsta și competențele: adulții cu 
un nivel scăzut sau inexistent de calificare, cei cu slujbe necalificate, 
șomerii și cei inactivi din punct de vedere economic, cei mai în vârstă și 
cei mai puțin calificați, reprezintă categoriile cele mai puțin probabile de 
a participa la învățarea continuă. 
Cu alte cuvinte, adulții cu o nevoie stringentă de educație și formare 
profesională sunt chiar cei care au un acces redus la oportunități de 
învățare pe tot parcursul vieții. 
 
Deși agenda politicilor educaționale pune accentul pe accesul la 
învățare pe tot parcursul vieții pentru grupurile cele mai 
vulnerabile, rareori acestea vizează obiective clare  
Cercetarea Eurydice relevă faptul că sprijinul pentru adulții ce dețin 
calificări sau competențe de bază insuficiente este acum în mod 
frecvent integrat în agendele politice ale statelor, de multe ori ca parte a 
politicilor de educație și formare profesională, dar, de asemenea, ca 
parte a reformelor economice mai largi sau, în strategiile de angajare. 
Cu toate acestea, în timp ce documentele de politici includ frecvent 
referiri explicite la promovarea accesului la educație și formare 
profesională pentru diferite grupuri vulnerabile de cursanți, rareori, 
acestea vizează obiective și ținte clare.  
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Prin urmare, chiar și atunci când are loc o monitorizare și sunt 
implementate procese de evaluare, acestea nu abordează în mod 
necesar cele mai importante probleme care afectează persoane ce au 
competențe de bază scăzute sau calificări de nivel scăzut. Aceasta ridică 
întrebarea dacă strategiile statelor și agendele politice au un potențial 
real de a spori oportunitățile de învățare pe tot parcursul vieții pentru 
adulții slab calificați și pentru alte grupuri vulnerabile. Acest aspect 
merită investigat mai îndeaproape. 
 
Există o serie de bariere care pot împiedica adulții să participe 
la învățarea pe tot parcursul vieții – de acea este necesară o 
atenție politică 
Ancheta privind educația adulților arată că barierele în calea participării 
adulților la învățare sunt adesea legate de constrângerile de timp, 
datorate fie responsabilităților familiale sau al programului de lucru, fie 
constrângerilor financiare sau inexistenței premiselor (de exemplu, 
calificările corespunzătoare pentru acces) ce pot de asemenea, constitui 
bariere în ceea ce privește participarea persoanelor la procesul de 
învățare pe tot parcursul vieții.  
Analizând în mod special barierele raportate de adulții cu calificare 
redusă (adică adulții cu educație sub nivelul secundar superior), în 
medie 21,8% consideră responsabilitățile familiale ca fiind un obstacol în 
participarea la educație și la formare, 13,6% au probleme cu 
armonizarea educației cu programul lor de lucru, 13,3% au probleme 
financiare și 7,1% menționează premise insuficiente. 
 
Sprijinul și informarea adulților referitoare la beneficiile 
învățării pe tot parcursul vieții reprezintă provocări majore 
Aproximativ 80% dintre adulții care nu participă la educație și formare 
profesională nu și-au exprimat interesul de a se implica în activități de 
învățare organizate. Acest lucru arată că lipsa de interes este de departe 
cel mai frecvent motiv pentru neparticipare. În aproape toate statele, 
lipsa de interes este mai perceptibilă în rândul adulților, cu un nivel de 
educație inferior învățământului superior comparativ cu adulții care au 
absolvit studii superioare. În plus, persoanele cu un nivel redus de 
educație au înclinații mai mici de a căuta informații despre oportunitățile 
de învățare decât persoanele cu un nivel superior de educație. 
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Inițiativele de informare sunt larg răspândite, dar foarte puțin 
poate fi spus despre eficacitatea lor în a ajunge la persoanele 
necalificate sau care au un nivel scăzut de calificare 
Lipsa de interes în procesul de învățare pe tot parcursul vieții și procesul 
limitat de căutare auto-dirijată de informații despre oportunitățile de 
învățare indică o nevoie de sporire a eforturilor în acest sens. Toate 
acestea pentru a ajunge la adulți și a-i face conștienți de oportunitățile 
de învățare disponibile sau de a le permite să participe la crearea de noi 
dispoziții adaptate special nevoilor lor.  
Autoritățile publice din cele mai multe state sunt conștiente de 
necesitatea de a interveni pentru a ajunge la adulți și de a-i motiva să 
participe la învățarea pe tot parcursul vieții. Într-adevăr, în ultimii cinci 
ani, cele mai multe state au efectuat campanii majore de sensibilizare și 
de informare. Cu toate acestea, impactul acestor inițiative privind 
participarea celor mai vulnerabile grupuri este rareori evaluată. 
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Evaluarea şcolară reprezintă o modalitate importantă de a îmbunătăţi 
organizarea şi funcţionarea şcolii, precum şi de a consolida calitatea 
furnizării educaţiei. Îmbunătăţirea calităţii învăţământului și instruirii 
reprezintă o preocupare constantă în dezbaterea politică asupra 
educaţiei atât la nivel naţional, cât şi la nivelul UE. Este unul din cele 
patru obiective principale pentru sistemele educaţionale din cadrul 
strategic pentru cooperare europeană în învăţământ şi instruire (ET 
2020).  
Pentru a susţine acest proces, raportul Asigurarea calităţii în educaţie: 
Politici şi abordări ale evaluării şcolare în Europa face un bilanţ al 
structurilor şi al organizării evaluării şcolare la nivelul învăţământului 
primar şi secundar obligatoriu din toate statele membre UE, precum şi 
Islanda, Norvegia, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei şi Turcia.  
Raportul examinează cele două tipuri principale de evaluare şcolară: 
evaluarea externă, efectuată de evaluatori care nu sunt direct implicaţi 
în activităţile şcolare, şi evaluarea internă, unde majoritatea 
evaluatorilor sunt membri ai personalului şcolii examinate. Raportul 
conţine atât analize specifice fiecărei ţări, cât şi analize comparative ale 
evaluării şcolare în Europa şi se referă la anul școlar 2013/2014. 
 
Evaluarea şcolară externă este realizată în 26 state europene  
Evaluarea externă a şcolilor este efectuată în prezent în 31 sisteme 
educaţionale localizate în 26 de ţări. Evaluarea externă se concentrează 
asupra şcolii ca o entitate şi urmăreşte în principal să-i monitorizeze şi 
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să-i îmbunătăţească calitatea. În majoritatea cazurilor, evaluarea şcolară 
externă evaluează o gamă vastă de activităţi şcolare, precum sarcinile 
educaţionale şi de gestiune, rezultatele elevilor, calitatea predării şi 
respectarea regulamentelor. Zonele exacte monitorizate diferă de la o 
ţară la alta. În majoritatea sistemelor, criteriile de evaluare sunt stabilite 
la nivel central şi subliniază nu numai lucrurile asupra cărora evaluarea 
externă trebuie să se concentreze, ci definesc şi modul în care ar arăta  
o şcoală „bună” conform unui ansamblu de standarde. 

 
 
Principalii paşi ai procesului de evaluare şcolară externă sunt 
aceiaşi în toate statele europene 
În timp ce domeniul de aplicare şi gama de activităţi evaluate pot diferi 
de la o ţară la alta, aspectele implementării evaluării şcolare externe 
sunt foarte asemănătoare în întreaga Europă. Procesul se bazează în 
mare măsură pe o abordare în trei paşi:  

(1) analiza preliminară,  
(2) vizite la faţa locului, şi  
(3) reportare.  

Şase sisteme educaţionale (Danemarca, Irlanda, Olanda, Suedia, 
Regatul Unit al Marii Britanii – Anglia şi Irlanda de Nord) includ o 
evaluare a riscurilor drept prim pas cu scopul de a concentra eforturile 
de evaluare asupra şcolilor care par să evolueze sub standarde sau de a 
alege între diverse tipologii de inspecţii. „Vizita la faţa locului” reprezintă 
un tipar comun în toate procesele de evaluare şcolară externă şi sunt 
menite să ofere evaluatorilor dovezi de primă mână ale performanţei şi 
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funcţionării şcolii. În timpul unor astfel de vizite, evaluatorii consultă 
documente şcolare, observă practicile de predare şi discută cu actorii 
din mediul şcolar şi, dacă acest lucru este prevăzut, cu părţile interesate 
din exterior. A treia fază, cea de „raportare”, constă în pregătirea unui 
raport final de evaluare şcolară. 
 
