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Summary 

Analysis of the Influence of the School and Family Environment on the 
Students’ Performance Achievement in School 

The present study has examined the relationship between the learning environment and school 

success, the influence of the student's preference for sciences, and the impact of the family 

environment on achieving school performance. The document analysis and the PISA 2015 data 

served as the main method applied to this research.  

The obtained data revealed that students from the Republic of Moldova appreciate favorably the 

school environment, mentioning that they can easily make friends and do not feel lonely at school. 

Depending on school success, students with poorer results feel themselves as strangers to a greater 

degree than those with good and very good performance. Thus, students with a lower level of 

success are less likely to support the statement that teachers have an interest in teaching each 

student, provide an extra help or give advice on how to achieve learning objectives. Compared to 

OECD average, the Moldovan students in a higher proportion found that teachers are often absent 

from classes, are very rigid with them, are not well-trained for teaching lessons, etc. At the same 

time, an unmotivated absence from lessons, students’ disrespect for teachers and intimidation of 

students by teachers, or an aggressive behavior towards other colleagues have been reported to a 

greater extent. Regarding the interest for studying sciences, the Moldovan students believe that 

experiments should be repeated to prove the correctness of findings and evidence-based 

statements.  

Due to the poor-equipped labs of schools, insufficient supply of lab materials to be used regularly in 

class, the learning process has a high degree of theorization in the Republic of Moldova.  

The present study also highlighted that students with the lowest level of skills are less secured in the 

family of origin, lacking various facilities and goods. Thus, the ESCS index influences significantly the 

school performance of the students, the socio-economically disadvantaged students having a lower 

school performance level in comparison to those advantaged.  

The author proposes a range of recommendations regarding the social and economic support for 

disadvantaged families to facilitate equal opportunities for children in education, ensuring an 

effective learning environment in class, developing an efficient mechanism for school-parents-

community partnership implementation, increasing the leadership and management capacities in 

schools from disadvantaged areas, and engaging qualified teachers in these schools. 
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Sumar 

În studiul ”Analiza influenței mediului școlar și familial asupra atingerii performanțelor școlare de către 

elevi” autorul analizează relația dintre mediul de învățare și reușita școlară, factorii care influențeaza 

interesul elevilor față pentru domeniul științe și impactul condițiilor din mediul familial asupra atingerii 

performanțelor școlare. Principalele metode aplicate în cadrul studiului au fost analiza documentară 

și analiza datelor cercetării PISA 2015.  

Datele studiului au relevat că elevii din Republica Moldova apreciază favorabil mediul școlar, 

menționând că își fac cu ușurință prieteni la școală și nu se simt singuri în cadrul instituției de 

învățământ. În funcție de reușita școlară, cei cu performanțe mai slabe se simt străini într-o măsură 

mai mare decât cei cu performanțe bune și foarte bune. Astfel, a fost stabilit că elevii cu nivel de 

reușită mai slab susțin în măsură mai mică afirmațiile că profesorul prezintă interes ca fiecare elev să 

învețe, că le acordă ajutor suplimentar și că le acordă sfaturi în ceea ce privește atingerea obiectivelor 

de învățare. Comparativ cu media țărilor OECD, elevii din Republica Moldova într-o proporție mai mare 

au constatat că profesorii absentează frecvent de la ore, sunt foarte stricți cu ei și nu sunt bine pregătiți 

pentru lecțiile din clasă. De asemenea, în măsură mai mare au fost raportate și situații de absență 

nemotivată de la lecții, de lipsă de respect al elevilor față de profesori și de intimidare a elevilor sau 

manifestări de comportament agresiv față de alți colegi. În scopul stimulării învățării științei, elevii din 

Republica Moldova consideră că în cea mai mare măsură este necesară efectuarea repetată a 

experimentelor, pentru a fi siguri de corectitudinea constatărilor și fundamentarea afirmațiilor 

științifice pe dovezi ale experimentelor.  

Din cauza asigurării nesatisfăcătoare a școlilor cu laboratoare bine echipate, dotării insuficiente a 

acestora cu materiale de laborator care se pot folosi în mod regulat la toate lecțiile, procesul de 

învățare din Republica Moldova este caracterizat de un grad înalt de teoretizare. În cadrul studiului a 

fost evidențiat faptul că elevii cu nivelul de competențe cel mai slab sunt și cel mai puțin asigurați în 

familia de origine cu diverse facilități și bunuri. Astfel, indicele ESCS influențează semnificativ 

performanțele școlare ale elevilor, cei dezavantajați socioeconomic înregistrând performanțe școlare 

mai slabe decât cei avantajați socioeconomic.  

Autorul propune o serie de recomandări ce țin de sprijinirea social-economică a familiilor defavorizate 

în vederea asigurării șanselor egale ale copiilor la educație, asigurarea aplicării unor strategii eficiente 

de învățare la clasă care să sprijine motivarea elevilor pentru învățare, facilitarea unui climat și mediu 

de învățare stimulativ și confortabil, dezvoltarea și punerea în aplicare a mecanismelor de colaborare 

școală-părinți-comunitate, sporirea capacităților de leadership și management în școlile situate în 

zonele defavorizate și atragerea profesorilor performanți în aceste școli.  
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Introducere 

Actele normative din Republica Moldova care reglementează problemele sistemului educaţional 

corespund în deplină măsură Cartei Naţiunilor Unite, Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi 

Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului. În acord cu documentele internaţionale, Constituţia 

Republicii Moldova, la Articolul 35, stipulează dreptul la învăţătură şi stabileşte modalităţile de 

asigurare a acestui drept.  

Sistemul de învățământ din Republica Moldova, deși a trecut prin mai multe reforme care au avut 

scopul de modernizare și democratizare, este obiectul a numeroase critici din partea părinților, 

elevilor, dar și a unor importanți actori sociali1. Obstacolele în asigurarea calităţii învăţământului care 

persistă de mai mult timp sunt de ordin divers: lipsa unor politici eficiente de stat pentru atragerea, 

pregătirea şi menţinerea în sistem a cadrelor didactice şi manageriale performante; utilizarea 

ineficientă a resurselor alocate; lipsa motivaţiei de a deveni și a rămâne cadru didactic; gradul scăzut 

de participare a părinţilor în educaţia propriilor copii; lipsa continuităţii în acţiunile de reformare, 

uniformizarea excesivă a conţinuturilor educaţiei etc. Depășirea obstacolelor în cauză cere atât 

utilizarea eficientă a resurselor alocate de stat învăţământului, cât și schimbări profunde de 

mentalitate2. 

Studiile anterioare PISA au evidențiat că elevii au rezultate mai bune în școlile care oferă un climat ce 

stimulează și sprijină învățarea (este subliniată îndeosebi importanța calității pregătirii cadrelor 

didactice). De asemenea, resursele economice, sociale și culturale din familia de origine pot influența 

reușita școlară a elevilor. Cu alte cuvinte, copiii care provin din familii mai educate şi au un nivel mai 

ridicat de bunăstare economică tind să aibă scoruri mai ridicate la citire, matematică și științe. La 

cercetarea PISA 2015 Republica Moldova nu a aplicat chestionarul pentru părinți, optând pentru 

pachetul minimal, ceea ce n-a permis să se afle mai multe lucruri de bază despre profilul parintilor. 

Unele întrebari despre părinti apar doar în chestionarul pentru elevi și cel pentru școli.  

Scopul prezentului studiu constă în evaluarea gradului de influență a mediului de învățare, a condițiilor 

din instituțiile de învățământ și a celor din mediul familial asupra atingerii performanțelor școlare de 

către elevi prin prisma datelor PISA 2015. 

Scopul enunțat mai sus a fost atins prin intermediul următoarelor obiective: 

 determinarea corelației dintre mediul de învățare/condițiile din instituțiile de învățământ și 

reușita școlară; 

 stabilirea legăturii dintre condițiile din mediul familial și performanțele școlare atinse de către 

elevi; 

                                                           

1 Barbăroșie A. ș.a. Studiul Educația de bază în Republica Moldova din perspectiva școlii prietenoase copilului. 

Chișinău, 2009, p. 10.  
2 Gremalschi A. Extinderea accesului la o educație de calitate: obiective ambițioase, dar greu de atins. Studiu de politici 

educaționale. Chișinău, 2016, p. 26-28. 



7 

 evaluarea atitudinilor elevilor cu privire la modul de desfășurare a procesului de instruire; 

 analiza opiniilor elevilor cu privire la influențarea preferințelor și performanțelor lor față de 

domeniul științe în Republica Moldova și unele țări europene.  

Astfel, studiul răspunde la următoarele întebări: Care este reușita școlară a elevilor socio-economic 

dezavantajați, socioeconomic avantajați și a elevilor cu statut socioeconomic mediu? Care sunt 

diferențele dintre școlile din mediul rural și urban în oferirea condițiilor adecvate de învățare a 

elevilor?  

Importanța studierii acestui subiect reiese din faptul că educaţiei îi revine un rol esențial în reducerea 

diferențelor în ceea ce privește statutul socioeconomic al elevilor, formându-le calităţi care să le 

permită ulterior integrarea armonioasă în societate în postură de adulți. 

