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INSTITUTUL NAŢIONAL DE EVALUARE 
EXTERNĂ 

 Organizează evaluările externe / examene 

naţionale; 

 Coordonează administrarea testelor 

internaţionale (PISA, PIRLS); 

 Autonomie faţă de Ministerul Educaţiei; 

 Elaborează un raport anual asupra nivelului de 

pregătire al elevilor, face analize detaliate pe 

tipuri de subiecte, itemi, competenţe ilustrate 

de elevi în ani succesivi (abordare comparativă 

pentru a formula judecăţi de valoare relevante) 

 Formează cadrele didactice implicate în procesul 

de evaluare. 



INSTITUTUL NAŢIONAL DE EVALUARE 
EXTERNĂ 

 Evaluări naţionale (clasa a IV-a / a VI-a / a IX-a / 

a XI-a / a XII-a  BACALAUREAT); 

 Concepţie curriculară de la general şi integrator 

spre particularizare / individualizare spre 

domenii restrânse; 

 Abordare interdisciplinară în ciclul 1 de 

şcolaritate / diferenţiere pe obiecte de studiu în 

ciclurile 2 şi 3;  

 Contextualizare a predării dsiciplinelor, 

îmbinând latura teoretică cu abordări practice 

din viaţa cotidiană.  



INSTITUTUL NAŢIONAL DE EVALUARE 
EXTERNĂ 

 Tendinţa politicilor educaţionale de a diminua 

focalizarea excesivă a demersului didactic pe 

pregătirea pentru evaluările naţionale, în 

detrimentul parcurgerii echilibrate a tuturor 

temelor din programă (proporţie 30-70%); 

 Evaluările naţionale / testele intermediare  rol 

de reglare, feedback la nivel naţional pentru 

curriculum, iar la nivelul profesorilor – la nivelul 

abordărilor metodice.  

 



INSTITUTUL NAŢIONAL DE EVALUARE 
EXTERNĂ 

 PISA – evaluare internaţională, indiferentă la 

idea de curricuculum specializat, verifică 

competenţe transversale, aplicabilitate, 

translare din domeniul teoretic în cel practic, 

conexiuni;  

 TIMSS: 90% din subiecte sunt acoperite de 

programă; clasele mari: 75% 

 PIRLS: conceptul de literaţie pentru: a) 

informative text; b) literary text;  

 ePIRLS: dezvoltarea competenţelor de 

înţelegere a informaţiei citite în mediul on line  

 Încercarea de a determina momentul de 

reflecţie la nivel de şcoală, părinţi asupra 

rezultatelor elevilor în urma acestor testări. 





INSPEÇÃO-GERAL da EDUCAÇÃO e CIÊNCIA 
(INSPECTORATUL GENERAL PENTRU  

EDUCAŢIE ŞI ŞTIINŢE) 

 Varianta portugheză a ARACIP; echipe de 

monitorizare şi evaluare;  

 Evaluare, monitorizare, supraveghere, auditare 

şi activităţi internaţionale;  

 Echipe de experţi (multidisciplinare) (2 

inspectori + 1 evaluator extern);  

 Etapă de preinspecţie (prezentarea şcolii, PDI, 

proiect managerial, planuri anuale, buget) 

 Activităţi de evaluare propriu-zisă, chestionare, 

interviu, analiza contextului social, demografic / 

ocupaţii părinţi  expected value ... added value  

 3 zile la şcoli independente / 5 zile la consorţii 

şcolare. 



INSPECTORATUL GENERAL PENTRU  
EDUCAŢIE ŞI ŞTIINŢE 

 Transparenţă: toate documentele sunt publice  

 Raportul include puncte tari / puncte slabe  

 Plan remedial realizat de şcoală; 

 Activităţi de monitorizare pentru şcolile cu 

rezultate slabe la examenele naţionale pentru a 

asigura timp de intervenţie în vederea 

ameliorării rezultatelor: 2 inspectori / 3 vizite, 

cu rapoarte intermediare + sugestii de 

îmbunătăţire, determinând autoreglarea  

 811 şcoli în Portugalia.  





COLEGIUL BILINGV O PARQUE 

 Şcoală particulară cu predare în sistem bilingv 

(portugheză – engleză);  

 Şcolarizează elevi din învăţământul antepreşcolar 

până în clasa a VI-a;  

 Abordare pedagogică:  

• Program de învăţare bazat pe cele cinci 

simţuri (nivel antepreşcolar, nivel preşcolar) 

• De la simţuri la cunoaştere (învăţământ 

primar), axat pe patru principii: învăţare 

activă, educaţie individualizată, învăţare 

bazată pe proiect, evaluare.  



COLEGIUL BILINGV O PARQUE 

 Abordare pedagogică:  

• Învăţare logică prin abordarea STEAM 

(Science, Technology, Engineering, Arts, 

Math) în clasele a V-a şi a VI-a, cu o 

pronunţată componentă interdisciplinară.  