Măsurile de remediere reprezintă cel mai comun rezultat al 
evaluării şcolare externe 
Rezultatele evaluării şcolare extene pot fi împărţite în trei categorii 
vaste: măsuri de remediere, măsuri disciplinare şi măsuri de creştere a 
profilului. Din cele trei, măsurile de remediere sunt de departe cele mai 
comune. Acestea vizează soluţionarea punctelor slabe identificate sau 
rectificarea încălcărilor din regulamente. În unele sisteme, când măsurile 
de remediere nu îşi ating scopul, autorităţile educaţionale aplică măsuri 
disciplinare care pot viza şcoala ca întreg sau, în cazuri rare, anumite 
persoane. În şase sisteme de învăţământ (Franţa, Lituania, Polonia şi 
Regatul Unit al Marii Britanii – Anglia, Ţara Galilor, Irlanda de Nord) 
evaluările externe sunt folosite nu doar pentru a identifica deficienţe în 
performanţele şcolilor, ci şi pentru a identifica punctele forte şi bunele 
practici şi a le face vizibile celei mai mari părţi a comunităţi 
educaţionale. Această abordare de creştere a profilului susţine o cultură 
a feedback-ului pozitiv, vizibilitatea a ceea ce funcţionează şi poate iniţia 
un mecanism de învăţare reciprocă cu rezultate pozitive asupra 
întregului sistem de învăţământ. 
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Majoritatea ţărilor îşi fac publice rapoartele finale de evaluare 
externă  
Rapoartele de evaluare externă sunt gestionate într-unul din cele trei 
moduri în întreaga Europă: (1) raportul final este făcut public, (2) 
raportul este distribuit cu anumite restricţii (de ex. doar la cerere), sau 
(3) nu este făcut public. În timp ce numai câteva sisteme (Belgia – 
Comunitatea Franceză, Danemarca, Spania, Cipru pentru învăţământul 
secundar inferior, Ungaria, Austria şi Turcia) nu îşi fac publice 
rapoartele, toate celelalte intră într-una din primele două categorii. 
Publicarea rapoartelor de evaluare şcolară oferă o sursă importantă de 
informaţii pentru actorii şcolari, ceea ce poate contribui la generarea 
îmbunătăţirii calităţii. În plus, în sistemele în care părinţii şi copiii au 
dreptul de a-şi alege şcoala, cum se întâmplă de exemplu în Olanda sau 
în unele părţi din Marea Britanie, publicarea rapoartelor de evaluare 
şcolară îngăduie părinţilor şi elevilor să acceseze date despre şcoală şi 
să facă o alegere informată. Totuşi, acest lucru poate declanşa şi o 
dinamică similară pieţei prin intensificarea concurenţei pentru elevi între 
şcoli. De fapt, în majoritatea statelor alegerea liberă a şcolii şi 
publicarea rezultatelor evaluării şcolare externe nu coexistă. 
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Evaluarea şcolară internă este obligatorie în 27 sisteme de 
învăţământ  
Evaluarea şcolară internă este un proces iniţiat şi desfăşurat de şcolile 
însele pentru a-şi evalua propria calitate. Este efectuată în principal de 
membri ai personalului didactic şi, în unele cazuri, în colaborare cu alţi 
actori şcolari, precum elevi, părinţi sau membri ai comunităţii locale. 
Evaluările şcolare interne pot trata orice aspect al vieţii şcolare, de la 
abordarea pedagogică a şcolii până la administrarea sa.  
În decursul ultimului deceniu, o serie de ţări au trecut de la 
recomandarea evaluării şcolare interne la desemnarea ei drept 
obligatorie. Prin urmare, evaluarea şcolară internă este în prezent 
obligatorie în 27 sisteme de învăţământ. Unde nu este obligatorie, este 
în general recomandată, cu excepţia Bulgariei şi Franţei (nivelul 
învăţământului primar) unde nu este nici recomandată, nici obligatorie. 

 
 
Aproape toate ţările oferă sprijin şcolilor pentru a-şi desfăşura 
evaluarea internă  
Toate ţările, cu excepţia Bulgariei, folosesc cel puţin una sau mai multe 
măsuri de sprijin pentru a ajuta şcolile  să-şi desfăşoare evaluările 
interne. Acestea cuprind: formare de specialitate în evaluarea internă, 
folosirea cadrelor de evaluare externă, indicatori care să le permită 
şcolilor să se compare cu alte şcoli, ghiduri şi manuale specifice, 
forumuri online, recomandări din partea specialiştilor externi şi în unele 
cazuri sprijin financiar. Cea mai frecventă modalitate de a oferi sprijin 
şcolilor din întreaga Europă constă în furnizarea de ghiduri şi manuale. 
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Multe ţări folosesc rezultatele evaluării şcolare interne pentru a 
informa procesul de evaluare externă  
În 31 de sisteme educaţionale, şcolile sunt supuse atât evaluărilor 
externe, cât şi interne. În majoritatea cazurilor, rezultatele evaluării 
interne sunt folosite de evaluatori externi drept sursă de informaţie care 
le permite să înţeleagă mai bine şcoala şi în cele din urmă să identifice 
anumite domenii care necesită atenţie specială. Când evaluatorii externi 
nu utilizează rapoartele de evaluare internă ca sursă de informaţie, 
acest lucru se datorează deseori faptului că cele două procese nu impart 
acelaşi scop sau domeniu de aplicare sau faptului că procesul de 
evaluare internă nu este obligatoriu sau nu a fost implementat complet. 
 
Actorii şcolari joacă un rol important în timpul evaluării şcolare  
Participarea actorilor şcolari în timpul evaluării şcolare este recomandată 
ferm de Parlamentul şi Consiliul European. În recomandarea acestora cu 
privire la „Cooperarea europeană în evaluarea calităţii în învăţământul 
şcolar”, Parlamentul şi Consiliul îşi însuşesc o responsabilitate comună 
pentru îmbunătăţirea şcolilor cu participarea personalului didactic, a 
părinţilor, elevilor şi membrilor comunităţii locale. Multe state europene 
solicită participarea actorilor şcolari în timpul ambelor tipuri de evaluare 
şcolară, deşi există o mare varietate cu privire la modul în care, pentru 
ce şi în ce măsură sunt consultaţi sau implicaţi. 
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Părăsirea timpurie a sistemelor de educație și formare profesională 
reprezintă un aspect îngrijorător în multe țări din UE și a atras atenția 
multor cercetători, factori de decizie și educatori. Acest Raport 
Eurydice/Cedefop sprijină agenda Europa 2020 pentru reducerea 
părăsirii timpurii a sistemelor de educație și formare profesională și este 
o urmare directă a Recomandării Consiliului, din anul 2011, privind 
politicile de reducere a părăsirii timpurii a școlii. Acesta își propune să 
adauge valoare eforturilor Statelor Membre și ale Comisiei Europene în 
acest domeniu prin monitorizarea evoluțiilor în conceperea și 
implementarea strategiilor, politicilor și măsurilor pentru combaterea 
părăsirii timpurii a școlii și pentru sprijinirea procesului de învățare.  
În raport sunt abordate mai multe domenii cheie: colectarea datelor și 
monitorizarea, strategiile și politicile pentru combaterea părăsirii 
timpurii, axate pe prevenire, intervenție și compensare și pe grupurile 
cu risc crescut de părăsire timpurie, rolul educației și orientarea 
profesională, guvernanța și cooperarea cros-sectorială și părăsirea 
timpurie din perspectiva învățământului profesional și tehnic. 
 