Conceptele-cheie utilizate în cadrul acestui studiu sunt următoarele: 

Mediu școlar – analizându-se climatul psiho-relațional dintre elevi, dotarea școlilor cu laboratoare, 

materiale didactice, instrumente de lucru și asigurarea cu cadre didactice bine pregătite. Aceste 

aspecte au fost măsurate prin afirmațiile directorilor cu privire la existenţa materialelor de instruire, 

echipamente de laborator, computere, softuri şi acces la internet, materiale din dotarea bibliotecii 

etc. 

Mediu familial – urmărindu-se evidenţierea asigurării cu diverse bunuri și servicii a elevilor în familie 

care le facilitează desfășurarea activităților şcolare.  

Performanța școlară/reușita școlară – analizându-se resultatele obținute la învățare din perspectiva 

obținerii de către elevi a unui randament școlar.  

Ipoteza de pornire a fost că reuşita şcolară a elevilor este determinată de următorii factori: situaţia 

socioeconomică a familiei, statutul educațional și cultural al părinților, dotarea instituțiilor de 

învățământ cu echipamente necesare de studiu și asigurarea cu cadre didactice bine pregătite. 

Principalele metode aplicate în cadrul studiului au fost următoarele: 

 Analiza documentară, studiindu-se documentele, rapoartele, studiile referitoare la implicațiile 

mediului școlar și ale celui familial asupra reușitei școlare; 

 Analiza datelor cercetării PISA 2015 pentru Republica Moldova prin aplicarea programului 

statistic SPSS, aceasta fiind atât de tip descriptiv, prezentându-se distribuția răspunsurilor la 

diferite variabile, cât și de tip explicativ, identificându-se factorii care influențează reușita 

școlară a elevilor. 

Este necesar de subliniat că în analiza dată s-a cumulat media generală pentru cele trei domenii (citire, 

științe și matematică). Astfel, s-a stabilit pentru fiecare elev un nivel mediu de competență. Ulterior, 

elevii au fost împărțiți în trei categorii: nivelul cu competențe 0-1, nivelul cu competențe 2-3 și nivelul 

cu competențe 4-6, fiind clasificați în slabi, buni şi foarte buni.  
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Capitolul 1. Relația dintre mediul de învățare/condițiile 

din instituțiile de învățământ și reușita școlară 

Mediul de învățare, condițiile și practicile de activitate a instituțiilor de învățământ influențează direct 

performanțele elevilor. Un aspect important abordat în studiul PISA are în vedere felul în care se simt 

copiii în instituțiile de învățământ. Datele din diagrama 1 ne relevă că mai mult de două treimi din 

elevi de la toate nivelele de competențe se simt bine la școală. Acest lucru se observă prin faptul că ei 

își fac cu ușurință prieteni la școală, sunt simpatizați de colegii de școală și nu se simt singuri și străini 

în cadrul instituției de învățământ. Analizând opiniile elevilor în funcție de nivelul de competențe, s-a 

stabilit că există diferențe majore între opiniile prezentate de elevi în ceea ce privește faptul că se simt 

străini la școală. Astfel, ponderea celor care au manifestat acord și acord total a fost de 13,5% la cei 

cu nivelurile de competențe 0-1 și 5,1% la cei cu nivelurile de competențe 4-6.  

Diagrama 1. Opinii ale elevilor cu privire la felul cum se simt la școală  
(în %, totalul răspunsurilor de acord total și acord) 

 

Sursa: extras de autor din baza SPSS PISA 2015, OECD. 

Datele din Diagrama 1 relevă, de asemenea, că numărul elevilor cu nivelul de competență 4-6 care se 

simt singuri la școală este destul de mare (11,1%). În alte studii, de asemenea, s-a evidențiat acest 

fenomen al „copiilor izolaţi” care învaţă bine, se pregătesc sistematic de lecţii, îndeplinesc toate 

cerinţele cadrelor didactice. Explicația constă în faptul că în cazurile în care numărul acestor elevi este 

relativ mic, ei sunt priviţi ca „ciori albe”. Percepuţi ca fiind împotriva „colectivului”, ei sunt excluşi de 

la anumite activităţi extracurriculare, sunt consideraţi de ceilalţi colegi ca fiind egoişti, deseori asupra 

lor se exercită o anumită presiune3. 

                                                           
3 Barbăroșie A. ș.a. Studiul Educația de bază în Republica Moldova din perspectiva școlii prietenoase copilului. Chișinău, 2009, 

p. 35.  
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Îngrijorător este faptul că 71,3% din elevi au menționat că la unele lecții colegii lor nu ascultă ceea ce 

vorbește profesorul, iar 12,7% au subliniat că lucrul acesta fie se întâmplă la fiecare lecție, fie la mai 

multe. Atenția elevilor la clasă poate fi periclitată și de diferite surse de zgomot sau dezordine. În acest 

context, menționăm că doar 34% din elevii intervievați au subliniat că nu se întâmplă ca la lecțiile lor 

să fie gălăgie sau dezordine. De asemenea, doar în 39,6% din situații profesorii nu așteaptă mult timp 

ca elevii să se liniștească. În ceea ce privește felul cum lucrează la lecții, doar 9,6% din respondenți au 

susținut ideea că la fiecare lecție sau la mai multe lecții ei nu pot să lucreze eficient.  

Diagrama 2. Opinii ale elevilor cu privire la modul de desfășurare a lecțiilor 

 

Sursa: extras de autor din baza SPSS PISA 2015, OECD.  

În conformitate cu datele din Tabelul 1, elevii din mediul rural au menționat într-o proporție mai 

redusă că unii colegi nu ascultă ceea ce spune profesorul la lecție sau la mai multe lecții comparativ 

cu cei din mediul urban (10,4%). De asemenea, au menționat într-o proporție mai redusă că la fiecare 

lecție sau la mai multe lecții există zgomot și dezordine.  

Tabelul 1. Opinii ale elevilor cu privire la modul de desfășurare a lecțiilor în 
funcție de tipul de localitate (% răspunsuri cumulate la variabilele „la fiecare 

lecție” și „la mai multe lecții”) 

 
Sat sau oraș cu 
până la 3000 

locuitori 

Oraș 
3000-
15000 

Oraș 
15000-
100000 

Oraș – mai 
mult de 
100000 

Elevii nu ascultă ce spune profesorul 10,4 14,5 14,4 15,5 

Există zgomot, dezordine la lecții 7,1 12,4 7,6 11,7 

Profesorul așteaptă mult timp pentru ca elevii 
să se liniștească 

10,9 15,7 12,6 13,2 
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Sat sau oraș cu 
până la 3000 

locuitori 

Oraș 
3000-
15000 

Oraș 
15000-
100000 

Oraș – mai 
mult de 
100000 

Elevii nu pot să lucreze bine 8,9 11 9,5 10,7 

Elevii nu pot să înceapă să lucreze după o 
perioadă lungă de timp 

87 88 85,6 83,7 

Sursa: extras de autor din baza SPSS PISA 2015, OECD.  

Profesorii sunt o resursă esențială pentru învățarea științei, pregătirea profesorilor având un impact 

semnificativ asupra calității predării. Aproape două treimi din elevi (74,2%) au menționat că profesorul 

demonstrează interes pentru ca fiecare elev să obțină cunoștințe noi la fiecare lecție sau la mai multe 

lecții, iar mai mult de două treimi (81,9%) susțin că profesorul le oferă elevilor ajutor suplimentar. Mai 

puțin de jumătate (47,6%) din respondenți cred că întreaga clasă vorbește cu profesorul la fiecare 

lecție sau la mai multe lecții și discută întrebările care apar pe parcurs (49,5%). Mai mult de jumătate 

din elevii intervievați cred că profesorul le oferă un feedback cu privire la performanțele pe care le au 

(62,8%), le spune care aspecte necesită îmbunătățire în continuare (57,8%) la fiecare lecție sau la mai 

multe lecții. Aproape jumătate au subliniat că profesorii le spun cum își pot îmbunătăți performanțele 

(48,7%) și le dau sfaturi cu privire la modul de a-și atinge obiectivele (49,4%) la fiecare lecție sau la mai 

multe lecții.  

Tabelul 2. Opinii ale elevilor cu privire la atitudinea/comportamentul profesorilor 

 
La fiecare 

lecție 
La mai 

multe lecții 
La unele 

lecții 

Niciodată sau 
aproape 
niciodată 

Profesorul demonstrează interes ca fiecare 
elev să învețe 

50,7 23,5 21,7 4,1 

Profesorul oferă elevilor ajutor suplimentar 57,1 24,8 16 2,1 

Profesorul îi ajută pe elevi să învețe 62,8 23 11,9 2,2 

Profesorul continuă să predea/elevii înțeleg 60,1 21,6 15,6 2,7 

Profesorul le oferă posibilitatea elevilor de a-
și exprima ideile 

64,7 22,6 11,5 1,3 

Profesorul explică științific ideile 6,1 42,1 29 22,8 

Întreaga clasă discută cu profesorul 7,9 39,7 32,4 20 

Profesorul discută întrebările elevilor 12,6 36,9 30,2 20,3 

Profesorul demonstrează o idee 9,3 41,7 31,6 17,4 

Profesorul îmi spune că am performanțe la 
acest curs 

8,4 49,7 26,9 15 

Profesorul îmi oferă feed-back cu privire la 
punctele mele forte 

13,8 49 26,5 10,7 
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La fiecare 

lecție 
La mai 

multe lecții 
La unele 

lecții 

Niciodată sau 
aproape 
niciodată 

Profesorul îmi spune care aspecte le pot 
îmbunătăți în continuare 

14,3 43,5 29,1 13,2 

Profesorul îmi spune cum îmi pot îmbunătăți 
performanța  

9,1 39,6 34,1 17,2 

Profesorul îmi dă sfaturi cu privire la modul 
de a-mi atinge obiectivele de învățare 

10,2 39,2 31 19,6 

Sursa: extras de autor din baza SPSS PISA 2015, OECD.  

