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Ca o recunoaștere a rolului pe care l-au avut școlile românești în sprijinirea eforturilor 

României de integrare în Uniunea Europeană, în anul 2004 Ministerul Educației, Cercetării, 

Tineretului și Sportului a lansat competiția pentru obținerea certificatului ,,ȘCOALĂ 

EUROPEANĂ”. 

Competiţia se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi 

sunt implicate în programele europene din domeniul educaţiei şi formării profesionale şi 

constă în evaluarea calităţii şi coerenţei managementului şcolii, reflectat în documentele 

manageriale, precum şi a impactului pe care activităţile derulate în cadrul proiectelor 

europene l-a avut asupra culturii organizaţionale şi a ethosului şcolii. 

Certificarea şcolilor cu titlul „Şcoală Europeană” le conferă recunoştere şi prestigiu 

în cadrul comunităţilor educaţionale, iar eforturile pe care le fac pentru menţinerea titlului 

obţinut, determină un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi şi noi proiecte 

educaţionale cu spectru european, ceea ce conduce la o îmbunătăţire a managementului şcolar 

şi la dezvoltarea unei culturi organizaţionale solide. 

Odată obţinut, certificatul „Şcoală Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei 

ani, după care şcoala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut.  

 

Criterii de evaluare 

Evaluarea candidaturilor şcolilor înscrise se realizează pe baza următoarelor criterii:  

 coerenţa activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor comunitare cu 

politica generală a instituţiei şcolare; 

 integrarea activităţilor derulate în cadrul proiectelor / programelor comunitare 

în programul curent al şcolii; 

 performanţele şcolare reflectate în rezultatele elevilor la examenele naţionale;  

https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjchrTVypvRAhXJwBQKHVhsC5AQjRwIBw&url=http://www.lictelecom.ro/cabinet psihologic.html&psig=AFQjCNFmb2dCwzLvUhRGKqFltYDvECLRJQ&ust=1483175814899451
https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp1_PxypvRAhWFXRQKHZDUDUIQjRwIBw&url=http://www.pedagogicbuzau.ro/index.php/proiecte-si-parteneriate/proiecte-si-parteneriate/98-liceul-pedagogic-scoala-europeana&psig=AFQjCNFmb2dCwzLvUhRGKqFltYDvECLRJQ&ust=1483175814899451


 olimpiade şi concursuri şcolare;  

 asigurarea egalităţii de şanse;  

 continuitate şi constanţă în derularea de activităţi/proiecte comunitare; 

  strategie şi modalităţi de implementare şi evaluare; 

 strategie şi modalităţi de valorizare (diseminare şi exploatare a rezultatelor  şi 

produselor); 

 dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei prin activităţile de cooperare 

europeană şi calitatea documentelor de candidatură (documente manageriale, 

formularul de candidatură şi portofoliul ilustrativ). 

 

În scrisoarea adresată Ministerului Educaţiei Naţionale, Preşedintele Parlamentului 

European, domnul Martin Schulz, preciza:  

„Scopul iniţiativei dumneavoastră, acela de a recompensa şcolile din România care 

participă la programele europene, este foarte apreciat. Este mai important ca niciodată să 

implicăm tinerii în procesul integrării europene şi să le stimulăm interesul şi entuziasmul 

pentru Europa. În contextul viitoarelor alegeri pentru Parlamentul European, inițiativa 

dumneavoastră va sensibiliza publicul atât cu privire la oportunitățile pe care Uniunea 

Europeană le oferă tinerilor, cât și cu privire la importanța pe care o au acțiunile întreprinse 

de tineri pentru construirea Europei de mâine. Având în vedere dimensiunea europeană 

clară a acestui proiect, îmi face o deosebită plăcere să acord inițiativei dumneavoastră 

înaltul patronaj al Parlamentului European.” 
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