Părăsirea timpurie a sistemelor de educație și formare 
profesională este strâns legată de dezavantajul socio-economic 
Din punct de vedere statistic, referitor la diferențele de gen, elevii de 
sex masculin sunt de două ori mai predispuși să părăsească 
învățământul școlar general cu un nivel scăzut de calificare sau fără 
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nicio calificare. Totuși, mediul socio-economic pare să influențeze 
această situație. Cu cât mediul socio-economic este mai ridicat, cu atât 
sunt mai puțin evidente diferențele între ratele de părăsire timpurie ale 
elevilor și ale elevelor. Prin urmare, proveniența dintr-o familie de 
migranți/ apartenența la o minoritate sau la un anumit gen, nu pot fi 
considerate în sine ca factori determinați pentru părăsirea timpurie a 
sistemelor de educație și formare profesională de către elevi.  
Este mult mai probabil ca cei care părăsesc timpuriu sistemul să provină 
din familii afectate de dezavantaje socio-economice, de exemplu, șomaj, 
venit scăzut al gospodăriei și niveluri reduse ale educației părinților.  
Acest din urmă factor este deosebit de important întrucât, în medie, 
șase din zece copii din Statele Membre ale UE-28, ai căror părinți au un 
nivel scăzut de educație, sunt expuși riscului de sărăcie și excluziune 
socială, și din această cauză ar putea fi, de asemenea, expuși 
dezavantaj educațional și riscului de părăsire timpurie.  
 
Majoritatea țărilor utilizează un registru al elevilor pentru a 
colecta datele la nivel național cu privire la părăsirea timpurie 
În efortul de a înțelege fenomenul de părăsire timpurie și de a dezvolta 
politici și măsuri pentru combaterea acesteia, majoritatea 
țărilor/regiunilor europene au stabilit definiții naționale pe care le 
utilizează în procesul de elaborare a politicilor. Aceste definiții se află în 
strânsă legătură cu instrumentele de colectare a datelor utilizate pentru 
măsurarea părăsirii timpurii. Toate țările/regiunile europene, cu excepția 
Belgiei (Comunitatea germană), Republicii Cehe, Croației, Ciprului, 
Ungariei, României, Slovaciei și Regatului Unit (Irlanda de Nord), 
colectează informații cu privire la părăsirea timpurie, suplimentar față de 
datele colectate pentru Ancheta Forței de Muncă Europeană, în 
principal, prin intermediul unui registru sau a unei baze de date cu 
elevii. Zece țări efectuează studii cantitative și/sau calitative, care, de 
asemenea, pot contribui la o mai bună înțelegere a motivelor părăsirii 
timpurii. 
Pentru ca datele să permită realizarea de comparații între școli, 
autorități locale și/sau regiuni și pentru a fi corecte, acestea trebuie să 
fie disponibile într-un format agregat la diferite niveluri (central, 
regional, local, școli) și actualizate (colectate și analizate de mai multe 
ori pe an). Raportul arată, însă, că acest lucru nu este valabil 
pretutindeni în Europa. 
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Doar aproximativ o treime din toate țările europene au adoptat 
o strategie pentru combaterea fenomenului de părăsire 
timpurie 
În Europa, șase țări/regiuni – Belgia (Comunitatea flamandă), Bulgaria, 
Spania, Malta, Olanda și Austria – au dezvoltat până în prezent o 
strategie cuprinzătoare pentru combaterea părăsirii timpurii. Două alte 
țări, Ungaria și România, sunt în curs de adoptare a unei strategii 
cuprinzătoare. În alte câteva - Germania, Irlanda, Polonia, Portugalia, 
Regatul Unit și Norvegia – deși nu există o strategie cuprinzătoare, așa 
cum este definită la nivel european, există alte strategii generale sau 
planuri de acțiune pentru a se asigura că tinerii și adulții au posibilitatea 
de a-și completa studiile și de a dobândi calificările de care au nevoie 
pentru a reuși la locul de muncă. Cu toate acestea, toate țările au 
politici și măsuri care fie au fost dezvoltate în mod special pentru 
combaterea părăsirii timpurii, fie sunt parte a unor inițiative generale/în 
curs de desfășurare, care contribuie la reducerea ratelor de părăsire 
timpurie.  
Mai mult decât atât, pentru a combate părăsirea timpurie, țările 
europene au creat legături între politici și autoritățile competente și au 
investit în parteneriate între agenții care pot facilita coordonarea 
efectivă în rândul părților interesate. Cu toate acestea, până în prezent, 
a fost creat un organism de coordonare, care instituționalizează 
cooperarea între departamentele guvernamentale și autoritățile 
competente, școli și alte părți interesate, doar în Belgia (Comunitatea 
flamandă), Spania, Malta și Olanda. 
 
Țările implementează o varietate de măsuri pentru combaterea 
părăsirii timpurii a învățământului profesional și tehnic 
În ceea ce privește politicile în domeniul învățământului profesional și 
tehnic, analiza arată faptul că țările au adoptat un număr mare de 
abordări și stiluri diferite pentru combaterea părăsirii timpurii. Una 
dintre caracteristicile unitare este recunoașterea tot mai mare a nevoii 
de a asigura parcursuri individualizate elevilor din învățământul 
profesional și tehnic. O abordare individualizată a învățării, centrată pe 
elev, de exemplu prin orientare, mentorat, planuri individuale de 
învățare sau management de caz, a reprezentat întotdeauna o trăsătură 
principală a măsurilor de compensare. De asemenea, este în creștere 
caracteristica de masă a programelor din învățământul profesional și 
tehnic și folosită ca modalitate de prevenire a apariției părăsirii timpurii. 
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Abordarea bazată pe competențe este o altă caracteristică confirmată 
de politicile în domeniu. Accentul pus pe ceea ce elevii pot face, ca 
rezultat al formării, mai degrabă decât pe un anumit număr de 
cursuri/ore de studiu pe care le-au urmat, este deosebit de important 
pentru acțiunile împotriva părăsirii timpurii a învățământului profesional 
și tehnic.  
Învățământul profesional și tehnic în sine este considerat a fi o măsură 
în domeniul părăsirii timpurii, nu în ultimul rând pentru că mulți dintre 
cei care părăsesc timpuriu atât învățământul general, cât și pe cel 
profesional aleg învățământul profesional și tehnic dacă/atunci când, se 
întorc să învețe.  
  
În multe țări europene, educația și orientarea în carieră 
reprezintă una dintre măsurile cheie împotriva părăsirii timpurii 
Majoritatea țărilor europene consideră educația și orientarea în carieră 
ca fiind una dintre măsurile cheie pentru combaterea părăsirii timpurii. 
Așadar, orientarea este un element important al inițiativelor de 
prevenire, intervenție și compensare. Școlilor le-a fost încredințată 
responsabilitatea principală pentru implementarea educației și orientării 
în carieră. Cel mai adesea, aceasta se adresează elevilor din ciclul 
secundar. În aproximativ o treime din țări, orientarea nu este oferită la 
nivelul învățământului primar. 
Este de așteptat ca școlile să adopte o abordare holistică în ceea ce 
privește educația și orientarea în carieră. În mod tradițional, aceasta 
este oferită prin servicii de orientare la nivelul școlii, care adeseori se 
ocupă de elevii care au nevoie de sprijin sau pot fi deja expuși riscului 
de a părăsi timpuriu școala. În plus, un număr mare de țări includ 
orientarea în curriculum-ul obligatoriu, ceea ce o face accesibilă tuturor 
elevilor. Acordarea serviciilor de orientare, în clasă și la nivel individual, 
este în anumite cazuri completată cu activități de orientare extra-
curriculare. 
Numeroși membri ai personalului pot fi responsabili cu acordarea 
serviciilor de orientare: profesori specializați în orientare, consilieri de 
orientare, psihologi și asistenți sociali. Totuși, profesorii care nu sunt 
formați în mod special în acest domeniu reprezintă cea mai numeroasă 
categorie de personal care sprijină elevii să își dezvolte aspirațiile 
educaționale și/sau de carieră profesională și care oferă sfaturi celor 
care au dificultăți de învățare. Partenerii externi joacă un rol important 
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în formarea personalului didactic și în sprijinirea acestora pentru a 
organiza activități de orientare. 
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De ani la rând Comisia Europeană cere Statelor Membre să promoveze 
şi să protejeze investiţiile pe termen lung în educaţie. Mai mult decât 
atât, distribuţia eficientă şi echitabilă a resurselor a fost una dintre 
primele teme ale agendei politice. În circumstanţele economice de 
astăzi, aceste obiective par a fi mai oportune ca niciodată. Acest raport 
reprezintă un cadru de discuţie referitor la distribuţia eficientă şi 
echitabilă a resurselor financiare în educaţie; este o descriere a 
structurii mecanismelor de finanţare, a criteriilor şi a metodelor utilizate 
pentru stabilirea volumului de resurse alocate învăţământului primar şi 
general secundar. Raportul cuprinde 27 dintre cele 28 de State Membre 
ale UE, precum şi Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Turcia.  
 
