Informații despre sistemul de învățământ al Țării Bascilor
Caracteristicile sistemului de învățământ al Țării Bascilor
Obiectivul principal al sistemului de învățământ
este să însoțească toți elevii și elevele în
dezvoltarea lor personală și să-i doteze cu
abilități și instrumente care să le permită să
participe în societate ca cetățeni activi și
responsabili.
Educația este, prin urmare, un element-cheie
pentru realizarea integrării și autonomiei
persoanelor.
Școlarizarea este obligatorie între 6 și 16 ani și
este gratuită din cel de-al doilea nivel Preșcolar
al Educației timpurie (3 ani).

Sistemul de învățământ basc garantează
dreptul la educație pentru toți copiii care
trăiesc în Comunitatea autonomă din
Euskadi, cărora le corespunde un loc în
școlile din orașul în care locuiesc sau în cel
mai apropiat centru dacă nu există școală
în municipiul lor.

“Multiculturalitatea în școală”

Caracteristicile sistemului de învățământ al Țării Bascilor
Date indicative:

În școlile din Comunitatea Autonomă din
Țara Bascilor se studiază atât în limba
bască, cât și în limba spaniolă. Ambele
sunt limbi oficiale în Comunitate
autonomă.

asupra copiilor începând cu vârsta
de 3 ani înscriși în anul școlar 20182019, 3% în modelul A, 16% în
modelul B și 81% în modelul D.

Modelul D (81%)
Euskara

Fiecare centru stabilește limba de
învățare în conformitate cu Proiectul său
lingvistic și modelul pe care îl oferă. În
toate cazurile, centrele de învățământ
vor garanta că la sfârșitul învățământului
de bază se va dobîndi o cunoaștere
suficientă a celor două limbi oficiale.

Modelul B (16%)
Modelul A (3%)
Limba
spaniolă
Euskara Engleză

Toate materiile se
predau în spaniolă,
excepție cea de
euskara.

Limba
spaniolă
Euskara
Engleză

Unele materii sunt predate în
limba bască și altele în limba
spaniolă (în general,
matematică ,lectura și
scrisul).

Limba
spaniolă

Engleză

Toate materiile se predau
în euskara, cu excepție
limba spaniolă.

Cele trei modele includ și predarea limbii engleze de la vârsta de patru ani.

În perioada obișnuită de înscriere (februarie), familiile aleg centrul de învățământ și modelul lingvistic pentru fii și fiicele lor.

Organigrama Sistemului de Învățământ Basc
Elevii și elevele care au absolvit
învățământul secundar obligatoriu obțin
diploma de “Învățământ secundar
inferior", acesta le permite să studieze
învățământul
secundar
superior
(bacalaureat) sau cicluri de formare
profesională.

UNIVERSITATE
Examen de
admitere

Postliceal superior

Bacalaureat

Elevii și elevele care nu obțin diploma
vor primi o certificare cu statut oficial și
valabilitate pe întreg teritoriul statului.
Elevii și elevele în vârstă de 15 ani care
au absolvit al 3 lea an de învățământ
secundar superior vor avea accesul la
cursuri de Formare Profesională (durata
de doi ani). În plus, de la vârsta de 18 ani
există posibilitatea de a obține diploma
“Învățământului secundar superior" în
centrele de Educație pentru persoane
adulte.

FP
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Postliceal mediu
Învățământ
profesional

12-16 ani

Învățământ secundar inferior

6-12 ani

Învățământ primar

3-6 ani
0-3 ani

Învățământ preșcolar
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Înscrierea elevelor și elevilor
Informații despre procedura de
înscriere

Procesul de înscriere în termenul
obișnuit (în mod normal în luna
februarie)

Procesul de înscriere în afara
termenului comun

Familiile pot vizita școala cea mai
apropiată domiciliului lor, unde vor fi
informați despre procedurile de
înscriere.

Perioada normală de înscriere în
învățământul primar și secundar se
deschide în mod obișnuit în luna februarie.
Se pot alege maximum 12 centre în ordinea
dorită.

Familiile care sosesc în afara
perioadei regulate de înscriere pot
merge la orice centru de învățământ
sau la Delegațiile teritoriale de
învățământ. Trebuie doar completat
formularul corespunzător.

