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I NT ROD U CERE

Sistemul de învățământ din Republica Moldova se află într-un context politic, economic, valoric
și demografic specific și este influențat periodic de factori externi: globalizarea, internaționalizarea, informatizarea etc. Totodată, în sistemul de învățământ se produc schimbări continue
la nivelul politicilor educaționale, în concordanță cu sistemul politic al Republicii Moldova:
descentralizarea unor funcții manageriale, finanțarea sistemului per elev, reconstrucția rețelelor instituțiilor de învățământ, redimensionarea formării continue a cadrelor manageriale și
didactice etc.
Prin reformele lansate pe parcursul anilor 2009-2020 de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în cooperare cu partenerii de dezvoltare, au fost modificate accentele în educație în favoarea calității și, implicit, procesul de evaluarea rezultatelor elevilor. Reactualizarea Curriculumului național, realizat în conformitate cu suportul fundamental Cadrul de
referință al Curriculumului național. Curriculum de bază: sistem de competențe pentru învățământul
general, cu suportul analitic Raport de evaluare a curriculumului școlar etc. și cu suportul managerial oferit de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, a favorizat un
sistem educațional modern cu rezultate evidente la evaluările naționale.

Scopul studiului constă în analiza și compararea în dinamică a rezultatelor elevilor la două tipuri
de evaluări (naționale și internaționale) pentru a determina în ce măsură corelează rezultatele.
Corelația dintre notele la examenul de absolvire a ciclului gimnazial și nivelurile competențelor
la citire/lectură oferă un tablou relevant al diferențelor de performanță la aceste două tipuri de
evaluări. Compararea rezultatelor PISA 2009+, PISA 2015 și PISA 2018 cu rezultatele evaluărilor
naționale din anii 2009, 2015 și 2018 din perspectiva nivelului de subapreciere sau supraapreciere a performanțelor la citire/lectură, pentru identificarea factorilor ce contribuie la rezultate
bune sau, dimpotrivă, cauzează rezultate slabe la evaluările internaționale. Prezentul studiu are
drept țintă publicul larg, inclusiv părinți, cadre didactice, cadre manageriale.
Una din condițiile care au determinat direcția cercetării şi tema Rezultatele evaluării PISA 2018:
dimensiuni, conexiuni şi așteptări privind evaluările internaționale și naționale ale elevilor ține de
atributele viitorilor cetățeni, definite de Profilul de formare a absolventului pentru toate ciclurile
de învățământ [Cadrul de referință al Curriculumului național, 2017, pp. 27-32]. Prin urmare,
competențele specifice domeniului citire/lectură în mare parte stau la baza formării competențelor interdisciplinare și transdisciplinare, orientate spre un „absolvent înzestrat cu competențe
transdisciplinare”, formate prin prisma tuturor disciplinelor școlare studiate, care, în finalitate, îi
permit integrarea cu succes în viața socială.
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Faptul că Republica Moldova are deja experiența a trei evaluări PISA (2009+, 2015, 2018)
permite realizarea unor studii analitice și comparative ale rezultatelor elevilor; determinarea
indicatorilor interni și externi care au favorizat creșterea sau descreșterea rezultatelor elevilor în
raport cu caracteristicile școlii, (școală mare, școală mică; localitatea în care se află); rezultatele
școlare în funcție de gen (băieți, fete); corelarea legăturii între rezultatele elevilor și satisfacția
acestora cu privire la viață; atitudinile elevilor și realizările educaționale în Republica Moldova.
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Metodologia studiului a urmat ordinea logică de colectare și studiere a surselor bibliografice
necesare pentru analiza comparativă, în dinamică, a rezultatelor evaluărilor internaționale PISA
2009+, PISA 2015 și PISA 2018, corelate cu rezultatele obținute de elevii din Republica Moldova
în cadrul evaluărilor naționale 2009, 2015 și 2018.
Demersul cercetării a inclus:
1. studiul documentelor strategice și de politici educaționale din țară, dar și al etapelor de implementare a acestora (Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2020”, Strategia „Educația
2020”, Curriculumul național, realizat în conformitate cu suportul fundamental Cadrul de referință al Curriculumului național. Curriculum de bază: sistem de competențe pentru învățământul
general; rapoarte de evaluare a curriculumului școlar; rapoartele de la examene și evaluări
naționale 2015, 2018; rapoartele PISA 2009+, PISA 2015, PISA 2018);
2. studiul rezultatelor PISA 2009+, 2015, 2018 în dinamică (domeniul citire/lectură) obținute
de elevii din Republica Moldova și al rezultatelor obținute la examenul de absolvire a gimnaziului la limba de instruire;
3. determinarea factorilor de bază care influențează rezultatele învățării la limba de instruire:
• ponderea elevilor cu nivel de competențe scăzut (1a, 1b, 1c – zona analfabetismului funcțional), cu nivel de competențe mediu (nivelurile 2-4) și cu nivel de competențe înalt (nivelurile 5-6);
• distribuția notelor și schema de notare la examenul de absolvire la disciplina limba și literatura română;
4. determinarea indicatorilor contextuali referitor la relația dintre rezultatele elevilor și caracteristicile școlii (instituție urbană, instituție rurală);
5. identificarea factorilor care influențează performanțele elevilor și cauzează diferențe dintre
rezultatele la testul PISA și rezultatele la examenul de absolvire (a treptei gimnaziale) la limba
de instruire, precum și diferențe din perspectiva echității învățământului gimnazial din Republica Moldova (incluziunea și corectitudinea).
Ipotezele cercetării:

PISA 2018

1. Rezultatele evaluărilor naționale la limba de instruire indică practic inexistența rezultatelor
negative la testările naționale 2009, 2015, 2018 – un contrast semnificativ comparativ cu
rezultatele evaluărilor internaționale PISA 2009+, 2015, 2018, ceea ce creează o imagine că
supraaprecierile persistă în timp.
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2. În învățământul general din Republica Moldova, rezultatele învățării la limba de instruire sunt
supraapreciate. Supraaprecierile rezultatelor învățării sunt mai pronunțate în cazul elevilor cu
un statut socioeconomic avantajat.
3. Studiile arată că diferențele în performanța școlară legate de statutul socioeconomic se
dezvoltă devreme și se extind pe parcursul vieții elevilor. Pe contul cărei variabile se produce
supra sau subaprecierea în cazul diferențelor de gen și în concordanță cu statutul socioeconomic.
4. Identificarea factorilor care influențează rezultatele elevilor și cauzează diferențe între rezultate ar asigura punerea în aplicare a unor politici educaționale ce ar garanta o educație de
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calitate pentru toți elevii și ar diminua diferențele de performanță dintre instituțiile de învățământ urbane și rurale.
În primul capitol, întitulat „Rezultatele evaluării PISA în dinamică în contextul învățământului
general din Republica Moldova”, sunt prezentate caracteristicile evaluării PISA și situația actuală
a învățământului general din Republica Moldova potrivit evaluărilor internaționale; rezultatele
elevilor la evaluarea internațională PISA în dinamică: PISA 2009+, PISA 2015, PISA 2018.
Capitolul al doilea, întitulat „Analiza comparativă a rezultatelor PISA 2009+, PISA 2015, PISA
2018 și rezultatele examenelor naționale din perspectiva domeniului citire/lectură”, conține o
analiza comparativă a diferențelor dintre rezultatele elevilor la testele PISA (domeniul citire/
lectură) și rezultatele la examenul de absolvire a gimnaziului (limba de instruire); nivelurile de
competențe la citire/lectură și scala de notare la examenul de absolvire; analiza Curriculumului
național (2010) și alfabetizarea funcțională a elevilor din Republica Moldova.
Capitolul trei, concluziv, „Diferențele între rezultatele PISA ale diferitor instituții și ale diferitor
categorii de elevi”, prezintă informații referitoare la rezultatele elevilor la citire/lectură în Republica Moldova, diferențele de rezultate între băieți şi fete, rezultatele diferențiate pe mediile de
reședință: urban și rural; concluzii şi recomandări bazate pe bune practici pentru îmbunătățirea
rezultatelor școlare ale elevilor în Republica Moldova. S-au formulat constatările în baza analizelor efectuate și recomandări pentru îmbunătățirea rezultatelor de perspectivă pentru evaluarea PISA 2021.
Principalele constatări ale studiului sunt:
1. Elevii din Republica Moldova și-au îmbunătățit scorul în dinamică (domeniul citire/lectură)
la testările internaționale PISA din anii 2009-2018 cu 36 de puncte. Rezultatele elevilor în
cadrul evaluării internaționale PISA (PISA 2009+, PISA 2015, PISA 2018) atestă o creștere
continuă a scorului mediu pentru domeniul citire/lectură (cu 28 de puncte din 2009 până în
2015; cu 8 puncte din 2015 până în 2018) la o comparație internă, pe dimensiune longitudinală. Dar nu și în raport cu țările OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) și țările UE. Conform Raportului PISA 2018, 43% dintre elevii din Republica Moldova
au niveluri scăzute la citire/lectură, matematică și știință, comparativ cu media OCDE de
23%.

3. În general, dacă ne referim la rezultatele elevilor din Republica Moldova, 57% dintre elevi
ating nivelul minim de competență la citire/lectură. Aproximativ 58% din numărul de elevi
din instituțiile rurale nu ating nivelul minim de competență la citire/lectură. Circa 30% din
numărul de elevi din instituțiile urbane nu ating nivelul minim de competență la citire/lectură.
4. Diferența dintre rezultatele înregistrate la examenul național și cele de la PISA în dinamică
este semnificativă, ceea ce vorbește despre o supraapreciere a rezultatelor elevilor la examenele de absolvire a gimnaziului.

Rezultatele evaluării PISA 2018: dimensiuni, conexiuni şi aşteptări
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2. Elevii care înregistrează rezultate joase la citire/lectură la testele PISA sunt preponderent din
zone rurale, de sex masculin și învață în școli mici, cu un număr mic de elevi.
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Capi tol ul I
R EZ U LTAT EL E EVALUĂRII PISA ÎN D IN AMICĂ
Î N CON T EX T U L Î N VĂȚĂMÂN T U LU I G EN ERAL
D I N REPU B LICA MOLD OVA

1.1. Situația actuală a învățământului general din Republica Moldova

Actualmente, la nivel global, un învățământ de calitate înseamnă o investiție continuă în sistemul
educațional ca resursă de bază a dezvoltării pe termen lung. Calitatea resurselor umane (actanților educației) este în cea mai mare parte asigurată de sistemul educațional.
Dezvoltarea durabilă și creșterea economică se bazează pe un capital uman adecvat, care este
asigurat prin educație. Deși în perioada de tranziție, investițiile publice relativ mari în educație [în
medie, mai mult de 7% din produsul intern brut (PIB), ceea ce, din punct de vedere procentual,
este mai mult decât nivelul Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OCED)],
au asigurat rate înalte de înmatriculare la diverse niveluri de educație, dar Republica Moldova
încă se confruntă cu provocări semnificative, deoarece nu toți copiii sunt înmatriculați în învățământul obligatoriu, în special cei din păturile vulnerabile.
Sursa: http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home.html MisiunePNUD

PISA 2018

În Republica Moldova, Obiectivul 4 ODD (Educație de calitate) prevede realizarea educației
incluzive și universale, dar și pregătirea tinerilor și adulților pentru o încadrare mai bună pe
piața muncii. Țintele obiectivului au scopul să asigure accesul la educație pentru toți, inclusiv
grupurile vulnerabile, așa ca persoanele cu dizabilități, precum și să ofere o educație de calitate la
fiecare nivel: de la dezvoltarea timpurie a copilului până la învățământul superior. Una din provocări,
care la fel urmează a fi abordată, constă în asigurarea instituțiilor de învățământ cu medii sigure,
neviolente, incluzive și efective de învățământ pentru elevi, copii cu dizabilități și fără discriminare pe bază de gen.
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Sursa: http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home.html MisiunePNUD

Conform analizelor PISA 2018, în una din trei instituții de învățământ din Republica Moldova, procesul
de predare este afectat de lipsa cadrelor didactice.
Resursele adecvate sunt foarte importante pentru a oferi elevilor oportunități de învățare de
calitate înaltă. Fiecare țară este conștientă de faptul că asigurarea calității în educație nu poate
avea loc fără investiții în personalul didactic, în materialele educaționale și infrastructura fizică,
deoarece acestea sunt resurse esențiale pentru ca sistemul educațional să devină eficient.
Profesorii sunt cea mai importantă resursă a instituțiilor de învățământ de astăzi. Îmbunătățirea
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eficienței, a eficacității și a echității educației școlare depinde de asigurarea faptului că adolescenții vor dori să devină profesori, instruirea lor va fi de calitate înaltă, iar de instruire de calitate
vor beneficia toți elevii.
Fiecare al patrulea profesor are vârsta între 50 și 59 de ani şi majoritatea au peste 20 de ani de
experiență în domeniul învățământului. Numărul cadrelor didactice a scăzut considerabil, astfel
încât astăzi unui profesor îi revin 12 elevi, cu unul mai mult decât anul precedent, iar tinerii
constituie doar 10% din totalul cadrelor didactice – arată datele publicate recent de Biroul Național de Statistică (BNS). Potrivit BNS, în anul de studii 2019/2020, procesul educațional în instituțiile de învățământ primar şi secundar general a fost asigurat de 27400 de cadre didactice. În
anul școlar 2015/2016, numărul cadrelor didactice a fost mai mare cu 2000.
De asemenea, numărul profesorilor de până la 30 de ani a scăzut în ultimii patru ani cu 2,5%.
Dacă în anul de studii 2015/2016 aceștia reprezentau 12,3%, actualmente ei sunt în proporție
de 9,8%. Adică, fiecare al 10-lea profesor are mai puțin de 30 de ani. Scăderea numărului de
profesori nu este o tragedie dacă această scădere este provocată de scăderea numărului de
elevi. Prin urmare, ponderea profesorilor tineri în totalul de profesori din Republica Moldova
este în continuare în scădere. Cei mai mulți profesori din sistemul educațional au vârsta cuprinsă
între 50 și 59 de ani; în ultimii patru ani, numărul acestora a scăzut cu 0,2% şi astăzi constituie
26% din totalul cadrelor didactice. Adică, fiecare al 4-lea profesor are între 50 și 59 de ani. Misiunea și obiectivele MECC tind și în continuare spre creșterea atractivității profesiei de cadru
didactic în scopul încurajării tinerilor să îmbrățișeze această profesie, precum și spre menținerea
profesorilor calificați în sistemul educațional. Atragerea, dezvoltarea și menținerea celor mai
buni profesori este cea mai mare provocare a sistemului educațional din Republica Moldova, dar
și o prioritate națională.
Sursa: Biroul Național de Statistică, anul de studii 2019/2020; OECD (2018), Equity in Education: Breaking Down
Barriers to Social Mobility, PISA, OECD Publishing, Paris.