Diferitele niveluri ale administrației sunt implicate în 
transferuri în funcție de natura resurselor alocate 
Privirea de ansamblu asupra fl uxurilor de fi nanțare și asupra rolurilor 
specifi ce pentru diferitele niveluri administrative implicate, este o 
analiză complexă, ce reiese atât din particularitățile peisajului 
administrativ și politic al fi ecărei țări cât și din responsabilitățile de fi 
nanțare, care în general sunt împărțite între autoritățile publice. Acest 
raport se referă la următoarele niveluri de autoritate publică: central (în 
general nivel național); regional și local (cunoscut și ca nivel 
intermediar) și cel al instituției școlare. 



Finanţarea instituţiilor şcolare în Europa: Mecanisme, metode şi criterii 
de finanţare publică 

42 

Adesea nu doar un nivel al administrației publice este implicat în 
transferurile de resurse, în funcție de natura resurselor respective 
(personal, bunuri operaționale sau servicii, fonduri). Cheltuielile de 
personal (în special pentru personalul didactic) reprezintă cea mai mare 
parte a cheltuielilor în școlile publice. În mai mult de o treime a țărilor 
implicate în acest studiu, ministerele transferă școlilor resursele fi 
nanciare pentru personalul didactic (Irlanda, Spania, Croația, Cipru, 
Olanda, Portugalia și Slovenia) sau plătesc direct salariile profesorilor 
(Belgia, Germania, Italia, Ungaria, Malta și Liechtenstein). Pe de altă 
parte, e mult mai comun ca autoritățile intermediare (uneori un doar 
una singură) să fi e implicate în transferul resurselor pentru întreținerea 
școlilor. Transferul de bunuri operaționale (echipamente), servicii și 
fonduri implică în majoritatea țărilor două sau chiar trei niveluri de 
autorități. Cu toate acestea există multe diferențe între țări, iar 
diagramele contrastante de mai jos (ale Poloniei și Suediei) confirmă 
acest lucru. Este evident că la orice nivel în Polonia sunt implicate mai 
multe autorități și bugete diferite decât în Suedia. 

 
Autoritățile intermediare iau decizii politice privind fondurile 
publice 
Uneori, autoritățile intermediare sunt cele care au responsabilitatea de a 
lua decizii politice privind distribuirea fondurilor publice. Fluxurile fi 
nanciare direcționate de la nivel central/național către autoritățile 
intermediare pot fi sub forma unei sume globale. În acest caz, 
autoritățile intermediare primesc fonduri pentru o gamă variată de 
servicii publice adică sănătate, educație, timp liber etc. și trebuie să 
împartă suma globală în mod corespunzător. Dată fi ind importanța 
serviciilor publice care trebuie acoperite, suma repartizată educației de 
către autoritățile intermediare poate varia semnifi cativ în funcție de 
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prioritățile politice și de factorii socio-economici și demografi ci dintr-o 
anumită regiune sau municipalitate. De asemenea, este posibil ca 
acestea să primească de la nivel central o sumă fixă destinată să 
acopere costurile a două sau trei categorii de cheltuieli pentru resurse 
din domeniul educației (de ex. echipamente, servicii, întreținere), dar au 
puterea să decidă sumele alocate fi ecărei categorii de resurse. Așadar, 
repartizarea fondurilor pentru educație între diverse resurse cum ar fi 
manuale, salarii pentru posturi nedidactice etc. este o decizie a 
autorităților intermediare. Chiar dacă nu reprezintă tema majoră a 
acestui raport, trebuie observat că autoritățile locale sau regionale pot 
contribui la fi nanțarea școlilor din zonă din veniturile proprii (impozite). 
 
Autoritățile centrale/naționale determină nivelul resurselor 
necesare pentru personalul didactic, echipamente și servicii 
folosind formula de fi nanțare 
Una dintre provocările cu care se confruntă autoritățile educaționale 
este alocarea resurselor corespunzător nevoilor școlilor în mod echitabil 
și eficient. Autoritățile educaționale centrale folosesc metode variate 
pentru a determina volumul de resurse care să fi e acordate școlilor. 
Deseori, la stabilirea cantităților de resurse care ar trebui primite de 
școli este utilizată o regulă convenită cu toți benefi ciarii, aplicată pe 
baza unor criterii predefinite (formula de fi nanțare). În mod obișnuit 
este determinat astfel nivelul resurselor pentru personalul didactic, 
echipamente și servicii (sau contribuția la fi ecare dintre aceste 
categorii). Pe de altă parte, în majoritatea țărilor nivelul resurselor 
pentru cheltuielile de întreținere (sau contribuția la această categorie) e 
determinat de autoritățile centrale pe baza unor estimări a necesarului 
sau corespunzător bugetelor aprobate.  
Motivul pentru care se procedează în acest s-ar putea datora faptului că 
finanțarea necesară pentru aceste servicii depinde de circumstanțele 
specifi ce școlii, cum ar fi reparațiile sau o construcție nouă. Mai mult, în 
condițiile actualei crize fi nanciare, fondurile puse la dispoziție școlilor 
pentru astfel de cheltuieli depind de situația economică din acel moment. 
 
La stabilirea volumului resurselor pentru personal aproape 
două treimi dintre țările europene iau în considerare decalajele 
dintre școli sau regiuni 
Raportul arată că în toate ţările europene pentru definirea volumului 
resurselor alocate de la nivel central şcolilor sau autorităţilor 
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intermediare pentru personal se utilizează un set de criterii măsurabile. 
În aproape jumătate din sistemele educaţionale în care autorităţile 
intermediare determină volumul fondurilor acordate şcolilor pentru 
personal, este utilizat un singur set de criterii stabilit la nivel central. În 
toate aceste sisteme, la determinarea volumului resurselor ce vor fi 
primite de şcoli pentru personal este luat în calcul numărul de elevi şi de 
posturi. Pe de altă parte, în cele mai multe cazuri, pentru asigurarea 
unei finanţări diferenţiate, sunt luate în considerare caracteristicile 
individuale ale elevilor şi ale şcolilor. În ansamblu, se poate afirma că 
pentru a asigura tuturor elevilor egalitatea de şanse, majoritatea ţărilor 
integrează pentru finanţare criterii care ajută la reducerea decalajelor 
dintre şcoli sau regiuni. De exemplu, în multe ţări se ia în considerare 
criteriul contextului lingvistic sau etnic al elevului, aşa cum se poate 
vedea în graficul de mai jos. În afară de acordarea resurselor pe baza 
unor criterii comune stabilite la nivel central, şcolile pot de asemenea să 
aplice la alți finanțatori pentru a obţine fonduri specifice necesare 
nevoilor suplimentare ale elevilor. Trebuie menționat că în anumite 
sisteme autorităţile intermediare îşi pot alege singure criteriile utilizate, 
însă acest grup de ţări reprezintă obiectul prezentului raport. 
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În perioada unor schimbări fără precedent în societate, este esenţial ca 
educaţia timpurie de calitate să creeze o bază solidă pentru copii. Marile 
beneficii obţinute prin Educaţia şi Îngrijirea Copiilor Preșcolari (ECEC) au 
început să fie din ce în ce mai mult recunoscute la nivel social, începând 
cu avantaje economice la nivelul întregii societăţi până la îmbunătățirea 
performanţei la nivel de şcoală. Rezultatele sondajelor internaţionale 
privind competențele elevilor (PISA 2012 (OECD) şi PIRLS 2011 (IEA)) 
demonstrează faptul că atât copiii cât şi tinerii, dacă au beneficiat de 
ECEC, se descurcă mult mai bine disciplinele de bază, cititul şi 
matematica. ECEC poate ajuta la reducerea viitoarelor cheltuieli publice 
pentru asistenţă socială, sănătate și chiar justiţie dacă furnizează 
programe educaționale de calitate. Punând o bază solidă pentru 
procesul de învăţare continuă de succes, ECEC de calitate aduce 
beneficii individuale tuturor copiilor, îndeosebi celor care provin din 
medii sociale dezavantajate. ECEC reprezintă așadar un fundament 
pentru sisteme educaţionale mai echitabile şi mai performante 
Pentru a sprijini politicile din domeniu cu argumente concrete, Eurydice 
publică studiul Date Cheie privind Educaţia şi îngrijirea copiilor preșcolari 
în Europa – Ediţia 2014, în cooperare cu Eurostat. Raportul arată în ce 
constă ECEC de calitate utilizând indicatori comparabili la nivel 
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internaţional. Pentru a descrie structura, modul de organizare şi de 
finanţare a ECEC în Europa, studiul combină datele statistice şi 
informaţiile privind sistemul educațional. Raportul acoperă o serie de 
aspecte specifice, importante pentru factorii de decizie, precum: accesul 
la ECEC, modul de guvernare, asigurarea calităţii, costurile implicite, 
profesionalizarea cadrelor, stilul de conducere şi măsurile de sprijin 
destinate copiilor dezavantajaţi social.  
Raportul acoperă 32 ţări europene (37 sisteme educaţionale), membre 
ale Reţelei Eurydice. 
 