De asemenea, se pot solicita
informații privind înscrierea elevilor,
Delegațiilor teritoriale de învățământ
ale fiecărui teritoriu istoric:

Înscrierea se poate face în școală, la
Delegația Teritorială a Învățământului sau
din orice computer, este necesar doar să se
înregistreze în aplicația respectivă și să
furnizeze documentația necesară în format
digital: Livretul de familie, Certificat de
registrul populației, permis de ședere,
pașaport...

Comisia Teritorială de Învățământ va
analiza cererea de înscriere și va
indica
familiei
care
școală
corespunde fiului sau fiicei.

După încheierea perioadei de înregistrare,
se publică lista provizorie a celor admiși.

Elevul sau eleva care, în țara sa, a absolvit Învățământul general obligatoriu, poate solicita omologarea studiilor în centrul de
învățământ de origine dacă îndeplinește condițiile acordurilor internaționale respective. Pentru a face acest lucru, este necesar să
se adreseze Inspectoratului de Învățământ (Subdelegația Guvernului din Țara Bascilor) cu documentația și să se plătească taxele.

Organizarea unui centru didactic
Vocabularul de bază
Anul școlar începe în septembrie și
se termină in iunie.
Perioadele de vacanță:
Crăciun: în decembrie
Săptămâna Mare: în martie sau aprilie
Vară: sfârșitul lunii iunie până la începutul lunii septembrie.
În plus, există anumite sărbători specifice, în funcție de
programul de lucru al fiecărui centru.
Elevii din Învățământul primar dispun de
program de 5 ore zilnic cu două sesiuni
de dimineața și după-amiazâ, între ele o
pauză pentru prânz.
Elevii din Învățămîntul secundar inferior au un program zilnic de 6
ore, care este împărțit în sesiuni de dimineață și câteva dupăamiază. În aceste ore este inclusă perioada de odihnă: recreație.
Acest orar se prelungește dacă elevul/a rămâne la cantina
școlară: de la începutul orelor de dimineața până la sfârșitul
orelor de după-amiază.

Program orientativ:
C.de Preșcolar și Primar

Dimineața
După-amiază

C.de Secundar Inferior

Echipa de conducere: este compusă din persoanele responsabile de
gestionarea centrului (Director/re, Șef/ă de studii și Secretar/ă).
Cancelaria: se compune din toate cadrele
didactice ale centrului, care iau decizii privind
procesul de predare și învățare al elevilor.
Diriginte/a: este profesorul/a responsabil pentru
elevii unei clase. El/a este, de obicei, persoana
care raportează familiilor rezultatele obținute la
învățătură ale elevilor pe care îi are în sarcină.
Asociația Părinților (AMPA): este compusă din familiile centrului de
învățământ. De obicei este responsabilă cu organizarea de activități
sportive și culturale extracurriculare pentru elevi și eleve, precum și
pentru alte activități legate de formarea părinților.
Deși participarea este voluntară, este foarte important ca familiile
nou-venite să se adreseze reprezentanților AMPA, să se informeze și,
pe cât posibil, să colaboreze și să participe la activități.

Organismul maxim de reprezentare (OMR) sau
Consiliul Școlar: în acesta participă toate
nivelurile comunității educaționale: părinți,
profesori, direcțiunea, elevii și persoanele nondidactice . Este organul în care se hotărăsc cele
mai importante aspecte ale vieții centrului de
învățământ.

Burse școlare
Chiar dacă învățămîntul este gratuit, manualele,
materialele școlare și cantina trebuiesc plătite. Dacă
este necesar, pentru a ajuta familiile în plata acestor
cheltuieli, în fiecare an se acorda burse ca ajutor
financiar.
Bursele care se acordă pentru:

Manuale și materiale școlare
Cantina școlară

În mod obișnuit în luna octombrie se deschide perioada de
cereri pentru bursele școlare. Atât informațiile cât și
procedura de solicitare a acestor burse se efectuează în
centrul în care elevii și elevele studiază. Cu toate acestea,
elevii imigranți care se înscriu în școală pe parcursul anului
școlar pot solicita bursele respective în altă perioadă.

Centrele au serviciu de cantină școlară. Meniul este
același pentru toți elevii, deși unele diete speciale
sunt permise din motive medicale sau din alte motive.

Acestea sunt activități care se realizeză la sfârșitul
programului școlar. De obicei, acestea au un caracter
ludic, sportiv sau cultural și sunt organizate în mod
normal de către asociația părinților din cadrul școlii. În
majoritatea cazurilor se percepe o taxă pentru
participarea la activitățile extrașcolare.

În cazurile în care este necesar, școlile
vor putea să aibă un serviciu de
traducere simultană.

