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Summary 

Analysis of the PISA 2015 Results Obtained by Students from Schools with 
Russian-Language Teaching from the Republic of Moldova 

In recent years, throughout the world, an increased interest in participating in the OECD Program for 

International Student Assessment (PISA) has been observed that helps to identify both the 

peculiarities of the country educational policy and the position held among other PISA participating 

countries. 

The novelty of the results presented in this study involves revealing peculiarities related to students’ 

educational outcomes based on the PISA 2015, obtained in the schools of the Republic of Moldova 

with teaching in the Russian language. So, the basic factors that directly influenced the results, 

including language diversity, number of books in the home library, the use of Internet and 

educational software, school type, the level of parental education, etc.) have been defined 

accordingly.  

As a result of the undertaken study, the author developed some recommendations aimed at 

improving the educational process within the schools with teaching in the Russian language and 

increasing the quality of education in the Republic of Moldova. The developed recommendations are 

addressed to different professionals in the field of education (teachers, students, parents, school 

managers, etc.).  

According to the PISA testing, the linguistic diversity contributes to the achievement of higher 

results; therefore it is likely that all students will learn languages keeping a balance between the 

language used at home and the language of instruction at school, as well as foreign languages. At the 

same time, it is likely that teachers and parents will involve students in different extra-curricular 

activities: theatre performances, interpretation of songs both in the language of school instruction 

and in native or foreign languages. Equally important is to encourage students reading books at 

school and at home, given that in families where books are especially valued, this has a positive 

impact on the student’s achievement and a better performance in reading, mathematics, and 

science. It is also proved that in the schools with teaching in the Russian language, girls show better 

results as compared to boys and therefore teachers will focus a particular attention on boys’ 

motivation in order to prevent the discrepancies between the reading skills of boys and girls.  

The study revealed that the use of the Internet has a positive impact on students’ literacy in the 

areas of maths, reading and science, so that parents should offer access to the Internet to their 

children, but not without installing a parental control software. To this end, it is important to 

organize with parents thematic meetings on the use of the Internet for education purposes; to 

familiarize parents with educational sites (for instance, Google Earth gives a chance to travel around 

the world in real time), broadening students’ world and developing their competences in effective 

computer usage.  

The Ministry of Education should engage in finding a way for developing and financing electronic 

educational resources in addition to printed textbooks (such as virtual laboratories on physics and 

chemistry, for example) that will become accessible via Internet to students from both urban and 
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rural schools, offering equal learning opportunities for all. To this end, a close collaboration with 

local authorities and representatives of small businesses related to management of the school-

related territory, construction of sports playgrounds, etc., is highly important, as it shows that 

students from urban schools with teaching in the Russian language show higher results than those 

from rural schools, that being proved also by data referred to all Moldovan education. 

Since the educational level of parents has a significant impact on the PISA results, teachers are 

encouraged looking at each family apart in order to learn better the social and educational 

environment in which the child is growing, promoting closer relations among children and parents 

and creating better conditions for communication. Bringing together the interests of parents and 

teachers regarding the student’s personality development, creating conditions for increasing the 

students’ level of autonomy and responsibility and developing their communication skills will 

influence positively the students’ performance as well.   

The results gained through this study can be used for developing effective strategies to support 

education policies aimed at improving the quality of education in the Republic of Moldova related to 

schools with Russian as the language of teaching. The developed recommendations can help in 

identifying some effective educational practices in schools with teaching in the Russian language 

that can have a positive impact in terms of achieving higher results in the areas of reading, maths, 

and sciences, therefore these recommendations will be shared with all educational institutions in 

the country, thus improving future PISA results-based reporting. 
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Sumar 

În ultimul timp în toate țările lumii a crescut interesul de participare în Programul OECD pentru 

evaluarea internațională a elevilor PISA, ceea ce contribuie la identificarea particularităților 

propriilor politici educaționale și la determinarea poziției pe care acestea le ocupă în rândul 

celorlalte țări participante. 

Noutatea rezultatelor obținute prezentate în studiul de față rezidă în faptul că au fost identificate 

particularitățile asociate cu rezultatele la învățare ale elevilor ce studiază în școlile cu predare în 

limba rusă din Republica Moldova, care decurg din testarea PISA 2015. Astfel, au fost determinați 

principalii factori care influențează nemijlocit aceste rezultate (diversitatea lingvistică, numărul de 

cărți din bibliotecă, utilizarea Internetului şi softurilor educaționale, tipul școlii, nivelul de educație al 

părinților etc.).  

În baza studiului realizat autorul vine cu mai multe recomandări, adresate diferitor actori 

educaționali, care au drept scop îmbunătățirea procesului educațional în școlile cu predare în limba 

rusă, ceea ce va contribui la sporirea calității educației în Republica Moldova.  

Diversitatea lingvistică contribuie la obținerea unor rezultate mai mari, confirmate prin rezultatele 

PISA, de aceea recomandăm elevilor să fie deschiși studierii diferitor limbi, cu păstrarea unui 

echilibru între limba vorbită acasă și limba de instruire în școală, precum și limbi străine. În același 

timp, le recomandăm învățătorilor și părinților să-i încurajeze pe elevi să participe la diferite 

activități extrașcolare: montarea pieselor de teatru, interpretarea cântecelor atât în limba de 

instruire în școală, cât și în limba maternă sau în limbi străine. La fel de important este să fie 

promovată cultura lecturii în școală și acasă, deoarece s-a constatat că în familiile în care cartea este 

o valoare recunoscută, acest fapt se răsfrânge pozitiv asupra performanței elevilor și asupra 

rezultatelor privind alfabetizarea la citire, matematică și științe. De asemenea, studiul a constatat că 

în școlile cu predare în limba rusă fetele au rezultate mai bune decât băieții, de aceea învățătorii 

sunt încurajați să pună un accent deosebit pe motivarea băieților, pentru a diminua diferențele 

dintre deprinderile de lectură la băieți și fete.  

Rezultatele cercetării demonstrează că utilizarea Internetului are o influență pozitivă asupra 

alfabetizării la citire, matematică și științe, astfel părinții sunt încurajați să asigure accesul la Internet 

pentru copiii lor, dar cu instalarea în prealabil a unor programe de control parental. În acest scop pot 

fi organizate ședințe tematice cu părinții despre folosirea Internetului în scopuri educaționale, 

oferind informații despre site-uri educaționale cognitive și lărgind în felul acesta orizontul copiilor, 

dezvoltându-le competențele de utilizare eficientă a calculatorului. 

Ministerul Educației va examina posibilitatea de elaborare și finanțare a resurselor electronice 

educaționale ca suplimente la manualele editate (cum ar fi laboratoarele virtuale la fizică și chimie), 

care vor fi accesibile prin Internet atât elevilor din școlile urbane, cât și celor din școlile rurale, 

asigurându-se șanse egale de acces la educație. În acest scop este binevenită intensificarea 

colaborării instituțiilor de învățământ cu administrația publică locală (primării) și reprezentanții 

micului business, în vederea amenajării teritoriului școlii, construirii de terenuri sportive etc., 

deoarece s-a constatat că elevii din instituțiile școlare urbane cu predare în limba rusă înregistrează 
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performanțe mai mari decât elevii din școlile rurale, ceea ce coincide cu datele pe întregul sistem 

educațional din Republica Moldova. 

Deoarece nivelul de educație al părinților influențează considerabil rezultatele testării PISA, 

recomandăm învățătorilor să studieze fiecare familie în parte, pentru a cunoaște mai bine mediul 

socioeducațional în care se formează copilul, și să faciliteze apropierea dintre copii și părinți; să 

creeze condiții pentru comunicarea lor împreună; să diminueze discrepanțele dintre interesele 

părinților și ale pedagogilor în scopul formării personalității elevului; să creeze condiții pentru 

manifestarea inițiativei, independenței și responsabilității, dezvoltând calitățile lor de comunicare. 

Relevanța studiului constă în faptul că rezultatele acestuia pot fi utilizate la elaborarea unor strategii 

eficiente de consolidare a politicilor educaționale, îndreptate spre îmbunătățirea calității educației în 

Republica Moldova pe segmentul școlilor cu predare în limba rusă. De asemenea, sperăm că 

recomandările elaborate vor contribui la identificarea bunelor practici educaționale în școlile cu 

predare în limba rusă, în vederea influențării pozitive a performanțelor de alfabetizare la citire, 

matematică și științe, care, aduse la cunoștința tuturor instituțiilor educaționale, vor putea, în 

perspectivă, îmbunătăți rezultatele PISA pe întreaga țară. 
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1. Introducere 

În ultimul timp interesul cercetătorilor pentru domeniul educațional a crescut simțitor în toate țările 

lumii. La aceasta contribuie în mare măsură răspândirea unor studii internaționale, precum PISA, 

TIMSS, PIRLS, ICSS și altele. Rezultatele acestora sunt utilizate la luarea deciziilor în domeniul 

politicilor educaționale. Tot mai multe țări participă la aceste cercetări, în scopul identificării 

particularităților propriilor politici educaționale și a poziției pe care acestea o ocupă în rândul 

celorlalte țări participante. Sunt măsurate nu atât rezultatele nemijlocite ale testărilor, cât influența 

nivelului social și economic al școlii și elevului asupra rezultatelor testării. 

