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      Pentru trimiterea copilului la școală în Spania, adică înmatricularea sa, este determinată de zona unde locuiește. În cazul în care numele de 

locuri într-o școală nu sunt sufieciente, se aplică criterii specifice precum veniturile familiei sau dacă copilul are frați sau surori în aceeași școală. 

În anumite provincii autonome ale Spaniei, predarea școală se poate face și în alte limbi cooficiale: 

a. În Catalonia- limba catalană; 

b. În Galicia – limba galiciană; 

c. În Valencia – valenciană; 

d. În Țara bascilor – limba bască 

     În Spania, educația este obligatorie de la vârsta de 6 ani până la 16 ani pentru toți copii și tinerii rezidenți. Pentru vârstele cuprinse între 3 și 18 

ani educația este gratuită. Dacă este să comparăm educația din Spania cu cea din România, avem următoarele diferențe. În România, spre deosebire 

de Spania, educația este obligatorie între vârstele 6 ani și 18 ani, iar educația secundară poate fi gratuită dacă studenții au trecut un examen în care 

dacă l-au trecut și sunt printre primii ajung la buget, adică nu plătesc taxe. Acest aspect se referă atât la studenții pentru licență, dar și pentru master, 

dar pe de altă parte depinde de fiecare Universitate cât de bună este la capitolul calitatea învățării și a profesorilor universitari pregătiți. 

      Anul școlar la spanioli are o durată de 180 de zile în învățământul primar și 175 de zile în învățământul secundar. Deci programul școlar spaniol 

în această privință se aseamănă cu anul școlar românesc, inclusiv asupra faptului că vacanța mare este la fel de lungă vara.  

Comparând programul școlar, la spanioli ca și la noi românii sunt în medie 25 de lecții pentru școala primară și 30 de lecții pentru învățământul 

secundar. Pe de altă parte, dacă la spanioli o oră durează 55-60 de minute, la noi românii o oră durează în general 50 de minute cu o pauză de 10 

minute. În privința numărului de elevi este la fel la ambele sisteme de învățământ. 

       Planificările anuale și simestriale la fiecare disciplină sunt asemănătoare la spanioli și români pentru că, există autonomie în realizarea lor, 

având ca punct de plecare planurile de învățământ de bază. 



 
 

Structura sistemului educativ spaniol: 

 Primii șase ani de educație în Spania se numesc educație infantilă care se împare în două etape: Creșa (3luni-3 ani) și Grădinița care acceptă 

copii cu vârsta între 3 ani și 6 ani. La români este aproape același sistem numai că are o denumire diferită, de preșcolari și grădinițele, unele 

au creșe, altele nu au. 

 Educația sau Școala Primară la spanioli are 3 etape care însumează 6 ani. Prima etapă este între 6-8 ani, a doua între 8-10 ani și a treia 10-

12 ani. La români Școala primară, spre deosebire de spanioli are 5 clase ceea ce înseamnă 5 ani de la clasa 0 la clasa a 4 a, adică de la 6 ani 

la 10 ani.  

 Școala secundară la spanioli este pentru elevii cu vârsetele cuprinse între 12 și 16 ani. La români, varianta este școala gimnazială cuprinsă 

între 10 și 14 ani. Asemnător la ambele sisteme de educație este faptul că este obligatoriu, iar apoi alegeau fie studiile liceale sau formare 

profesională sau școala profesională cum se numește la noi românii. Materiile de bază și opționalele în mare parte asemănătoare la ambele 

sisteme educaționale. 

 Studiile liceale la spanioli durează doi ani de la 16 ani la 18 ani. La români liceul durează 4 ani de la 14 ani la 18 ani. La ambele sisteme 

educaționale Bacalaureatul se dă la 18 ani. După luare diplomei, absolvenții în ambele sisteme de învățământ se înscriu la Universitate. 

Diferența este că la spanioli nu este gratuit, fiecare materie se plătește în parte, dar dacă absolventul unui liceu are numai note de 10 pe 

linie, are șansa să obțină o bursă pentru a studia gratuit cei 4 ani de licență. Deci la spanioli studiile universitare de licență țin 4 ani și un an 

master, pe când la noi românii studiile de licență pot dura în general 3 ani și 2 ani master. În România, la Universitate, se dă un examen de 

admitere, se ia în calcul si media de la liceu și de la Bacalaureat, și dacă absolventul obține nota maximă are posiblitatea să studieze la buget 

adică fără taxe, dacă nu, atunci cu taxă dacă nu a reușit să se încadreze în numerele limitate la buget. 

 Școala Profesională din România se aseamănă cu cel din Spania în privința anilor de studiu care durează 4 ani. Diferența este că la spanioli 

se numește Ciclu Formativ care începe de la 16 ani, pe când la noi românii începe de la 14 ani până la 18 ani.  

 Dacă în România școlile religioase ortodoxe sunt patronate de Biserica Ortodoxă cu subvenții de la stat, la spanioli, deși școlile catolice au 

fost întemeiate în sec.XIX de ordinele religioase, ca și la noi românii.  

În concluzie, aș vrea să exprim mulțumirea pentru inspecția școlilor din Granada din Spania. Am fost impresionat cel mai mult, de Institutul 

sau Colegiul Jaun XXIII din Chana. Motivul principal a fost abordarea orginală de a gestiona problema legată de elevii care aveau probleme 



 
 

de comportament. Elevii care aveau acest gen de probleme, erau incluși într-un proiect anume. Proiectul consta în a lucra în mod special cu ei, 

pentru a-i învăța să fie mai responsabili și de a ajunge la nivelul celorlalți. Dacă reușeau, reveneau în clasele normale. Printre aspectele acestor 

lecții speciale, se punea accent în mod deosebit pe educația emoțională, adică pe empatie. Dacă erau unii exmatriculați, li se acorda o a doua 

șansă, fiind incluși în centre sociale unde sunt sprijiniți de voluntari. Unii dintre copii lucrează la cantine sociale pentru a avea o șansă în viitor. 

În concluzie, această abordare a problemei copiilor care au probleme de comportament ar putea fi recomandat acelor școli din România care se 

comportă cu aceste probleme. 

 

 



 
 

 



 
 

 