În trei din cinci instituții de învățământ, procesul de predare-învățare-evaluare este afectat de lipsa
cadrelor didactice și a materialelor educaționale.

Un sistem de învățământ fără profesori înalt calificați va avea rezultate joase în performanța
școlară comparativ cu alte sisteme. Conform datelor PISA 2018, în circa 35% din numărul de
instituții de învățământ din Republica Moldova procesul de predare este afectat de lipsa cadrelor
didactice. Comparativ cu țările OECD, această cifră este mai mare cu 7 puncte procentuale. În
același timp, instituțiile de învățământ rurale sunt afectate de lipsa personalului didactic mai
mult decât cele urbane. Circa 38% dintre directorii instituțiilor de învățământ rurale și 27% dintre
directorii instituțiilor de învățământ urbane au raportat că se confruntă cu această problemă.
Totuși, calitatea personalului didactic în Republica Moldova pare să nu fie o problemă atât de
mare cum este lipsa personalului didactic.
Sursa: PISA 2018 Results Programme for International Student Assessment.
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Profesorii sunt cea mai importantă resursă a instituțiilor de învățământ. Multe țări încearcă să
atragă mai multe persoane în profesia de pedagog nu doar pentru a evita insuficiența de cadre
didactice, ci și pentru a extinde cunoștințele și experiențele profesorilor, sporind capacitatea
sistemului educațional de a face față diversității elevilor.
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Calitatea instruirii la disciplina limba și literatura română
În chestionarele PISA 2018, elevii au fost întrebați în ce măsură aspecte de calitate a instruirii
relevante – scopuri clare pentru eficientizarea învățării la limba de instruire; monitorizarea cu
atenție a evoluției rezultatelor învățării; ritmul adecvat și gestionarea situației în clasă; claritatea
prezentării conținuturilor de învățare, lecții bine structurate și comentarii pe parcursul lecțiilor
care informează și încurajează elevul – au fost prezente la lecții. Conform rezultatelor chestionării, 89% din numărul de elevi au raportat că profesorul de limba și literatura română/rusă
stabilește scopuri clare pentru învățarea lor, comparativ cu 72% dintre elevii din țările OECD,
care au raportat același lucru. Circa 65% din numărul de elevi au spus că la începutul fiecărei
lecții profesorul recapitulează ceea ce au învățat la lecțiile precedente (procentajul se referă la
acei elevi care au răspuns „la majoritatea lecțiilor” sau „la fiecare lecție”). Circa 63% din numărul
de elevi din Republica Moldova consideră că profesorii lor oferă ajutor individual atunci când
apar dificultăți de înțelegere a unei teme sau a unei sarcini, pe când, în medie, în țările OECD,
circa 54% din numărul de elevi au semnalat aceeași situație.
Au fost înregistrate progrese importante în realizarea obiectivului de asigurare a faptului că toți elevii
ating nivelul minim de competență la citire/lectură, însă procentul celor cu rezultate joase este înalt...
În domeniul pe care s-a pus accent în cadrul PISA 2018 – citire/lectură, performanța tinerilor în
vârstă de 15 ani în Republica Moldova a crescut comparativ cu anul 2009, când domeniul citire/
lectură a fost la fel domeniul de bază în evaluarea PISA. În decursul ultimului deceniu Republica
Moldova a înregistrat progrese în procesul realizării obiectivului de asigurare a faptului că toți
elevii vor atinge nivelul minim de competență la citire/lectură.

PISA 2018

Rezultatele PISA 2018 arată că Republica Moldova este între cele patru țări din lume care au
reușit să reducă procentul de elevi care nu ating nivelul minim de competență cu mai mult
de 10 puncte procentuale. Cu toate acestea, aproximativ 43% din numărul de elevi din Republica Moldova nu ating nivel minim de competență la citire/lectură. O diferență semnificativă în
procentul de elevi care nu realizează nivelul minim de competență în PISA se atestă între instituțiile de învățământ urbane și rurale. La citire/lectură circa 30% din numărul de elevi din instituțiile de învățământ urbane sunt mai jos de nivelul de bază de competență, iar în instituțiile
de învățământ rurale acest procentaj este aproximativ dublu (58% de elevi cu rezultate joase la
citire/lectură).
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Numărul profesorilor scade şi din cauza micșorării numărului de studenți în domeniul științe ale
educației. Numărul acestora scade în fiecare an, astfel încât în 2015 erau 2523 de studenți în acest
domeniu, iar în 2018 numărul lor a ajuns la 1725. Prin urmare, e nevoie în continuare de:
1. creșterea atractivității profesiei de cadru didactic în scopul încurajării tinerilor să îmbrățișeze
această profesie;
2. menținerea profesorilor calificați în sistemul educațional.

VIORICA CRIŞCIUC

profesie;

1. creșterea atractivității profesiei de cadru didactic în scopul încurajării tinerilor să îmbrățișeze această

2. menținerea profesorilor calificați în sistemul educațional.

profesie;

2. menținerea profesorilor calificați în sistemul educațional.
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Sursa: Raport examene 2019.
Concluzii

1. Rezultatele chestionării elevilor, a cadrelor didactice, a managerilor instituțiilor participanți la Programul PISA au un caracter deschis, oferă date pertinente cu privire la calitatea instruirii la disciplinele evaluate și la dotarea instituțiilor de învățământ cu mate-

Rezultatele evaluării PISA 2018: dimensiuni, conexiuni şi aşteptări
privind evaluările internaţionale și naţionale ale elevilor

PISA 2018

Figura 1.2. Mediile notelor la examenele de absolvire a gimnaziului în sesiunile din anii 2017-2019
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riale educaționale, oferă transparență și acces la informații privind relația dintre resursele
educaționale, financiare, materiale și umane și rezultatele elevilor din Republica Moldova.
2. Situația învățământului general din Republica Moldova este marcată de progrese la nivel
național, precum și de un șir de regrese la nivel internațional. Ministerul Educației, Cercetării și Culturii caută soluții de înlăturarea lacunelor apărute în procesul implementării,
modernizării, dezvoltării reformelor. A fost modificată şi completată legislația în domeniul învățământului general, au fost elaborate acte legislative şi normative noi. Învățământul a fost declarat o prioritate națională, la nivel de legislație sunt elaborate un şir de
programe şi strategii care au drept obiectiv modernizarea învățământului la toate treptele de școlarizare (învăţământul preşcolar, învăţământul preuniversitar, învăţământul
secundar profesional etc.).
3. Politicile educaționale moderne se implementează continuu în Republica Moldova. În
dinamică, învățământul general din Republica Moldova atestă schimbări calitative la
nivelul politicilor educaționale, care prevăd: descentralizarea unor funcții manageriale,
optimizarea rețelelor instituțiilor de învățământ, redimensionarea formării continue a
cadrelor manageriale și didactice etc. Reformele lansate pe parcursul anilor 2009-2020
de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova modifică accentele în
educație în favoarea calității și, respectiv, în evaluarea rezultatelor elevilor.
4. Cadrele didactice din sistemul educațional sunt mai puține decât este nevoie, dar în regiunile urbane situația este mai buna decât în cele rurale. Raportul cadru didactic/elev,
deși este în creștere, totuși este unul optimal (1/12).

1.2. Caracteristicile evaluării PISA și învățământul general
din Republica Moldova în dinamică

În subcapitolul respectiv, ne vom referi la caracteristicile principale ale Programului PISA în dinamică (anii 2009+, 2015, 2018) cu referire la învățământul general din Republica Moldova.

PISA 2018

Anul 2009 (caracteristicile principale ale Programului PISA)
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În premieră pentru Republica Moldova, programul de evaluare internațională a elevilor PISA
2009+ a apreciat și a urmărit cât de bine sunt pregătiți elevii cu vârsta de 15 ani pentru a utiliza
cunoștințele şi competențele pe care le-au obținut la școală, acasă şi în alte circumstanțe, pentru
a funcționa în calitate de membri de succes ai societății, fiind evaluate competențele în domeniul citirii/lecturii, al matematicii şi al științelor. În general, programul PISA 2009+ a constituit
a patra sesiune a proiectului, incluzând, inițial, 65 de ţări/regiuni: cele 34 de ţări ale OECD plus
31 de țări/regiuni partenere.
Alți zece parteneri solicitanți ai proiectului, care au întârziat a participa în perioada evaluării
PISA 2009, la care a aderat și Republica Moldova, au participat la studiu într-un termen amânat,

VIORICA CRIŞCIUC

Alți zece parteneri solicitanți ai proiectului, care au întârziat a participa în perioada evaluării PISA 2009,
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Pe lângă evaluarea domeniilor principale, PISA 2009+ a evaluat mai mulţi ce țin de ambianța
școlară, inclusiv parametrii demografici și capacitățile în domeniile evaluate. Ca rezultat, PISA
determină patru grupe factoriale:
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1. influențe de strategie – administrare școlară şi de context;
2. influențe de condiții – metode de evaluare şcolară;
3. influențe de context – metode specifice principiilor din mediul de învățare;
4. influențe de investiții – resurse educaționale, inclusiv preeducația primară, posedată de
elev ca factor semnificativ, referitor la sistemul investițiilor în învățământ.

Rezultatul evaluării PISA 2009+ pentru elevii din Republica Moldova la domeniul citire/lectură –
388 de puncte, un indice mai mic decât nivelul mediu atestat în toate ţările OECD. În Republica
Moldova, 43% dintre elevi sunt competenți în domeniul citirii, având nivelul de cunoștințe
egal sau mai mare decât noțiunile elementare, ceea ce este suficient pentru a participa efectiv
şi productiv la viaţa societăţii. Majoritatea elevilor au un nivel de cunoștințe care nu depășește
nivelul noţiunilor elementare de citire/lectură.
Sursa: Rezultatele PISA 2009: Depășirea fondului social. Echitatea rezultatelor şi oportunităților de învățare. Vol.
2. OECD, 2010b.

Rezultatele evaluării PISA 2018: dimensiuni, conexiuni şi aşteptări
privind evaluările internaţionale și naţionale ale elevilor

PISA 2018

Fiecare etapă a proiectului PISA se axează, în mod special, asupra unui singur domeniu școlar
de bază, oferind, în același timp, informații esențiale despre tendințele din celelalte două
domenii. PISA 2009+ (a patra sesiune de evaluare și prima pentru Republica Moldova) a avut
ca domeniu prioritar citirea/lectura, PISA 2015 – științele și PISA 2018 – citirea/lectura,
evaluând în premieră competențele globale, pe lângă cele la matematică și științe.
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Caracteristicile specifice învățământului general din Republica Moldova
În perioada anilor 2009-2010 Ministerul Educației își propune schimbarea accentelor în
educație în favoarea calității procesului educațional şi a competențelor pe care elevii le obțin
în procesul didactic. Succesul individului depinde de capacitatea sa de adaptare la schimbări
şi învăţare continuă, iar sistemul educațional trebuie să ofere mediul adecvat pentru dezvoltarea acestor capacități. În contextul schimbărilor globale şi al declinului demografic accentuat, învăţarea pe tot parcursul vieţii devine o preocupare importantă a sistemului educaţional
din Republica Moldova. În Republica Moldova, educația se plasează pe primele locuri în clasamentele ce descriu nivelul de satisfacție al cetățenilor privind principalele aspecte ale vieţii
social-economice. Ponderea celor care se declară mulțumiți şi foarte mulțumiți de serviciile
educaționale depășește 50%.
Această percepţie, corelată cu rezultatele scăzute la testele internaţionale şi naţionale, cu
gradul redus de angajare în câmpul muncii a tinerilor absolvenţi şi cu legătura slabă dintre
dezvoltarea profesională şi cerinţele pieţei muncii, precum şi rata înaltă a plăţilor neformale,
indică o lipsă de informare a populaţiei cu privire la menirea sistemului educaţional.
Sursa: Institutul de Politici Publice, Barometrul opiniei publice, 2009-2012; Guvernul RM, Hotărârea nr. 944 din
14.11.2014.

Anul 2015 (caracteristicile principale ale Programului PISA)
Rezultatele PISA 2015 se axează pe aceleași probleme identificate și în evaluarea PISA
2009+ și explică: PISA nu este o competiție între ţări. Evaluarea se axează pe problema: cum
sistemele de învățământ devin mai mult sau mai puțin eficiente. Evaluarea PISA 2015 s-a axat
pe domeniile școlare principale: ştiinţe, citire/lectură, matematică şi rezolvarea problemelor
prin cooperare (ultimul domeniu a fost inclus în evaluarea efectuată prin intermediul calculatorului), domeniul principal fiind științele. PISA 2015 a inclus, de asemenea, o evaluare a
alfabetizării financiare a tinerilor (la evaluarea prin calculator), care a fost opțională pentru
ţări şi regiuni. Aproximativ 540 000 de elevi au fost evaluați în PISA 2015, reprezentând
aproximativ 29 de milioane de elevi cu vârsta de 15 ani din instituțiile de învățământ din cele
72 de ţări participante şi regiuni.

PISA 2018

Sursa: PISA 2018 Results Programme for International Student Assessment.
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Un aspect specific pentru PISA 2015 este modificarea formei de evaluare –de la evaluarea pe
suport de hârtie la cea efectuată prin intermediul calculatorului. Pentru prima dată PISA
2015 a oferit evaluarea la toate domeniile prin intermediul calculatorului. Evaluarea pe
suport de hârtie a fost oferită țărilor care au ales să nu testeze elevii utilizând calculatorul.
Însă evaluarea pe suport de hârtie a limitat posibilitatea studierii unor indicatori la întrebările ce puteau măsura tendințele în performanțe în domeniile ştiinţe, citire/lectură şi matematică. Ceea ce diferențiază PISA 2015 de celelalte evaluări este modificarea în setul de itemi
PISA pentru domeniul ştiinţe. Printre alte obiective, s-a conturat revizuirea cadrului domeniului ştiinţe, care a avut ca scop utilizarea capacităților tehnologice oferite de evaluarea
prin intermediul calculatorului.

