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Informații pentru părinți și îngrijitori (pagina 1 din 3): Învățământul în Scoția 
 

ETAPELE DE ȘCOLARIZARE 
 
Etapa de Învățământ General este între 3-14 ani (până la sfârșitul clasei S3), iar copiii și tinerii studiază o serie de 
materii diferite. Învățământul obligatoriu începe la vârsta de 4 sau 5 ani (în funcție de data nașterii a copilului). 
 
În etapa de Învățământ Avansat, de la vârsta de 15 ani (S4) până la 18 ani (S6), tinerii se pregătesc în vederea 
calificărilor naționale. De la vârsta de 16 ani* pot studia la liceu, la colegiu sau în alte modalități (de exemplu: 
pregătire profesională sau învățământ la distanță). 
 
În ce clasă va fi repartizat copilul meu? 
Copiii și tinerii care se înscriu la școală sunt repartizați în clasa corespunzătoare vârstei. La sfârșitul anului școlar 
promovează anul indiferent de rezultatele la învățătură. 
 
În Scoția copiii de vârstă preșcolară frecventează Grădinițe Timpurii și Grădinițe Preșcolare (ambele sunt numite 
grădinițe). Locurile la grădinițe sunt gratuite pentru toți copiii în vârstă de 3 și 4 ani, precum și pentru unii copii în 
vârstă de 2 ani. Aici găsiți informații despre înscrierea copilului la grădinițele din Edinburgh.  
 
 

Data nașterii An școlar 2022-23 An școlar 2023-24 An școlar 2024-25 

1.3.2022 – 28.2.2023   grădiniță 

1.3.2021 – 28.2.2022  grădiniță grădiniță 

1.3.2020 – 28.2.2021 grădiniță grădiniță grădiniță 

1.3.2019 – 29.2.2020 grădiniță grădiniță P1** 

1.3.2018 – 28.2.2019 grădiniță P1** P2 

1.3.2017 – 28.2.2018 P1** P2 P3 

1.3.2016 – 28.2.2017 P2 P3 P4 

1.3.2015 – 29.2.2016 P3 P4 P5 

1.3.2014 – 29.2.2015 P4 P5 P6 

1.3.2013 – 28.2.2014 P5 P6 P7 

1.3.2012 – 28.2.2013 P6 P7 S1 

1.3.2011 – 29.2.2012 P7 S1 S2 

1.3.2010 – 28.2.2011 S1 S2 S3 

1.3.2009 – 28.2.2010 S2 S3 S4 

1.3.2008 – 28.2.2009 S3 S4 S5 

1.3.2007 – 29.2.2008 S4 S5 S6 

1.3.2006 – 28.2.2007 S5 S6  

1.3.2005 – 28.2.2006 S6   

 

**Înscrierea în clasa 1: toți părinții și îngrijitorii trebuie să se ocupe personal de înscrierea copiilor în clasa 1. 

Înscrierea se face în luna noiembrie dinaintea datei la care copilul urmează să înceapă școala. Informații la 

link-ul: Start primary school – The City of Edinburgh Council. 

Amânarea: în unele cazuri, părinții și îngrijitorii pot solicita amânarea începerii școlii pentru copiii care sunt încă 

în vârstă de 4 ani la începutul anului școlar (august). Cererile pentru copiii născuți în ianuarie sau februarie se 

aprobă automat. Cererile pentru copiii născuți în perioada august – decembrie sunt analizate de către 

consiliu. Pentru mai multe informații, vizitați: Defer entry to P1 – The City of Edinburgh Council 

 

* Vârsta de absolvire a liceului: dacă copilul împlinește 16 ani în perioada 1 martie – 31 septembrie, are dreptul 

să părăsească școala în luna mai a acelui an. Dacă este născut în perioada 1 octombrie – 28/29 februarie, poate 

părăsi școala la începutul vacanței de iarnă. Mulți copii, însă, aleg să urmeze școala până la sfârșitul clasei S6 

(până la vârsta de 17/18 ani). 