 

 Promovează învăţarea bazată pe proiect  pentru 

a stimula curiozitatea, autonomia şi 

responsabilitatea în rândul elevilor;  

 Până la finalul clasei a VI-a, elevii ating nivelul B1 

de competenţă lingvistică în limba engleză, ceea 

ce le permite să susţină şi să promoveze cu 

succes examene internaţionale;  

 Corpul profesoral este recrutat din întreaga 

lume, pe bază de interviu on-line.  





LICEUL FRANCEZ „CHARLES LEPIERRE” 

 Parte a unei reţele de şcoli unice în lume, 
destinată elevilor francezi care studiază în 
diaspora;  

 Include 488 de şcoli (dintre care una şi în 
România) răspândite în 130 de ţări; 

 320 000 de elevi, dintre care 120 000 elevi străini; 
 Şcolarizează elevi de la nivel preşcolar până la 

nivelul secundar superior;  
 Program didactic adaptat la contextul geografic şi 

cultural al fiecărei şcoli (elevii învaţă limba ţării 
gazdă);  

 Discipline de studiu abordate individual, dar şi 
transdisciplinar, prin TPO (travaux personnels 
d'orientation), în care elevii dezvoltă proiecte 
personale în grupuri de minim trei membri, în 
care sunt implicate cel puţin două discipline.  





CENTRUL DE FORMARE PENTRU CADRELE 

DIDACTICE „JOÃO SOARES” 

 Are sediul în Liceul Padre António Vieira şi 

răspunde necesităţilor de formare continuă a 

cadrelor didactice din 13 grupuri de şcoli din 

Lisabona;  

 Misiunea centrului este de a ameliora calitatea 

învăţământului prin actualizarea şi dezvoltarea 

competenţelor profesionale ale cadrelor 

didactice în diverse domenii ale activităţii 

educative; 

  Este o entitate publică de formare profesională 

acreditată de Consiliul Ştiinţifico-Pedagogic;  

 Oferta de cursuri este elaborată în urma analizei 

nevoilor de formare a cadrelor didactice.  





COLEGIUL EUROPEAN ASTORIA 

 Şcoală privată care oferă educaţie în regim 

bilingv (engleză – portugheză) pentru primii doi 

ani ai ciclului I (clasa I şi clasa a II-a) şi educaţie 

în regim trilingv (engleză – germană – 

portugheză) începând cu anul 3 al ciclului I; 

 Învăţarea este abordată din perspectivă 

transdisciplinară, prin metoda CLIL; 

 Proiect educaţional fundamentat pe trei 

coordonate ale învăţării: a învăţa să fii, a învăţa 

să acţionezi, a învăţa să inovezi. 

 





ŞCOALA SUPERIOARĂ DE EDUCAŢIE DIN 
CADRUL INSTITUTULUI POLITEHNIC 

LISABONA / ŞCOALA SUPERIOARĂ DE 
EDUCAŢIE „ALMEIDA GARRET” 

 
 Instituţii cu profil similar, care oferă programe de 

masterat didactic pentru următoarele forme de 

învăţământ:   

• Preşcolar – 1 an, 60 credite 

• Primar (ciclul 1 şi 2) – 2 ani, 120 credite  

 Programul de studii concordă cu specificul 

parcursului educaţional din cele două niveluri de 

învăţământ şi are în vedere un stagiu de 

pregătire teoretică şi un stagiu de pregătire 

practică.  



ŞCOALA SUPERIOARĂ DE EDUCAŢIE DIN 
CADRUL INSTITUTULUI POLITEHNIC 

LISABONA / ŞCOALA SUPERIOARĂ DE 
EDUCAŢIE „ALMEIDA GARRET” 

 Orientarea metodică îi abilitează pe studenţi să 

profeseze:  

• În creşe şi în grădiniţe;  

• La ciclul 1  2 al învăţământului primar: 

portugheză, matematică, istorie şi geografie, 

expresie artisitică şi educaţie fizică, ştiinţe 

ale naturii şi ştiinţa mediului.  





Un dulce şi melodios „Bun rămas” din partea 
gazdelor ... 



Ce am luat cu noi …  
 Accent pe contextualizarea predării, îmbinând latura teoretică cu abordări 

practice din  viața cotidiană. 
 Diminuarea tendinței de focalizare a demersului educațional precumpănitor 

pe pregătirea examenelor naționale. 
 Promovarea învățării bazate pe proiect pentru cultivarea autonomiei și a 

responsabilităţii în rândul elevilor. 
 Efectuarea de proiecte pe grupuri mici de elevi în care să fie implicate cel 

puțin două discipline. 
 Realizarea de proiecte  axate pe coordonatele A învăța să înveți –A învăța 

să acționezi – A învăța să inovezi! 