Lista țărilor care participă la Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor (PISA) este 

publicată pe site-ul oficial al Organizației pentru Colaborare și Dezvoltare Economică (OCDE)1. În 

cadrul cercetării PISA 2015 au participat 540 mii de elevi de 15 ani din 72 de țări ale lumii. 

Analiza rezultatelor studiilor internaționale precum PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS ș.a. indică poziția 

diferită a țărilor pe scala de rating din fiecare studiu. Un număr mare de lucrări este destinat 

cercetării cauzelor unui asemenea decalaj în reușita școlară. Cu toate acestea, deocamdată o 

explicație unică nu a fost identificată. Datele studiilor internaționale conțin un mare volum de 

informație nu numai despre rezultatele elevilor, dar și despre contextul social și economic al 

învățării. Astfel, în cadrul PISA sunt chestionați elevii și administrația școlilor, iar în cadrul TIMSS, în 

afară de aceștia, sunt chestionați și profesorii. 

Informația contextuală, de regulă, este investigată din perspectiva asocierii cu rezultatele testării 

elevilor, dar evaluarea unor efecte generale ale mediului asupra reușitei nu este posibilă. Aceasta 

este, în primul rând, din cauza folosirii unei metodologii diferite de cercetare, în al doilea rând, din 

cauza rezultatelor contradictorii ale acestor cercetări. Cu toate acestea, există anumite tendințe 

generale, care ar merita atenția cercetătorilor. Printre factorii asociați cu reușita academică a 

elevilor cel mai important rol îl are statutul socioeconomic și cultural al familiilor din care provin 

elevii. 

În același timp, factorii care indică asupra școlii și resurselor educaționale (de exemplu, profesorii și 

practicile de predare a acestora) arată o asociere mult mai mică cu rezultatele. Cu alte cuvinte, 

factorii care sunt asociați în cea mai mare măsură cu rezultatele elevilor se află în afara sferei de 

control al politicilor educaționale. Cu toate acestea, este important să analizăm acea parte a 

diferențelor din punctajul testărilor, care poate fi explicată prin particularitățile mediului școlar și ale 

resurselor școlare, deoarece ține de obligațiunea autorităților unui stat să ia toate măsurile necesare 

pentru îmbunătățirea calității educației. În acest sens este necesar să se facă o analiză a reușitei 

elevilor în funcție de particularitățile sociale și economice ale familiei, deoarece pentru politica 

educațională este indispensabilă înțelegerea modalităților de diminuare a inegalității sociale în 

raport cu rezultatele educaționale [9]. Pornind de la aceste considerente, credem că un interes 

deosebit îl reprezintă limba de instruire și influența acesteia asupra rezultatelor PISA. 

                                                           
1
 http://www.oecd.org/pisa/ 

http://www.oecd.org/pisa/
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Obiectul cercetării: Rezultatele obținute și performanța elevilor care studiază în școlile cu predare în 

limba rusă din Republica Moldova, desprinse din datele oferite de Programul PISA 2015. 

În procesul de lucru au fost utilizate următoarele metode ale analizei datelor: metoda descriptivă, 

analiza matematică și statistică, realizată în baza Programului analitic de statistică SPSS – statistici 

descriptive, analiza corelațională – aplicarea criteriilor Pearson și Spearman.  

Scopul cercetării: Efectuarea analizei rezultatelor oferite de PISA 2015, obținute de elevii care 

studiază în școlile cu predare în limba rusă din Republica Moldova și identificarea factorilor de bază 

care influențează asupra acestor rezultate și asupra performanței elevilor. 

Obiectivele cercetării: (1) Efectuarea analizei cercetărilor destinate studiului calității educației 

școlare în baza datelor oferite de PISA 2015; (2) Efectuarea analizei rezultatelor școlare în PISA 2015 

în școlile cu predare în limba rusă din Republica Moldova; (3) Fundamentarea, în baza metodelor 

matematice și statistice ale Programului SPSS, a corelației unui șir de factori care influențează 

procesul de învățare cu rezultatele obținute în școlile cu predare în limba rusă; (4) Oferirea unor 

recomandări pentru școlile cu predare în limba rusă, care ar conduce la o creștere a performanței 

elevilor din aceste școli, dar și la o îmbunătățire a politicilor educaționale, în general.  

Noutatea rezultatelor obținute prezentate în studiul de față constă în identificarea particularităților 

asociate cu rezultatele elevilor care studiază în școlile cu predare în limba rusă din Republica 

Moldova în baza testării PISA 2015. 

Rezultatele acestui studiu pot fi utilizate: 

 la elaborarea măsurilor de consolidare a politicilor educaționale, îndreptate spre 

îmbunătățirea calității educației în școlile cu predare în limba rusă; 

 la îmbunătățirea conținutului educației, elaborarea programelor pentru ciclul gimnazial al 

școlilor cu predare în limba rusă; 

 la identificarea bunelor practici educaționale, care există în școlile cu predare în limba rusă, 

pentru popularizarea lor în alte instituții educaționale; 

 la evaluarea calității activității educaționale în cadrul ciclului gimnazial de instruire;  

 în sistemul de formare profesională continuă a managerilor instituțiilor educaționale și a 

cadrelor didactice; 

 la desfășurarea studiului asupra rezultatelor ce țin de calitatea educației de la nivelul 

gimnazial;  

 la identificarea strategiilor eficiente pentru diminuarea inegalității rezultatelor educaționale 

din țară, prin reducerea efectului plafonului de sticlă și sprijinirea elevilor în contexte sociale 

dificile;  

 la analiza conținutului, tehnologiilor și formelor de organizare a educației gimnaziale, care 

pot contribui la îmbunătățirea calității educației în general. 
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2. Programul internațional PISA pentru evaluarea rezultatelor 
școlare ale elevilor 

Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor (PISA) a fost creat și implementat de 

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) la sfârșitul secolului XX ca studiu 

comparativ internațional, care este desfășurat periodic, având drept scop colectarea și analiza 

indicatorilor de performanță a competențelor elevilor la citire, matematică și științe.  

Studiul PISA este unul de monitorizare, care permite identificarea și compararea schimbărilor care 

au loc în diverse sisteme educaționale din diferite țări ale lumii, precum și evaluarea eficacității luării 

de decizii strategice în domeniul educațional. PISA răspunde la întrebarea: „Posedă elevii de 15 ani, 

absolvenți ai învățământului obligatoriu, cunoștințele și abilitățile de care au nevoie pentru 

funcționarea normală în societatea modernă?”. Cercetarea este realizată o dată la trei ani, începând 

cu anul 2000. Studiul din anul 2015 s-a concentrat în mod special pe alfabetizarea științei și 

identificarea tendințelor de dezvoltare a educației științelor din lume pentru ultimii ani [4]. 

Tendințele principale în dezvoltarea Programului PISA sunt prezentate în figura de mai jos. 

Figura 1. Tendințele principale în dezvoltare a PISA 

 

Sursa: http://www.men.public.lu/catalogue-publications/secondaire/etudes-internationales/pisa-
2015/150302-brochure-pisa-en.pdf 

http://www.men.public.lu/catalogue-publications/secondaire/etudes-internationales/pisa-2015/150302-brochure-pisa-en.pdf
http://www.men.public.lu/catalogue-publications/secondaire/etudes-internationales/pisa-2015/150302-brochure-pisa-en.pdf
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„În multe țări rezultatele acestui studiu sunt urmărite cu aceeași pasiune cu care este urmărită 

evoluarea echipei naționale la Jocurile Olimpice. Monitorizarea PISA a calității educației în școală se 

desfășoară pe trei direcții principale: alfabetizarea la citire/lectură, matematică şi științe.”2  

Domeniile care au fost preponderent studiate în anii 2000-2015 sunt reflectate în Tabelul 1. 