În majoritatea ţărilor europene persistă lipsa locurilor pentru 
copiii sub trei ani în cadrul ECEC 
În mod curent, 32 de milioane de copii din Europa sunt la vârsta la care 
pot beneficia de servicii în cadrul ECEC. Proiecţiile demografice arată că 
până în anul 2030 comparativ cu anul 2012, în Europa vor exista cu 2,5 
milioane mai puţini copii. În ciuda acestui declin, cererea de locuri 
pentru ECEC – mai ales a celor pentru copiii mai mici de trei ani – se 
estimează a fi, în continuare, mai mare decât oferta. De fapt, prezenţa 
la activităţi de ECEC a copiilor sub trei ani este foarte scăzută. În 
prezent, în doar patru ţări europene, Danemarca, Finlanda, Suedia şi 
Norvegia, oferta de locuri pentru copiii sub trei ani acoperă cererea. Pe 
de altă parte, numărul de copii ce participă la activităţi în cadrul ECEC 
este mai ridicat la vârsta preșcolară (unul sau doi ani înainte de 
începerea învăţământului primar).  
Cererea depăşeşte oferta pentru copiii de toate vârstele în Croaţia, 
Italia, Polonia, România, Slovacia şi Turcia. Pe de altă parte, în Bulgaria, 
Ungaria, Letonia, Portugalia şi Slovenia, e mai uşor de găsit un loc la 
centrele de ECEC în zonele rurale decât în oraşele mari. 
 
Numărul copiilor participanţi la activităţile din cadrul ECEC care 
provin din medii sociale dezavantajate este procentual mai 
scăzut  
În Europa, unul din patru copii cu vârsta sub 6 ani se află în situaţie cu 
risc de sărăcie sau de excludere socială şi necesită așadar măsuri 
specifice în sprijinul nevoilor sale educaţionale. Cu toate acestea, copiii 
dezavantajaţi au o rată de participare redusă la activităţile de ECEC. Una 
dintre principalele priorităţi ale politicii europene în domeniul ECEC este 
sporirea participării la activităţile ECEC a copiilor care provin din medii 
dezavantajate din diverse cauze. Ca urmare, cele mai multe ţări oferă 



Date cheie privind ”Educația și îngrijirea copiilor preșcolari în Europa” – 
ediția 2014 

47 

părinţilor suport financiar pentru educația copiilor în funcție de 
necesități. În ceea ce privește personalul specializat, majoritatea ţărilor 
europene integrează formarea specifică a personalului didactic pentru 
activităţi dedicate copiilor cu nevoi suplimentare în programele de 
formare iniţială. În timp ce în unele ţări formarea specifică e obligatorie 
pentru personalul implicat în ECEC (Belgia – Comunitatea Franceză, 
Danemarca, Spania, Franţa, Austria, Slovenia şi Turcia), în alte țări 
formarea de acest fel este obligatorie doar pentru cei care se 
specializează pe activităși cu copii mai mari (România, Slovacia şi 
Elveţia). În majoritatea ţărilor persoanele care se ocupă de ECEC 
primesc sprijin de la psihologi educaţionali şi logopezi; cu toate acestea, 
la predarea cititului şi matematicii, sprijinul de la profesionişti specializaţi 
este rar întâlnit. 
Cea mai uzuală formă de sprijin pentru copiii dezavantajaţi este sprijinul 
lingvistic. 
 
Cu cât scade vârsta copiilor, cu atât se reduc și cerinţele de 
calificare ale personalului didactic 
Nivelurile de calificare cerute personalului didactic implicat în activităţile 
ECEC sunt diferite în funcție de ţară. Nivelul minim pentru cei care 
lucrează cu copii de 3 ani şi mai mari este, de regulă, gradul de licenţă. 
Excepţiile sunt: Franţa, Italia, Portugalia şi Islanda, unde nivelul minim 
de calificare este gradul de master. Ca regulă generală, pentru 
activităţile cu copiii mai mici, cerinţele de calificare a personalului 
didactic sunt din ce în ce mai reduse. Ca dovadă, în mai mult de o 
treime a ţărilor cei care lucrează cu copii de 3 ani sau mai mici nu 
trebuie să aibă o diplomă de licenţă.  
În ţările în care este reglementat sistemul ECEC la domiciliu, li se poate 
solicita pentru acreditare o calificare formală minimă sau absolvirea unui 
curs specific de formare. În jumătate dintre ţările cu sistem ECEC la 
domiciliu reglementat există cursuri de formare obligatorii pentru viitorii 
supraveghetori din centrele de copii specializate pentru ECEC, dar nu se 
solicită o calificare formală. 
 
Multe dintre ţările europene garantează fiecărui preşcolar un 
loc în cadrul ECEC, însă asigură în același timp puţine locuri 
pentru copiii mai mici de trei an 
Cele mai multe ţări europene garantează fiecărui copil un loc în cadrul 
ECEC, fie prin legiferarea acestui drept, fie prin stabilirea participării 
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obligatorii a copiilor la activităţile ECEC cu cel puţin un an sau doi 
înaintea începerii învăţământului primar. Cu toate acestea, există 
diferenţe semnificative privind vârsta de la care le este garantat copiilor 
un loc în cadrul ECEC. Numai Danemarca, Germania (din august 2013), 
Estonia, Malta (din aprilie 2014), Slovenia, Finlanda, Suedia şi Norvegia 
garantează prin lege fiecărui copil după naştere, imediat după ce se 
încheie perioada de îngrijire iniţială, un loc în cadrul ECEC. Aproape o 
treime a ţărilor europene garantează un astfel de loc după împlinirea 
vârstei de trei ani. 
 