VIORICA CRIŞCIUC

În cadrul PISA 2015, ca și la evaluarea PISA 2009, au fost utilizate teste, ce au fost rezolvate
timp de două ore de fiecare elev. De asemenea, elevii au răspuns la un chestionar cu privire la
mediul din care provin. Chestionarul a avut ca scop adunarea informațiilor despre elevi, unele
condiții socioeconomice de viață, instituția lor de învățământ şi experiențele lor de învăţare.
Directorii instituțiilor de învățământ au completat un chestionar care a inclus itemi despre
sistemul şcolar şi mediul de învăţare.
Sursa: Raport PISA 2015.

Rezultatul evaluării PISA 2015 pentru Republica Moldova (domeniul citire/lectură) – 416 puncte
(comparativ cu 388 de puncte la PISA 2009+). Acest rezultat al elevilor din Republica Moldova
este similar cu rezultatele elevilor din câteva țări care ocupă locurile 55-57 dintre cele 72 de
țări sau regiuni participante. Comparativ cu PISA 2009, în timp ce media la domeniul citire/
lectură pentru țările OECD a rămas aceeași (493 de puncte), media pentru Republica Moldova
a crescut cu 28 de puncte (de la 388 la 416 puncte). Programul PISA, la această etapă, nu
doar atestă o îmbunătățire a procesului instructiv din ultimii ani, dar își are și contribuția sa
la această îmbunătățire. Rezultatele în creștere ale elevilor din Republica Moldova de la PISA
2009+ la PISA 2015 confirmă acest fapt.
Sursa: OECD (2016), PISA 2015 Results (Volume II): Policies and Practices for Successful Schools, PISA, OECD
Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264267510-en

Prin reformele lansate în perioada 2010-2015, în Republica Moldova au fost aprobate
principalele documente de politici educaționale, au fost stabilite sarcini pe termen mediu
în vederea dezvoltării sustenabile și a funcționării eficiente a sectorului, reflectate în
documente strategice și de politici naționale: Strategia națională de dezvoltare „Moldova
2020” (Legea nr. 166 din 11.07.2012); Codul Educației (nr. 152 din 17.07.2014) a înlocuit
Legea învățământului (1995); Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020
„Educația 2020”; Proiectul „Reforma învățământului în Moldova” (PRIM), 2013-2018; au
fost finanțate activități pentru consolidarea educației și funcționarea eficientă a sectorului.
În același context, vom menționa direcțiile principale reliefate în activitățile proiectate și
sprijinite de Guvernul Republicii Moldova: consolidarea sistemului de testare și evaluare,
inclusiv prin participarea consecutivă și continuă a Republicii Moldova la Programul internațional de evaluare a elevilor (PISA), modernizarea Sistemului Informațional de Management în
Educație, conformarea numărului de elevi în clasă la standardele internaționale acceptate,
reabilitarea infrastructurii școlilor de circumscripție și dotarea lor conform standardelor de
asigurare a calității etc.
Sursa: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326757

Rezultatele evaluării PISA 2018: dimensiuni, conexiuni şi aşteptări
privind evaluările internaţionale și naţionale ale elevilor

PISA 2018

Caracteristicile specifice învățământului general din Republica Moldova
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internaționale acceptate, reabilitarea infrastructurii școlilor de circumscripție și dotarea lor conform
standardelor de asigurare a calității etc.
Sursa: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326757
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Conform rezultatelor, Republica Moldova este una dintre cele 16 țări care, la evaluarea PISA
2018, a reușit performanța de a nu descrește punctajele medii la niciunul dintre domeniile
evaluate, comparativ cu ciclurile anterioare de participare. Prin urmare, Republica Moldova este
una dintre cele 7 țări care au înregistrat o creștere a rezultatelor la fiecare domeniu și la fiecare
ciclu de participare. Cu toate acestea, punctajul mediu înregistrat de Republica Moldova în toate
ciclurile PISA încă rămâne mai mic decât punctajul mediu al țărilor ce fac parte din OOECD.

PISA 2018

Datele PISA din Republica Moldova și rezultatele oferă o bogată resursă pentru a sprijini mai
profund analiza sistemului de educație, atuurile sistemului și punctele slabe. OECD și partenerul
său, OSF (Open Society Foundations), sunt gata să sprijine eforturi suplimentare în Republica
Moldova pentru a analiza datele, a interpreta rezultatele și să lucreze prin strategii de asigurare
a unei evaluări calitative și durabile, bazate pe dovezi și rezultate concrete.
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Concluzii
1. Republica Moldova a înregistrat progrese în realizarea obiectivului ca toți elevii să atingă
nivelul minim de competență la citire/lectură. Rezultatele PISA 2018 arată că Republica
Moldova este una dintre cele 4 țări care au reușit să descrească, cu peste 10%, numărul
elevilor care nu ating nivelul minim de competență la citire/lectură. Cu toate acestea, 43%
dintre elevii din Republica Moldova nu ating nivelul minim de competență la domeniile citire/
lectură și la științe, iar 50% dintre elevi – la matematică. În medie, în țările OECD, aproximativ 23% dintre elevi nu ating nivelul minim de competență la citire/lectură, științe
sau matematică.

VIORICA CRIŞCIUC

2. Particularitatea de bază a evaluării PISA constă în faptul că aceasta se focalizează pe
gradul de pregătire a tinerilor pentru depășirea provocărilor din viitor: dacă îşi pot analiza,
motiva şi comunica ideile în mod eficient. Caracteristici importante, îndeosebi din perspectiva provocărilor din ultima perioadă. Astfel, pregătirea cadrelor didactice și a elevilor
pentru o nouă provocare –atingerea gradului de alfabetizare funcțională – și reorganizarea conținuturilor specifice disciplinelor pentru depășirea provocărilor din prezent și
viitor vor conduce spre un învățământ calitativ, adaptat la necesitățile reale ale elevilor.

1.3. Rezultatele elevilor la evaluarea internațională PISA în dinamică:
PISA 2009+, PISA 2015, PISA 2018
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Figura 1.5. Rezultatele elevilor din Republica Moldova la testările PISA 2009+, 2015, 2018: domeniile
citire/lectură, matematică, științe
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Conform rezultatelor Republicii Moldova la evaluările internaționale PISA 2009+, 2015 și 2018,
se atestă o creștere continuă a scorului mediu la citire/lectură (cu 28 de puncte din 2009 până
în 2015; cu 8 puncte din 2015 până în 2018). Cu toate că în anul 2015 scorul mediu la matematică a crescut cu 23 de puncte, iar la științe cu 15 puncte comparativ cu 2009+, în anul 2018
scorul mediu la matematică și științe nu s-a modificat (diferență de 1 punct la matematică și
scor neschimbat la științe). De asemenea, accentuăm că punctajele medii la citire/lectură și la
matematică, înregistrate de Republica Moldova în cadrul evaluărilor PISA 2015 și PISA 2018,
corespund nivelurilor
de bază de competențe,
PISA 2009+ aceste scoruri
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Tabelul
1. Rezultatele
elevilor
la testarea
PISA50%
2009+,
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în comparație
cu15
țările
OECD
de bază al competențelor la matematică. Totuși, acest procentaj este mai jos de media OECD și de media
citire/lectură)

Tabelul 1. Rezultatele elevilor la testarea PISA 2009+, 2015, 2018 în comparație cu țările OECD
(la citire/lectură)
Rezultate elevi
PISA 2009+
PISA 2015
PISA 2018

Punctaj RM
388
416
424

Punctaj țările OECD
493
493
487

Diferența
105
77
63

Prin urmare, punctajele medii înregistrate de Republica Moldova în toate ciclurile PISA sunt
mai mici decât punctajele medii în țările OECD.
Însă, comparând diferențele dintre mediile OECD și mediile Republicii Moldova în fiecare ciclu,
observăm că aceste diferențe se reduc încontinuu. În PISA 2009, diferența în punctajele medii
la citire/lectură între țările OECD și Republica Moldova a fost de 105 puncte. În PISA 2015,
această diferență s-a redus până la 77 de puncte, și în PISA 2018, diferența constituie 63 de
puncte. Astfel, în PISA 2018, se atestă cea mai mică diferență în performanțe între mediile Republicii Moldova și mediile OECD în cele trei domenii. Conform rezultatelor elevilor la evaluările
PISA 2009+, 2015 și 2018, se atestă o creștere continuă a scorului mediu la citire/lectură (cu 28
de puncte din 2009 până în 2015; cu 8 puncte din 2015 până în 2018).
Concluzii
1. Rezultatele elevilor la evaluarea internațională PISA în dinamică (PISA 2009+, PISA 2015,
PISA 2018) atestă o creștere continuă a scorului mediu la citire/lectură (cu 28 de puncte din
2009 până în 2015; cu 8 puncte din 2015 până în 2018) la nivel național.
2. Rezultatele elevilor la evaluarea internațională PISA în dinamică (PISA 2009+, PISA 2015,
PISA 2018) atestă o descreștere în comparație cu țările OECD și UE. Conform Raportului PISA
2018, 43% dintre elevii din Republica Moldova au niveluri de competențe scăzute la citire/lectură,
comparativ cu media OCDE de 23%.

4. Racordarea învățământului general al Republicii Moldova la tendințele europene a reliefat
progresele și regresele funcționale ale procesului educațional, dar și problemele existente în
învățământul general.

Rezultatele evaluării PISA 2018: dimensiuni, conexiuni şi aşteptări
privind evaluările internaţionale și naţionale ale elevilor

PISA 2018

3. Rezultatele PISA reflectă parțial situația învățământului general din Republica Moldova, punctele forte și punctele slabe, dar și nivelul pregătirii elevilor de 15 ani. Tangențial se reflectă
modul în care Republica Moldova avansează spre realizarea scopurilor stabilite în Strategia
de dezvoltare a educației naționale „Educația-2020”, în Recomandările Parlamentului European și ale Consiliului European.

17

Capi tol ul II
ANALIZA COMPARATIVĂ A REZULTATELOR PISA 2009+,
PISA 2015, PISA 2018 ȘI A REZULTATELOR EXAMENELOR
NAȚIONALE DIN PERSPECTIVA DOMENIULUI CITIRE/LECTURĂ

2.1. Cadrul curricular național și cadrul de evaluare PISA

Analiza curriculumului național (2010) a fost efectuată în baza a două criterii:
național (2010)
a foststatuate
efectuatăînîncurriculumul
baza a două criterii:
1. Analiza
coincidcurriculumului
sau nu competențele
de format
național (disciplina limba și
literatura
română)
cu cele evaluate
de PISA,
domeniul
citire/lectură;
1. coincid
sau nu competențele
de format
statuate
în curriculumul
național (disciplina limba și literatura
de PISA,
2. română)
coincid cu
saucele
nu evaluate
metodologiile
dedomeniul
evaluarecitire/lectură;
din învățământul general al Republicii Moldova cu
cele
din PISA.
2. coincid
sau nu metodologiile de evaluare din învățământul general al Republicii Moldova cu cele din

Întrucât
PISA. în 2018 era în vigoare curriculumul din 2010, o astfel de analiză se referă anume la el.
în 2018
era în vigoaredecurriculumul
din în
2010,
o astfel denațional
analiză(disciplina
se referă anume
el.
1. Întrucât
Coincid sau
nu competențele
format statuate
curriculumul
limba șilaliteratura
română)
evaluate de
citire/lectură
1. Coincid
saucu
nucele
competențele
de PISA,
formatdomeniul
statuate în
curriculumul național (disciplina limba și literatura
română) cu cele evaluate de PISA, domeniul citire/lectură

Accentuăm faptul că evaluarea PISA se bazează pe definițiile de competențe recomandate de
OECD,
respectiv,
citire/lectură
reprezintă
capacitatea
unui elev
de a înțelege
şi
Accentuăm
faptulalfabetizarea
că evaluarealaPISA
se bazează
pe definițiile
de competențe
recomandate
de OECD,
a utiliza
textul
scris, de alareflecta
asupra
acestuiacapacitatea
şi a lucra cu
acesta,
a atinge
anumite
respectiv,
alfabetizarea
citire/lectură
reprezintă
unui
elev depentru
a înțelege
şi a utiliza
textul
obiective/scopuri, pentru a-şi dezvolta cunoștințele, potențialul intelectual şi pentru a se integra
scris, de a reflecta asupra acestuia şi a lucra cu acesta, pentru a atinge anumite obiective/scopuri, pentru aarmonios în societate.
şi dezvolta cunoștințele, potențialul intelectual şi pentru a se integra armonios în societate.
Sursa: PISA 2009 Assessment Framework – Key Competencies in Reading.

Sursa: PISA 2009 Assessment Framework – Key Competencies in Reading.

2.1. Concepția PISA la citire/lectură
Figura 2.1. Concepția PISAFigura
la citire/lectură
EVALUAREA PISA ÎN DOMENIUL CITIRE/LECTURĂ

PISA 2018

se concentrează asupra abilităților elevilor de a utiliza informații scrise
în situații reale din viață.
COMPETENȚA DE A CITI/LECTURA

CONCEPȚIA PISA ÎN CITIRE/LECTURĂ

(noțiunea tradițională de decodificare a informației și
interpretare literară a ceea ce este scris)

Alfabetizarea
la
citire/lectură:
înţelegerea, utilizarea şi reflectarea
asupra textelor scrise, cu scopul de aşi atinge propriile obiective, de a-şi
dezvolta cunoştinţele şi potenţialul şi
de a participa la viața societății.

Domenii de situații în care elevii citesc, diferite forme în
care sunt prezentate textele scrise (de exemplu, în cărți
tipărite, dar, de asemenea, în fișe, forumuri on-line și
știri), precum și varietatea de moduri în care cititorii
abordează și utilizează texte, cum ar fi: găsirea unor
anumite informații practice sau înțelegerea altor metode
de a face, de a gândi și de a fi.