Tabelul 1. Domeniile dominante de studii supusw evaluărilor PISA 

PISA Domeniul dominant de studiu Alte domenii de studiu 

PISA 2000 Alfabetizarea la citire/ lectură Alfabetizarea matematică 
Alfabetizarea la științe 

PISA 2003 Alfabetizarea matematică Alfabetizarea la citire/ lectură 
Alfabetizarea la științe 

PISA 2006 Alfabetizarea la științe Alfabetizarea matematică 
Alfabetizarea la citire/ lectură 

PISA 2009 Alfabetizarea la citire/ lectură Alfabetizarea matematică 
Alfabetizarea la științe 

PISA 2012 Alfabetizarea matematică Alfabetizarea la citire/ lectură 
Alfabetizarea la științe 

PISA 2015 Alfabetizarea la științe Alfabetizarea matematică 
Alfabetizarea la citire/ lectură 

 

Alfabetizarea la citire/lectură este capacitatea unei persoane de a înțelege și utiliza textele scrise, a 

reflecta asupra lor și a se angaja în lectură, în scopul atingerii obiectivelor propuse, pentru lărgirea 

cunoștințelor și oportunităților, participarea la viața socială. 

Alfabetizarea la matematică este capacitatea unei persoane de a identifica și înțelege rolul pe care îl 

are matematica în lume, de a face judecăți în cunoștință de cauză, de a utiliza matematica pentru 

satisfacerea nevoilor care asigură viața unui cetățean constructiv, interesat și care știe să gândească. 

Alfabetizarea la științe reprezintă cunoștințele științifice și utilizarea acestora pentru formularea 

unor întrebări fundamentate, dobândirea unor noi cunoștințe, explicarea fenomenelor științifice; 

pentru a face concluzii pe baza datelor privind fenomenele; pentru înțelegerea particularităților de 

bază ale științei ca formă a cunoașterii umane, rolului științei și tehnologiei în schimbarea mediului 

material, intelectual și cultural; manifestarea interesului pentru înțelegerea științifică a lumii, 

caracteristică cetățeanului care gândește. 

Studiul PISA 2015 a fost axat pe alfabetizarea științifică și identificarea tendințelor de dezvoltare a 

educației științifice din lume în ultimii ani.  

                                                           
2
 http://www.oshsc3.by/nauc/pil/%D0%9D%D0%9F%D0%9A%202014.%20%D0%9F%D0%B8%D0%BB% 

D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9.docx 

http://www.oshsc3.by/nauc/pil/%D0%9D%D0%9F%D0%9A%202014.%20%D0%9F%D0%B8%D0%BB%25%20D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9.docx
http://www.oshsc3.by/nauc/pil/%D0%9D%D0%9F%D0%9A%202014.%20%D0%9F%D0%B8%D0%BB%25%20D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9.docx
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Scopul studiului PISA constă în ”evaluarea modului în care elevii din întreaga lume sunt capabili să 

efectueze unul și același test în diferite țări. Rezultatele testului împreună cu răspunsurile la 

chestionar permit studierea diferitor sisteme educaționale și urmărirea factorilor care au un impact 

asupra sistemului de educație și a celora care nu au acest impact“ [8].  

Obiectivele urmărite ale studiului PISA sunt: 

 Evaluarea alfabetizării funcționale a elevilor de 15 ani în domeniul citirii/lecturii, matematicii 

și științelor. 

 Identificarea dinamicii rezultatelor PISA. 

 Identificarea factorilor care explică diferențele în rezultate. 

Scala profesională a studiului (PISA 2015) este prezentată în Tabelul 2. 

Tabelul 2. Scala profesională pe domeniile de cercetare (punctaje) 

Nivelul Ştiințe Matematică Citire 

6 Mai mult de 707,93 puncte Mai mult de 669,3 puncte Mai mult de 698,32 puncte 

5 De la 633,33 până la 707,93 
puncte 

De la 606,99 până la 669,3 
puncte 

De la 625,61 până la 698,32 
puncte 

4 De la 558,73 până la 633,33 
puncte 

De la 544,68 până la 606,99 
puncte 

De la 552,89 până la 625,61 
puncte 

3 De la 484,14 până la 558,73 
puncte 

De la 482,38 până la 544,68 
puncte 

De la 480,18 până la 552,89 
puncte 

2 De la 409,54 până la 484,14 
puncte 

De la 420,07 până la 482,38 
puncte 

De la 407,47 până la 480,18 
puncte 

1  De la 357,77 până la 420,07 
puncte 

 

1a De la 334,94 până la 409,54 
puncte 

 De la 334,75 până la 407,47 
puncte 

1b De la 260,54 până la 334,94 
puncte 

 De la 262,04 până la 334,75 
puncte 

Sursa: http://gpseducation.oecd.org/Content/Notes/Definitions_PISA_GPS.pdf 

3. Strategia de dezvoltare a educației în Republica 
Moldova și rezultatele PISA 

Conform Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația-2020”, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova № 944 din 14 noiembrie 2014, sunt menționate 

următoarele: „Rezultatele modeste ale Republicii Moldova obținute la evaluarea internațională PISA 

reprezintă o ilustrație elocventă a simptomelor și provocărilor care vizează calitatea sistemului 

http://gpseducation.oecd.org/Content/Notes/Definitions_PISA_GPS.pdf
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educațional. Rezultatele PISA 2009+ ale elevilor moldoveni cu vârsta de 15 ani la lectură, matematică 

şi ştiințe sunt printre cele mai joase din regiune. Diferența de performanță dintre Republica Moldova 

şi vecinii săi, inclusiv din CSI, este estimată la doi ani de şcolarizare (fiecare 40 de puncte echivalează 

cu aproximativ un an de şcolarizare. Se estimează că o creştere de 50 de puncte în scorul PISA are 

drept rezultat un procent de creştere economică anuală. Scorurile țărilor participante pot fi 

vizualizate pe pagina Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică). Conform PISA, peste 

jumătate din elevii de 15 ani din Republica Moldova nu au nivelul de bază de competență în lectură 

şi matematică, necesar pentru a participa în mod eficient şi productiv la viața socioeconomică. 

Aceste rezultate arată necesitatea continuării, consolidării şi extinderii reformelor ce vizează 

dezvoltarea curriculumului, evaluarea elevilor şi a cadrelor didactice şi calitatea manualelor” [4].  

Ministerul Educației al Republicii Moldova s-a inclus în 2007 în implementarea Proiectului PISA 2009. 

Programul prevedea desfășurarea a două testări: o testare-pilot (2008 г.) și testarea de bază (2009). 

În perioada 18-21 mai 2008 a fost realizată testarea-pilot, la care au participat 1400 de elevi din 42 

de instituții de învățământ din 8 raioane (Ialoveni, Criuleni, Basarabeasca, Ungheni, Râșcani, Căușeni, 

Soroca, Dondușeni), 2 municipii (Chișinău, Bălți) și UTA Găgăuzia. Rezultatele acestei testări au 

permis formularea următoarelor concluzii: „Lipsa de competențe ale elevilor pentru rezolvarea 

testului standard internațional; lipsa capacității de a organiza timpul, deoarece mulți elevi nu au 

răspuns la un număr anumit de puncte (din insuficiență de timp sau posibil nu au dorit să răspundă); 

lipsa de înțelegere a textului, pentru că mai multe răspunsuri nu au îndeplinit condițiile solicitate de 

punct”. După testarea-pilot au început pregătirile pentru desfășurarea testării de bază, care a fost 

planificată pentru aprilie 2009, dar în decembrie 2008 ACER a recomandat OECD ca Republica 

Moldova să se alăture la Proiectul PISA 2009+ (destinat țărilor care participă pentru prima data la 

PISA), care a fost inițiat în noiembrie 2008 și care urma să se desfășoare până în decembrie 2011. În 

aceste condiții activitatea pentru testarea PISA 2009 a fost practic stopată. Cu toate acestea, în 

cadrul pregătirilor și testării-pilot au fost trasate următoarele concluzii: 

 Elevii au fost re-testați pe parcursul anului de învățământ, dar aceasta nu a fost completă din 

perspectiva oferirii informației cu privire la formarea și dobândirea de competențe flexibile; 

 Testele din cadrul ședințelor de evaluare sunt axate mai mult pe cunoștințe și conținut și mai 

puțin pe deprinderi și competențe;  

 Baza tehnică și materială a instituțiilor educaționale (multiplicarea materialelor, multimedia) 

influențează asupra calității procesului de predare-învățare-evaluare; 

 Nota medie pentru rezolvarea testelor PISA este mai mica decât cea pe care o obțin 

absolvenții gimnaziilor la examenele de capacitate; 

 Este necesar să se acorde o atenție suplimentară atât instruirii elevilor, cât și managerilor 

școlari privind organizarea și desfășurarea testării internaționale standard 3. 