În jumătate dintre ţările europene ECEC este oferită copiilor 
gratuit de la vârsta de trei ani  
Un factor foarte important pentru a fi asigurată implicarea tuturor 
copiilor la activităţile din cadrul ECEC, mai ales a celor care au mai 
multă nevoie, este accesibilitatea financiară. Ca urmare, mai multe ţări 
europene oferă gratuit cel puţin un an de educaţie pre-primară, în timp 
ce în aproximativ jumătate dintre sistemele educaţionale, ECEC este 
furnizată gratuit de la vârsta de trei ani. Cu tóate acestea, în 
Danemarca, în majoritatea landurilor din Germania, în Estonia, Croaţia, 
Slovenia, Islanda, Turcia şi Norvegia părinţilor li se cer contribuţii pe 
întreaga perioadă a ECEC. Cele mai mici taxe pentru activităţile din 
cadrul ECEC sunt în ţările est-europene şi ţările nordice. 
Doar în Letonia, Lituania şi România, ECEC este oferită gratuit, prin 
subvenţii din fonduri publice, începând cu cea mai timpurie vârstă de 
participare posibilă. Cu toate acestea, disponibilitatea de participare a 
copiilor este la fel de importantă. În aceste trei ţări nu este legiferat 
dreptul fiecărui copil la un loc pentru a parcurge întreaga etapă de 
ECEC, nu există garanţia unui loc pentru fiecare copil în cadrul ECEC şi, 
din acest motiv, mulţi copii încă n-au acces la activităţile ECEC. 
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În multe dintre ţările europene, oferirea de servicii în cadrul 
ECEC la domiciliu de către o persoană calificată, pe lângă 
serviciile din centrele specializate, este reglementată prin lege 
Toate ţările europene au un sistem formal de educaţie timpurie şi 
îngrijire pentru copiii de vârstă preşcolară, organizat în centre 
specializate. Cu tóate acestea, organizarea acestor servicii este diferită 
în țările europene. Există însă două structuri mai des întâlnite: un sistem 
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unitar în care se pot înscrie toţi copiii de vârstă preşcolară sau un sistem 
împărţit, în care serviciile sunt furnizate în locaţii diferite pentru copii 
mai mari sau mai mici. Sistemele unitare predomină în ţările nordice, 
ţările baltice, Croaţia şi Slovenia.  
În plus, multe ţări au stabilit  reglementări privind activităţile la 
domiciliu. Aceasta înseamnă că serviciile educaționale pot fi oferite la 
domiciliul unei persoane calificate.  
 
Numai jumătate din ţările europene furnizează îndrumătoare 
educaţionale pentru copiii sub trei ani în cadrul ECEC 
Eficiența procesului de predare-învăţare determină în cea mai mare 
măsură calitatea ECEC. Ca urmare, pentru a sprijini  îmbunătăţirea 
cadrului şi prevederilor existente, toate ţările europene editează 
îndrumătoare educaţionale oficiale. Cu toate acestea, în aproape 
jumătate a ţărilor, astfel de îndrumătoare sunt restrictive, fiind adresate 
doar copiilor de trei ani. Pentru copiii mai mici, accentul se pune mai 
degrabă pe elementele prevăzute în programele de îngrijire. Îndrumările 
privind ECEC, elaborate la nivel central pentru copiii sub trei ani, sunt 
implementate în ţări cu sisteme educaţionale unitare în care autorităţile 
educaţionale sunt responsabile inclusiv pentru etapa de ECEC. 
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Susţinerea dezvoltării sistemelor de învăţământ superior în masă 
figurează foarte sus pe agenda politică atât la nivel naţional cât şi la 
nivel european. Motivul este faptul că sistemele de învăţământ superior 
din Europa trebuie configurate astfel încât să poată răspunde şi să se 
poată adapta repede la nevoile unor economii și societăți bazate pe 
cunoaştere. De asemenea, pentru a extinde cunoaşterea de bază şi 
pentru a stimula progresul, din ce în ce mai mulți cetăţeni europeni 
trebuie să fie absolvenți de învăţământ superior. Ca urmare în Europa, 
Strategia 2020 a UE cu o ţintă de cuprindere de 40% până în 2020 şi 
Agenda modernizării învăţământului superior sunt ambele concentrate 
pe creşterea participării în învăţământul superior. Având în vedere 
aceste obiective şi în sprijinul elaborării unor politici din domeniu 
eficiente, prezentul raport Eurydice despre Modernizarea Învăţământului 
Superior în Europa: Acces, retenție și angajabilitate analizează politica şi 
practica din Europa cu privire la trei aspecte ale învăţământului 
superior: 

 Accesul, care se referă la informarea privind posibilităţile de 
pătrundere în învăţământul superior, cerinţele de admitere şi 
procesul de admitere;  



Modernizarea învățământului superior în Europa: acces, retenție și 
angajabilitate 

52 

 Retenția privind evoluţia programelor de studiu și sprijinul 
acordat la apariţia unor probleme;  

 Angajabilitatea referitoare la măsurile de sprijinire a studenților 
în perioada de tranziţie din învăţământul superior pe piaţa 
muncii.  

 
Numai opt ţări au definit obiective privind creşterea participării 
unor anumite grupuri de studenţi  
Conceptul de acces la învăţământ superior presupune nu numai dreptul 
studenţilor eligibili să candideze, ci şi posibilitatea de a fi luaţi în 
considerare pentru un program de studiu. Acesta include în prezent şi o 
'dimensiune socială', în sensul că e de dorit ca în grupurile de studenţi 
participanți să se reflecte toate categoriile societăţii. În practică, aceasta 
înseamnă că politicile din domeniu trebuie să-şi propună înlăturarea 
unor obstacole cum ar fi  dezavantajele care decurg din contextul social 
şi economic al candidaţilor. Aproape toate ţările şi-au stabilit ţinte 
generale privind accesul la studii academice. Totuşi, există doar 8 ţări 
care au fixat ţinte de participare pentru anumite grupuri de studenţi. 
Mai mult, acele grupuri de studenţi recunoscute în aceste ţări drept 
ţinte, diferă considerabil. De exemplu, în comunitatea flamandă a 
Belgiei, ţinta o reprezintă copiii ai căror părinţi nu deţin o calificare 
dobândită prin absolvirea unei forme de învăţământ superior; Finlanda 
se concentrează pe creşterea participării bărbaţilor, în timp ce Lituania 
îşi propune să crească participarea femeilor în domeniul matematicii şi 
ştiinţelor. 
 
Monitorizarea trăsăturilor tipice ale studenților diferă 
semnificativ între ţări, iar datele furnizate nu sunt valorificate 
suficient  
Deşi aproape toate ţările identifică trăsăturile de bază ale populaţiei 
studenţeşti cum sunt vârsta şi sexul, profunzimea trăsăturilor individuale 
ale studenţilor monitorizate în timp diferă semnificativ, în sensul că: 
‘Tipul şi nivelul de calificare dobândit înaintea intrării în învăţământul 
superior' este, de departe, cel mai des întâlnit aspect monitorizat, în 
timp ce ‘Statutul etnic, cultural sau lingvistic’ al populaţiei studenţeşti 
este mult mai rar luat în considerare.  
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de studiu a studenţilor, există totuși anumite ţări care fixează obiective 
globale pentru reducerea retragerii de la cursuri şi iau măsuri de 
stimulare a studenţilor. Concret, 26 de sisteme de învăţământ superior 
au introdus stimulente financiare pentru a încuraja studenţii să încheie 
studiile la timp. În aceste sisteme, studenţii trebuie să plătească taxele 
administrative sau pentru studii numai dacă îşi prelungesc perioada 
normală a studiilor. O altă măsură ar putea fi acordarea sprijinului 
financiar studenţilor, strict în perioada obișnuită de studii. 
 
Jumătate din țările europene oferă stimulente financiare 
instituțiilor de învățământ superior care iau măsuri pentru 
creșterea numărului de absolvenți 
În afară de acordarea unor stimulente financiare studenților, țările pot 
de asemenea să ofere recompense financiare instituțiilor de învățământ 
superior care implementează măsuri pentru a reține studenții la cursuri. 
Destul de interesant este faptul că numai o jumătate a țărilor europene 
oferă astfel de recompense. În cealaltă jumătate, îmbunătățirea 
procentului de absolvenți sau reducerea numărului celor retrași de la 
studii, nu are niciun impact asupra finanțării instituțiilor de învățământ 
superior.  
 