În funcție de nivelul de competențe pe care îl dețin elevii, se observă că atitudinea acestora este 

diferită. Astfel, cei cu nivel de competențe mai mic (0-1) susțin în măsură mai mică ideea că profesorul 

prezintă interes ca fiecare elev să învețe (69%) decât cei cu nivelul 4-6 (83,8%). Aceeași situație se 

constată și la întrebarea cu privire la acordarea ajutorului suplimentar de către profesor, procentele 

fiind respectiv de 78,6% și 87,8%. Interesant este că cei care au un nivel de competențe mai redus 

consideră în măsură mai mare că profesorul la fiecare lecție sau la mai multe lecții le explică științific 

ideile (59,5%) decât cei cu un nivel de competențe mai mare (23,2%). De asemenea, cei cu un nivel de 

performanțe mai redus susțin în măsură mai mică că profesorul le dă sfaturi cu privire la modul de a-

și atinge obiectivele de învățare (49,9%) față de cei cu performanțe mai înalte (nivelul 4-6 ) – 55%.  

Diagrama 3. Opinii ale elevilor cu privire la atitudinea/comportamentul 
profesorilor în funcție de nivelul de competențe (% răspunsuri la variabilele „la 

fiecare lecție” și „la mai multe lecții”) 

 

Sursa: extras de autor din baza SPSS PISA 2015, OECD. 

Elevii din Republica Moldova au afirmat într-o măsură mai mare decât media pe țările OECD că 

profesorii absentează mult de la ore (6,3%), sunt foarte stricți cu elevii (3,1%) și nu sunt bine pregătiți 
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pentru lecțiile din clasă (7,8%). Problema absenței profesorilor de la ore a fost evidențiată și în alte 

studii autohtone. În cadrul acestora se subliniază că administraţiile şcolare depun anumite eforturi 

pentru a minimaliza efectul negativ al absenţei cadrelor didactice în clasă și utilizarea eficientă a 

timpului de instruire. Pentru a nu trimite copiii acasă şi a asigura prezenţa lor la orele ce urmează, 

deseori copiilor le sunt organizate alte ocupaţii, care, evident, nu pot recupera în deplină măsură 

timpul pierdut. Cel mai des (46%), atunci când profesorul ce trebuie să predea lecţia conform orarului 

lipseşte, copiii sunt supravegheaţi de un alt profesor. Un sfert din copii declară că lecţiile sunt înlocuite. 

În unele cazuri (4%), copiii pleacă la cantină, la bar, în parc. Unii îşi cer voie de la orele ce urmează şi 

pleacă acasă, doar câţiva copii au menționat că învaţă independent tema respectivă sau se pregătesc 

pentru orele ce urmează4. 

Diagrama 4. Aprecieri ale elevilor cu privire la comportamentul profesorilor în 
cadrul procesului instructiv-educativ 

 

Sursa: OECD (2016), PISA 2015 Results (Volume I): Policies and Practices for Successful Schools, PISA, OECD Publishing, 

Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264267510-en 

Elevii din Republica Moldova au raportat într-o măsură mai mare situații de lipsă nemotivată de la 

lecții, cazuri de lipsă de respect al elevilor față de profesori și de intimidare a elevilor sau manifestare 

de comportament agresiv față de alți elevi în comparație cu țările OECD. Referitor la consumul de 

alcool sau de droguri, procentul este aproape egal printre elevii din Republica Moldova și cei din țările 

OECD. De asemenea, studiile naționale au relevat că unii elevi manifestă lipsă de respect pentru 

profesori drept urmare a deteriorării statutului social şi a imaginii cadrului didactic în societate. 

Factorul cel mai important în formarea atitudinii şi comportamentului elevilor față de profesori îl 

constituie vârsta acestora – foarte tineri sau foarte în vârstă5. Problema violenței, de asemenea, a fost 

semnalată în studii anterioare. Există şcoli în care conflictele între elevi sunt destul de frecvente, fapt 

ce perturbează procesul de studii, afectează psihologic mai mulţi elevi, iar unii copii nici nu mai doresc 

                                                           
4 Barbăroșie A. ș.a. Studiul Educația de bază în Republica Moldova din perspectiva școlii prietenoase copilului. Chișinău, 2009, 

p. 72. 
5 Barbăroșie A. ș.a. Studiul Educația de bază în Republica Moldova din perspectiva școlii prietenoase copilului. Chișinău, 2009, 

p. 34.  
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să meargă la şcoală. Destul de frecvente sunt și cazurile când copiii, fiind mai timizi, de teama celor 

„mai îndrăzneţi”, nu-şi mai exprimă public opiniile în cadrul lecţiilor6. 

Diagrama 5. Procentul elevilor care au raportat că în clasa lor se întâmplă 
comportamente deviante  

 

Sursa: OECD (2016), PISA 2015 Results (Volume I): Policies and Practices for Successful Schools, PISA, OECD Publishing, 

Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264267510-en 

Proporția cadrelor didactice din Republica Moldova care sunt angajate full-time în instituțiile de 

învățământ participante la studiu este de 73,9%, în timp ce media pentru țările OECD este de 79,5%. 

În Federația Rusă, Portugalia, Bulgaria ponderea profesorilor angajați full-time este de peste 90%. În 

cazul Republicii Moldova acest aspect poate fi explicat prin mai mulți factori, precum motivarea 

profesională, satisfacţia pentru munca depusă, gradul de remunerare, perspectivele profesionale și 

statutul social, ceea ce își pune amprenta asupra muncii de pedagog, făcându-i pe unii să nu se implice 

plenar în activitatea de pedagog. 

O altă caracteristică a educației din Republica Moldova este faptul că numărul profesorilor certificați 

de o autoritate competentă este mai mic cu 13% în comparație cu media OECD. De asemenea, mult 

mai mică este proporția profesorilor care au participat la un program de dezvoltare profesională 

desfășurat în urmă cu trei luni, fiind de 32,6%, comparativ cu media OECD, care este de 50,9% pentru 

toți profesorii. Concomitent, profesorii de științe au participat la un program de dezvoltare 

profesională în urmă cu trei luni în proporție și mai nesemnificativă, doar de 25,1%, deși este cunoscut 

faptul că calitatea cadrelor didactice depinde de formarea iniţială şi continuă a acestora.  

                                                           
6 Barbăroșie A. ș.a. Studiul Educația de bază în Republica Moldova din perspectiva școlii prietenoase copilului. Chișinău, 

2009, p. 93. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264267510-en
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Tabelul 3. Componența și calificarea profesorilor 

 
Angajat 
full-time 

Angajat 
part-time 

Sunt complet 
certificați de o 

autoritate 
competentă 

Au participat la un program de 
dezvoltare profesională în urmă cu 

trei luni 

Toți profesorii Profesorii de științe 

Moldova 73,9 26,1 71,3 32,6 25,1 

România 79,6 20,4 95,9 63,2 55,1 

Federația Rusă 94,4 5,6 88,6 28,7 30,5 

Franța 87,5 12,5 77,6 31,9 31,6 

Germania 67,9 32,1 88,4 40,1 41,3 

Italia 82,6 17,4 88 33,4 31,4 

Polonia 76 24 93,3 55,9 61,5 

Portugalia 93,4 6,6 91,5 36,5 37,1 

Spania 88,9 11,1 88,5 49,9 47,2 

Bulgaria 96,6 3,4 96,9 47,9 48,7 

OECD 79,5 20,6 84,3 50,9 51,5 

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 

Numărul de computere în școli per elev în Republica Modova este de 0,5, ceea ce este o cifră apropiată 

de cea din România, Germania, Italia, Polonia, Portugalia, Bulgaria. Ponderea computerelor conectate 

la Internet este de numai 70,8%, în timp ce media pe OECD este de 96,4%. E de emnționat că o parte 

din calculatoare au un grad înalt de uzură, jumătate din acestea fiind depăşite moral. Elevii sunt 

familiarizaţi cu TIC prin intermediul disciplinei şcolare Informatica, predată obligatoriu începând cu 

clasa a VII-a. Pe când în majoritatea a statelor-membre ale UE predarea TIC sub o formă sau alta începe 

din ciclul primar. De asemenea, din cele 1400 de cadre didactice care predau Informatica în 

învăţământul general, 50% au studii în domeniul ştiinţelor reale şi doar 36% au studii speciale în 

domeniul informaticii. Cu regret majoritatea cadrelor didactice nu participă la activităţi de formare 

continuă şi deseori nu au acces la curriculumul adaptat în domeniul informaticii, iar curriculumul 

pentru clasele VII-IX nu corespunde rigorilor europene7. 