„Republica Moldova participă în Programul PISA începând cu anul 2009, iar în 2015 a avut loc a doua 

participare în testarea PISA. PISA 2015 include desfășurarea testării-pilot în 2014 și a testării de bază 

în 2015. La testarea de bază PISA 2015 în Republica Moldova au participat circa 5400 (5325 de elevi 

                                                           
3
 www.lex.justice.md/UserFiles/File/2013/mo42-47md/raport_2.doc   

http://www.lex.justice.md/UserFiles/File/2013/mo42-47md/raport_2.doc
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în baza raportului OECD) de elevi din 229 de instituții educaționale de diferite tipuri (gimnazii, licee, 

școli profesionale, colegii) din toate raioanele republicii” [12]. 

Evaluarea PISA 2015 în Republica Moldova a fost organizată de Ministerul Educației și Agenția 

Națională pentru Curriculum și Evaluare [6]. 

Conform raportului „Despre starea sistemului educațional din UTA Găgăuzia” (august 2015), „în 

aprilie 2014 elevii Liceului Teoretic din Tomai, Liceul Teoretic M. Guboglo din Ceadâr-Lunga și Liceul 

Teoretic din Baurci, care au atins vârsta de 15 ani, au devenit participanții Proiectului internațional 

PISA 2015” [10]. 

În baza rezultatelor PISA 2015 „Moldova s-a situat pe locul 50, demonstrând un progres simțitor în 

comparație cu anul 2009, înregistrând 428/416/420 puncte” [3], unde 428 este nivelul alfabetizării la 

științe (rezultatul mediu pentru țările OECD – 493 puncte), 416 – nivelul alfabetizării la citire/lectură 

(rezultatul mediu pentru țările OECD – 493 puncte), 420 – nivelul alfabetizării la matematică 

(rezultatul mediu pentru țările OECD – 490 puncte) (vezi figura de mai jos). 

Figura 2. Rezultatele PISA 2015 pentru Republica Moldova 

 

 

Pentru a obține un rezultat bun la testarea PISA, importanță au o mulțime de factori – calitatea 

profesorilor, școlii, atmosfera din familie, atitudinea societății, valorile împărtășite ș.a. A fost stabilit, 

de exemplu, că utilizarea tehnologiilor informaționale conduce la atingerea unor rezultate 

educaționale calitativ noi. Conform datelor studiului internațional PISA, în aproape toate țările 

participante numărul elevilor care au atins un nivel înalt în domeniul abilităților de citire este invers 

proporțional numărului celor care nu au utilizat niciodată calculatorul în școală. Acest lucru poate fi 

ușor explicat: nivelul de computerizare al școlii influențează în mod direct alegerea strategiei 

educaționale, axate nu pe memorare și reproducere, ci pe gândirea creativă și învățarea prin 

cooperare. 
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4. Selectarea instituțiilor școlare pentru participare la 
PISA 2015 

În fiecare din țările participante au fost selectate nu mai puțin de 150 de școli. În țările în care era 

desfășurată evaluarea computerizată (CBA) cu aplicarea metodei de rezolvare colaborativă a 

problemelor (CPS) au fost testați câte 42 de elevi în fiecare din cele 150 de școli, eșantionul total 

constituind 6300 de elevi. Totodată, în țările care au defășurat CBA fără CPS sau evaluarea în 

varianta creion-hârtie (PBA) au fost testați câte 35 de elevi în fiecare din cele 150 de școli, eșantionul 

total constituind 5250 de persoane (Anexa 1). Astfel, eșantionul de elevi din Moldova corespunde 

unui număr de 5325 de elevi.  

Eșantionul participanților din Moldova este prezentat în Fig. 3. 

Figura 3. Eșantionul PISA 2015 pentru Republica Moldova 

 

 

Reprezentarea grafică a numărului de elevi din țările participante la PISA 2015 este redată în Fig. 4. 

Eșantionul PISA 2015 - Moldova 

Tipul de testare 

PBA 

Numărul 
instituțiilor 

școlare  

229  

 

Limba de testare 

Limba română 

Limba rusă 

     

1067 de persoane 

4258 de persoane 

5325 
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Figura 4. Rezultatul țărilor participante în format CBA sau PBA 

 

 

5. Analiza comparativă a rezultatelor PISA 2015 din 
Republica Moldova și din România 

În continuare sunt prezentați indicatorii pentru Republica Moldova în comparație cu tendințele 

medii și pe termen mediu ale OECD. Analiza dată cuprinde toate domeniile tematice ale programului 

PISA și oferă un rezumat real al problemelor cu care se poate confrunta țara. Indicatorii pentru 

Moldova în comparație cu tendințele medii și pe termen mediu ale OECD sunt prezentate în Fig. 5. 
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Figura 5. Indicatorii pentru Republica Moldova în comparație cu tendințele medii 
și pe termen mediu ale OECD 

 

 

Pentru a continua tematica de cercetare a studiului dat, vom apela la baza de date disponibilă on-

line a OECD http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/mda, care permite să fie luată în 

considerare starea de lucruri reale în comparație cu cea din țările vecine. Deoarece acest studiu a 

fost realizat prin colaborarea comună dintre cele două țări – Moldova și România, ne-am propus să 

examinăm în ce măsură rezultatele ambelor țări sunt apropiate şi dacă putem trage concluzii 

generale și face recomandări în baza rezultatelor obținute de elevii din cele două țări. În acest scop 

am examinat rezultatele obșinute de elevii care învață în școlile cu instruire în limba rusă din 

Republica Moldova și cei din școlile cu limba de instruire în limba maghiară din România. Analiza 

comparativă detaliată a rezultatelor PISA 2015 pentru Republica Moldova și România este 

prezentată în Anexa 2. 

5.1. Cadrul legal privind limba de instruire în Republica Moldova 

Conform Codului Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014, Articolul 10 găsim 

următoarea specificare despre limba de predare:  

(1) „În sistemul educațional, procesul de învățare se desfăşoară în limba română şi, în limita 

posibilităților sistemului educațional, în una din limbile de circulație internațională sau, în condițiile 

alin. (2), în limbile minorităților naționale. 

(2) În ariile locuite tradițional sau în număr substanțial de persoane aparținând minorităților 

naționale, dacă există o cerere suficientă, statul asigură, în limita posibilităților sistemului 

educațional, ca persoanele aparținând acestor minorități să beneficieze de condiții corespunzătoare 

de a învăța limba lor minoritară ori de a primi o educație în această limbă la nivelul învățământului 

obligatoriu. 

http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/mda
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Comunicarea în limba maternă reprezintă abilitatea de a exprima și de a înțelege concepte, gânduri, 

sentimente, fapte și opinii în formă orală și scrisă (ascultare, vorbire, citire și scriere) și de a 

interacționa lingvistic, la un nivel adecvat și creativ, într-o diversitate de contexte sociale și 

culturale”[4].  

În Republica Moldova există școli cu instruire în limba de stat și sunt, de asemenea, școli cu limba 

rusă de instruire, în care elevii învață limba lor maternă (ucraineana, găgăuza, bulgara ș.a.). 

5.2. Direcțiile recomandate de cercetare privind limba de predare și 
limba de comunicare în baza rezultatelor PISA 2015 

În testele PISA datele despre familie sunt constituite în baza întrebărilor care se referă la diferite 

categorii, de exemplu: 

I. Apartenența etnică: 

 Prin intermediul testului pot fi identificate diferite grupuri ale minorităților etnice și, de 

asemenea, țara de origine a elevului, țara de origine a mamei și țara de origine a tatălui. 

 Rapoartele PISA sunt axate în general pe elevii care au emigrat în altă țară și a căror origine 

etnică este diferită de cea a majorității elevilor. În astfel de rapoarte sunt investigate 

următoarele aspecte: 

 egalitatea șanselor; 

 integrarea elevilor, inclusiv integrarea socială; 

 factorii care determină succesul grupului educațional al imigranților în cadrul sistemului 

educațional general (limba majorității). 

 Numeroase rapoarte OECD și literatura științifică consacrată problemelor de cercetare 

privind originea etnică a participanților la PISA.  

 Variabilele în baza de date PISA 2015 sunt identificate după cum urmează: 

 COBN_S (Country of Birth National Categories_Self) – Țara de origine a elevului. 

 COBN_M (Country of Birth National Categories_Mother) – Țara de origine a mamei.  

 COBN_F (Country of Birth National Categories _Father) – Țara de origine a tatălui. 