În general, definițiile de competențe recomandate de OECD nu coincid întocmai cu cele utilizate în
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documentele curriculare din Republica Moldova în perioada evaluată. Programul PISA evaluează în ce

VIORICA CRIŞCIUC

măsură au dobândit elevii aflați la finalul educației obligatorii unele dintre cunoștințele şi deprinderile de

În general, definițiile de competențe recomandate de OECD nu coincid întocmai cu cele utilizate în documentele curriculare din Republica Moldova în perioada evaluată. Programul PISA
evaluează în ce măsură au dobândit elevii aflați la finalul educației obligatorii unele dintre cunoștințele şi deprinderile de bază, care sunt esențiale pentru participarea deplină la viața socială.
În Republica Moldova, pe parcursul anilor evaluați se întreprind o serie de acțiuni în vederea
modernizării sistemului de învățământ general în conformitate cu cerințele de rigoare: centrarea
educației din perspectiva celui care învață, desfășurarea procesului educațional din perspectiva
unei pedagogii axate pe competențe etc.
Revizuirea și restructurarea procesului didactic a parcurs calea pornind de la corelarea obiectivelor educaționale şi a competențelor, anii 2009-2010; a fost elaborat Cadrul de referinţă al
Curriculumului naţional şi curriculumul la toate disciplinele incluse în planurile-cadru din acea
perioadă. Abordarea curriculară s-a bazat pe următoarele categorii de competențe: competențe-cheie/ transversale; competenţe transdisciplinare pe trepte de învățământ: primar, gimnazial
şi liceal; competenţe specifice disciplinei; competenţe specifice unităţilor de învăţare.
Problema curriculumului 2009-2010 și a depășirii celor mai vulnerabile aspecte s-a axat pe
rezolvarea problemelor ce țin de complexitatea materiei și nivelul scăzut de actualitate al acesteia pentru elevii contemporani; dominarea cunoștințelor fundamentale care nu țin de cultura
generală a elevului (sunt necesare numai viitorilor specialiști în domeniu); nivel scăzut de conexiune dintre competențele transversale – competențele specifice disciplinelor școlare – subcompetențe – unități de conținuturi – activități de învățare – activități de evaluare; nivel scăzut de
compatibilitate cu curriculumul pe discipline din alte țări; nivel scăzut de realizare a interconexiunii și a continuității în programa școlară.
Curriculumul îi pregătește pe elevi anume pentru viață. PISA evaluează doar capacitatea elevilor
de a aplica în viață cunoștințele însușite conform unui curriculum. PISA nu evaluează creativitatea
și gândirea abstractă, or, formarea și dezvoltarea acestora este scopul principal al curriculumului.
Tabelul 2.1. Competențele la disciplina LLR (2010) vizavi de competențele evaluate
Competențele specifice disciplinei limba și
literatura română (Curriculum 2010),
clasa a IX-a
* Utilizarea diverselor strategii de informare/
documentare în vederea abordării eficiente a
comunicării orale şi scrise.

Competențele evaluate de PISA 2018, domeniul
citire/lectură
(descrierea nivelurilor de competențe la citire/lectură)
* Nivelul 6 (698 de puncte)

* Rezumarea textelor literare şi nonliterare.

* Nivelul 5 (626 de puncte)

* Organizarea/desfășurarea/utilizarea diverselor strategii de învăţare autonomă a limbii
prin observare directă şi exersare.

Regăsirea informaţiei, localizarea şi organizarea mai
multor informaţii ascunse profund în text, deducerea
informațiilor cu adevărat relevante din text.

Realizarea comparațiilor și a opozițiilor detaliate și
precise prin deducții multiple. Formularea ipotezelor și
evaluarea critică a unui text complex pe o temă familiară. O condiție importantă a sarcinilor de tip „Accesea* Aranjarea/ordonarea în pagină sau în formuză și regăsește” de la acest nivel este precizia analizei
lar standardizat a textului propriu/produs.
și atenția față de detaliile subtile, care sunt greu de
remarcat în texte.

Rezultatele evaluării PISA 2018: dimensiuni, conexiuni şi aşteptări
privind evaluările internaţionale și naţionale ale elevilor

PISA 2018

de PISA la citire/lectură pe niveluri

19

* Elaborarea şi realizarea spontană, fluentă,
exactă a diverselor acte de comunicare orală
şi scrisă.
* Explicarea funcţionării sistemului fonetic,
lexical, gramatical al limbii române.

Evaluarea critică sau formularea de ipoteze pe baza
unor cunoștințe specializate. Operarea cu anumite
concepte, care sunt contrare așteptărilor sau deprinderilor de gândire ale cititorului.
* Nivelul 4 (553 de puncte)

Regăsirea informaţiei, localizarea şi organizarea unor
informaţii ascunse în text. Interpretarea semnificaţiilor
nuanţelor limbajului dintr-o secţiune a textului prin
* Respectarea normei ortografice, ortoepice, luarea în calcul a textului integral. Înţelegerea corectă
semantice, gramaticale, punctuaţionale, stilis- a unor texte complexe şi lungi, al căror conţinut sau a
tice a limbii române literare.
căror formă le poate fi nefamiliară.
* Nivelul 3 (480 de puncte)
* Operaţionalizarea terminologiei lingvistice
şi literare în limita standardelor de conţinut.

Localizarea şi, în anumite cazuri, recunoașterea relaţiei dintre mai multe informaţii care trebuie să îndeplinească o serie de condiţii multiple. Integrarea mai
multor părți ale unui text pentru a-i identifica ideea
* Valorificarea mijloacelor expresive ale limbii principală, pentru a înţelege o relaţie sau pentru a
române literare în diferite situaţii de comuni- construi sensul unui cuvânt sau al unei fraze.
care orală şi scrisă.
* Nivelul 2 (407 de puncte)
* Manipularea suporturilor audiovizuale şi
informatice în calitate de surse sau mijloace
de învăţare a limbii de instruire.

Localizarea uneia sau mai multor informaţii care pot
necesita deducţie şi îndeplinirea mai multor condiţii.
Recunoaşterea ideii principale dintr-un text, înţelegerea relaţiilor sau construirea sensului din cadrul
unei anumite părţi a textului, când informaţia nu este
evidentă şi când elevul trebuie să facă deducţii simple.

* Respectarea etichetei verbale în orice situa* Nivelul 1a (335 de puncte)
ţie de comunicare orală şi scrisă.
* Producerea textelor care reflectă propriile
experienţe senzoriale, idei, judecăţi, opinii,
argumente.

Localizarea uneia sau mai multor informaţii independente
formulate explicit în text; recunoaşterea temei principale
sau a scopului autorului dintr-un text pe o temă familiară;
sau realizarea unei conexiuni simple între informaţia din
text şi cunoştinţele obişnuite, cotidiene.

PISA 2018

* Nivelul 1b (262 de puncte)
* Identificarea propriilor atuuri, nevoi şi punc- Localizarea unei informaţii formulate explicit și plasate
te vulnerabile în diferite situaţii de comunicare într-o poziţie vizibilă, aflată într-un text scurt şi simplu din
orală şi scrisă.
punct de vedere sintactic, având un context şi o tipologie
familiară, de exemplu o naraţiune sau o listă simplă.
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* Nivelul 1c (185 de puncte)
* Exprimarea adecvată a propriei identităţi
prin conştientizarea apartenenţei la comunita- Înțelegerea sensului unor propoziții scurte, simple din
tea lingvistică a vorbitorilor de limbă română. punct de vedere sintactic la nivel literal. Identificarea
unui scop clar și simplu într-un timp limitat dintr-un text.
Sursa: Curricula disciplinare, ediţia 2010, www.edu.gov.md; Raport PISA 2018.

Competențele statuate în Curriculumul 2010 sunt mai puțin relevante din perspectiva pregătirii elevilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții, achizițiile finale fiind mai puțin racordate la
necesitățile elevului de astăzi. Ceea ce identificăm în nivelurile PISA este ierarhizarea pe interior
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a itemilor din perspectiva continuității competențelor și atribuirea punctajului de la simplu la
compus. Nivelurile de competențe propuse de PISA antrenează competențele de care elevii au
nevoie zilnic, fiind evaluate deprinderile de a învăța să știi, să faci, să fii prin lectură, verbele-cheie
fiind: reflectă, interpretează, aranjează, ordonează (informații ascunse în text) etc. În competențele din curriculumul 2010 se pune accent pe competențele cognitive (cunoașterea regulilor
ortografice, de punctuație, relațiile semantice, sintaxa frazei etc.), competențele aplicative fiind
introduse în special în ciclul liceal. În această ordine de idei, menționăm și faptul că rezultatele
evaluărilor internaționale adeveresc pregătirea insuficientă a elevilor (implicit formarea insuficientă a competenței lecturale/de lectură), ceea ce ne permite să afirmăm că un motiv ar fi
procesul de predare/învățare neadaptat la necesitățile de zi cu zi, neeficient sau direcționat
incorect către termeni, informații, și nu către interpretarea, aplicarea, evaluarea acestor termeni,
informații etc.
În opunere, nivelurile PISA conțin un algoritm care presupune în final ieșirea spre situații reale cu
conexiuni directe la cotidian, necesar elevului contemporan.
În această ordine de idei, din analiza sarcinilor de evaluare a competențelor la citire/lectură
propuse de PISA sunt clar delimitate aspectele și algoritmul cunoașterii în procesul asimilării
conținuturilor lecturate: prelucrarea informațiilor, formarea unei înțelegeri vaste, dezvoltarea
unei înțelegeri despre fenomen, reflectarea și evaluarea conținutului unui text, reflectarea și
evaluarea formei unui text.
Prin urmare, cadrul curricular care nu s-a modificat pe parcursul unui deceniu, pe de o parte, și
evaluările internaționale din 2009 până în 2018, pe de altă parte, creează o primă imagine că
supraaprecierile persistă în timp. Respectiv, competențele evaluate în cadrul PISA 2018 nu pot să
coincidă întocmai/direct cu competențele curriculare la limba și literatura română (Curriculum
2010), dar tangențial se referă la aspecte conexe din domeniile de referință.

Cu scopul de a facilita interpretarea produselor finale ale elevilor, metodologia de evaluare PISA
constă în scale de notare, care sunt divizate pe niveluri de competențe. Atingerea cel puțin a nivelului 2 de competențe este deosebit de importantă, deoarece nivelul 2 este considerat nivelul
de bază pe care toți elevii la vârsta de 15-16 ani ar trebui să-l atingă în scopul de a profita de
oportunitățile de învățare și de a participa pe deplin la viața socială, economică și civică a societăților moderne într-o lume globalizată. Este de așteptat ca toți elevii să atingă acest nivel până
în momentul în care părăsesc învățământul obligatoriu (nivel internațional ISCED 2). Nivelul 2+
de competențe înseamnă un nivel 2 sau mai mare de competențe. Elevii care nu au atins nivelul
2 se consideră că au un nivel slab de competențe. Elevii care nu au atins nivelul 1 (sau 1b) de
competențe se consideră a fi de nivelul 0.
Potrivit analizelor PISA 2018, nivelul de bază al rezultatelor în fiecare domeniu este definit ca
nivelul 2 de competențe. În general, putem conchide că circa 57% din numărul tinerilor cu vârsta
de 15 ani din Republica Moldova au atins nivelul de bază al competențelor la citire/lectură și
științe. Totuși, acest procentaj este mai jos de media OECD și de media UE, unde circa 77% din
numărul de elevi ating niveluri de bază ale competențelor în fiecare domeniu. Prin urmare, la
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2. Coincid sau nu metodologiile de evaluare din învățământul general al Republicii Moldova cu cele
din PISA
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finalizarea evaluărilor, procentul de elevi din fiecare țară sau regiune care se plasează la fiecare
nivel de competențe arată cât de bine țările sunt în măsură să abordeze performanța nesatisfăcătoare și, în același timp, să promoveze excelența.
Sursa: OECD (2016), PISA 2015 Results (Volume II): Policies and Practices for Successful Schools, PISA, OECD
Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264267510-en

Performanța în citire/lectură se examinează prin câteva metode diferite: (1) se compară media
țării pe scala principală a citirii şi pe șase subscale cu indicii respectivi pentru alte ţări sau media
pe OECD; (2) se examinează, informativ, rezultatele prin investigarea proporțiilor relative ale
elevilor din fiecare nivel de competenţă în cadrul unei scale. Analiza acestei investigații urmează
etapele/compartimentele: nivelul general de competențe în citire, nivelul de competenţe pe
subscale de aspectşi nivelul de competenţe pe subscalele referitoare la formatul textelor. Selectarea, din diferite tipuri de texte, a unor texte de aspecte diferite garantează includerea în
evaluare a unei game multitreptuale de fragmente lecturale. Tipuri diferite de texte nu sunt folosite în scopul formării unei baze de itemi pentru citire, ci, mai degrabă, pentru asigurarea unei
acoperiri a definiției în domeniul respectiv, preferându-se tipurile de sarcini cu care elevii se pot
confrunta în viața adultă.
Domeniul/metodologia evaluării PISA la citire/lectură este construit/ă pe trei caracteristici
importante: texte, aspecte şi situații. Caracteristicile date sunt utilizate pentru a analiza şi a
descrie domeniul evaluat. În plus, primele două caracteristici au fost folosite pentru a determina
nivelul competențelor la citire/lectură din diferite perspective.
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În această ordine de idei, situația se referă la utilizarea informației din text conform destinației – din punctul de vedere al autorului. Setul de sarcini PISA pentru evaluarea competențelor
de lectură a fost construit intenționat ca să cuprindă un spectru din patru situații: personală,
publică, educațională şi ocupațională. Aspectul reprezintă abordarea cognitivă a investigării, de
către cititor, a textului. Aspectele pot fi privite ca strategii, deprinderi integratoare, etape de
prioritizare sau țeluri mentale, aplicate de elevi pentru a-şi găsi „calea” spre text, în jurul acestuia
şi prin mai multe texte. Textul/Mediul textelor reprezintă abilitățile de citire și nu se limitează
doar la interpretarea cuvântului tipărit tradițional. Textul digital se folosește tot mai mult în viața
cotidiană, de exemplu bloguri pe internet, e-mailuri.
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Astfel, pentru domeniul citire/lectură, nivelul minim de competențe se definește ca nivelul la
care elevii pot nu doar să citească texte simple și familiare și să le înțelegea literal, ci și să dea
dovadă, chiar și în lipsa instrucțiunilor explicite, de un anumit grad de abilitate de a conecta
câteva informații, de a formula deducții, ce depășesc informația declarată explicit, și de a face
legătură între text și experiența și cunoștințele personale.
Sursa: PISA 2009 Assessment Framework – Key Competencies in Reading, Mathematics and Science (Cadrul de
evaluare PISA 2009. Competenţe-cheie la citire...) [OECD 2009].