                                                           
7 Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația-2020”, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii 

Moldova nr. 944 din 14 noiembrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 345-351, art. 1014), p. 22. 

 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264267510-en


15 

Tabelul 4. Numărul de computere per elev și procentul de computere conectate 
la Internet 

 Numărul de computere per elev 
Procentul de computere 

conectate la Internet 

Moldova 0,50 70,8 

România 0,56 96,4 

Federația Rusă 0,64 88,9 

Franța 0,81 97,7 

Germania 0,55 96,4 

Italia 0,50 95,8 

Polonia 0,46 99,3 

Portugalia 0,43 97,9 

Spania 0,74 98,8 

Bulgaria 0,58 97,8 

OECD 0,77 96,4 

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 

Totuși, Republica Moldova se evidențiază printre țările OECD printr-un număr dintre cele mai mari de 

activități extracurriculare. De exemplu, activitățile sportive, artistice, cele din domeniul TIC, 

competițiile științifice, activitățile de voluntariat depășesc media pe țările OECD.  

Diagrama 6. Activități extracurriculare oferite de școală 

 

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 
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Concluzii 

1. În baza celor analizate mai sus putem concluziona că elevii din Republica Moldova apreciază 

mediul școlar preponderent în termeni pozitivi, menționând că își fac cu ușurință prieteni la 

școală, sunt simpatizați de colegii de școală și nu se simt singuri sau străini în cadrul instituției 

de învățământ. În același timp, în funcție de reușita școlară, cei cu performanțe mai slabe se 

simt străini într-o măsură mai mare decât cei cu performanțe bune și foarte bune.  

2. Destul de mare este numărul elevilor care au subliniat că unii dintre colegii lor nu ascultă ceea 

ce spune profesorul, în cadrul lecțiilor este gălăgie/zgomot și că ei nu pot să lucreze bine. 

3. Apreciind atitudinile și comportamentul profesorilor în cadrul procesului instructiv, elevii cu 

nivel de reușită mai slab sprijină într-o măsură mai mică afirmațiile că profesorul prezintă 

interes ca fiecare elev să învețe, sunt dispuși să le acorde ajutor suplimentar, să le dea sfaturi 

cu referire la atingerea obiectivelor de învățare.  

4. Comparativ cu media pe țările OECD, elevii din Republica Moldova au constatat într-o 

proporție mai mare că profesorii absentează de la ore, sunt foarte stricți cu ei și că nu sunt 

bine pregătiți pentru lecțiile din clasă. 

5. Într-un grad mai mare decât media pe țările OECD au fost raportate și situațiile de lipsă 

nemotivată de la lecții, lipsă de respect al elevilor față de profesori și de intimidare a elevilor 

sau manifestări de comportament agresiv față de alți colegi.  

6. Proporția profesorilor din Republica Moldova angajați cu normă deplină în instituțiile de 

învățământ este mai mică decât media pe țările OECD, ceea ce este explicat prin mai mulți 

factori: motivarea profesională, satisfacţia pentru munca depusă, gradul de remunerare, 

perspectivele profesionale, statutul social etc. 

7. Proporția redusă a cadrelor didactice din Republica Moldova care au participat la un program 

de dezvoltare profesională desfășurat în urmă cu trei luni, comparativ cu media OECD, denotă 

necesitatea perfecționării mecanismului de formare continuă a cadrelor didactice și 

manageriale din instituțiile de învățământ. 

8. Studiul PISA 2015 a relevat că numărul de computere din școli per elev în Republica Modova 

este apropiat de cel din România, Germania, Italia, Polonia sau Portugalia, dar în realitate o 

parte din calculatoare sunt uzate și depășite de timp. 
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Capitolul 2. Factorii care influențează interesul elevilor 

față de domeniul științelor 

PISA 2015 definește alfabetizarea în științe ca fiind „abilitatea de a se implica în rezolvarea 

problemelor științifice și a studia idei științifice, în calitate de cetățean reflexiv”. O persoană care are 

cunoștințe științifice este capabilă să se angajeze într-un discurs argumentat pe teme științifice și 

tehnologice. Acest lucru necesită competențe pentru a explica fenomene științifice, a evalua și 

proiecta cercetări științifice, precum și a interpreta date și dovezi științifice. Performanța în știință 

necesită trei forme de cunoaștere: cunoașterea conținutului, cunoașterea procedurilor metodologice 

standarde, utilizate în domeniul științe, precum și cunoașterea motivelor și a ideilor utilizate de 

cercetători pentru a argumenta afirmațiile lor. De exemplu, explicarea fenomenelor științifice și 

tehnologice cere cunoașterea conținutului științific. Evaluarea cercetării științifice și interpretarea 

dovezilor științifice necesită, de asemenea, o înțelegere a modului în care cunoștințele științifice sunt 

constatate, precum și gradul de validitate a acestor cunoștințe. Utilizarea termenului „alfabetizare în 

științe” subliniază scopul PISA de a evalua nu numai ceea ce elevii cunosc din domeniul științe, dar și 

cum pot operaționaliza cunoștințele de care dispun și modul cum pot fi aplicate acestea în situații de 

viața reală8. 

Competența în știință se referă la capacitatea și disponibilitatea de a folosi un număr de cunoștințe și 

metodologii cu scopul de a explica lumea naturală, de a identifica întrebări și de a schița concluzii 

bazate pe dovezi9. Astfel, în programul PISA 2015 au fost formulate o serie de întrebări care ne ajută 

să înțelegem cum școala stimulează interesul elevilor pentru studierea domeniului științe. Printre 

aceste întrebări elevii din Republica Moldova au oferit cel mai înalt nivel de acord total față de 

următoarele afirmații: Este bine să încerci experimente de mai multe ori, pentru a fi sigur de 

corectitudinea constatărilor (30,9%) și Răspunsurile sunt bazate pe dovezi din mai multe experimente 

(30,6%). 

                                                           
8 Raportul Republica Moldova și Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor PISA 2015, Ministerul Educației al 

Republicii Moldova, Agenția Națională pentru Curriculum și evaluare. Chișinău, 2016, p. 32.  
9 Centrul de informare Europe Direct Iași. Educația în Uniunea Europeană. Stimularea interesului elevului pentru știință și 

tehnologie, p. 8. 
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Diagrama 7. Opiniile elevilor cu privire la factorii ce influențează interesele și 
performanța elevilor față de domeniul științe în școală 

 

 

Cumulând răspunsurile „acord total” și „acord” la afirmația o modalitate bună de a ști dacă ceva este 

adevărat este de a face un experiment, deducem că numărul respondenților din țara noastră este de 

82%, media pe țările OECD fiind de 84,4%. În Franța, Italia, Polonia, Portugalia și Spania numărul celor 

care au manifestat acord total și acord este mai mare decât cel din Republica Moldova, iar în România, 

Federația Rusă și Germania este mai mic. 
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Diagrama 8. Opiniile elevilor cu privire la factorii ce influențează interesele și 
performanța elevilor față de domeniul științe în școală din Republica Moldova și 

unele țări europene  

 

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 

La întrebarea dacă manualele din domeniul științe se schimbă des, proporția celor care au manifestat 

acord și acord total a fost de 82,7%. Paradoxal este faptul că în același timp a fost mare proporţia 

celora care au manifestat acord și acord total față de ideea că manualele/cărţile în domeniul științe se 

schimbă câteodată (74,6%). Comparativ cu alte țări, cel mai redus număr de răspunsuri de acord și 

acord total față de aceste afirmații s-a înregistrat la elevii din România și din Germania, fiind în primul 

caz de 66,1% și 70,9% și în al doilea caz de 66,7% și 65,3%. Ponderea răspunsurilor de acord total și 

acord ale elevilor din Republica Moldova la întrebarea dacă uneori oamenii de știință își schimbă ideile 

cu privire la adevărurile științifice este aproape de media OECD, fiind de 80,5% și respectiv 79,6%.  
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Tabelul 5. Opinii ale elevilor cu privire la studiul științelor în școală 

 

La toate 
lecțiile 

La mai multe 
lecții 

La unele 
lecții 

Niciodată sau 
aproape 
niciodată 

RM OECD RM OECD RM OECD RM OECD 

Elevii au oportunitatea de a explica 
ideile lor 

65,7 33,6 20,7 34,9 12 23,5 1,6 7,9 

Elevii petrec timpul în laborator și 
fac experimente practice 

5 6,2 6,1 14,7 58,6 46,3 30,3 32,8 

Elevii au nevoie de argumente cu 
privire la întrebările științifice 

20,9 9,4 29,3 20,3 44,6 40 5,3 30,4 

Elevilor li se solicită să tragă 
concluzii în baza experimentelor pe 
care le-au realizat 

27,5 13,1 27,5 28,4 38,1 39,3 6,9 19,2 

Profesorul explică modul de aplicare 
a ideilor 

34,5 22,6 27,8 36,5 31,9 30,8 5,8 19,1 

Elevii au dreptul de a proiecta 
propriile experimente 

10,9 5,7 10,8 10 41,2 26,4 37,2 57,8 

Există în clasă dezbateri cu privire la 
investigații 

11,8 8,6 19,7 17,7 49,5 36,9 19 36,9 

Profesorul explică în mod clar 
relevanța conceptelor în viața 
cotidiană 

46,4 19,3 27,2 30,6 23 34,4 3,4 15,7 

Elevilor li se cere să facă investigații 
pentru a-și testa ideile 

18,6 8,5 24,8 17,3 46,1 37,1 10,5 37,1 

Sursa: OECD (2016), PISA 2015 Results (Volume I): Policies and Practices for Successful Schools, PISA, OECD Publishing, 
Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264267510-en 

Din totalul respondenților, 13,6% au menționat că la unele lecții aproape sau niciodată nu au 

oportunitatea de a explica ideile pe care le susțin în timpul orelor. Doar 11,2% au subliniat că la toate 

lecțiile sau la mai multe lecții de științe petrec timpul în laborator și fac unele experimente practice. 