Programele de studii cu frecvență redusă sunt adesea mai 
scumpe pentru studenți decât cele cu frecvență echivalente  
Oferirea unei mai mari flexibilități studenților pentru încheierea studiilor 
prin învățământ cu frecvență redusă (part-time) sau la distanță, poate 
avea un impact pozitiv atât asupra accesului cât și asupra procentului de 
absolvire. Cele mai multe țări europene oferă acum studenților 
oportunitatea de a organiza formal studiile academice, comparativ cu 
tradiționalul învățământ cu frecvență (full-time), într-un mod mult mai 
flexibil, chiar la locul de muncă. 
Cu toate că învățământul cu frecvență redusă poate ușura viața celor 
care nu pot urma cursuri cu frecvență, această flexibilitate poate 
conduce la costuri suplimentare. De exemplu, 12 dintre sistemele 
educaționale menționează sau par a menționa studii cu frecvență redusă 
ce implică contribuții financiare private mult mai ridicate decât în cazul 
studiilor tradiționale. Pe lângă faptul că aceste contribuții private sunt 
mai ridicate, sprijinul financiar la care au dreptul studenții este deseori 
limitat. 
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17 sisteme educaționale consultă diferiți angajatori pentru a 
putea să adapteze programele de studiu  
la nevoile pieței muncii 
Sistemele naționale și instituțiile de învățământ superior depun mult 
efort pentru a spori posibilitățile de angajare a absolvenților lor. 
Instituțiile pot acționa în acest scop, fie configurând programele lor de 
studiu astfel încât să răspundă nevoilor pieței muncii, fie prin a se 
asigura că, prin parcurgerea programelor de studiu, studenții vor 
dobândi competențele necesare astfel încât, imediat după absolvire, să 
aibă succes la angajare. Unul dintre mecanismele utilizate de factorii 
decizionali pentru adaptarea programelor de studii la nevoile pieței 
muncii este consultarea angajatorilor și oamenilor de afaceri în acest 
scop și implicarea lor directă. În prezent, 17 dintre sistemele 
educaționale utilizează această metodă și implică angajatori în 
dezvoltarea curriculumului, în procesul de învățământ și de luare a 
deciziilor sau în comisiile consultative. 
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Date cheie privind cadrele didactice şi conducătorii de şcoli din Europa 
descrie starea de fapt a profesiei de cadru didactic în 32 de ţări (statele 
membre ale UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Turcia). Raportul 
furnizează o imagine comprehensivă a dezvoltării profesionale şi a 
condiţiilor de muncă existente pentru profesori şi directori de şcoli în 
Europa, ilustrând astfel punctele tari şi punctele slabe efective. Acestă 
analiză poate servi ulterior la promovarea şi îmbunătăţirea calităţii 
învăţământului, care a devenit unul dintre obiectivele cheie ale Cadrului 
European pentru Educaţie şi Formare Profesională al Comisiei Europene 
(‘ET 2020’).Mai detaliat, raportul prezintă informaţii referitoare la 
profesorii din învăţământul pre-primar, primar, general inferior şi 
general superior. Sunt analizate diferitele etape ale carierei unui cadru 
didactic, începând cu formarea iniţială necesară debutului în carieră şi 
continuând cu dezvoltarea profesională până la pensionare. Conducerea 
şcolii este abordată privind condiţiile necesare pentru accesul la poziţia 
de director de şcoală, formele de conducere participativă şi principalele 
activităţi pe care le presupune această funcţie. Raportul face de 
asemenea referire atât la caracteristicile şi condiţiile privind vârsta, 
genul, norma didactică, salarizarea, pe care profesorii şi directorii 
trebuie să le îndeplinească, cât şi la informaţii privind viaţa de zi de zi la 
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catedră, de exemplu relaţia dintre profesor şi elevi. Date cheie privind 
cadrele didactice şi conducătorii de şcoli din Europa combină 
date statistice şi informaţii calitative, structurate pe cei 62 de indicatori 
derivaţi din datele primare furnizate de reţeaua Eurydice, Eurostat şi 
dovezile rezultate din sondajele internaţionale TALIS 2008, PISA 2009 
and TIMSS 2011. 
 
Formarea iniţială a profesorilor necesită absolvirea cu licenţă a 
unui program de studiu cu durata de 4 ani  
În Europa, studenţii care aspiră să ajungă profesori trebuie să studieze, 
în general, patru sau cinci ani. Calificarea care prevalează pentru 
profesorii din învăţământul primar şi secundar inferior este la gradul de 
licenţă. Acest grad este de asemenea necesar celor care doresc să 
predea la nivel pre-primar, cu excepţia studenţilor din Republica Cehă, 
Germania, Malta, Austria şi Slovacia, unde este suficientă calificarea la 
nivelul secundar superior sau post-secundar. În majoritatea ţărilor, doar 
acei studenţi care doresc să se califice pentru nivelul secundar superior 
trebuie să studieze până la gradul de master. Rutele alternative pentru 
a deveni profesor calificat, cum ar fi programe scurte de 
reprofesionalizare pentru persoane angajate care doresc schimarea în 
carieră, nu sunt prea răspândite în ţările europene. 
 
Câteva ţări au cerinţe minimale specifice pentru admiterea la 
formarea iniţială a profesorilor  
Pretutindeni în Europa, admiterea la formarea iniţială ca profesor 
calificat, pare a fi reglementată de cerinţe generale de intrare în 
învăţămâtul superior sau terţiar, în loc de criterii sau examene specifice 
viitoarei profesii. Doar o treime din ţările europene au în vigoare metode 
specifice de selecţie cum sunt testele de aptitudini sau interviurile 
despre motivaţia candidaţilor de a deveni profesori. În multe ţări, 
cerinţele de admitere sunt reglementate la nivelul autorităţilor din 
sistemul educaţional. În alte ţări, unităţile de învăţământ sunt libere să 
introducă criterii adiţionale la admitere, în plus faţă de cerinţele 
minimale stabilite la nivel central. De exemplu, în Danemarca, 
Portugalia, România, Slovacia şi Finlanda, admiterea pentru profesorii 
generalişti include o probă scrisă şi un test de aptitudini. În ultimii ani, 
s-a intensificat cooperarea dintre universităţi privind admiterea 
studenţilor la formarea iniţială ca profesor calificat, pentru asigurarea 
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mai consistentă a cerinţelor minimale la intrarea în programele specifice 
de studiu. 
 
Calificările formatorilor de profesori calificaţi nu diferă de cele 
pentru personalul didactic din mediul academic 
În timp ce formatorii de profesori din Europa au o varietate de profile, 
cerinţele pentru a deveni astfel de formatori nu diferă de cele stabilite 
pentru personalul didactic din învăţământul superior. Doar în jumătate 
din statele europene, formatorii de profesori trebuie să aibă ei înşişi 
această specializare. Pe de altă parte, această condiţie depinde de 
nivelul de învăţământ pentru care aceştia îi pegătesc pe studenţi. 

 
 
Jumătate din ţările europene nu au încă programe de inducţie 
pentru profesorii debutanţi 
În primii ani de carieră didactică, profesorii debutanţi se confruntă cu 
diverse provocări şi, ca urmare, iniţial au nevoie frecvent de sprijin. 
Programele de inducţie structurate, proiectate să ofere formare 
suplimentară, ajutor şi sfaturi profesorilor debutanţi sunt în vigoare ca 
obligatorii în 17 state sau regiuni (Germania, Estonia, Irlanda, Franţa, 
Italia, Cipru, Luxemburg, Malta, Austria, Portugalia, România, Slovenia, 
Slovacia, Suedia, Regatul Unit, Croaţia şi Turcia). Deşi aceste programe 
diferă între ele ca mod de organizare, unele oferind ceva sprijin 
individual, altele fiind orientate pe formare continuă, toate au ca 
obiectiv să ajute debutanţii la corecţii în profesie şi să reducă 
probabilitatea ca profesorii să părăsească timpuriu cariera didactică. 
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Profesorii sunt angajaţi mai mult pe bază de contract de muncă 
decât în posturi de funcţionari publici  
În prezent, în Europa, mulţi profesori sunt angajaţi pe baza unui 
contract de muncă. Deşi multe ţări oferă profesorilor statutul de 
funcţionar public, puţine oferă statutul de funcţionar public, cu angajare 
pe viaţă, ca unică opţiune de carieră.  Această opţiune există ca singură 
formă de angajare numai în Spania, Grecia, Franţa, Cipru, Malta şi 
Germania. Cu toate că, în ansamblu, mulţi profesori din ţările europene 
participante la raport, au contracte permanente după un anumit număr 
de ani, în unele ţări, contractele de angajare sunt cu durată 
determinată. În unele cazuri, chiar profesori foarte experimentaţi 
lucrează pe baza unui contract cu durată determinată. 
Cu atât mai mult, se pare că profesorii sunt angajaţi din ce în ce mai 
mult prin recrutare directă de către angajatorii lor, adică de către şcoli 
sau autorităţi educaţionale locale. Câteva ţări utilizează examinări 
competitive ca singură metodă de recrutare. 
 