Potrivit curriculumului modernizat 2010 din Republica Moldova, evaluarea este parte integrantă
a curriculumului, care constată nivelul de formare a competențelor, valoarea acestora la o anumită
etapă și este curentă, periodică, finală. Evaluarea curentă se efectuează pe parcursul învățării,
după predarea/învățarea unei teme sau unități. Evaluarea sumativă este efectuată la sfârșit de
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Figura 2.2. Caracteristicile domeniului citire/lectură al PISA
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Sursa: Curriculum național 2010.
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ționale naționale. Respectiv, spre anii 2019-2020, direcția strategică în documentele de politici
educaționale tinde spre aceleași obiective ca programul internațional PISA.
Concluzii
1. În analiza curriculumului național (2010) din Republica Moldova, s-au constatat aceleași
observații și sugestii enunțate de cercetătorii rezultatelor evaluărilor internaționale PISA
2017, 2018, deci evaluarea curriculumului efectiv realizat sau a curriculumului atins rămâne o
problemă actuală centrală a cercetărilor şi a practicilor educaționale actuale.
2. PISA se axează pe capacitatea de înțelegere a textelor și experiențelor de viață, pe când
evaluările naționale pun accent pe modalitatea de formulare și exprimare a ideilor, noțiunilor,
informațiilor, textelor. Această accepțiune merge dincolo de noțiunea tradițională de decodificare a informației și interpretare literară a ceea ce este scris. Concepția PISA în citire/lectură
cuprinde domeniul de situații în care elevii citesc, diferitele forme în care sunt prezentate
textele scrise (de exemplu, în cărți tipărite, dar, de asemenea, în fișe, forumuri on-line și știri),
precum și varietatea de moduri în care cititorii abordează și utilizează texte, cum ar fi: găsirea
unor anumite informații practice sau înțelegerea altor metode de a face, de a gândi și de a fi.
3. În această ordine de idei, nu coincid întocmai competențele de format statuate în curriculumul național 2010 (disciplina limba și literatura română) cu cele evaluate de PISA în
domeniul citire/lectură, dar putem regăsi tangențial elemente comune în ambele abordări
conceptuale privind competențele. Evaluările naționale oferă indicatori de bază, care asigură
un profil de referință al competențelor elevilor, iar evaluarea PISA reflectă și modul în care
nivelurile de competențe se raportează la diferite variabile demografice, social-economice și
educaționale prin îmbinarea rezultatelor testelor și a informațiilor adunate prin intermediul
diferitor chestionare.
4. PISA evaluează gradul de posedare de către elevi, spre sfârșitul învățământului obligatoriu,
a unora dintre cunoștințele şi abilitățile necesare pentru a se încadra armonios în societatea
modernă. Dimensiunea conceptuală multiaspectuală în tratarea noțiunii „competență”, abordată diferit în aceste două tipuri de evaluări: metodologia evaluării în Republica Moldova,
aferentă Curriculumului 2010, prin care s-a realizat analiza datelor, și concepția în PISA 2018.
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5. Evidențiem că situația s-a schimbat în cazul Curriculumului 2019; autorii Curriculumului național 2019, prin introducerea sugestiilor și recomandărilor experților de politici educaționale
și a demersurilor inovative privind dezvoltarea curricula 2019, au valorificat tendințele internaționale:
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- introducerea conceptului de alfabetizare funcțională;
- abordarea sistemică a curricula pe discipline din perspectiva postmodernității și a tendințelor actuale de dezvoltare a curricula pe plan național și internațional;
- valorificarea noului sistem de competențe-cheie pentru învățarea pe parcursul întregii vieți
(Recomandarea Consiliului European din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru
învățarea pe tot parcursul vieții, ST/9009/2018/INIT) etc.

VIORICA CRIŞCIUC

2.2. Nivelurile de competențe la citire/lectură în cadrul PISA și
scala de notare la examenul de absolvire

În cadrul evaluărilor internaționale PISA, gradul de dificultate al itemilor este descris prin șase
niveluri de competențe: nivelul 1, care coincide cu analfabetismul funcțional, are trei subniveluri: subnivelul 1c solicită cele mai mici competențe, urmează subnivelurile 1b și 1a; nivelul 2,
nivelul 3 până la nivelul 6. Elevii posedând competenţe în limitele nivelului 1a pot soluţiona cu
succes itemii nivelului 1, dar este puţin probabil să rezolve itemi de niveluri superioare. Nivelul
2 reprezintă competențele de bază. Nivelul 6 conţine itemii care prezintă cea mai mare provocare pentru demonstrarea abilităţilor şi a cunoştinţelor; elevii care au înregistrat rezultate foarte
bune în acest interval statistic la citire pot fi în stare să rezolve cu succes itemi de citire localizați
şi la acest nivel, precum şi alte sarcini de citire PISA.
Prin urmare, estimările competențelor demonstrate de elevi au fost efectuate prin tipurile de
itemi care ar trebui să fie „luaţi” cu succes de către aceştia, ceea ce înseamnă că elevii ar putea fi
capabili să răspundă cu succes la toate întrebările nivelului sau subnivelului de dificultate asociat
cu poziţia lor pe scală (dar nu întotdeauna e posibil). În schimb, este puţin probabil ca aceştia să
răspundă cu succes la întrebările situate mai sus de nivelul lor de dificultate asociat cu poziţia pe
scalămai
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Figura 2.3. Relaţia dintre itemi şi soluţii pe o scală de competență – scala de alfabetizare la citire
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Itemi cu dificultate relativ mare (VI, V) – elevul A, având un nivel de competenţe relativ înalt –
este de aşteptat să fie capabil de a rezolva itemii I-V cu succes, şi, probabil, itemul VI. Itemi cu
dificultate medie (IV, III) – elevul B, având un nivel de competențe mediu – este de așteptat să
fie capabil de a soluţiona cu succes itemii I, II şi III, dar probabilitatea să rezolve itemul IV este
mică şi este improbabil că va soluţiona cu succes itemii V şi VI. Itemi cu dificultate relativ mică
(II, I) – elevul C, posedând un nivel de competenţe relativ scăzut – este de aşteptat că nu va fi în
stare să rezolve cu succes itemii II-VI; de asemenea, probabilitatea că va soluţiona itemul I este
mică. PISA asigură o modalitate de a defini nivelul minim de competență, prin intermediul scării
sale descrise a competenței, și o modalitate de a măsura această proporție, într-un mod comparabil la nivel internațional, în rândurile elevilor care se apropie de finalul studiilor secundare (sau
au absolvit recent ciclul secundar).
Prin urmare, dificultatea fiecărui item din testele PISA nu este setată implicit, ci rezultă din luarea
în calcul a raportului dintre numărul de răspunsuri date corect și numărul total de răspunsuri.
Figura 2.4. Rezultatele elevilor la evaluarea PISA 2015, PISA 2018. Repartizarea rezultatelor (în

procente) pe niveluri de competențe în domeniul citire/lectură

Figura 2.4. Rezultatele elevilor la evaluarea PISA 2015, PISA 2018. Repartizarea rezultatelor
Rezultatele PISA 2015, PISA 2018. Repartizarea elevilor din RM (în procente) pe
(în procente) pe niveluri de competențe în domeniul citire/lectură
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În sistemul național de evaluare, la ciclul gimnazial, practic nu sunt rezultate insuficiente. Elevi
absolvenți ai ciclului gimnazial cu rezultate insuficiente sunt practic inexistenți în sistemul națiÎnonal
sistemul
național(sub
de evaluare,
la ciclul
gimnazial,Conform
practic nudatelor
sunt rezultate
insuficiente.
Elevi absolvenți
de evaluare
1%) la limba
de instruire.
PISA însă,
aceștia reprezintă
aiaproape
ciclului jumătate
gimnazialdin
cu rezultate
practic inexistenți
în sistemul
naționalevaluărilor
de evaluare (sub
numărul insuficiente
de elevi dinsunt
Republica
Moldova (46%).
Rezultatele

1%) la limba de instruire. Conform datelor PISA însă, aceștia reprezintă aproape jumătate din numărul de
elevi din Republica Moldova (46%). Rezultatele evaluărilor naționale la limba de instruire indică practic
VIORICA
CRIŞCIUC
inexistența
elevilor
cu rezultate negative la testările naționale 2009, 2015, 2018, un contrast foarte mare
comparativ cu rezultatele evaluărilor internaționale PISA 2009+, 2015, 2018, ceea ce creează o impresie

naționale la limba de instruire indică practic inexistența elevilor cu rezultate negative la testările naționale 2009, 2015, 2018, un contrast foarte mare comparativ cu rezultatele evaluărilor
internaționale PISA 2009+, 2015, 2018, ceea ce creează o impresie că supraaprecierile persistă în
timp. Rata de promovare a elevilor la examenele de absolvire a gimnaziului este de aproximativ
99,5%.
Tabelul 2.2. Rata de promovare a elevilor din Republica Moldova la examenul de absolvire
a gimnaziului în raport cu rezultatele PISA, în funcție de limba de instruire
Perioada
2009+
2015
2018

Rata de promovare la
Punctaj acumulat PISA Ponderea elevilor care posedă
examenul național
nivelul 2 PISA
99,48%
388
27,6%
99,07%
416
27,7%
99,12%
424
28%
(98,54% româna, 99,71%
rusa)

Conform Regulamentului privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea
în învățământul primar și secundar, elaborat în conformitate cu Codul educației nr. 152/2014 și
Cadrul de referință al Curriculumului național, aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 432/2017,
notarea rezultatelor învățării reprezintă expresia numerică a aprecierii performanțelor școlare
ale elevilor. În învățământul gimnazial și liceal, notarea se face cu note de la „10” la „1” și, după
caz, cu calificativele „excelent”, „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător”, „admis”, în baza descriptorilor
aprobați de MECC. În învățământul gimnazial și liceal, notele de la „5” la „10” și calificativele
„excelent”, „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător”, „admis” sunt considerate rezultate de promovare
a anului/ciclului de învățământ. Rezultatele școlare apreciate cu note de la „4” la „1” sunt considerate sub limita de promovare și sunt apreciate cu calificativul „nesatisfăcător”.
Variabila principală care va sta la baza analizei o reprezintă nivelurile de performanță PISA
(ponderea rezultatelor cu o anumită performanță). Pentru corectitudinea comparării datelor,
cele șase niveluri PISA au fost grupate pe patru niveluri/categorii:

Rezultatele evaluării PISA 2018: dimensiuni, conexiuni şi aşteptări
privind evaluările internaţionale și naţionale ale elevilor

PISA 2018

În această ordine de idei, potrivit rezultatelor examenelor de absolvire a gimnaziului în anul
2015, procentul elevilor care nu au reușit să înregistreze un rezultat satisfăcător constituie
0,93%, iar al celor care au obținut rezultate foarte bune constituie 99,07%. În anul 2018, rata de
promovare la examenul la limba de instruire a fost de aproximativ 99,12%. Rezultatele examinării certifică un nivel înalt de pregătire al elevilor și o rată de promovare de aproximativ 100%.
Rezultatele examenelor de absolvire în Republica Moldova, în condițiile în care acestea sunt
organizate şi desfășurate în mod corect, reprezintă nu doar o estimare a performanței elevilor,
dar şi un instrument de evaluare a calităţii studiilor. Multitudinea de date generate în timpul
examenelor permite o analiză țintită în funcție de variabilele de interes, cum ar fi tipul instituției
de învățământ, distribuția geografică, limba de instruire, profilul de studiu, disciplinele de studiu,
numărul de elevi admiși la examenul de absolvire a gimnaziului.
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elevi cu rezultate nesatisfăcătoare în Republica Moldova (46%). Corelarea cu notele la examenul de

Conform rezultatelor examenelor naționale, absolvenți cu rezultate insuficiente în ciclul gimnazial sunt practic inexistenți (sub 1% de elevi cu rezultate insuficiente). Însă datele PISA atestă
cea aproape
internațională.
Dimensiunea
(decizională) vizează
nemijlocit
rezultatele
elevului
la limba
jumătate
de elevi cucumulativă
rezultate nesatisfăcătoare
în Republica
Moldova
(46%).
Corelarea
cu notele
la examenul
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a gimnaziului
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un suficient,
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al diferențelor de
de instruire
și permite
atribuirea
de calificative:
foarte bine;
bine;
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performanță la evaluarea națională și la cea internațională. Dimensiunea cumulativă (decizională) vizează nemijlocit rezultatele elevului la limba de instruire și permite atribuirea de calificaNivelurile de competențe PISA la citire/lectură:
tive: foarte bine; bine; suficient, insuficient.

absolvire a gimnaziului oferă un tablou relevant al diferențelor de performanță la evaluarea națională și la

PISA 2009+: 57,3% de elevi cu nivelul 1c-1a, 0,1% de elevi cu nivelul 5 (niciunul cu nivelul 6);
Nivelurile de competențe PISA la citire/lectură:

PISA 2015: 45,8% de elevi cu nivelul 1c-1a, 1,2% de elevi cu nivelul 5-6;

PISA 2009+: 57,3% de elevi cu nivelul 1c-1a, 0,1% de elevi cu nivelul 5 (niciunul cu nivelul 6);

PISA 2018:43% de elevi cu nivelul 1c-1a, 1,02% de elevi cu nivelul 5-6.

PISA 2015: 45,8% de elevi cu nivelul 1c-1a, 1,2% de elevi cu nivelul 5-6;
PISA 2018:43% de elevi cu nivelul 1c-1a, 1,02% de elevi cu nivelul 5-6.

Tabelul/Figura 2.3. Nivelurile de competențe PISA la citire/lectură în raport cu calificativele
Domeniul

Nivelul 1c-1a

Nivelul 2

citire/lectură

Nesatisfăcător

Satisfăcător

Nivelul 3, 4

Nivelul 5, 6

Tabelul/Figura 2.3. Nivelurile de competențe PISA la citire/lectură în raport cu calificativele
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PISA
2009+
citire/lectură

Nivelul 1c-1a
57%
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PISA 2009+
PISA2015

57%
46%

PISA 2018
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PISA2015
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– cu 7 puncte, comparativ cu 2015. În această ordine de idei, se atestă o discrepanță majoră
între rezultatele examenelor naționale și internaționale.
Tabelul 2.4. Distribuția notelor de la examenele de absolvire a gimnaziului la limba de
instruire cu atribuirea calificativelor
Domeniul
limba de instruire
2009+
Rezultate elevi
2015
Rezultate elevi
2018
Rezultate elevi

Nota 1-4
Calificativul
nesatisfăcător
1,34%

Nota 5, 6
Calificativul
satisfăcător
46,41%

Nota 7, 8
Calificativul
bine
39,95%

Nota 9, 10
Calificativul
foarte bine
12,3%

0,9%

34,2%

55,2%

9,7%

0,5%

32,9%

55,4

11,2%

Indicator de
performanță
Media
6,75%
Media
6,99%
Media
6,72%

• 2009 – Nota 10 la limba de instruire au obținut 2,83% dintre elevi.
Note insuficiente la limba de instruire: 1,34% dintre elevi.
• 2015 – Nota 10 la limba de instruire au obținut 2,26% dintre elevi.
Note insuficiente la limba de instruire: 0,9% dintre elevi.
• 2018 – Nota 10 la limba de instruire au obținut 2,65% dintre elevi.
Note insuficiente la limba de instruire: 0,5% dintre elevi.
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Tabelul 2.5. Nivelurile de competențe PISA la citire/lectură în raport cu distribuția
calificativelor la examenele de absolvire a gimnaziului la limba de instruire
2009+

Distribuția

2015

2018

Tabelul 2.5.
Nivelurile de competențe
PISA
la citire/lectură
în raport
calificativelor
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PISA
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57% de instruire
0,9%
exameneleNesatisfăcător
de absolvire a gimnaziului
Satisfăcător
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Foarte
calificativelorbine

Sursa: calculele proprii.