Mai mult de jumătate din elevi (55%) au susținut că profesorul le cere să tragă concluzii în baza 

experimentelor pe care le-au realizat la toate lecțiile sau la mai multe lecții. Acest aspect denotă că 

încă mulți profesori se axează pe reproducerea de conţinuturi, în detrimentul dezvoltării 

competenţelor analitice și de comunicare. 

Profesorul explică doar la unele lecții sau niciodată modul în care ideile pot fi aplicate în practică în 

concepția a 37,7% de elevi chestionați. 78,4% din intervievați au menționat că elevii au dreptul de a 

proiecta propriile experimente doar la unele lecții sau niciodată. Aproape o treime din elevi (68,5%) 

au menționat că în clasă există dezbateri cu privire la investigațiile științifice. Apreciabil este următorul 

fapt – 73,6% din elevi susțin că profesorii, la toate sau la mai multe lecții, explică în mod clar relevanța 

conceptelor în viața cotidiană, proporția fiind cu mult mai mare decât a celor din OECD (49,9%).  
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Tabelul 6. Opinii ale elevilor cu privire la studiul științelor în școală în funcție de 
tipul de localitate (% răspunsuri cumulate la variabilele „la fiecare lecție” și „la 

mai multe lecții”) 

 
Sat sau oraș cu 
până la 3000 

locuitori 

Oraș 
3000-15000 

Oraș 
15000-100000 

Oraș – mai 
mult de 100000 

Elevii au oportunitatea de a 
explica ideile lor 

87 88 85,6 83,7 

Elevii petrec timpul în 
laborator și fac 
experimente practice 

10,3 13,7 9,7 11,3 

Elevii au nevoie de 
argumente cu privire la 
întrebările științifice 

47,8 54,3 51,2 51,2 

Elevilor li se solicită să 
tragă concluzii în baza 
experimentelor pe care le-
au realizat 

52,2 58,9 55,8 58,1 

Profesorul explică modul 
de aplicare a ideilor 

57,4 65,8 66,6 58,9 

Elevii au dreptul de a 
proiecta propriile 
experimente 

23 23,2 18,2 19 

Există în clasă dezbateri cu 
privire la investigații 

28,7 36,2 32,8 33,2 

Profesorul explică în mod 
clar relevanța conceptelor 
în viața cotidiană 

74,3 74,2 74,6 71,1 

Elevilor li se cere să facă 
investigații pentru a-și 
testa ideile 

46,3 41,9 42,3 38,9 

Sursa: extras de autor din baza SPSS PISA 2015, OECD.  

La mai multe întrebări cu privire la învățarea științei în școală nu există diferențieri esențiale între elevii 

din mediul rural și urban, precum – elevii au oportunitatea de a-și explica ideile la lecții, lămurirea 

relevanței conceptelor în viața cotidiană. Elevii de la sat consideră în număr mai mic (52,2%) că lor li 

se solicită să tragă concluzii în baza experimentelor pe care le-au desfășurat la fiecare lecție sau la mai 

multe lecții, comparativ cu cei de la oraș (peste 55%). De asemenea, ei susțin în proporție mai redusă 

(28,7%) că la fiecare lecție sau la mai multe lecții există în clasă dezbateri cu privire la diverse 

investigații științifice decât cei din mediul urban. Însă lor mai mult li se cere să facă investigații pentru 

a-și testa ideile la fiecare lecție sau la mai multe lecții (46,3%).  
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Tabelul 7. Afirmații ale directorilor instituțiilor de învățământ cu privire la 
echiparea acestora (% doar răspunsuri afirmative) 

Școala este bine echipată 49,6 

Dacă am avea fonduri în plus, o bună parte ar merge pentru îmbunătățirea predării  91,9 

Școala are cei mai buni profesori 80,3 

Comparativ cu școli similare, avem un laborator bine echipat 42,9 

Materialul pentru activitățile manuale este în formă bună 72,2 

Avem suficiente materiale de laborator, care se pot folosi în mod regulat la toate 
lecțiile 

27,1 

Avem suficient personal de laborator care ajută profesorii la lecții 40,2 

Școala noastră cheltuiește bani suplimentar pentru echipament 49 

Școala are săli în care elevii își pot face temele pentru acasă 56,8 

Școala oferă personal care să ajute la îndeplinirea temelor pentru acasă 47,5 

Sursa: extras de autor din baza SPSS PISA 2015, OECD.  

Un rol important în stimularea învățării științei de către elevi îl are nivelul de dotare a școlilor cu 

laboratoare, materiale didactice și personal calificat. În conformitate cu datele din tabelul 5, s-a 

evidențiat că cele mai mari probleme se înregistrează în ceea ce privește asigurarea școlilor cu 

laboratoare bine echipate, dotarea lor cu suficiente materiale de laborator și care se pot folosi în mod 

regulat la toate lecțiile. Acest aspect denotă că în procesul de învățare în Republica Moldova se pune 

accent prioritar pe învățarea teoretică și mai puțin se pune accent pe latura practică. Mai puțin de 

jumătate (47,5%) din persoanele intervievate au menționat că școala oferă personal care ajută elevii 

la îndeplinirea temelor pentru acasă.  

Tabelul 8. Proporția de elevi care beneficiază de săli în care își pot face lecțiile și 
de personal care îi ajută la îndeplinirea temelor pentru acasă 

 
Săli în care elevii își pot 

face lecțiile 
Personal care îi ajută pe elevi la 

îndeplinirea temelor pentru acasă 

Moldova 56,1 47,3 

România 62,1 60,4 

Federația Rusă 48,6 67,9 

Franța 90,8 59,1 

Germania 70,4 48 

Italia 52,7 28 

Polonia 77,1 68,6 

Portugalia 83,2 69,5 
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Săli în care elevii își pot 

face lecțiile 
Personal care îi ajută pe elevi la 

îndeplinirea temelor pentru acasă 

Spania 68,6 35,2 

Bulgaria 37,4 27,4 

OECD 73,5 60,3 

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 

Totuși, comparativ cu media pe țările OECD, elevilor din Republica Moldova într-o proporție de 17% 

mai redusă li sunt puse la dispoziție de către instituțiile de învățământ săli în care să-și poată face 

temele pentru acasă sau să aibă în preajmă personalul care să le ajute la îndeplinirea temelor pentru 

acasă, această posibilitate fiind cu 13% mai redusă.  

Tabelul 9. Factorii care influențează procesul instructiv-educativ 

 Deloc Foarte puțin Într-o oarecare măsură Mult 

Lipsa personalului didactic 47,2 27 24,1 1,7 

Cadre didactice inadecvate sau slab 
calificate 

34,5 40,1 21,8 3,6 

Lipsa personalului-asistenților 76,1 12,7 9,5 1,7 

Personalul-asistenții este inadecvat sau 
slab calificat 

63,8 22 11,7 2,4 

Lipsa materialelor educaționale 
(manuale, echipamente IT, bibliotecă, 
materiale de laborator) 

7,5 15,2 65 12,3 

Materiale inadecvate sau de calitate 
slabă (manuale, echipamente IT, 
bibliotecă, materiale de laborator) 

9,5 23,8 56,5 10,3 

Lipsa infrastructurii fizice (clădiri, 
terenuri, încălzire, iluminat) 

34,3 32,1 26,4 7,3 

Infrastructură inadecvată sau de 
calitate slabă (clădiri, terenuri, încălzire, 
iluminat) 

26,1 37,1 30,8 6 

Sursa: extras de autor din baza SPSS PISA 2015, OECD.  

În concepția respondenților, principalul impediment care îngreunează mult și într-o oarecare măsură 

procesul de instruire este lipsa materialelor educaționale (manuale, echipamente IT, bibliotecă, 

materiale de laborator) – 77,3% și calitatea insatisfăcătoare a acestora – 66,8%. A doua categorie de 

impedimente se referă la lipsa infrastructurii (33,7%) și calitatea acesteia (36,8%). Este ştiut, însă, că 

siguranţa, protecţia şi sănătatea elevilor depind de starea clădirilor în care sunt amplasate unităţile 

şcolare şi de comodităţile pe care acestea le oferă copiilor. În țara noastră majoritatea clădirilor în care 
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sunt amplasate unităţile şcolare au fost construite până la obţinerea independenţei. Cea de a treia 

categorie de obstacole care influențează mult și într-o oarecare măsură 25,8% din respondenți este 

lipsa personalului didactic și 25,4% din respondenţi – pregătirea și calificarea cadrelor didactice. 