Aducem un exemplu de întrebare din PISA 2015 ce se referă la locul de naștere (Fig. 6): În ce țară te-

ai născut tu și părinții tăi? 
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Figura 6. Întrebare referitoare la locul de naștere 

 

 

În Republica Moldova majoritatea elevilor, conform datelor PISA 2015, s-au născut în Moldova (5126 

de elevi din 5245), ceea ce reprezintă 97, 73% (Tabelul 3). 

Tabelul 3. Țara – locul de naștere a elevului 

Țara – locul de naștere al 
elevului Frecvență Procente 

Armenia 1 0,02% 

Bulgaria 1 0,02% 

Belarus 2 0,04% 

Georgia 1 0,02% 

Kazahstan 1 0,02% 

Republica Moldova 5126 97,73% 

România 17 0,32% 

Federația Rusă 45 0,86% 

Turcia 1 0,02% 

Ucraina 32 0,61% 

Uzbekistan 1 0,02% 

Altă țara (MDA) 17 0,32% 

Total 5245 100,00% 

 

Exemplu de întrebare care se referă la elevii născuți într-o altă țară (Fig. 7): Câți ani aveați când ați 

venit aici <în țara de testare>? 
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Figura 7. Întrebarea despre vârsta elevului în momentul sosirii acestuia în țara de 
testare 

 

 

Exemplu de întrebare despre limba de comunicare în familie (Fig. 8): Ce limbă vorbiți acasă cel mai 

mult? 

Figura 8. Întrebarea despre limba de comunicare în familie 

 

 

II. Limba de testare și limba de instruire 

În acest caz, conform rezultatelor testării, pot fi trase concluzii în baza datelor obținute pe 

următoarele direcții: 
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 date despre familia elevului; 

 țara unde s-a născut elevul, inclusiv părinții. 

Programul PISA 2015 face diferență între următoarele grupuri de elevi:  

 Elevii care nu sunt de origine străină: elevii care s-au născut în țara de testare și părinții care 

s-au născut în aceeași țară. 

 Emigranții din a doua generație (elevul născut în țara de testare, iar unul dintre părinți 

născut peste hotare). 

 Emigranții din prima generație (elevii născuți peste hotare).  

Unul dintre studiile reprezentative privind importanța nivelului de educație al elevilor-emigranți a 

fost realizat în 2015 de cercetătorii Maria A. Cattaneo și Stefan C. Wolter și publicat în revista IZA 

Journal of Development and Migration [1]. 

III. Limba de comunicare în familie și limba în care se desfășoară testarea 

Această direcție prezintă interes prin aceea că studiază modul în care elevii depășesc barierele 

lingvistice, felul în care are loc integrarea socială și culturală a acestora, cum influențează limba în 

care se desfășoară comunicarea în familie asupra rezultatelor alfabetizării la citire, matematică și 

științe.  

IV. Apartenența la o minoritate etnolingvistică 

Sunt examinate cazurile în care elevii: 

 Sunt o minoritate etnolingvistică (limba de comunicare în familie se deosebește de limba 

majorității). Analiza diferențelor privind limba de comunicare în familie în baza de date PISA 

2015 poate fi realizată prin variabila (LANGN). 

 Sistemul educațional al țării prevede instruirea în mai multe limbi (de exemplu, în Moldova). 

Analiza diferențelor în baza limbii de testare în baza de date PISA 2015 poate fi realizată prin 

variabila (LANGTEST). 

Este cunoscut faptul că există puține analize sistematice pe această direcție. Cu toate acestea, există 

studii efectuate în Finlanda, unde limba de comunicare este, în afară de cea finlandeză, limba 

suedeză, iar limbile de testare sunt finlandeza și suedeza (Таbelul 4). În România este o situație 

asemănătoare – limbile de testare sunt româna și maghiara. Cercetătorul Papp Z. Attila [30] 

(Academia de Științe a Ungariei, Institutul de Cercetare a Problemelor Minorităților) studiază 

indicatorii de performanță a elevilor care reprezintă minoritățile naționale (ungurii) în România, 

Serbia și Slovacia. Un alt cercetător, McConney [31], a realizat în 2011 un studiu privind minoritățile 

naționale în rândul elevilor. Alți cercetători, precum Orhan Agirdag și Gudrun Vanlaar [14], au 

realizat un studiu în 2016 despre influența limbii de instruire și testare asupra rezultatelor PISA. 
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Tabelul 4. Țările din Europa cu două și mai multe limbi de testare (PISA 2012) 

Țara 
Limba de 
testare 

N 
Weighted 

N 
% 

% 
SE 

Valoarea 
medie 

matematică 

Valoarea 
medie 

SE 

Belgia Germană 577 625 0,6 0,02 519 2,73 

 Olandeză 4286 58271 59,9 0,88 543 3,24 

 Franceză 2290 38329 39,4 0,88 507 3,14 

Elveția Germană 4864 43537 73,9 1,18 547 3,65 

 Italiană 326 2493 4,2 0,18 545 14,81 

 Franceză 3055 12903 21,9 1,17 551 4,18 

Spania Spaniolă 19094 265919 80,6 0,67 489 1,72 

 Catalană 2046 51725 15,7 0,50 503 4,08 

 Bască 1123 3699 1,1 0,09 522 3,24 

 Valenciană 94 8445 2,6 0,51 467 13,21 

Estonia Estoniană 3578 8758 83,8 0,60 529 1,96 

 Rusă 715 1696 16,2 0,60 498 6,13 

Finlanda Finlandeză 5937 53510 93,6 0,15 523 1,99 

 Suedeză 1469 3647 6,4 0,15 522 2,16 

Regatul Unit Engleză 10944 580717 99,3 0,13 498 3,05 

 Scoțiană 411 3863 0,7 0,13 476 5,03 

Irlanda Engleză 4353 46836 98,6 0,73 502 2,33 

 Irlandeză 69 656 1,4 0,73 521 7,99 

Italia Germană 1495 3915 0,8 0,02 516 2,45 

 Italiană 26699 465839 99,1 0,07 490 2,07 

 Slovenă 57 491 0,1 0,06 526 8,04 

Kazahstan Kazahă 2811 106082 61,4 1,89 416 3,38 

 Rusă 2085 66829 38,6 1,89 460 4,45 

Lituania Poloneză 180 1539 4,8 1,07 451 13,50 

 Lituaniană 4098 29096 91,3 1,52 482 3,07 

 Rusă 180 1250 3,9 1,08 472 9,15 

Sursa: Attila Papp Z. Hidden ethnic inequalities. A possible global educational exploration using PISA. 
ETHNICITY – Ethnic Identities and National State, 1(10),  2014, pp. 4-40. 

http://real.mtak.hu/36939/7/1_PZA_pza_ethinicity_2014_10.pdf. 

În opinia autorilor Orhan Agirdag și Gudrun Vanlaar, „Folosirea limbii ca atare nu este o cauză a 

eșecului școlar: elevii care vorbesc în limba minorității cu părinții lor nu înregistrează rezultate mai 

mici. În unele țări, cei care comunică în familie într-o limbă minoritară (de obicei, cu părinții) au 

http://real.mtak.hu/36939/7/1_PZA_pza_ethinicity_2014_10.pdf
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performanțe pozitive la citire și matematică. În același timp, elevii care comunică în limba din mediul 

școlar sunt la fel într-o corelație bună cu citirea și matematica” [14]. 

Relația dintre limbă și performanța academică reprezintă ceva mult mai complex decât ceea ce a fost 

conceptualizat în studiile anterioare PISA. Cercetătorii ar trebui să iasă din cadrul abordării 

dihotomice, pentru a înțelege mai bine modalitatea de utilizare a limbii. Diversitatea lingvistică 

poate funcționa în mod eficient, cel puțin atunci când va fi asigurat un bun echilibru între orientarea 

spre limbile minorităților și limba de instruire în școală. În Kazahstan, de exemplu, la studierea 

diferențelor lingvistice în școlile cu predare în limba kazahă, s-a constatat că „diferența dintre 

performanța academică la citire a elevilor de la același nivel din școlile cu predare în limba rusă și în 

limba kazahă corespunde unui an și jumătate, iar la matematică – unui an de școlarizare în favoarea 

primelor” [16]. 

Cercetările privind comunicarea în familie în care este vorbită limba kazahă au oferit următorul 

rezultat: „Performanța elevilor în familiile în care comunicarea are loc în limba rusă este mai mare cu 

un an de instruire la citire și aproape 1,5 ani la matematică” [16]. 

5.3. Rezultatele cercetării în baza datelor pisa 2015 privind limba de 
instruire și limba de comunicare în familie cu referire la Republica 

Moldova 

În Republica Moldova pot fi evidențiate următoarele categorii de elevi: 

 elevi ai căror limbă maternă este româna; 

 elevi ai căror limbă maternă este rusa;  

 alte grupuri etnolingvistice de elevi, mai mult sau mai puțin rusificate; 

 elevi conform limbii de instruire în școală - româna sau rusa.  