https://www.edinburgh.gov.uk/nurseries-childcare
https://www.edinburgh.gov.uk/school-places/start-primary-school/1#:~:text=Register%20for%20P1,for%20places%20at%20each%20school.&text=Edinburgh%27s%20Gaelic%20primary%20school%2C%20Bun-sgoil%20Taobh%20na%20P%C3%A0irce.
https://www.edinburgh.gov.uk/nurseries-childcare/defer-entry-p1/1
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CURRICULUMUL SCOȚIAN 
 
Curriculumul Scoțian se numește Curriculumul pentru Excelență. Scopul este acela de a ajuta copiii și tinerii să 
devină: oameni învățați – persoane încrezătoare – contribuabili eficienți – cetățeni responsabili. 
 
 
ÎNVĂȚAREA ȘI PREDAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL 
 
Cum este procesul de învățare în școlile scoțiene? 
 
Încercăm să aducem în clasă experiențe și învățături din viața reală, și să ducem învățătura și lecțiile dincolo de 
cadrul școlar. 
 
Cele patru Contexte de Învățare sunt: 

• Etosul și comunitatea școlară 
• Ariile curriculare și materiile de studiu 

• Învățarea interdisciplinară (învățarea pe mai multe arii disciplinare simultan) 

• Oportunități pentru realizări personale 
 

Încurajăm copiii și tinerii să devină elevi activi. Uneori, copiii și tinerii învață lucrând împreună, în activitățile de 
grup. Pot pune întrebări, pot face investigații și își pot folosi experiențele personale în procesul de învățare. 
Lecțiile reunesc idei și informații din diferite arii disciplinare pentru a-i ajuta pe copii și tineri să facă legături între 
diferite subiecte. 
 
 
ARII CURRICULARE Ce materii va studia copilul meu? 
 
Învățământul general are 8 arii curriculare: 

• Arte expresive 

• Limbi (inclusiv scriere și citire) 

• Sănătatea holistică 

• Matematică și calcule 

• Educație morală și religioasă 
• Științe 

• Studii sociale 

• Tehnologii 
 

Fiecare arie curriculară are Activități și Obiective specifice. Acestea sunt fraze concise despre învățarea și 
realizările copilului dvs. Aceste fraze ne ajută să planificăm învățarea și să evaluăm progresul. De asemenea, toți 
profesorii dezvoltă deprinderile copiilor sub trei aspecte principale: 
 
Sănătatea holistică: aceasta îi ajută pe copii să își dezvolte încrederea în sine, să învețe să gândească singuri și să 
adopte atitudini pozitive. Include educația fizică, mâncarea și alimentația. Sănătatea holistică cuprinde faptul că 
copilul este: sprijinit, respectat, inclus, sănătos, activ, responsabil, în afară de orice pericol și cu realizări personale. 
 
Scrierea și citirea în toate domeniile: aceasta îi ajută pe elevi să își dezvolte deprinderile de citire, scriere, vorbire 
și ascultare. Îi ajută să gândească critic și creativ. Aceste deprinderi sunt utile în viață și în activitățile din viitor. 

 
Calcule aplicate în toate domeniile: aceasta îi ajută pe elevi își dezvolte și să aplice deprinderile de a lucra cu 
numere (numărătoare, măsurători, socoteli) pentru a înțelege și rezolva probleme în diverse contexte, de exemplu 
extragerea informației de pe un grafic climatic la geografie. 
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NIVELE CURRICULARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL 
Ce reprezintă nivelele de studiu? 
Elevii progresează la învățătură trecând prin diferite nivele între 3 și 18 ani. În general parcurgerea unui nivel 
durează 3 ani. Copiii progresează fiecare în ritmul propriu. Unii copii au nevoie de sprijin adițional, alții pot atinge 
anumite nivele mai devreme. 
 