Diagrama 9. Factorii care influențează instruirea școlară în funcție de tipul de 
localitate (% răspunsuri cumulate la variabilele „mult” și „într-o oarecare 

măsură”) 

 

Sursa: extras de autor din baza SPSS PISA 2015, OECD.  

Datele studiului relevă că problemele legate de lipsa personalului didactic, dar și insuficienta pregătire 

a acestuia sunt mai accentuate în mediul rural și orașele mici (până la 15000 locuitori) decât în orașele 

mai mari. De asemenea, problema infrastructurii fizice și a calității acesteia, împiedică mult și într-o 

oarecare măsură procesul instructiv la sate și în orășelele mici decât în orașele mai mari (Diagrama 9). 

Unele studii din domeniu au evidențiat că tendinţele demografice negative au generat o serie de 

probleme ce ţin de asigurarea cadrelor didactice cu o sarcină deplină la specialitatea lor, în special în 

şcolile mici din mediul rural. Astfel, profesorii sunt nevoiţi să predea mai multe discipline şcolare, chiar 

şi din arii curriculare diferite, ceea ce, evident, duce la scăderea calităţii predării şi, implicit, a învăţării. 

Practic, fiecare al patrulea cadru didactic predă două discipline, dar se atestă şi cazuri când acelaşi 

profesor predă 4-5 discipline din planul de învăţământ10. 

Concluzii 

1. În scopul stimulării învățării științelor, elevii din Republica Moldova consideră că în cea mai 

mare măsură este necesară efectuarea repetată a experimentelor, pentru a fi siguri de 

                                                           
10 Paiu M. Analiza politicilor educaționale din învățământul general. Chișinău, 2014, p. 41-43. 



25 

corectitudinea constatărilor și fundamentarea afirmațiilor științifice pe dovezi ale 

experimentelor. 

2. Situația este destul de favorabilă în ceea ce privește stimularea învățării științelor de către 

profesori, în conformitate cu aprecierile elevilor. Ei consideră că în clasă există dezbateri cu 

privire la diverse investigații științifice, că profesorii explică destul de clar relevanța 

conceptelor în viața cotidiană, modul în care ideile pot fi aplicate și că lor li se solicită să facă 

concluzii în baza experimentelor pe care le-au realizat. Astfel, profesorii îi motivează pe elevi 

să ajungă la propriile concluzii şi soluţii prin intermediul reflecției.  

3. Din cauza asigurării reduse a școlilor cu laboratoare bine echipate, dotării insuficiente a 

acestora cu materiale de laborator care se pot folosi în mod regulat la toate lecțiile, procesul 

de învățare din Republica Moldova are un grad înalt de teoretizare, mai puțin accent punându-

se pe relevanţa şi aplicabilitatea practică a conţinuturilor curriculare. 

4. Principalele impedimente care îngreunează mult și într-o oarecare măsură procesul de 

instruire sunt: lipsa materialelor educaționale (manuale, echipamente IT, bibliotecă bine 

dotată, materiale de laborator) și calitatea nesatisfăcătoare a lor; lipsa infrastructurii și 

calitatea acesteia; lipsa personalului didactic și pregătirea/calificarea cadrelor didactice. 

Problemele legate de lipsa personalului didactic și pregătirea insuficientă a acestuia sunt mai 

accentuate în mediul rural și orașele mici în comparație cu orașele mai mari, dar și se impune 

și problema infrastructurii fizice și a calității acesteia.  
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Capitolul 3. Aspecte ce țin de crearea condițiilor în mediul 

familial și atingerea performanțelor școlare de către elevi 

Reușita școlară a elevilor este influențată direct și de condițiile create de familiile acestora. Veniturile 

familiei și modul în care acestea sunt investite în educație au, indiscutabil, implicații directe asupra 

performanțelor copilului.  

Unele studii care au abordat acest subiect au relevat faptul că rezultatele educaţionale ale elevilor 

sunt influenţate mai degrabă de factori familiali decât de factori şcolari. Astfel, cu cât mediul de 

provenienţă al elevului are caracteristici mai apropiate de ceea ce numim un statut privilegiat, cu atât 

şansa de a obţine rezultate bune la testele la citire, matematică şi ştiinţe de către elevi este mai mare. 

Dintre caracteristicile ce ţin de familie, cel mai important efect îl are statutul ocupaţional al părinţilor, 

urmat de efectul capitalului cultural, măsurat prin bunurile culturale deţinute în familie11. De 

asemenea, a fost constatat faptul că factorii ce ţin de mediul familial influenţează prin practicile de 

socializare atitudinile, valorile, abilităţile lingvistice, gândirea logică, aspiraţiile şi aşteptările faţă de 

educaţie ale tânărului în formare. 

În Republica Moldova ponderea cheltuielilor pentru educaţie în totalul cheltuielilor de consum ale 

populaţiei este foarte redusă, în special în mediul rural. Cu toate acestea, mai mult de două treimi din 

respondenți au menționat că în locuința în care trăiesc dânșii dispun de o serie de utilități, precum un 

birou pentru a studia, o cameră proprie sau un loc liniștit pentru a studia. Prin asigurarea elevilor cu 

asemenea utilități strict necesare, părinții le crează condiții care le facilitează pregătirea școlară.  

Datorită dezvoltării rapide a tehnologiilor informaționale, calculatorul a devenit un instrument 

indispensabil oricărui elev. Astfel, datele studiului au relevat că 80,4% din respondenți aveau un 

calculator pe care îl puteau utiliza pentru activitatea școlară. Paradoxal este că numărul celor care au 

acces la internet acasă este mai mare (84,5%) decât al celora care au computer pentru a fi utilizat în 

activitatea școlară. Accesul la internet reprezintă un instrument prin intermediul căruia elevii au acces 

la diferite surse de informații, biblioteci virtuale etc. Cu toate acestea, e bine de avut în vedere că 

excesul de tehnologie poate fi un pericol serios în dezvoltarea copiilor (expunerea la jocuri agresive).  

Tabelul 10. Asigurarea elevilor cu diverse facilități și obiecte în familia de origine 

În casa în care locuiesc elevii există următoarele 
utilități/obiecte: 

Da Nu 
Nu au răspuns/Le vine 

greu să răspundă 

Un birou pentru a studia 86,8 9,4 3,8 

Cameră proprie 77,4 20,2 2,4 

Un loc liniștit pentru a studia 86,3 10,3 3,4 

Un computer pe care îl pot utiliza pentru activitatea 
școlară 

80,4 16,8 2,8 

                                                           
11 Țoc S. Familie, școală și succes școlar în învățământul liceal românesc. În: Calitatea vieții. Nr. 3, 2016, p.189-211. 
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În casa în care locuiesc elevii există următoarele 
utilități/obiecte: 

Da Nu 
Nu au răspuns/Le vine 

greu să răspundă 

Software educațional 44,6 47,7 7,7 

Internet 84,5 12,5 3 

Literatură clasică (de exemplu, Shakespeare) 61,6 33,8 4,6 

Cărți de poezie 70,4 25,6 4 

Opere de artă, de exemplu, tablouri 53,3 42 4,7 

Cărți care ajută la pregătirea școlară 85,2 11,3 3,5 

Cărți tehnice de referință  67,8 26,7 5,5 

Un dicționar 86,7 10 3,3 

Cărți despre muzică, artă sau design 54 41,7 4,4 

Sursa: extras de autor din baza SPSS PISA 2015, OECD.  

În ceea ce privește prezența cărților în propria locuință, cei mai mulți - 86,7% - au specificat că au un 

dicționar și 85,2% au menționat că au acasă cărți care-i ajută în pregătirea școlară. Semnificativ este și 

numărul celor care la locul de trai dispun de cărți de poezie (70,4%), cărți de referință din domeniul 

tehnic (67,8%), literatură clasică (61,6%), cărți despre muzică, artă sau design (54%) și opere de artă 

(53,3%).  

În diagramă de mai jos sunt prezentate date cu privire la asigurarea elevilor cu diverse facilități și 

bunuri în familia de origine în dependență de nivelul de competențe. În conformitate cu aceasta, se 

observă că aproape la toate aspectele cei cu nivelurile de competențe 0-1 sunt cel mai puțin asigurați 

în familia de origine cu diferite servicii și obiecte, fiind urmați de cei cu nivelurile de competențe 2-3, 

după care urmează cei cu nivelurile de competențe 4-6.  
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Diagrama 10. Asigurarea elevilor cu diverse facilități și obiecte în dependență de 
nivelul de competențe (%, ponderea celor care au răspuns „da”) 

 

Sursa: extras de autor din baza SPSS PISA 2015, OECD.  