46,41%
27,6%
2009+
39,95%
15,26%
12,3%
RM
PISA0,14%

46%
34,2%
27,7%
2015 25,05%
55,2%
9,7%
1,25%
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32,9%
55,4
11,2%
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43%
28%
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Prin urmare, 28% dintre elevii din Republica Moldova ating minimul nivel de competență de
citire (nivelul 2) și 48% ating niveluri mai ridicate. Deci, elevii din RM pot să identifice ideea
principală a unui text de lungime moderată. Ei pot înțelege relații sau pot să deducă sensul în
cadrul unei părți limitate a textului, atunci când informația nu este evidentă, făcând deducții
simple și/sau când informația este însoțită de oarecare altă informație, care distrage. Ei pot să
selecteze și să acceseze o pagină într-un set în baza unor sugestii explicite, care, uneori, pot fi
complexe, și să localizeze unul sau mai multe fragmente de informații în baza mai multor criterii,
parțial implicite.
Elevii sunt capabili să reflecteze cu privire la scopul general sau scopul detaliilor specifice ale
unorPISA
texte2018
de lungime
medie. Ei pot
cu privire
trăsăturimediu
vizualeOECD
sau tipografice
La evaluarea
a fost înregistrată
cea să
maireflecteze
mică diferență
întrelapunctajul
și punctajul
simple. Ei pot să compare declarațiile făcute și să evalueze motivele din spatele acestora în baza
mediu al Republicii Moldova la fiecare dintre domeniile evaluate. Astfel, rezultatele evaluării pentru
unor afirmații scurte, explicite.

Republica Moldova în anul 2018 sunt similare cu cele înregistrate de România, Bulgaria, Muntenegru,
La evaluarea PISA 2018 a fost înregistrată cea mai mică diferență între punctajul mediu OECD

Chile saușiUruguay.
în Programul
PISAla2018
sunt
Singapore,
Japonia
și Estonia.
punctajulȚările
mediulider
al Republicii
Moldova
fiecare
dintre
domeniile
evaluate.
Astfel, rezultatele
evaluării pentru Republica Moldova în anul 2018 sunt similare cu cele înregistrate de România,
Bulgaria, Muntenegru, Chile sau Uruguay. Țările lider în Programul PISA 2018 sunt Singapore,
Datele PISA din Republica Moldova și rezultatele oferă o bogată resursă pentru a sprijini mai profund
Japonia și Estonia.

analiza sistemului de educație, atuurile sistemului și punctele slabe. OECD și partenerul său, OSF (Open
Society Foundations), este gata să sprijine eforturi suplimentare în Republica Moldova pentru a analiza
Datele PISA din Republica Moldova și rezultatele oferă o bogată resursă pentru a sprijini mai

datele, a profund
interpretaanaliza
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doveziSociety
și rezultate
concrete. este gata să sprijine eforturi suplimentare în Republica
Moldova pentru a analiza datele, a interpreta rezultatele și să lucreze prin strategii politice de
asigurare a unei evaluări calitative și durabile, bazate pe dovezi și rezultate concrete.

Figura 2.6. Analiza rezultatelor elevilor din Republica Moldova la evaluările internaționale și
naționale 2015, 2018, raportate la calificative

Figura 2.6. Analiza rezultatelor elevilor din Republica Moldova la evaluările
internaționale
și elevilor
naționale
2015,
2018,
raportate
la calificative
Analiza
rezultatelor
din
RM la
evaluările
naționale
și internaționale
55.40%

55.20%
46%

PISA 2018

34.20%

30

43%

9.20%

0.90%

32.90%

27.70%
25.05%

2015 RM

1.25%
2015 PISA

0.50%

28% 27.98%
11.20%

1.02%

2018 RM

2018 PISA

Nesatisfăcător

0.90%

46%

0.50%

43%

Satisfăcător

34.20%

27.70%

32.90%

28%

Bine

55.20%

25.05%

55.40%

27.98%

Foarte bine

9.20%

1.25%

11.20%

1.02%

Nesatisfăcător

VIORICA CRIŞCIUC

Satisfăcător

Bine

Foarte bine

46%

43%

11.20%

9.20%
0.90%
2015 RM

1.25%
2015 PISA

0.50%
2018 RM

1.02%
2018 PISA

Nesatisfăcător

0.90%

46%

0.50%

43%

Foarte bine

9.20%

1.25%

11.20%

1.02%

Axis Title
Nesatisfăcător

Foarte bine

Este sugestivă și prezentarea grafică a curbei rezultatelor elevilor din Republica Moldova.
Este sugestivă și prezentarea grafică a curbei rezultatelor elevilor din Republica Moldova.
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că mai mult de jumătate din elevi nu ating nivelul minim de competențe ridică semne evidente de
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Rezultatele evaluării PISA 2018: dimensiuni, conexiuni şi aşteptări
privind evaluările internaţionale și naţionale ale elevilor
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negative la testările naționale 2009, 2015, 2018 – un contrast semnificativ comparativ cu rezultatele
cu rezultatele evaluărilor internaționale PISA 2009+, 2015, 2018, ceea ce creează o imagine
evaluărilor internaționale PISA 2009+, 2015, 2018, ceea ce creează o imagine că supraaprecierile persistă
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urbane
(UNESCO,
2018). Astfel, în multe regiuni, oportunitățile de participare la educație rămân a fi
distribuite în mod inegal, în funcție de locul aflării elevilor.

superior decât copiii din zonele urbane (UNESCO, 2018). Astfel, în multe regiuni, oportunitățile
de participare la educație rămân a fi distribuite în mod inegal, în funcție de locul aflării elevilor.

În subcapitolul respectiv examinăm detaliat diferențele mediului de învățare și cele ale resurselor școlare

În subcapitolul respectiv examinăm detaliat diferențele mediului de învățare și cele ale resurîn zonele urbane și rurale. Prin urmare, prezentăm situația în general pe domeniile de evaluare PISA,
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În Republica Moldova se atestă o diferență semnificativă între rezultatele elevilor din instituțiile de

În Republica Moldova se atestă o diferență semnificativă între rezultatele elevilor din instituțiile
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instituțiile de învățământ urbane aproape 42% din numărul de elevi ating nivelul 3 sau mai mare de
competențe la citire/lectură.
Figura 3.3. Distribuția elevilor pe niveluri de competențe după mediul de reședință (citire/lectură)
Figura 3.3. Distribuția elevilor pe niveluri de competențe după mediul de reședință (citire/lectură)
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Dacă ne referim la elevii cu performanțe de top în instituțiile de învățământ urbane și rurale din Republica
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Astfel, în general, pentru toate cele trei domenii evaluate, aproximativ 56% din numărul de elevi
din instituțiile rurale nu ating nivelul minim de competențe la științe, 58% – la citire/lectură și
Astfel,
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elevilor privind nivelul final de studii în rândul elevilor din instituțiile de învățământ rurale și
urbane în Republica Moldova sunt diferite. Se observă că elevii care urmează o instituție de învățământ

Și aspirațiile elevilor privind nivelul final de studii în rândul elevilor din instituțiile de învățământ rurale și
urbane în Republica Moldova sunt diferite. Se observă că elevii care urmează o instituție de învățământ
într-o zonă rurală mai puțin se așteaptă să facă o facultate, comparativ cu elevii din zonele urbane. Diferența

Și aspirațiile elevilor privind nivelul final de studii în rândul elevilor din instituțiile de învățământ rurale
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foarte mare (25 de puncte procentuale). Pe de altă parte, elevii din instituțiile de învățământ rurale
mai des decât cei din instituțiile de învățământ urbane aspiră să facă doar colegiul sau doar liceul.

Figura 3.5. Aspirațiile elevilor din Republica Moldova privind nivelul de studii, după mediul de
reședință
Figura 3.5. Aspirațiile elevilor din Republica Moldova privind nivelul de studii, după mediul de reședință
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În această ordine de idei, elevii din instituțiile de învățământ urbane depășesc elevii din instituțiile de învățământ rurale în toate cele trei domenii testate, de exemplu cu o diferență de punctaj
mediu de 64 de puncte la citire/lectură. Aproximativ 58% din numărul de elevi din instituțiile
rurale nu ating nivelul minim de competențe la citire/lectură. Circa 30% din numărul de elevi din
instituțiile urbane nu ating nivelul minim de competențe la citire/lectură.
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Concluzii
1. Punctajele elevilor din localitățile rurale sunt mai mici decât cele ale elevilor din localitățile
urbane. Performanța la oraș este mai mare decât în zona rurală.

3. Factorii care contribuie la rezultatele elevilor din Republica Moldova la evaluările internaționale din perspectiva performanțelor în instituții de învățământ urban și rural depind de:
 factori individuali: performanțele elevilor sunt reflectate de modul în care este raportat
statutul financiar, nonfinanciar al familiei; așteptările pe care le raportează părinții sunt
preponderent asociate cu notele acestora, și nu cu modul de transpunere/raportare a
cunoștințelor asimilate la necesitățile practice pentru integrarea în societate;
 factori instituționali: fiecare țară definește zonele sale rurale și urbane conform criteriilor
naționale proprii. Potrivit constatărilor PISA, în instituțiile din localitățile cu un număr mic
de populație (sub 3000 de locuitori) ponderea elevilor care au înregistrat rezultate sub
media OECD este foarte mare.
Rezultatele evaluării PISA 2018: dimensiuni, conexiuni şi aşteptări
privind evaluările internaţionale și naţionale ale elevilor

PISA 2018

2. Între punctajele elevilor și aspirațiile acestora referitoare la nivelul studiilor pe care ei se așteaptă
că le vor avea există o corelație strânsă: în cazul punctajelor mici se atestă aspirații mai modeste.
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4. Performanța școlară a elevilor este direct legată de statutul lor social-economic. Aceeași situație
se atestă la nivel de instituție de învățământ urbană sau rurală. Se observă că instituțiile de
învățământ cu indicele statutului social-economic mai mare au și rezultate medii mai mari.
În Republica Moldova instituțiile de învățământ urbane tind să aibă indicele statutului social-economic și rezultate medii la lectură, matematică și științe mai mari decât valorile medii
pe țară, iar rezultatele medii și indicele statutului social-economic ale instituțiilor de învățământ rurale sunt adesea mai mici decât valorile medii pe țară.

3.2. Echitatea performanțelor elevilor la citire/lectură
în Republica Moldova

Constatările PISA arată că diferențele în performanța școlară legate de statutul social-economic
se dezvoltă devreme și se extind pe parcursul vieții elevilor. Inechitatea poate crește la toate
etapele vieții: copilărie, adolescență sau maturitate.
În acest subcapitol ne vom referi la următorii indicatori contextuali specifici noțiunii de echitate:
• diferenţele în rezultate ale elevilor dezavantajați și avantajați din punct de vedere material;
• relaţia diferenţelor de rezultate în context socioeconomic;
• diferențe de rezultate între băieți și fete.
Echitatea sistemelor educaționale cu privire la elevi din diferite medii social-economice se poate
examina prin diferite aspecte statistice ale relației între rezultatele elevilor în cadrul evaluării
PISA și statutul lor social-economic. Pentru a simplifica expunerea și din motivul că relația este
foarte similară pentru toate domeniile evaluate în cadrul PISA, prezentul subcapitol doar examinează relația între rezultatele la citire/lectură și indicele specific PISA din perspectiva indicatorilor majori ai echității.
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Tabelul 3.1. Performanța la citire/lectură și indicatorii majori ai echității în educație
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Domeniul Punctaj
Echitatea în educație
Incluziunea
Corectitudinea
citire/
mediu
Acoperirea po- Procentajul de
Procentajul varia- Diferența de puncte în
lectură
pulației națioelevi cu rezulta- ției în rezultate la scorul la citire/lectură
PISA 2018
nale a elevilor în te mai mici de
citire/lectură exasociată cu creșterea
vârstă de 15 ani, nivelul 2 la citire/ plicat prin statutul SESC (statutul econo%
lectură, %
social-economic al mic, social, cultural) cu
elevilor, %
o unitate
Republica
422
95%
43%
18%
42
Moldova
Media
487
88%
23%
12%
37%
OECD
Media UE
484
77%
23%
13%
38%
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Cu toate că indicatorii care schițează dimensiunile echității nu reliefează toate inechitățile ce ar
putea exista în țară, ei sunt un indiciu de încredere în ceea ce privește nivelurile de incluziune și
corectitudine, în special din perspectivă internațională. Doi indicatori majori ai incluziunii sunt
accesul la școlarizare și procentajul elevilor cu nivel de bază al competențelor sau unul mai
mare. În Republica Moldova eșantionul PISA acoperă mai mult de 95% din populația națională
de tineri în vârstă de 15 ani, ceea ce implică faptul că 9 din 10 tineri din această grupă de vârstă
sunt în clasa a 7-a sau mai mare în școală. Acest procentaj este mai mare comparativ cu media
OECD, media UE și media țărilor de referință. Cu toate acestea, procentul elevilor cu rezultate
mai mici de nivelul 2 la citire/lectură în Republica Moldova este mai mare comparativ cu media
OECD. Aceasta înseamnă că Republica Moldova a reușit să asigure un nivel de participare la
educație a tinerilor în vârstă de 15 ani, însă mai există o parte de elevi cu rezultate foarte slabe
la citire/lectură.
Analiza progreselor înregistrate în ultimii ani privind asigurarea egalității de șanse în domeniul
educației ne permite să evidențiem schimbări pozitive în respectarea principiului egalității de
gen: promovarea condițiilor pentru asigurarea accesului egal al fetelor și al băieților la servicii
în domeniu; identificarea unor inițiative de integrare a perspectivei de gen în programele de
formare inițială și continuă a profesorilor în contextul drepturilor omului prin elaborarea unor
module tematice sensibile la dimensiunea de gen; organizarea campaniei de comunicare a atractivității și a avantajelor unei cariere în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, focusată în special pe fete absolvente ale învățământului preuniversitar; acțiuni de ghidare în carieră
în domenii mai puțin tradiționale din punctul de vedere al genului.
Sursa: https://www.soros.md/files/Studiu%20Cristei%20Aliona%202017-09-29.pdf

PISA, în mod consistent, identifică o legătură puternică între profilul social-economic al instituției de învățământ și rezultatele elevilor: instituțiile dezavantajate din punct de vedere social-economic (se definesc ca instituții al căror profil social-economic, măsurat prin indicele statutului economic, social și cultural PISA, se încadrează în cele 25% de jos din țara sau regiunea lor),
de regulă, au rezultate medii mai mici decât cele care școlarizează elevi cu un statut social-economic mai avantajat.
Sursa: Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2016-2020, http://www.

