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OSNABRUCKOSNABRUCK
OsnabruckOsnabruck este situat este situat îîn nordn nord--vestul vestul 

Germaniei, Germaniei, îîn n SaxoniaSaxonia Inferioară Inferioară..



ErichErich Maria Maria RemarqueRemarque

,,Pe frontul de vest nimic nou,,Pe frontul de vest nimic nou””



MuzeulMuzeul Felix NussbaumFelix Nussbaum



AutoritateaAutoritatea şşcolară colară îîn n SaxoniaSaxonia  

InferioarăInferioară

� Se subordonează
MINISTERULUI EDUCAłIEI.

� Are sediul central la Lunenburg şi
� 4 departamente în 
� Lunenburg, Hannover, Brunswick, 

Osnabrueck.
� Coordonează întreaga activitate 

şcolară a landului.



Câteva detalii despre sistemul Câteva detalii despre sistemul 

şşcolar al colar al SaxonieiSaxoniei InferioareInferioare
� aproximativ 3200 de şcoli
� aproximativ 81000 de profesori
� aproape 1000 000 de elevi

� Aproximativ 260 000 de elevi în licee vocaŃionale

PRINCIPALELE ATRIBUłII ALE AUTORITĂłII ŞCOLARE

CONSILIEREA şi SPRIJINIREA

� INSTITUłIONALĂ
� LEGALĂ
� FINANCIARĂ(ÎN PRIVINłA EXECUłIEI BUGETARE)
� A  PERSONALULUI DIDACTIC şi DIDACTIC AUXILIAR, la nivel profesional 

(organizarea stagiilor de perfecŃionare) şi personal-consiliere psihologică



VIZITADE STUDIU

Vizita de studiu, atribuită de CEDEFOP 
(Centrul European Pentru Formare şi 
Dezvoltare Profesională) AutorităŃii 
Şcolare din Osnabruck, ca 
organizator, s-a constituit într-un 
forum de discuŃii, de schimb de idei, 
de oportunităŃi de învăŃare reciprocă, 
în jurul conceptelor de autonomie, 
evaluare şi asigurare a calităŃii.









VIZITA DE STUDIU

OrganizatoriiOrganizatorii germanigermani au au oferitoferit
participanparticipanŃŃilorilor oportunitateaoportunitatea de a de a 
vizitavizita treitrei şşcolicoli din Osnabruck, de a din Osnabruck, de a 
discutadiscuta cu cu directoriidirectorii, cu , cu profesoriiprofesorii sisi
cu cu eleviielevii, cu , cu consiliericonsilieri şşcolaricolari sisi
inspectoriinspectori, , precumprecum şşii oportunitateaoportunitatea
unorunor fructuoasefructuoase schimburischimburi de de ideiidei
intreintre participanparticipanŃŃii..











VIZITA DE STUDIU

ParticipanŃii proveniŃi din Italia, Lituania, 
Norvegia, Polonia, Portugalia Slovenia, 
Spania,Turcia şi România au convenit asupra 
faptului că politica de asigurare a calităŃii 
presupune, la nivel central, principii şi 
definiŃii, legislaŃie, instituŃii, standarde, 
metodologii şi proceduri, ghiduri, instrucŃiuni 
şi manuale, dar , în acest moment, pe plan 
european există mari diferenŃe în 
conceptualizare şi aplicare.



VIZITA DE STUDIU

ÎÎn Românian România
�� 20052005--principiile educaprincipiile educaŃŃiei de calitate au iei de calitate au 

fost formulate fost formulate şşi asumate de către ARACIPi asumate de către ARACIP
�� 20062006--formularea standardelor de formularea standardelor de 

acreditare, apoi a celor de acreditare, apoi a celor de 
acreditareacreditare//evaluare periodicăevaluare periodică

�� 20062006--2007  CEAC 2007  CEAC 
�� abia ultimii ani au adus o aplicare abia ultimii ani au adus o aplicare 

sussusŃŃinută a acestorainută a acestora, precum , precum 
şşiconstientizareaiconstientizarea faptului că  faptului că şşcoala asigură coala asigură 
calitatea pentru beneficiarii ei, nu pentru calitatea pentru beneficiarii ei, nu pentru 
ISJ, ARACIP sau MECTS. ISJ, ARACIP sau MECTS. 



VIZITA DE STUDIU

Legea Legea ÎÎnvănvăŃŃământului din Spania ământului din Spania 
alocă un capitol important asigurării alocă un capitol important asigurării 
calităcalităŃŃii, configurând 3 principii:ii, configurând 3 principii:
educaeducaŃŃie de calitate pentru toie de calitate pentru toŃŃi, i, 
indiferent de sex sau nivelul de indiferent de sex sau nivelul de 
îînvănvăŃŃământământ, o, oferită ferită îîn mod echitabil, n mod echitabil, 
printrprintr--un efort instructivun efort instructiv--educativ educativ 
adaptat nevoilor beneficiarilor.adaptat nevoilor beneficiarilor.