Aceeași tendință prezentată în diagrama anterioară se observă și în următoarea, în care sunt relevate 

date cu privire la cei care nu dispun acasă de diferite bunuri/utilități. Astfel, dacă la elevii cu nivelurile 

de competențe 4-6 ponderea respondenților care nu dispun acasă de un televizor este de 1,9%, atunci 

proporția celor cu nivelurile 0-1 este de 4,1%. Aproape de două ori este mai mare și categoria celora 

care nu dispun de mașină la nivelurile 0-1 comparativ cu cei de la nivelurile 4-6. Diferențe și mai mari 

se înregistrează în ceea ce privește dotarea locuinței în care trăiesc cu grup sanitar (baie sau duș), fiind 

de 32,7% la cei de la nivelurile 0-1 și 4,2% la cei de la nivelurile 4-6. Instrumente muzicale nu se 

regăsesc în aproape jumătate (45,8%) din familiile celora cu niveluri de competențe 4-6, iar la cei de 

la nivelurile 0-1 – se regăsesc aproape două treimi (71,6%). 
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Diagrama 11. Proporția elevilor care nu au acasă diferite bunuri și servicii în 
funcție de nivelurile de competențe (%) 

 

Sursa: extras de autor din baza SPSS PISA 2015, OECD.  

Indicele economic, social și cultural derivă din diverse variabile ce țin de un fundal familial, de exemplu, 

nivelul de studii al părinților, profesiile și ocupațiile părinților, numărul de achiziții în familie ce 

caracterizează nivelul material și cultural de viață, numărul de cărți și alte resurse educaționale 

disponibile acasă. Acest indice este compus prin însumarea altor 3 indici: cel al posesiunilor familiale 

(clasificat în 4 categorii: prima măsoară bunăstarea familiei, a doua include posesiunile culturale, a 

treia - bunurile materiale avute în proprietatea familiei şi ultima categorie vizează aspecte ce au fost 

considerate resurse educaţionale şi se regăsesc în familiile elevilor), indicele celui mai important statut 

al părinţilor şi indicele celui mai înalt nivel de educaţie al părinţilor12. Elevii se consideră avantajaţi din 

punct de vedere socioeconomic dacă au valoarea indicelui ESCS mai mare de 25% din valoarea acestui 

indice în țara lor. Elevii se consideră a fi dezavantajaţi socioeconomic dacă au valoarea indicelui ESCS 

mai mică de 25% din valoarea acestui indice în țară. Elevii care au valoarea indicelui ESCS în limita a 

50% din valoarea acestui indice în țară, se consideră a avea un statut socioeconomic mediu13. 

                                                           
12 Țoc S. Familie, școală și succes școlar în învățământul liceal românesc. În: Calitatea vieții. Nr. 3, 2016, p. 200-201. 
13 Raportul Republica Moldova și Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor PISA 2015, Ministerul Educației al 

Republicii Moldova, Agenția Națională pentru Curriculum și evaluare. Chișinău, 2016, p. 19.  
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Tabelul 11. Performanța elevilor la științe în funcție de statutul socioeconomic și 
cultural (ESCS) din Republica Moldova, unele țări europene și alte țări OECD 

 
Scorul la 

științe 
neajustat 

Scorul la 
științe 
ajustat 

după ESCS 

Dezavantajați 

Statut socio-
economic 

mediu (a doua 
pătrime) 

Statut socio-
economic 

mediu (a treia 
pătrime) 

Avantajați 

Moldova 428 451 392 422 431 468 

România 435 455 401 423 439 479 

Federația Rusă 487 487 458 480 499 516 

Franța 495 505 441 477 515 558 

Germania 509 511 466 503 527 569 

Italia 481 484 442 476 490 518 

Polonia 501 518 463 488 508 549 

Portugalia 501 514 459 487 504 556 

Spania 493 507 454 480 503 536 

Bulgaria 446 450 395 428 464 502 

OECD 493 494 452 481 505 540 

Sursa: OECD (2016), PISA 2015 Results (Volume I): Policies and Practices for Successful Schools, PISA, OECD Publishing, 
Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264267510-en 

Rezultatele studiului PISA 2015 denotă că indicele ESCS influențează semnificativ performanțele 

școlare ale elevilor. Astfel, dacă în cazul elevilor dezavantajați socioeconomic performanțele școlare 

au constituit 392 de puncte, atunci în cazul celor avantajați acestea au constituit 468 de puncte. 

Aceeași tendință se observă și în alte țări europene (Tabelul 11). De asemenea, datele din tabel relevă 

că în țările OECD, inclusiv în țările dezvoltate economic, indicele socioeconomic a avut o influență mai 

redusă asupra scorului performanțelor la științe. În urma ajustării scorului general la științe în funcție 

de ESCS, valoarea acestuia nu s-a modificat esențial sau deloc, de exemplu pentru Germania, Italia, 

Franța și Federația Rusă. În Republica Moldova, scorul la științe s-a modificat ca urmare a ajustării 

acestuia în dependență de ESCS, de la 428 la 451.  

Între elevii din Republica Moldova dezavantajați socioeconomic și cei avantajați socio-economic s-a 

înregistrat o diferență de 76 de puncte în ceea ce privește performanțele lor la științe și 78 de puncte 

la matematică. Referindu-ne la situația cu privire la citire, s-a constatat că diferența este și mai mare, 

fiind de 89 de puncte. În acest context, putem menționa că statutul socioeconomic al elevelui 

influențează într-o măsură mai mare performanțele la citit decât cele din domeniul științe și 

matematică. De asemenea, în urma ajustării scorului la științe după ESCS acesta s-a majorat cu 27 de 

puncte în comparație cu alte state, în care acesta nu s-a mărit deloc sau neesențial – Rusia (0), Franța 

(1), Portugalia (2), Italia (3), Germania (4) sau Bulgaria (5). 
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Tabelul 12. Performanța elevilor la citire în funcție de statutul socioeconomic și 
cultural (ESCS) din Republica Moldova, unele țări europene și țările OECD 

 
Scorul la 

citire 
neajustat 

Scorul la 
citire 

ajustat 
după ESCS 

Dezavantajați 
Statut socio-

economic mediu 
(a doua pătrime) 

Statut socio-
economic mediu 
(a treia pătrime) 

Avantajați 

Moldova 416 443 373 411 421 462 

România 434 457 390 420 441 483 

Federația 
Rusă 

495 495 465 488 508 525 

Franța 499 510 443 482 520 565 

Germania 509 513 472 506 527 564 

Italia 485 488 442 482 497 524 

Polonia 506 521 467 494 514 551 

Portugalia 498 510 458 486 502 549 

Spania 496 509 458 484 505 538 

Bulgaria 432 437 372 412 454 496 

OECD 493 494 452 481 505 538 

Sursa: OECD (2016), PISA 2015 Results (Volume I): Policies and Practices for Successful Schools, PISA, OECD Publishing, 
Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264267510-en 

O particularitate caracteristică Republicii Moldova este că diferențele în ceea ce privește 

performanțele elevilor dintre cei cu statut socioeconomic mediu din a doua pătrime și a treia pătrime 

sunt mai mici decât în alte țări. Spre exemplu, în domeniul matematicii, decalajul pentru țara noastră 

constituie 8 puncte, iar pentru alte țări europene acesta este mai mare – România (18), Federația Rusă 

(14), Franța (34), Germania (17), Italia (15), Polonia (18), Portugalia (19), Spania (23), Bulgaria (29), 

media OECD (23). Acest lucru denotă că în țara noastră între cei cu statut socioeconomic mediu din a 

doua pătrime și a treia pătrime există o serie de similitudini sau, altfel spus, ele sunt aproape omogene 

din perspectiva socioeconomică.  

Tabelul 13. Performanța elevilor la matematică în funcție de statutul 
socioeconomic și cultural (ESCS) în Republica Moldova, unele țări europene și 

OECD 

 
Scorul la 

matematică 
neajustat 

Scorul la 
matematică 

ajustat 
după ESCS 

Dezavantajați 

Statut socio-
economic 
mediu (a 

doua 
pătrime) 

Statut socio-
economic 

mediu (a treia 
pătrime) 

Avantajați 

Moldova 420 443 382 415 423 460 

România 444 467 404 431 449 493 
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Scorul la 

matematică 
neajustat 

Scorul la 
matematică 

ajustat 
după ESCS 

Dezavantajați 

Statut socio-
economic 
mediu (a 

doua 
pătrime) 

Statut socio-
economic 

mediu (a treia 
pătrime) 

Avantajați 

Federația 
Rusă 

494 495 470 490 504 519 

Franța 493 502 442 476 510 552 

Germania 506 507 467 502 519 556 

Italia 490 493 451 484 499 529 

Polonia 504 520 469 493 511 548 

Portugalia 492 505 451 476 495 548 

Spania 486 500 448 472 495 530 

Bulgaria 441 446 396 424 455 496 

OECD 490 491 451 478 501 535 

Sursa: OECD (2016), PISA 2015 Results (Volume I): Policies and Practices for Successful Schools, PISA, OECD Publishing, 
Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264267510-en 

În Republica Moldova ponderea copiilor care au repetat clasa este foarte redusă, fiind de 3%, alături 

de Finlanda (3%), Marea Britanie (2,8%), Islanda (1,1%). Totuși, în țara noastră procentul elevilor 

dezavantajați care au repetat clasa îl depășește dublu pe cel al elevilor avantajați, fiind de 4,4% și 

respectiv 2%. Aceeași tendință se regăsește și în Germania, unde, de asemenea, proporția repetenților 

dezavantajați este de două ori mai mare decât a celor avantajați. În cele mai multe țări, numărul 

elevilor dezavantajați care repetă clasa este triplu sau chiar mai mare decât al celor avantajați (vezi 

tabelul 14).  