Atunci când relația între statutul social-economic și performanță este una slabă, aceasta
înseamnă că mulți alți factori pot avea impact asupra realizărilor elevilor și, astfel, focalizarea
politicilor doar asupra elevilor dezavantajați s-ar putea să nu fie atât de eficientă. Din contra,
atunci când relația este una puternică, adică statutul social-economic este un bun predicator
al performanței, atunci politicile care elimină barierele în calea performanțelor înalte, legate de
dezavantajul social-economic, ar putea fi mai eficiente.
În această ordine de idei, printre țările/regiunile PISA 2009 şi PISA 2009+, interdependența
factorilor educaționali în domeniul cunoștințelor/abilităţilor variază. Ca exemplu, din perspectiva domeniului citire/lectură, labilitatea observabilă a nivelului de impact educațional asupra
citirii/lecturii în diferite școli, în general, este legată de situația demografică şi socioeconomică a
Rezultatele evaluării PISA 2018: dimensiuni, conexiuni şi aşteptări
privind evaluările internaţionale și naţionale ale elevilor

PISA 2018

particip.gov.md/public/documente/139/ro_3140_anexa1.pdf

37

școlarizaților. Acest fapt înseamnă că strategiile de administrare, de responsabilizare, de investiții şi perfectibilitate a resurselor educaționale, adică circumstanțele generale de învățământ,
totuși depind în mare măsură de condiția socială și demografică a școlii.
Sursa: PISA 2009 Plus Results: Performance of 15-year-olds in reading, mathematics and science
for 10 additional participants /Maurice Walker ISBN: 978-1-74286-067-1
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Avantajul social-economic nu presupune implicit rezultate înalte, după cum nici dezavantajul socialși dezavantajați din punct de vedere social-economic în Republica Moldova.

economic nu presupune implicit rezultate joase. În tabelul 3.2 prezentăm procentajul elevilor cu rezultate
joase și rezultate foarte înalte la citire/lectură în rândurile elevilor avantajați și dezavantajați din punct de
Tabelul 3.2. Rezultate joase și foarte înalte la citire/lectură, după statutul socioeconomic al elevilor
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vedere social-economic în Republica Moldova.
Domeniul

Elevii social-economic dezavantajați

Elevii social-economic avantajați

Procentajul celor cu
Procentajul celor Procentajul celor
Procentajul celor cu
rezultate
joase
cu rezultate
joase cu
rezultate foarteal elevilor
rezultate
înalte
Tabelul 3.2. Rezultate
joase
și foarte
înalte foarte
la citire/lectură,
după statutul
socioeconomic
înalte
Domeniul
Elevii
social-economic
dezavantajați
Elevii
social-economic
avantajați
Citire/lectură
66%
0,1%
22%
3%
Sursa: OECD (2018), Effective Teacher Policies: Insights from PISA, PISA, OECD Publishing, Paris.
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Accentuăm faptul că în Republica Moldova înalte
procentajul elevilor
cu rezultate
în rândurile
elevilor dezavantajați social-economic este de aproximativ de trei ori mai mare decâtînalte
în rândurile elevilor avantajați social-economic. Cu privire la elevii cu rezultate foarte înalte, se poate

Citire/lectură

66%

0,1%

22%

3%

Sursa: OECD (2018), Effective Teacher Policies: Insights from PISA, PISA, OECD Publishing, Paris.
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Accentuăm faptul că în Republica Moldova procentajul elevilor cu rezultate joase în rândurile elevilor
dezavantajați social-economic este de aproximativ de trei ori mai mare decât în rândurile elevilor avantajați

probabilitatea că elevii avantajați social-economic vor atinge nivelul 5 sau 6 este cu mult mai ridicată decât
probabilitatea
că elevii dezavantajați
social-economic
voravantajați
atinge nivelul
5 sau 6.
afirma
că în Republica
Moldova probabilitatea
că elevii
social-economic
vor atinge
nivelul 5 sau 6 este cu mult mai ridicată decât probabilitatea că elevii dezavantajați social-economic
vor atinge
nivelulexistă
5 sau 6.
În Republica
Moldova
o relație puternică între rezultatele elevilor, statutul lor social-economic și
În Republica Moldova există o relație puternică între rezultatele elevilor, statutul lor social-ecoprofilul social-economic al instituției de învățământ.
nomic și profilul social-economic al instituției de învățământ.
Figura 3.6. Rezultatele la citire/lectură, după statutul social-economic al elevilor și al instituțiilor de
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Figura 3.7. Diferențe de gen în rezultatele la citire/lectură, matematică și științe
în Republica Moldova la evaluarea PISA 2018
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Tendințele în diferențele de gen la citire/lectură se constată și la evaluările din anii precedenți. În anii 2015

Rezultatele evaluării PISA 2018: dimensiuni, conexiuni şi aşteptări
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Sursa: Raport PISA 2018.
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PISA la care a participat Republica Moldova. Cu toate acestea, diferențele în scoruri s-au modificat semnificativ. Dacă în 2009 s-a atestat o diferență de 45 de puncte, atunci în 2015 această
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în 2009 s-a atestat o diferență de 45 de puncte, atunci în 2015 această diferență a ajuns la 52 de puncte. În
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În această ordine de idei, accentuăm creșterea constantă a scorului mediu la citire/lectură în Republica
Moldova atât la fete, cât și la băieți. Totuși, la PISA 2009+, 2015 și 2018, în medie, rezultatele fetelor
la citire/lectură au fost mai mari de nivelul de bază, iar cele ale băieților – mai jos. Respectiv, se
constată o discrepanță majoră în rezultatele atestate pe indicatorul diferențe de gen.
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În general, atitudinile față de lectură ale fetelor și ale băieților diferă. Fetele mai des raportează o atitudine pozitivă față de lectură comparativ cu băieții. Chestionarele elaborate în cadrul
programului PISA au urmărit cât timp, de regulă, dedică elevii lecturii (ținând cont de faptul că
se pot citi diferite materiale, cum ar fi: cărți, reviste, ziare, pagini web, bloguri sau e-mail). Circa
27% dintre fete au răspuns că nu citesc sau citesc mai puțin de 30 de minute pe zi, 55% citesc
între 30 de minute și 2 ore pe zi și 18% dintre fete citesc mai mult de 2 ore pe zi. La băieți însă
procentajele sunt diferite. Circa 60% dintre băieți au răspuns că nu citesc sau citesc mai puțin
de 30 de minute pe zi, 35% citesc între 30 de minute și 2 ore pe zi și doar 5% dintre băieți citesc
mai mult de 2 ore pe zi.
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Conform răspunsurilor date de elevi, procentajul de fete care au spus că lectura este una dintre
modalitățile lor preferate de a-și petrece timpul liber este aproape de două ori mai mare comparativ cu procentajul de băieți care au raportat același lucru. Circa 9 din 10 fete nu consideră că
lectura este o irosire a timpului, pe când 7 din 10 băieți sunt de această părere. În Republica
Moldova există diferențe mari în ceea ce privește măsura în care băieților și fetelor le place să
citească.
În general, competența de lectură are o valoare esențială pentru un spectru larg de activități ale
elevului: de la respectarea instrucțiunilor dintr-un manual la identificarea detaliilor unei situații
(cine, ce, unde, când și de ce), la comunicarea cu alții pentru atingerea unui scop specific. Mai
mult ca atât, lectura este parte componentă a multor altor domenii în procesul cunoașterii.
Plăcerea de a citi este o condiție prealabilă pentru a deveni un cititor eficient, elevat. Atitudinile
pozitive față de lectură și realizările academice sunt legate între ele și se influențează reciproc.
Elevii cărora le place să citească și care obișnuiesc să citească sunt capabili să-și îmbunătățească
continuu competențele de lectură.
Figura 3.9. Distribuția elevilor după competența percepută la lectură, în funcție de gen
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sine atunci când erau întrebați dacă sunt de acord (nu sunt deloc de acord, nu sunt de acord, de acord sau

și fete în Republica Moldova cu privire la lectură.

Figura 3.10. Distribuția răspunsurilor (procente) privind dificultățile percepute la lectură, după gen
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Fetele raportează mai des decât băieții o competență percepută de nivel mai înalt și mai puține
dificultăți percepute la lectură, ceea ce corespunde cu rezultatele lor mai bune la lectură. Figura
3.9 arată că fetele, comparativ cu băieții, se descriu pe sine mult mai des ca „cititor bun” și
„persoană care citește fluent”. Aceeași situație se atestă atunci când se analizează dificultatea
percepută la lectură. Figura 3.10 arată că fetele raportează un nivel mai redus al dificultății
la lectură, comparativ cu băieții. În consecință, rezultatele chestionarelor au reliefat propria
percepție a elevilor privind competența și dificultățile.
Concluzii

PISA 2018

Indicatorii echității în educație, incluziunea și corectitudinea, cer ca toți elevii să aibă acces la
oportunități educaționale, care duc la rezultate de învățare reale, indiferent de genul, etnia sau
bunăstarea elevului, de nivelul educației. Datorită informației detaliate despre mediul din care
provin elevii participanți, PISA poate măsura incluziunea și corectitudinea în populația de elevi.
Totuși, aceasta reprezintă doar o descriere parțială a incluziunii și a corectitudinii în educație –
echitatea în interiorul sistemului.
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Dezvoltarea unor politici de asigurare a egalității de gen în educație în Republica Moldova reprezintă unul dintre factorii necesari pentru asigurarea dezvoltării durabile a societății și pentru
depășirea diferențelor de gen la rezultatele școlare. Diferențele de gen în performanța școlară
pentru cele trei domenii de testare sunt semnificative. Cel mai mare decalaj între rezultatele
obținute de fete și de băieți (52 de puncte) s-a înregistrat la domeniul citire/lectură.
Rezultatele PISA trebuie înțelese/tratate ca un indicator al stării generale în învățământul din
Republica Moldova, raportate la un elev mediu, și nu la un elev capabil de performanțe/rezultate
foarte înalte). Mai mult ca atât, rezultatele PISA arată foarte clar: dacă sistemul îi ajută pe elevii
cu statut socioeconomic scăzut, crește automat statutul lor social și cultural, iar situația din învățământ se îmbunătățește. În acest caz, se deschid noi perspective pentru toți elevii.
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Totuși, jumătate din elevii din Republica Moldova rămân doar la nivelul de bază de competențe,
nivelul 2, pe când în țările OECD și UE aproximativ 80% dintre elevi trec peste acest nivel.
Îmbucurător este faptul că sistemul nostru de învățământ oferă tuturor posibilități egale. Chiar
și elevii care provin din familii cu venituri foarte modeste nimeresc în topul elevilor cu performanțe (25% dintre elevii cu cele mai bune rezultate). Respectiv, sistemul nostru educațional este
deschis să asigure într-un mod echitatea, dar rezultatele arată contrariul: elevii din mediul rural
au rezultate semnificativ mai joase decât cei din mediul urban.

3.3. Concluzii şi recomandări bazate pe bune practici pentru
îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor în Republica Moldova

Constatări
S-a așteptat un progres în domeniul învățământului general la evaluările internaționale PISA,
întrucât în ultimii ani au fost făcute multe schimbări în sistemul de învățământ general al Republicii Moldova, dar se observă că interacțiunea reformelor cu sistemul de învățământ nu produce
rezultate evidente la nivel internațional în comparație cu alte țări.
Învățământul general din Republica Moldova este marcat de progrese la nivel național, dar și
de un șir de regrese la nivel internațional. Evaluările internaționale PISA sunt importante prin
faptul că creează, de asemenea, necesitatea, dar și oportunitatea, unor abordări noi în problema
analizei, evaluării și implementării documentelor de politici educaționale.
Recomandări
1. Continuarea traseului și procesului de implementare a reformelor, dar cu o evaluare participativă și sistemică a eficienței lor pentru învățământul general din Republica Moldova.