VIZITA DE STUDIU

Pentru sistemul de Pentru sistemul de îînvănvăŃŃământ ământ 
norvegian, a evalua o unitate norvegian, a evalua o unitate 
şşcolarăcolară, la nivel institu, la nivel instituŃŃional, nu ional, nu 
presupune doar presupune doar îînregistrarea valorii nregistrarea valorii 
adăugate pentru eleviadăugate pentru elevi, ci , ci şşi analiza i analiza 
cauzelor disfunccauzelor disfuncŃŃionalităionalităŃŃilor; pe ilor; pe de de 
altă partealtă parte, u, un sistem de evaluări n sistem de evaluări 
intermediare constituie elementulintermediare constituie elementul--
cheie cheie îîn eficientizarea autoevaluăriin eficientizarea autoevaluării..



VIZITA DE STUDIU

Standardele naStandardele naŃŃionale de evaluare a ionale de evaluare a 
calităcalităŃŃii din Polonia(singura care are ii din Polonia(singura care are 
CEAC) CEAC) urmarescurmaresc 4  4 domenii:efectele domenii:efectele 
activităactivităŃŃii didactice,de ii didactice,de mentoratmentorat şşi i 
educative, procesele educative, procesele desfadesfaşşurateurate îîn n 
şşcoalăcoală, func, funcŃŃionarea ionarea şşcolii colii îîn cadrul n cadrul 
comunităcomunităŃŃii locale ii locale şşi gestionarea i gestionarea 
instituinstituŃŃiei de iei de îînvănvăŃŃământământ..



VIZITA DE STUDIU

Turcia, Portugalia Turcia, Portugalia şşi Italia nu dispun i Italia nu dispun 
de un sistem nade un sistem naŃŃional de standarde ional de standarde 
de evaluare periodicăde evaluare periodică; ; îîn aceste n aceste ŃŃăriări, , 
a fost adaptat sistemul european de a fost adaptat sistemul european de 
standarde si indicatori de calitate standarde si indicatori de calitate 
(EQARF). (EQARF). Nu există evaluare internă Nu există evaluare internă 
sistematicăsistematică, i, iar evaluarea externă ar evaluarea externă 
este făcută de este făcută de catrecatre
instituteinstitute//organizaorganizaŃŃii independente.ii independente.



VIZITA DE STUDIU

Germania are tot atâtea sisteme de Germania are tot atâtea sisteme de 
îînvănvăŃŃământământ, câte landuri, câte landuri--16. La nivel 16. La nivel 
nanaŃŃional, un rol decisiv revine atât ional, un rol decisiv revine atât 
ConferinConferinŃŃei miniei minişştrilor educatrilor educaŃŃiei, cât iei, cât şşi i 
Institutului de Dezvoltare a CalităInstitutului de Dezvoltare a CalităŃŃii ii 
EducaEducaŃŃiei(IQB).iei(IQB).
In In SaxoniaSaxonia Inferioară Inferioară, n, nu există evaluare u există evaluare 

externăexternă, iar autoevaluarea e abia la , iar autoevaluarea e abia la 
îînceput, nceput, îîn unele n unele şşcoli existând comisii coli existând comisii 
care funccare funcŃŃionează pe bază de voluntariationează pe bază de voluntariat..



VIZITA DE STUDIU

CONCLUZIICONCLUZII
�� Conceptul de calitate Conceptul de calitate îîn n îînvănvăŃŃământ este ământ este 

deosebit de complex.deosebit de complex.
�� Abordările sunt diferiteAbordările sunt diferite, de aceea se , de aceea se 

impune un sistem unitar de impune un sistem unitar de 
standardestandarde//indicatoriindicatori..

�� TrebuieTrebuie redusredus aspectulaspectul birocraticbirocratic al al 
evaluevaluărilorărilor

�� Motivarea celor care se implică Motivarea celor care se implică îîn n 
autoevaluare este importantăautoevaluare este importantă..



VIZITA DE STUDIU

�� Personal, ca profesor Personal, ca profesor şşi responsabil CEAC,i responsabil CEAC,  
consider căconsider că, de, deşşi unele dintre strategii i unele dintre strategii şşi i 
bune practici care au fost prezentate ar bune practici care au fost prezentate ar 
putea fi implementate putea fi implementate îîn România,n România, trebuie  trebuie 
să luăm să luăm îîn considerare costurile n considerare costurile şşi i 
fiabilitatea lor fiabilitatea lor îîn acest moment de crizăn acest moment de criză. . 

�� SS--au stabilit contacte pentru realizarea au stabilit contacte pentru realizarea 
unor proiecteunor proiecte//parteneriateparteneriate Comenius Comenius sau sau 
schimburi de elevi schimburi de elevi îîn vederea dezvoltării n vederea dezvoltării 
competencompetenŃŃelor de comunicare elor de comunicare îîn limba n limba 
englezăengleză, precum , precum şşi a competeni a competenŃŃelor socialelor social--
cetăcetăŃŃeneeneşşti ale acestorti ale acestora.a.