În baza utilizării limbii de comunicare în familie, pot fi identificate câteva categorii de elevi (Таbelul 

5). 

Tabelul 5. Elevi din Republica Moldova după limba vorbită în familie și limba de 
testare PISA 2015 

Limba folosită în familie 
Limba de testare 

Româna, % Rusa, % 

Româna (N=3942) 98,8 1,2 

Bulgara (N=33) 6,1 93,9 

Rusa (N=889) 18,9 81,1 

Ucraineana (N=67) 11,9 88,1 

Găgăuza (N=133) 0 100 

Altă limbă (N=19) 57,9 42,1 

Total 80,5 19,5 
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Datele statistice obținute prin Programul SPSS, prin aplicarea variabilei (LANGTEST) – limba de 

testare, sunt prezentate în Fig. 9. 

Figura 9. Rezultatele raportate la limba în care a fost efectuată testarea PISA 
2015 în Moldova 

 

 

În Fig. 10 datele sunt prezentate în formă de diagramă, ce demonstrează că majoritatea elevilor 

(82,1%) au realizat testul PISA 2015 în limba română. 

Figura 10. Elevi din Republica Moldova după limba de testare PISA 2015 
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Română 

Rusă 
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Conform studiului semnat de Topală A. ș.a. [13], elaborat în 2015 de Ministerul Educației al 

Republicii Moldova în cadrul proiectului „Reforma Educației în Moldova”, elevii claselor a IX-a – a X-a 

pot fi repartizați, conform limbii de comunicare în familie, după cum urmează: limba română – 

22440 de elevi (76,9%); limba rusă – 4881 de elevi (16,7%); limba ucraineană – 617 elevi (2,1%); 

limba găgăuză – 829 de elevi (2,8%); limba bulgară – 275 de elevi (0,9%); altă limbă – 120 de elevi 

(0,4%) (Таbelul 6, Fig. 11). 

Tabelul 6. Absolvenți ai claselor a IX-a după limba de comunicare în familie 

Limba folosită în familie 
Numărul de 

elevi 
Procentul de elevi 

Româna 22440 76,9% 

Bulgara 275 0,9% 

Rusa 4881 16,7% 

Ucraineana 617 2,1% 

Găgăuza  829 2,8% 

Altă limbă  120 0,4% 

În total 29162 100% 

Figura 11. Distribuția absolvenților claselor a IX-a în funcție de limba de 
comunicare în familie 
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La analiza datelor din cele două tabele este necesar să se țină cont de următorii factori: 

 nu toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova cu predare în limba rusă au fost 

incluse în PISA 2015, deoarece „pentru fiecare țară, organizatorii evaluării internaționale 

selectează în mod aleatoriu din lista întreagă de instituții (ale căror elevi au dreptul să 

participe la testarea PISA) un șir de școli, pentru a asigura reprezentativitatea acestora în 

baza a câtorva criterii (de exemplu, tipul instituției - rurală sau urbană, cu un număr mai 

mare sau mai mic de elevi, care au o anumită pregătire, limba de predare etc.) [6]; 

 există familii în care sunt folosite două limbi de comunicare, de exemplu, în localitatea 

Chirsova: părinții comunică cu copiii lor fie în rusă și bulgară, fie în rusă și găgăuză; 

 limba de comunicare utilizată în familie nu întotdeauna corespunde cu limba maternă;  

 există elevi de etnie găgăuză sau bulgară, care nu vorbesc în limba lor maternă în familie, 

limba lor de comunicare fiind rusa sau o altă limbă.  

Astfel, „în cazul UTA Găgăuzia, în limba rusă comunică de obicei (de cele mai multe ori) apr. 48,4% 

din familii, în limba găgăuză – 44,9% din familii. O situație similară există și în cazul limbilor în care 

locuitorii raionului Taraclia și ai UTA Găgăuzia preferă să urmărească, să asculte sau să citească 

informația oferită de mass-media. În felul acesta, în raionul Taraclia partea celor care preferă să 

urmărească emisiunile TV în limba română constituie 1,8%, iar în UTA Găgăuzia –2,4%. În ceea ce 

privește radioul, ascultătorii care preferă emisiunile în limba română constituie mai puțin de 1,7% în 

raionul Taraclia și până la 0,4% în UTA Găgăuzia. Aceleași cifre nesemnificative sub aspect statistic se 

referă la ziare și Internet. În general, preferințele lingvistice ale respondenților în teritoriile 

administrative unde s-a desfășurat cercetarea nu sunt în favoarea limbii de stat, dar nici în favoarea 

limbilor minorităților, bulgară sau găgăuză. Aproximativ 90% dintre respondenți preferă să 

urmărească, să asculte și să citească materialele mass-media în limba rusă” [2, p. 23]. 

Totuși, analiza situației din ultimii ani arată că tot mai mulți părinți doresc să-și dea copiii la o școală 

cu limba română de instruire. La aceasta au contribuit un șir de proiecte, unul dintre care este cel 

implementat de ANTEM „Programul de învățare simultană a limbilor română şi găgăuză”, care a fost 

lansat în iulie 20154 și realizat în instituțiile preșcolare cu scopul învățării simultane a limbilor 

româna şi găgăuza în grădinițe. De aceea credem că datele din tabel referitoare la elevii ai căror 

limbă maternă este cea găgăuză ar putea suferi schimbări la următoarea testare PISA. 

Conform informației din studiul cercetătorului A. Gremalschi [2], la întrebarea: „În ce limbă ați dori 

să învețe copiii/nepoții dumneavoastră?”, în UTA Găgăuzia […] 80,1% de respondenți au preferat 

limba rusă, 10,2% – limba română și doar 7,3% – instruirea în limba găgăuză. 

                                                           
4
 http://www.antem.org/antem-a-lansat-un-program-de-invatare-simultana-a-limbilor-romana-si-gagauza/ 

http://www.antem.org/antem-a-lansat-un-program-de-invatare-simultana-a-limbilor-romana-si-gagauza/
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Figura 12. Reaprtizarea răspunsurilor la întrebarea: „În ce limbă ați dori să învețe 
copiii / nepoții dumneavoastră?”  

  

Sursă: Gradul de integrare în societatea moldovenească a locuitorilor din raionul Taraclia și UTA Găgăuzia. Studiu sociologic 
al Institutului de Politici Publice, 2016 

 

Rezultatele obținute de autor drept urmare a prelucrării acestora prin intermediul Programului SPSS 

sunt prezentate în Fig. 13. 

Figura 13. Rezultatele valorilor medii de competență în funcție de limba de 
predare 
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O reprezentare grafică a rezultatelor obținute în Fig. 13 poate fi urmărită în diagrama din Fig. 14, 

ceea ce permite o înțelegere mai clară a acestora. 

Figura 14. Valorile medii de competență ale elevilor în funcție de limba de 
instruire 

 

Sursă: Calculele autoarei în baza datelor OECD PISA 2015 

Din acest tabel putem deduce că elevii care au completat testul în limba rusă au demonstrat 

rezultate mai mari privind alfabetizarea la citire, matematică și științe (Fig. 14).  

În baza datelor PISA 2015 a fost elaborat cu ajutorul Programului SPSS și Tabelul 7, în care sunt 

prezentate valorile medii ale competențelor elevilor în funcție de limba de instruire și limba de 

comunicare în familie.  