Cu cât este mai ridicat nivelul de studiu, cu atât există mai 
puţine profesoare în sistemul de învăţământ 
În statele din UE, profesorii reprezintă aproximativ 2.1% din populaţia 
activă, care totalizează aproximativ 5 milioane de cadre didactice. În 
cadrul acestei profesii, dezechilibrul de gen este uluitor, cu o 
reprezentare semnificativ superioară a profesoarelor la nivelurile 
inferioare de învăţământ. De fapt, în toate ţările europene, majoritatea 
cadrelor didactice din învăţământul primar sunt femei. Proporţia variază 
între 52% profesoare în Turcia, 68% în Danemarca la peste 95% în 
Republica Cehă, Italia, Lituania, Ungaria şi Slovenia. Pe de altă parte, la 
nivelul secundar superior, reprezentarea feminină descreşte rapid. Mai 
ales în Republica Cehă, Germania, Austria, Finlanda, Suedia şi Norvegia, 
reprezentarea feminină descreşte puternic. Cea mai mare reducere se 
constată în Malta unde reprezentarea feminină scade de la 85.2% la 
învăţământul  primar la 43% la învăţământul secundar superior. 
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Cu atât mai mult, funcţiile de conducere din sistem, în ţările care au 
furnizat date valabile, sunt ocupate în învăţământul secundar, mai ales 
de bărbaţi.    
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Numărul orelor de lucru prevăzute în contractele de muncă ale 
profesorilor este similar cu cel stabilit pentru alte profesii  
Profesorii de la toate nivelurile de învăţământ din şcolile din Europa au 
de efectuat, prin contractul de angajare, cel puţin 35-40 de ore de lucru 
pe săptămână. Pe de altă parte, în Europa, numărul minim de ore de 
predare diferă considerabil de la ţară la ţară, începând cu 12 ore pe 
săptămână, la nivel primar, în Bulgaria şi Croaţia, până la 36 de ore în 
Islanda la învăţământul pre-primar. În timp ce multe ţări şi sisteme de 
învăţământ au stabilit o normă totală sau un număr determinat de ore 
pentru care profesorul trebuie să fie prezent la şcoală, doar câteva au 
definit timpul de muncă numai prin stabilirea numărului de ore de 
predare (Comunităţile vorbitoare de franceză şi germană din Belgia, 
Liechtenstein). În general, timpul total de muncă al profesorului include 
numărul minim de ore pentru care trebuie să fie prezent în clasă, 
perioada pentru care trebuie s-o petreacă în şcoală la şedinţe sau 
reuniuni profesionale şi numărul orelor pentru munca de pregătire a 
lecţiilor şi notarea lucrărilor scrise ale elevilor. 
 
Şcolile sunt deseori obligate să ofere planuri de dezvoltare 
profesională, corpului didactic propriu 
Majoritatea ţărilor consideră dezvoltarea profesională continuă (CPD) o 
obligaţie profesională a cadrelor didactice. Mai mult, în unele ţări, 
participarea la CPD este o componentă necesară pentru avansarea în 
cariera didactică şi a obţine o creştere salarială. Aceasta este situaţia în 
Bulgaria, Spania, Lituania, Portugalia, România, Slovenia and Slovacia. 
În multe dintre ţările europene, şcolile sunt obligate să aibă un plan de 
dezvoltare profesională continuă pentru propriul său corp profesoral. Cu 
toate acestea, mai puţin de o treime din şcoli obligă fiecare profesor să 
aibă un plan personal de CPD. 
 
Salariul minim de bază al profesorilor este deseori mai mic 
decât venitul naţional pe cap de locuitor 
În majoritatea ţărilor europene, salariul minim de bază al profesorilor 
din învăţământul primar şi secundar inferior este mai mic decât venitul 
naţional pe cap de locuitor. La nivelul învăţământului secundar superior, 
salariul minim prevăzut de lege este încă sub venitul naţional pe cap de 
locuitor, dar reprezintă aproape 90%. Ca tendinţă generală, ţările în 
care salariul minim la nivelul primar este relativ scăzut, salariul legal 
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stabilit pentru profesorii din învăţământul secundar superior este de 
asemenea cel mai scăzut.  
Indemnizaţiile care se cumulează la salariul de bază pot creşte 
considerabil salariul unui profesor. Cel mai frecvent întâlnite 
indemnizaţii, pentru profesorii din ţările europene, sunt acordate pentru 
responsabilităţi suplimentare cum sunt participarea la managementul 
şcolii sau munca peste programul normal de lucru. Numai în jumătate 
dintre ţările analizate indemnizaţiile pentru profesori sunt acordate 
pentru performanţa didactică sau rezultatele elevilor. 
În Europa, salariul brut maxim al profesorilor seniori este, în general, de 
două ori mai mare decât salariul minim al unui profesor debutant. Pe de 
altă parte, în unele ţări, un profesor poate avea nevoie de 30 de ani 
vechime la catedră pentru a avea dreptul la maximum de salariu. 
 
În multe ţări, pentru funcţia de director de şcoală se cere, în 
plus, formare profesională specifică 
Condiţia de bază pentru ca un profesor să fie avansat în funcţia de 
director de şcoală este, în general, să aibă experienţă la catedră de 
minim 5 ani. Pe de altă parte, mai multe ţări aplică una sau mai multe 
dintre următoarele condiţii: viitorii directori de şcoli trebuie să aibă pe 
de-o parte experienţă administrativă sau să fi urmat cursuri de formare 
profesională pentru management educaţional. Astfel de programe de 
formare profesională pentru directori de şcoli există aproape peste tot în 
Europa, chiar şi în ţările în care o astfel de formare nu este solicitată la 
angajarea în funcţie. În afară de aceasta, deseori, directorii de şcoli au 
obligaţia profesională de a participa la activităţi de CPD specifice pe tot 
parcursul carierei lor. 
 
Conducerea şcolii este deseori distribuită prin comisii de 
coordonare desemnate formal 
În majoritatea ţărilor, conducerea şcolii este distribuită unor comisii de 
coordonare desemnate formal. În cele mai multe cazuri, aceasta 
înseamnă că munca directorului este sprijinită de unul sau mai mulţi 
directori adjuncţi, uneori chiar de un asistent administrativ sau de 
contabil. Numirea unui director adjunct depinde, în general, de mărimea 
şcolii şi de complexitatea organizaţiei. Abordările inovative pentru 
conducerea şcolii, cum ar fi distribuţia sarcinilor aferente printre 
profesori sau prin constituirea de grupuri de conducere ad-hoc, sunt 
încă destul de rare în Europa. 
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Notă explicativă 
Conducerea participativă a şcolii se referă la abordarea conducerii în 
echipă, acolo unde autoritatea de a conduce nu aparţine unei singure 
persoane, ci poate fi distribuită mai multor persoane din cadrul sau din 
afara şcolii. Conducerea şcolii poate cuprinde persoane care ocupă roluri 
şi funcţii diferite cum sunt directorul, adjunctul, asistentul directorului, 
comisiile metodice sau transversale, consiliile de administraţie, 
personalul nedidactic cu sarcini de conducere. 
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