 Nivel Etapa (clasa) 

Învățământ General Timpuriu Anii preșcolari și clasa 1 (P1) 

Nivelul 1 Până la sfârșitul clasei a 4-a (P4) 

Nivelul 2 Până la sfârșitul clasei a 7-a (P7) 

Nivelul 3 și Nivelul 4 La liceu, din S1 până în S3 

Învățământ   avansat Calificări naționale Din S4 până în S6, studiind la liceu/colegiu/ sau alt tip de 
învățământ până la vârsta de 18 ani 

 
De la Nivelul Timpuriu – Nivelul 4: o educație profundă, cu spectru larg, consolidată pe cunoștințele anterioare. 
Această educație generală este fundația pentru studiile ulterioare din liceu, pentru calificările naționale. 
 
Nivelele 3 și 4 (S1 - S3): elevii încep să se specializeze pe materii. Învățarea este în funcție de capacitate și interes 
în domeniu. Elevul și profesorul, împreună cu părinții/îngrijitorii, aleg subiectele pe care va continua să le studieze 
elevul. În S3 elevii își aleg calificările pe care le vor aborda în etapa de Învățământ Avansat (vezi mai jos) 

 
Școlile își stabilesc curriculumul pentru a fi pe măsura nevoilor elevilor. Fiecare curriculum școlar se bazează pe 
aceleași șapte principii: Provocare și delectare; Deschidere; Avansare; Profunzime; Personalizare și opțiune; 
Coerență; Relevanță. 
 
Care sun punctele-cheie în școlarizarea copilului meu? 
Curriculumul pentru Excelență își propune asigurarea continuitatea învățării; momentele-cheie de tranziție sunt: 

• În Nivelul Timpuriu (trecerea de la grădiniță la școală)  
• Tranziția de la Nivelul 2 la Nivelul 3 de învățare (trecerea de la școala primară la liceu) 

• În S3, atunci când elevii își aleg calificările pentru etapa de Învățământ Avansat 

• În Învățământul Avansat, când se fac alegerile pentru universitate, muncă, instruire profesională sau colegiu  
 

Implicarea părinților/ îngrijitorilor este foarte importantă pentru ca aceste tranziții să fie cât mai ușoare pentru 
elevi (Pentru mai multe informații, consultați pliantul Părinții/îngrijitorii - parteneri în educația copiilor). 

 
ETAPA DE ÎNVĂȚĂMÂNT AVANSAT 
 
Cum se va pregăti copilul meu pentru încadrarea în muncă, instruirea profesională sau studiu? 
În etapa de Învățământ Avansat (S4 – S6) elevii pot studia la liceu, la colegiu sau în alte modalități (de exemplu, 
pregătire profesională, învățământ la distanță). Această etapă are scopul de a lărgi cunoștințele, orizontul de 
înțelegere și deprinderile prin intermediul calificărilor și prin alte studii. Tinerii studiază și sunt evaluați în vederea 
obținerii calificărilor începând din anul S4. 
 
Pentru mai multe informații despre calificări, consultați materialul Evaluare, rapoarte și calificări. 
 
Terminarea liceului sau instruirea profesională le oferă tinerilor cea mai bună șansă de angajare în muncă pe 
viitor. Curriculum pentru Excelență are ca scop să le ofere tuturor tinerilor o modalitate de a-și continua educația 
(la liceul, la colegiu, prin cursuri profesionale sau o combinație a acestora) atunci când ajung la vârsta de 16 ani. 
 
Pentru mai multe informații discutați cu școala/liceul din apropiere sau vizitați pe internet: 
Zona pentru părinți: Parentzone Scotland | Parent Zone (education.gov.scot) 
Învățământul din Scoția: Education Scotland | Education Scotland 
Inspectoratul pentru Calificările Scoțiene: Scottish Qualifications Authority - SQA 

 
Alte pliante cu informații pentru părinți/îngrijitori bilingvi (le puteți solicita de la școală) 

• Evaluare, rapoarte și calificări (Assessment, Reporting and Qualifications) 

• Părinții/îngrijitorii - parteneri în educația copiilor (Parents-Carers as Partners in their Children’s Education) 

https://education.gov.scot/parentzone/
https://education.gov.scot/education-scotland/
https://www.sqa.org.uk/sqa/70972.html