Tabelul 14. Proporția elevilor care au repetat clasa (în %) 

 Toți elevii 
Elevii dezavantajați 

socioeconomic 
Elevii avantajați 
socioeconomic 

Moldova 3 4,4 2 

România 5,9 10,9 3,4 

Federația Rusă 1,5 2,8 1 

Franța 22,1 38,1 7,3 

Germania 18,1 24,4 12,2 

Italia 15,1 24,2 7,5 

Polonia 5,3 10,3 1,5 

Portugalia 31,2 52,2 8,7 

Spania 31,3 32,5 8,7 
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 Toți elevii 
Elevii dezavantajați 

socioeconomic 
Elevii avantajați 
socioeconomic 

Bulgaria 4,8 9 1,7 

OECD 12 18,7 6,1 

Sursa: OECD (2016), PISA 2015 Results (Volume I): Policies and Practices for Successful Schools, PISA, OECD Publishing, 
Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264267510-en 

Prezintă o îngrijorare faptul că numărul elevilor care aleg o carieră în domeniul științelor este 

considerabil mic. Elevii din Republica Moldova dezavatantajați socioeconomic au așteptări într-o 

măsură mai mică decât cei avantajați să urmeze o carieră în domeniul științelor, 11,8% contra 33%, în 

timp ce media OECD este pentru cei dezavantajați de 18,9% și pentru cei avantajați de 31,5%.  

Tabelul 15. Proporția elevilor care se așteaptă să urmeze o carieră în domeniul 
științelor 

 Dezavantajați socioeconomic Avantajați socioeconomic 

Moldova 11,8 33 

România 11,5 39,3 

Federația Rusă 21 27,3 

Franța 14,2 30,6 

Germania 10 26,1 

Italia 16,1 30,2 

Polonia 12,2 30,9 

Portugalia 19 38,8 

Spania 21 36,8 

Bulgaria 19 38,3 

OECD 18,9 31,5 

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 

Concluzii la Capitolul 3 

1. Familia, în special părinții, au un rol fundamental în influențarea rezultatelor școlare. Elevii cu 

nivelul de competențe cel mai slab sunt cel mai puțin asigurați în familia de origine cu diverse 

facilități și bunuri – un birou pentru a studia, o cameră proprie, un loc liniștit pentru a studia, 

computer, acces la internet, literatură etc. Astfel, inegalitatea socioeconomică afectează 

posibilitățile copiilor de a evolua și de a-și atinge potențialul maxim de dezvoltare.  

2. Proporția elevilor cu nivel redus de competențe și care nu dispun acasă de diferite 

bunuri/utilități (televizor, mașină, baie sau duș, instrumente muzicale, telefon mobil, 

computer) este mai mare decât a celora cu competențe medii și mari. Acest aspect scoate în 
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evidență informarea insuficientă a părinţilor cu privire la necesităţile copiilor la diferite etape 

de dezvoltare a lor, dar și neputința de a le acoperi nevoile. 

3. Indicele ESCS influențează semnificativ performanțele școlare ale elevilor, cei dezavantajați 

socioeconomic au înregistrat performanțe școlare mai reduse la fiecare din cele trei domenii 

– citire, matematică și științe. De asemenea, proporția elevilor dezavantajați socio-economic 

care au repetat clasa este dublă faţă de cea a elevilor avantajați.  

4. Reuşita şcolară depinde în mare măsură de suportul material de care beneficiază elevii și de 

statutul socioeconomic al familiei. Astfel, elevii care nu beneficiază de condiții de creștere și 

dezvoltare adecvate au o probabilitate mult mai mare de a accede cu greu spre poziţii mai 

înalte în societate.  
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Recomandări 

În 2011, în vederea asigurării șanselor egale de dezvoltare tuturor copiilor, OECD a propus strategii de 

intervenţie pentru elevii proveniţi din mediul familiilor dezavantajate, care statistic au o probabilitate 

mică de a obţine rezultate educaţionale bune, pentru a micşora diferenţele faţă de elevii care provin 

din medii familiale avantajate. Acestea se refereau la participarea elevilor la mai multe cursuri în 

domeniul ştiinţor, motivarea interesului pentru învăţare14.  

În acest context, Republica Moldova ar trebuie să promoveze, în continuare, următoarele măsuri, 

menite să contribuie la creșterea performanțelor școlare ale elevilor:  

1. Sprijinirea social-economică a familiilor defavorizate în vederea asigurării șanselor egale copiilor 

la educație: 

a) Acordarea burselor de școlarizare copiilor din familii defavorizate care frecventează regulat 

școala și înregistrează succese la învățătură;  

b) Oferirea unor facilități copiilor de vârstă şcolară care provin din familii socialmente 

vulnerabile, cum ar fi tichete de masă, tichete pentru transport etc.; 

c) Asigurarea părinților neîncadrați în câmpul muncii cu locuri de muncă; 

d) Asigurarea elevilor cu rechizite, haine, încălțăminte și diverse bunuri care să faciliteze 

integrarea școlară a acestora, din contul prestației de ajutor social, în cazul în care părinții 

beneficiază de asemenea prestație (din considerentul că nu întotdeauna ajutorul social este 

valorificat de către părinți pentru asigurarea necesităților de instruire a copiilor).  

2. Asigurarea aplicării unor strategii eficiente de învățare la clasă care să sprijine motivarea elevilor 

pentru învățare: 

a) Perfecționarea, diversificarea metodelor de predare și evaluare aplicate de către cadrele 

didactice; 

b) Amplificarea acțiunilor de instruire și formare a cadrelor didactice pe aria comunicării și 

relaționării cu elevii; 

c) Implementarea modelelor de învăţământ la distanţă, în special pentru elevii din şcolile mici și 

localitățile amplasate depărte de centrele raionale; 

d) Practicarea activităților de mentorat, în cadrul cărora cadrele didactice cu pregătire 

specială/cu experiență să ofere sprijin și consultanță profesorilor care se confruntă cu anumite 

dificultăți în procesul de predare și evaluare și să disemineze bunele practici; 

e) Elaborarea de către cadrele didactice a rapoartelor de analiză a activității fiecărui elev, în care 

să fie evidențiate aspectele pozitive și să fie propuse modalități de eliminare a lacunelor atât 

la nivel de instruire, cât și la nivel comportamental.  

                                                           
14 Țoc S. Familie, școală și succes școlar în învățământul liceal românesc. În: Calitatea vieții. Nr. 3, 2016, p. 196.  
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3. Asigurarea unui climat și mediu de învățare stimulativ și confortabil: 

a. Modernizarea și îmbunătățirea procesului educațional prin continuarea achiziționării și dotării 

școlilor cu echipamente didactice, materiale didactice, echipament de laborator, literatură 

etc.;  

b. Sporirea acţiunilor destinate îmbunătăţirii infrastructurii şcolilor, îndeosebi în mediul rural și 

orașele mici;  

c. Asigurarea unui climat de siguranţă pentru elevi şi evitarea problemelor de disciplină prin 

implementarea în şcoli a unor metode de educare şi promovare a toleranţei în cazul apariţiei 

unor situaţii de conflict; 

d. Instituirea unității de psiholog în fiecare instituție de învățământ, indiferent de statutul 

acesteia (școală primară, gimnaziu, liceu); 

e. Investigarea complexă a fenomenelor de devianță școlară (violență școlară, abandonul orelor 

etc.); 

f. Informarea copiilor în scopul recunoaşterii, prevenirii și raportării cazurilor de violență asupra 

lor; 

g. Crearea unui mediu adecvat de integrare socială a elevilor cu nevoi speciale, prin dotarea 

școlilor cu echipament necesar. 

 

4. Dezvoltarea și punerea în aplicare a mecanismelor de colaborare școală-părinți-comunitate: 

a. Amplificarea acțiunilor de instruire și formare a cadrelor didactice pe aria comunicării și 

relaționării cu părinții, promovării parentajului pozitiv; 

b. Crearea mecanismelor de implementare a educației parentale la nivel de instituție de 

învățământ și comunitate prin formarea educatorilor parentali care să abordeze în mod 

profesionist acest subiect; 

c. Consolidarea colaborării dintre instituțiile de învățământ și alți actori sociali comunitari 

esențiali – administrația publică locală, instituțiile medicale, religioase, serviciile de asistență 

socială – în scopul identificării familiilor defavorizate cu copii minori și acordării asistenței și 

intervenției necesare în funcție de situație; 

d. Implicarea mass-media în sensibilizarea părinților în ceea ce privește rolul acestora în 

susținerea copiilor și crearea condițiilor necesare în familie pentru stimularea învățării.  

5. Sporirea capacităților de leadership și management în școlile situate în zonele defavorizate și 

implicarea profesorilor performanți în aceste școli: 

a. Diversificarea și modernizarea comunicării și managementului în instituțiile de învățământ 

prin instruirea atât a managerilor, cât și a cadrelor didactice; 

b. Includerea componentei manageriale în curriculumul de formare inițială a cadrelor didactice 

în instituțiile de învățământ superior; 
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c. Atragerea și stimularea cadrelor manageriale profesioniste capabile să gestioneze eficient 

instituțiile educaționale situate în zone defavorizate prin corelarea salarizării cu performanțele 

atinse, în baza principiului meritocrației.  
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