Tabelul 7. Valorile medii ale competențelor elevilor în funcție de limba de 
instruire și limba de comunicare în familie 

Limba de 
chestionare/ 

evaluare 

Limba de comunicare  
în familie 

Matematică Ştiințe Citire 

Română Română Valoarea medie 416,3936 423,5450 411,3086 

N 3941 3941 3941 

Deviere standard 80,80248 80,01167 88,78260 

Bulgară Valoarea medie 396,9320 430,0002 383,8471 

N 3 3 3 

416 
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Limba de 
chestionare/ 

evaluare 

Limba de comunicare  
în familie 

Matematică Ştiințe Citire 

Deviere standard 104,82767 119,26365 118,86864 

Rusă Valoarea medie 438,9228 444,9045 442,0263 

N 250 250 250 

Deviere standard 73,83783 75,98582 85,78322 

Ucraineană Valoarea medie 425,5690 433,5296 439,5397 

N 32 32 32 

Deviere standard 71,37725 75,07905 89,12513 

O altă limbă 
(MDA) 

Valoarea medie 390,4236 396,6498 394,5304 

N 12 12 12 

Deviere standard 59,27193 49,30583 72,70506 

În total Valoarea medie 417,7046 424,8088 413,2668 

N 4238 4238 4238 

Deviere standard 80,46370 79,84269 88,88184 

Rusă Română Valoarea medie 378,9091 399,3572 388,0117 

N 47 47 47 

Deviere standard 74,07375 73,87351 76,21439 

Bulgară Valoarea medie 437,2934 475,2508 487,6604 

N 30 30 30 

Deviere standard 78,62328 73,53848 60,96748 

Rusă Valoarea medie 451,1405 465,5767 461,0285 

N 639 639 639 

Deviere standard 75,35186 73,75758 81,94357 

Ucraineană Valoarea medie 421,6818 442,3802 427,7210 

N 35 35 35 

Deviere standard 73,55313 79,83991 92,48232 

Găgăuză Valoarea medie 412,3283 406,0402 403,6377 

N 133 133 133 

Deviere standard 76,92250 77,48488 88,34633 

O altă limbă 
(MDA) 

Valoarea medie 392,2234 408,1118 415,1186 

N 7 7 7 

Deviere standard 60,19006 82,69443 95,68456 

În total Valoarea medie 439,4505 452,1597 447,8378 

N 891 891 891 
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Limba de 
chestionare/ 

evaluare 

Limba de comunicare  
în familie 

Matematică Ştiințe Citire 

Deviere standard 78,07465 78,54623 86,39780 

În total Română Valoarea medie 415,9518 423,2599 411,0340 

N 3988 3988 3988 

Deviere standard 80,81923 79,97612 88,67226 

Bulgară Valoarea medie 433,6242 471,1371 478,2228 

N 33 33 33 

Deviere standard 80,17315 77,22965 71,90398 

Rusă Valoarea medie 447,7047 459,7634 455,6848 

N 889 889 889 

Deviere standard 75,08913 74,92724 83,43165 

Ucraineană Valoarea medie 423,5384 438,1531 433,3658 

N 67 67 67 

Deviere standard 71,99861 77,14431 90,40131 

Găgăuză Valoarea medie 412,3283 406,0402 403,6377 

N 133 133 133 

Deviere standard 76,92250 77,48488 88,34633 

O altă limbă 
(MDA) 

Valoarea medie 391,0867 400,8726 402,1155 

N 19 19 19 

Deviere standard 57,92532 61,62284 79,91435 

În total Valoarea medie 421,4822 429,5601 419,2724 

N 5129 5129 5129 

Deviere standard 80,46925 80,28307 89,41174 
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Figura 15. Valorile medii ale competențelor elevilor în funcție de limba de 
instruire și limba de comunicare în familie 

 

Sursă: Calculele autoarei în baza datelor OECD PISA 2015 

Conform datelor obținute (Fig. 15), elevii care studiază într-o limbă, iar în familie comunică în alta, au 

demonstrat rezultate mai bune. Astfel, limba de comunicare în familie, diferită de limba de instruire, 

influențează pozitiv asupra performanțelor de alfabetizare la citire, matematică și științe.  

Analiza datelor prezentate în Fig. 15 relevă că printre elevii cu limba rusă de instruire cele mai bune 

rezultate ale alfabetizării la matematică le-au obținut elevii care comunică acasă în limba rusă (451), 

urmați de elevii care comunică în familie în limba bulgară (437), ucraineană (422), găgăuză (412) și 

română (379). Analizând rezultatele alfabetizării la științe ale aceluiași grup de elevi, observăm că 

elevii care comunică în familie în limba bulgară au cel mai bun rezultat (475), apoi urmează elevii a 

căror limbă de cominicare este rusa (466), uraineana (422), găgăuza (406) și româna (399). În acelaşi 

context, performanța alfabetizării la citire este mai mare la elevii care comunică în limba bulgară 

(488), urmați de cei care comunică în rusă (456). Rezultatele alfabetizării la citire sunt mai slabe la 

elevii care comunică în familie în limba ucraineană (433), găgăuză (404) și română (388). Elevii cu 

limba română de instruire, care comunică în familie în limba rusă, demonstrează pentru 

alfabetizarea la citire, matematică și științe cele mai bune rezultate.  

5.4. Rezultatele elevilor din școlile cu predare în limba rusă după gen 

Alfabetizarea la citire este legată nemijlocit de citirea cărților. Analiza dată va fi efectuată în 

continuare, pentru a înțelege rezultatele prezentate mai sus.  
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Conform sursei indicate aici http://www.educ-network.com/education/gender-inequality-in-

education-2/, circa 60% din rezultatele scăzute la alfabetizarea matematică, științe și citire le revin 

băieților, iar 40% – fetelor. Așadar, fetele demonstrează rezultate mai bune ca băieții.  

Circa 75% din fete au plăcere de la lectura cărților, iar printre băieți acest rezultat este mult mai 

scăzut. Băieții care au plăcerea să citească reprezintă doar 50%.  

Fetele sunt înaintea băieților la lectură în toate țările lumii. Aceasta ne permite să conchidem că 

fetele citesc mai mult ca băieții. 

Circac 20% dintre băieți sunt antrenați în fiecare zi în jocuri on-line, pe când la fete această cifră 

atinge doar 2% (Fig. 16). 

Figura 16. Indicatorii PISA 2015 prezentați din perspectiva gender în toate țările 

 

 

Indicatorii valorilor medii ale alfabetizării la citire în cadrul testării PISA 2015 pentru Republica 

Moldova sunt prezentați în Tabelul 8. 

 

http://www.educ-network.com/education/gender-inequality-in-education-2/
http://www.educ-network.com/education/gender-inequality-in-education-2/
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Tabelul 8. Indicatorii valorilor medii ale alfabetizării la citire PISA 2015 în funcție 
de diferențe de gen 

Tipul de alfabetizare Fete  Băieți  

Alfabetizarea la citire  443 392 

Alfabetizarea la matematică  421 419 

Alfabetizarea la științe  432 424 

 

Pentru a analiza gradul de relevanță pentru Republica Moldova a celor expuse mai sus, vom calcula 

valorile medii ale competențelor (în baza rezultatelor alfabetizării la citire, matematică, științe) în 

funcție de diferențele de gen (fete, băieți) (Fig. 17), (Fig. 18). 

Figura 17. Valorile medii ale competențelor elevilor conform diferențelor de gen 
(fete, băieți) 
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Figura 18. Histograma valorilor medii ale competențelor elevilor în funcție de 
diferențele de gen (fete/băieți) 

 

Sursa: Calculele autoarei efectuate în baza datelor OECD PISA 2015 

Conform rezultatelor obținute, valoarea medie pentru alfabetizarea la citire constituie 443 la fete și 

392 la băieți. Fetele îi depășesc pe băieți la citire și în Republica Moldova. Alfabetizarea matematică 

la fete constituie 421, la băieți – 419. Alfabetizarea la științe constituie la fete 432, la băieți – 424.  

Pentru a determina corelația dintre performanța la fete și băieți în funcție de limba de instruire, a 

fost elaborat un tabel prin intermediul Programului SPSS (Таbelul 9). 

Tabelul 9. Valorile medii ale indicatorilor PISA 2015 în funcție de diferența de gen 
și limba de instruire  

Gen, Limba de instruire Matematică Citire Ştiințe 

Fete Română Valoarea medie 416,5301 436,0065 426,7730 

N 2129 2129 2129 

Rusă Valoarea medie 439,9578 474,5818 452,9910 

N 501 501 501 

În total Valoarea medie 420,9930 443,3548 431,7674 

N 2630 2630 2630 

Băieți Română Valoarea medie 414,0000 383,9428 417,8339 
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Gen, Limba de instruire Matematică Citire Ştiințe 

N 2118 2118 2118 

Rusă Valoarea medie 436,5098 421,6508 447,1670 

N 563 563 563 

În total Valoarea medie 418,7270 391,8614 423,9938 

N 2681 2681 2681 

În total Română Valoarea medie 415,2684 410,0421 422,3150 

N 4247 4247 4247 

Rusă Valoarea medie 438,1333 446,5741 449,9093 

N 1064 1064 1064 

În total Valoarea medie 419,8491 417,3609 427,8432 

N 5311 5311 5311 

 

Rezultatele prezentate în Tabelul 9 sunt demonstrate în mod cert prin histograma redată mai jos (fig. 

19). 

Figura 19. Histograma valorilor medii ale competențelor elevilor în funcție de 
diferența de gen (fete/băieți) și limba de instruire 

 

Sursa: Calculele autoarei efectuate în baza datelor OECD PISA 2015 
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Datele obținute permit să afirmăm că fetele demonstrează rezultate mai mari (alfabetizarea 

matematică, alfabetizarea la citire și alfabetizarea la științe) atât pentru Republica Moldova în 

general, dar și pentru școlile cu limba română și limba rusă de instruire, în particular. 