Exemple de bune practici
În ultimii trei ani, treisprezece sisteme educaționale (țări participante la evaluările PISA) au
trecut prin reforme care au inclus şi recomandări primordial legate de dezvoltarea competențelor
la citire/lectură, cititul fiind fundamentul pentru formarea/dezvoltarea multilaterală a elevului în
toate domeniile. Cele mai importante aspecte ale acestor reforme includ: extinderea timpului
dedicat predării citirii: Finlanda, Spania şi Ungaria; citirea ca obiectiv intercultural: Belgia (comunitatea lingvistică franceză și flamandă/olandeză), Danemarca, Spania, Franţa, Austria, Marea
Britanie, Irlanda de Nord, Ţara Galilor şi Scoţia; introducerea timpurie a citirii, la nivel preșcolar:
Finlanda, Danemarca, Italia, Austria, Portugalia şi Marea Britanie (Anglia); aspecte legate de

Rezultatele evaluării PISA 2018: dimensiuni, conexiuni şi aşteptări
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2. Creșterea procentului elevilor care ating nivelul minim de competențe la citire/lectură vs.
limba și literatura română (limba de instruire).
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metodele didactice: interdependența între citire şi scriere; exerciții de fonetică de calitate superioară: Finlanda, Franţa, Austria, Marea Britanie (Anglia) şi Norvegia.
Constatare
În timp ce evaluările naționale din Republica Moldova evaluează competențe, cunoștințe și abilități în corelație cu conținuturile curriculumului național (2010), testările PISA nu se axează pe
astfel de conținuturi și programe de evaluare. Acest lucru se datorează faptului că accentul pe
conținuturile curriculare ale tuturor țărilor participante ar cere multe compromisuri și ar duce la
o evaluare îngustă, ce nu va putea servi drept ghid pentru factorii de decizie, care încearcă să
învețe din punctele forte și inovațiile sistemelor educaționale din alte țări.
Recomandare
Conceptul de alfabetizare funcțională aduce și o dimensiune practică cititului/scrisului. Acest
lucru sugerează integrarea, în programele școlare, a unor exerciții cu dimensiune practică de
literație și numerație, cum ar fi să știi să citești instrucțiunile sau componența de pe un produs,
să poți citi și înțelege un anunț etc. Prin urmare, în Curriculumul național 2019 sunt valorificate
perspectivele tendințelor internaționale ale evaluărilor PISA, și anume introducerea conceptului
alfabetizare funcțională.
Exemple de bune practici
Dacă e să luăm exemplu finlandezilor, sistemul educațional este descentralizat, ceea ce permite
profesorilor să-și adapteze programa școlară și modul de predare în funcție de preferințele și
nevoile actuale ale elevilor, spre deosebire de abordările clasice ale sistemelor de educație.
Abordarea finlandeză a educației este deja inovatoare, probabil din acest motiv mulți profesori
sunt implicați în această nouă tendință de predare: 70% dintre cadrele didactice din Helsinki
sunt implicate într-un fel sau altul în direcționarea procesului didactic spre necesitățile actuale,
pentru integrarea elevului în mediul sociocultural actual al țării.
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Supraaprecierile persistă în timp, dinamica atestă o discrepanță evidentă între rezultatele naționale și internaționale în cazul când acestea sunt comparate paralel cu rezultatele examenelor de
absolvire în clasa a IX-a. Este evident faptul că factorii de decizie, prin politicile educaționale,
încearcă să soluționeze toate problemele în care sunt lacune, dar totuși sunt carențe înrădăcinate, care mai persistă în sistemul educațional.
Rezultatele evaluării PISA în dinamică în contextul învățământului general din Republica
Moldova sunt mult mai joase decât rezultatele medii pentru țările OECD și UE. Particularitățile
de evaluare PISA, în general, pe parcursul a trei evaluări în Republica Moldova, se focalizează pe
axa gradului de pregătire a tinerilor pentru depășirea provocărilor din viitor: dacă își pot analiza,
motiva şi comunica ideile în mod eficient.
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Recomandare
Instituțiile de învățământ trebuie în continuare să urmărească obiectivul fundamental: pregătirea elevilor pentru schimbările și provocările actuale, să extrapoleze cele învățate prin aplicarea cunoștințelor acumulate în situații reale de viață atât în școală, cât și în afara acesteia
pentru depășirea provocărilor din societatea contemporană și viitor. Prin urmare, raportându-ne
la bunele practici în ceea ce privește descentralizarea pe cazul finlandez, ar fi bine de sugerat
factorilor de decizie că o anumită descentralizare, inclusiv la nivelul curriculumului școlar, ar
putea fi un instrument eficient de adresare a inegalități locale/regionale, inclusiv în sat/oraș.
Implementarea unui sistem național centralizat de evaluări „diagnostice” este un pas crucial
pentru identificarea elevilor expuși riscului de a nu reuși la învățătura. Un învățământ general
cu performanțe trebuie să pună accent pe evaluări „diagnostice” la nivel național, deoarece ele
reprezintă instrumente utile pentru identificarea elevilor expuși riscului de eșec și determinarea
cauzelor dificultăților de învățare pentru planificarea de acțiuni și remedieri adecvate. Scopul
evaluărilor „diagnostice” nu este să se dea o notă sau un calificativ, ci să se colecteze date
comparabile în timp, ceea ce ar permite monitorizarea progreselor fiecărui elev în baza unor
standarde unice, oferind un feedback cu suficiente detalii pentru a lua decizii de îmbunătățire.
Exemple de bune practici
Finlanda este renumită pentru sistemul său educațional, având o rată de alfabetizare impresionant de mare. Pe lângă faptul că se bucură de statistici impresionante în ceea ce privește
educația, Finlanda acordă o mare atenție procesului de învățare-predare-evaluare, care a trecut
printr-o importantă transformare la nivel de sistem. Finlanda nu folosește calificative pentru a
evalua sistemul educațional; în schimb, cadrele didactice se concentrează pe ceea ce au nevoie
elevii să învețe în viață, nu pe ceea ce se reflectă în rezultatele examenelor. În Finlanda sistemul
de învățământ asigură oportunități de învățare axate pe interesele elevilor și pe dezvoltarea
abilităților necesare elevilor în viața cotidiană. Din această perspectivă sunt elaborate și implementate strategii cu precădere pentru formarea gândirii critice la adolescenți.

Concepția PISA în citire/lectură cuprinde domeniul de situații în care elevii citesc, diferitele
forme în care sunt prezentate textele scrise (de exemplu, în cărți tipărite, dar, de asemenea, în
fișe, forumuri on-line și știri), precum și varietatea de moduri în care elevii abordează și utilizează
texte. Practic, o bună parte din tipurile de texte propuse la evaluare în domeniul citire/lectură
sunt actuale și legate de cotidian sub aspectul conținuturilor.
Recomandare
S-ar cere o diversificare a textelor propuse spre asimilare la disciplinele de profil și din perspectiva
tipurilor specifice de texte evaluate în PISA, formate diversificate de texte (format noncontinuu),
nu doar texte simple, ci și multimodale. De extins și categoriile de texte (de exemplu categoriile
de text public și ocupațional), texte selectate pentru a apropia elevul de situații reale din viață
sub aspecte transdisciplinare. Cu privire la textele multimodale și practica axării lor pe interesele
Rezultatele evaluării PISA 2018: dimensiuni, conexiuni şi aşteptări
privind evaluările internaţionale și naţionale ale elevilor
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elevilor, ar fi oportun să se ia în calcul și diferența acestor interese între băieți și fete, care sunt
mai importante la o vârstă timpurie (ciclul primar). Prin urmare, diferențierea textelor pe mai multe
categorii de interes ar putea fi un plus în stimularea interesului mai multor copii, inclusiv printre băieți.
Exemple de bune practici
Învățarea bazată pe fenomene (phenomenon-based learning) își are originea în mișcarea educațională finlandeză din 2016. În acest sistem educațional, elevii sunt încurajați să încheie câte
un modul în fiecare an, utilizând o abordare de învățare bazată pe fenomene. Scopul este de a
pregăti mai bine elevii pentru viața reală. Cu această abordare instructivă, elevii se angajează în
învățare care are mai mult context pentru problemele din viața reală, aplică cunoștințe și abilități
de la diferite discipline și dezvoltă abilități importante, cum ar fi comunicarea, gândirea critică etc.,
importante pentru domeniul citire/lectură.
Prin urmare, acest tip de învățare împărtășește similitudini cu proiectele bazate pe învățare,
învățarea bazată pe probleme și învățarea bazată pe anchetă. Cu toate acestea, diferența-cheie
este că învățarea bazată pe fenomene are un context global și o abordare interdisciplinară și
transdisciplinară.
Constatări
Cei mai importanți factori de impact care afectează rezultatele la citire ale elevilor sunt genul şi
istoricul mediului familial. În medie, fetele au rezultate mai bune la citire decât băieții, iar decalajul dintre fete şi băieți se adâncește pe măsură ce aceștia avansează în vârstă. Cu toate acestea,
rezultatele sondajelor internaționale sugerează că interesul pentru citit are potențialul de a echilibra diferențele dintre rezultatele la citire pe care le obțin băieții şi fetele sau elevii care provin din
medii sociale diferite. Elevii care înregistrează rezultate joase la citire/lectură la testele PISA provin
din zone rurale, sunt de sex masculin și din școli mici cu un număr mic de elevi. Elevii din zonele
urbane sau municipii au înregistrat rezultate mai mari în comparație cu cei din zonele rurale.
Recomandare
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Mediile rurale sunt puternic dezavantajate față de cel urban la capitolul calitatea instituțională
a învățământului, la nivelul pregătirii cadrelor didactice. Se cer deci investiții puternice și strategice în școlile rurale, inclusiv prin continuarea reformelor școlilor de circumscripție.
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S-ar cere o anumită suplețe în valorificarea curriculumului școlar pentru a include particularități/diferențe locale, regionale, sociale, de gen, pentru a crea o ofertă educațională sensibilă la
aceste diferențe și astfel să stimuleze interesul tuturor categoriilor de elevi. În plus, se cere o
abordare sensibilă față de diferențele sociale pentru copiii cu „moștenire culturală” mai ridicată
și cei care vin din medii în care cultura, cititul și reflecția intelectuală are valoare minimă.
Exemple de bune practici
Țările europene cu performanțe evidente la citire/lectură au înființat proiecte naționale care coordonează şi finanțează activități menite să promoveze lectura în societate, pentru angajarea părin-
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ților și elevilor în activități care implică lectura, în afara mediului de învățământ formal pe care îl
constituie şcoala. În aceeași Finlandă există programe de mare amploare, finanțate de stat, prin
care se promovează lectura, acestea luând de multe ori forma acțiunilor de alfabetizare, care se
adresează întregii populații sau, mai specific, copiilor şi tinerilor. Aceste programe de alfabetizare
sau de dezvoltare a interesului pentru citit în familiile din Finlanda oferă consiliere şi formare
pentru ca părinții să citească cu voce tare copiilor lor. Aceasta ar fi un factor enorm care ar stimula
interesul copiilor pentru lectură. Deja este demonstrat, copilul face ce au făcut și părinții, este deci
un efect tipic de „moștenire culturală” (Bourdieu). Cu toate acestea, datele provenind din cercetări
indică faptul că nu este suficient ca părinţii numai să lectureze împreună cu copiii lor. Programe
eficiente pot fi considerate acelea prin care părinții ar trebui să învețe cum să-i ajute pe copiii lor
să-și dezvolte abilități specifice de lectură prin dorința şi motivația de a citi.
Constatare
Indicatorii echității în educație, incluziunea și corectitudinea, cer ca toți elevii să aibă acces la
oportunități educaționale, care duc la rezultate de învățare reale, indiferent de genul, etnia sau
bunăstarea elevului. Datorită informației detaliate despre mediul din care provin elevii participanți, PISA poate măsura incluziunea și corectitudinea în populația de elevi. Prin urmare, aceasta
reprezintă doar o descriere parțială a incluziunii și a corectitudinii în educație – echitatea în interiorul sistemului educațional.
Recomandare
Continuarea dezvoltării unor politici de asigurare a egalității de gen în educație în Republica
Moldova reprezintă unul dintre factorii necesari pentru asigurarea dezvoltării durabile a societății și a depășirii crizelor din diferite domenii, precum și a depășirii diferențelor de rezultate în
funcție de gen. Diferențele de gen în performanța academică pentru cele trei domenii evaluate
sunt semnificative. Cel mai mare decalaj între rezultatele obținute de fete și de băieți (52 de
puncte) s-a înregistrat la domeniul citire/lectură. Prin urmare, anume acest domeniu este cel mai
afectat de diferențele de gen.

Performanța elevilor este direct legată de statutul lor social-economic. Aceeași situație se atestă
la nivel de instituție de învățământ urbană sau rurală. Se observă că instituțiile de învățământ
cu indicele statutului social-economic mai mare au și rezultate medii mai mari. În Republica
Moldova instituțiile de învățământ urbane tind să aibă indicele statutului social-economic și
rezultate medii la lectură, matematică și științe mai mari decât valorile medii pe țară, iar rezultatele medii și indicele statutului social-economic ale instituțiilor de învățământ rurale sunt adesea
mai mici decât valorile medii pe țară.
Recomandări
1. Continuarea reformei privind școlile de circumscripție.
2. Susținerea și oferirea de suport profesorilor din zona rurală.
Rezultatele evaluării PISA 2018: dimensiuni, conexiuni şi aşteptări
privind evaluările internaţionale și naţionale ale elevilor
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3. Organizarea cursurilor pentru profesori cu privire la aspecte de suport moral, informațional
al elevilor pentru sporirea încrederii în forțele proprii.
4. Analiza detaliată a programei de studii din țările cu rezultate înalte pentru identificarea particularităților care determină performanța școlară a elevilor.
5. Sporirea eficienței utilizării banilor publici învestiți în educație, astfel încât resursele disponibile să fie direcționate pentru îmbunătățirea rezultatelor învățării, inclusiv pentru investiții
în personalul didactic, procesul educațional și infrastructura instituțiilor de învățământ și de
educație.
6. Asigurarea compatibilității structurale și calitative a sistemului educațional național cu aria
europeană a educației.
7. O evaluare corectă și permanentă a tuturor elevilor în bază acelorași puncte de referință și
standarde, o identificare cât mai devreme a elevilor expuși riscului de eșec, o monitorizare
permanentă a progreselor tuturor elevilor, sprijinirea elevilor cu rezultate joase, dezvoltarea
competențelor fiecărui elev – toate acestea vor contribui la realizarea faptului că toți elevii
vor acumula competențele necesare pentru a fi cetățeni activi într-o societate modernă, care
este într-o permanentă schimbare.
8. Evaluările trebuie elaborate astfel încât acestea să nu mai evalueze doar unele dimensiuni ale
obiectivelor de învățare, ci modul în care elevii pot utiliza cunoștințe și abilități în situații și
probleme reale. Îmbinarea itemilor teoretici cu sarcini aplicative este caracteristica de bază
a evaluărilor în sistemele educaționale cu rezultate de top. În felul acesta se pot evalua două
preocupări actuale: cum asimilează elevii cunoștințele teoretice și în ce măsură ei pot aplica
în situații reale abilitățile dobândite. Astfel se asigură faptul că profesorii nu sunt concentrați doar asupra elevilor care nu reușesc la învățătură, dar sunt preocupați de susținerea și
dezvoltarea potențialului intelectual al fiecărui elev.
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9. Orientarea învățământului spre o educație pentru toţi, spre o şcoală inovativă, prietenoasă
copilului, spre valorile democrației şi ale umanizării devine fundamentală în proiectarea
dimensiunilor evaluării curriculare de perspectivă pentru Republica Moldova, prin valorificarea și evaluarea Curriculumului național 2019 și a produselor curriculare aferente. Acesta
ne-ar permite să presupunem o creștere semnificativă a rezultatelor elevilor din Republica
Moldova la evaluarea internațională PISA 2021.
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