Rezultatele fetelor care studiază în școlile cu predarea în limba rusă (la alfabetizarea matematică, 

alfabetizarea la citire și alfabetizarea la științe) sunt mai mari decât rezultatele fetelor care studiază 

în școlile cu predarea în limba română și sunt peste valorile medii obținute de fete în Republica 

Moldova.  

Rezultatele băieților care studiază în școlile cu predarea în limba rusă (la alfabetizarea matematică, 

alfabetizarea la citire și alfabetizarea la științe) sunt mai mari în comparație cu rezultatele băieților 

care studiază în limba română și sunt peste valorile medii obținute de băieți în Republica Moldova. 

5.5. Numărul de cărți pe care le au acasă copiii care studiază în școlile cu 
predare în limba rusă  

 Este cunoscut faptul că în familiile în care cartea este o valoare recunoscută numărul de 

cărți prezente în biblioteca personală se răsfânge pozitiv asupra performanței elevilor și 

rezultatelor privind alfabetizarea la citire, matematică și științe. Există o corelație evidentă 

între acești indicatori: cu cât sunt mai multe cărți în familie, cu atât sunt mai mari rezultatele acestor 

performanțe (Tabelul 10). Media alfabetizării la citire la elevii a căror limbă de instruire este rusa și 

care au în biblioteca lor un număr de la 201 la 500 de cărți a înregistrat nivelul 501,5794, ceea ce 

depășește media pe țările OECD. Același număr de cărți în biblioteca de acasă, care variază de la 201 

la 500 de unități, are o influență considerabilă asupra nivelului alfabetizării la științe, indicatorul 

mediu atingând cifra de 507,2658. La elevii cu limba rusă de instruire se observă o medie mai mare a 

alfabetizării la citire, începând de la disponibilitatea a 0-10 cărți (401,8419) și continuând cu un 

număr în creștere: 11-25 de cărți (431,4073), 26-100 de cărți (463,0436), 101-200 de cărți 

(467,8642), 201-500 de cărți (501,5794). 

Tabelul 10.. Numărul de cărți pe care le au acasă copiii din școlile cu limbile de instruire 
rusă și română  

 

Limba de 
chestionare/ 

evaluare 
Câte cărți ai acasă? Matematică Citire Ştiințe 

Română 0-10 cărți Valoarea medie 390,0597 382,5777 398,0372 

N 1328 1328 1328 

11-25 cărți Valoarea medie 411,4959 401,4810 418,0603 

N 1239 1239 1239 

26-100 cărți Valoarea medie 432,6921 434,6224 439,4634 

N 1154 1154 1154 

101-200 cărți Valoarea medie 456,5902 453,8154 458,7676 

N 341 341 341 

201-500 cărți Valoarea medie 470,7492 484,1802 479,9660 

N 162 162 162 

Mai mult de 500 cărți Valoarea medie 441,5734 447,8481 465,1604 
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Limba de 
chestionare/ 

evaluare 
Câte cărți ai acasă? Matematică Citire Ştiințe 

N 90 90 90 

În total Valoarea medie 416,9841 412,7369 424,1469 

N 4314 4314 4314 

Rusă 0-10 cărți Valoarea medie 393,5905 401,8419 405,7529 

N 177 177 177 

11-25 cărți Valoarea medie 429,2224 431,4073 439,4540 

N 230 230 230 

26-100 cărți Valoarea medie 448,1383 463,0436 458,8874 

N 305 305 305 

101-200 cărți Valoarea medie 469,7467 467,8642 476,0522 

N 127 127 127 

201-500 cărți Valoarea medie 482,6704 501,5794 507,2658 

N 64 64 64 

Mai mult de 500 cărți Valoarea medie 426,9529 446,9698 465,2370 

N 39 39 39 

În total Valoarea medie 437,6526 446,4221 450,0226 

N 942 942 942 

În total 0-10 cărți Valoarea medie 390,4749 384,8433 398,9447 

N 1505 1505 1505 

11-25 cărți Valoarea medie 414,2713 406,1665 421,4099 

N 1469 1469 1469 

26-100 cărți Valoarea medie 435,9211 440,5638 443,5239 

N 1459 1459 1459 

101-200 cărți Valoarea medie 460,1604 457,6278 463,4581 

N 468 468 468 

201-500 cărți Valoarea medie 474,1251 489,1074 487,6969 

N 226 226 226 

Mai mult de 500 cărți Valoarea medie 437,1533 447,5826 465,1835 

N 129 129 129 

În total Valoarea medie 420,6884 418,7741 428,7844 

N 5256 5256 5256 

 

Rezultatele prezentate în Tabelul 10 sunt demonstrate prin histograma redată mai jos (fig. 20). 
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Figura 20. Numărul de cărți pe care le au acasă copiii din școlile cu limba rusă și 
limba română de instruire  

 

Sursa: Calculele autoarei în baza datelor OECD PISA 2015 

În baza datelor din Tabelul 10 și cele din Anexa 5 a fost alcătuit Tabelul 11, însoâit de histogramă 

(Fig. 21), care permit să tragem concluzia că 32,4% dintre elevii cu limba rusă de instruire dețin acasă 

de la 26 până la 100 de cărți. Acest indicator este puțin mai redus în rândul elevilor cu limba de 

instruire română (26,8%). Doar un număr de la 0 la 10 cărți se regăsește acasă la 18,8% de elevi cu 

limba rusă de instruire, iar la elevii cu limba de instruire română – 30,8%.  

Tabelul 11. Raportul exprimat în procente în funcție de numărul de cărți pe care 
îl au acasă elevii din școlile cu limba rusă și limba română de instruire 

Limba de chestionare/evaluare Câte cărți ai acasă? % de elevi 

Română 0-10 cărți 30,8% 

11-25 cărți 28,7% 

26-100 cărți 26,8% 

101-200 cărți 7,9% 

201-500 cărți 3,8% 

Mai mult de 500 cărți 2,1% 

Rusă 0-10 cărți 18,8% 

11-25 cărți 24,4% 
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Limba de chestionare/evaluare Câte cărți ai acasă? % de elevi 

26-100 cărți 32,4% 

101-200 cărți 13,5% 

201-500 cărți 6,8% 

Mai mult de 500 cărți 4,1% 

În total 0-10 cărți 28,6% 

11-25 cărți 27,9% 

26-100 cărți 27,8% 

101-200 cărți 8,9% 

201-500 cărți 4,3% 

Mai mult de 500 cărți 2,5% 

Figura 21. Histograma prezenței cărților în biblioteca de acasă 

 

Sursa: CXalculele autoarei în baza datelor OECD PISA 2015 

În continuare a fost stabilită corelația dintre numărul de cărți deținute acasă de elevi și nivelul de 

alfabetizare la citire, obținut la testarea PISA 2015. Corelația este semnificativă în baza criteriului 

Pearson (Tabelul 12) și în baza criteriului Spearman (Fig. 22). Aceasta înseamnă că numărul cărților 

deținute acasă de către elevi influențează asupra rezultatelor alfabetizării la citire. A fost stabilită, de 

asemenea, corelația dintre limba de testare și nivelul de alfabetizare la citire în baza criteriului 

Pearson (Fig. 23) și în baza criteriului Spearman (Fig. 24). 
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Tabelul 12. Datele analizei corelaționale în baza Programului SPSS 

  
Câte cărți ai 

acasă? 
Citire 

Câte cărți ai 
acasă? 

Corelația Pearson 
Semnificația (legătură reciprocă între 
două fenomene) 

1 0,312** 

 
0,000 

N 5256 5256 

Citire Corelația Pearson 
Semnificația (legătură reciprocă între 
două fenomene) 
N 

0,312** 

 
0,000 
5256 

1 
 
 

5325 

 

Astfel, a fost stabilită o corelație semnificativă moderată pozitivă la nivelul 0,01. În baza datelor 

obținute poate fi trasă concluzia că prezența cărților în biblioteca de acasă sporește considerabil 

nivelul de alfabetizare la citire a elevilor.  

Figura 22. Corelația Spearman dintre numărul cărților în biblioteca de acasă și 
nivelul alfabetizării la citire 
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Figura 23. Corelația Pearson dintre limba de testare și nivelul alfabetizării la citire 

 

Figura 24. Corelația Spearman dintre limba de testare și nivelul alfabetizării la 
citire 

 

 

De asemenea, a fost stabilită corelația dintre limba de comunicare în familie și nivelul de alfabetizare 

la citire. Corelația este semnificativă în baza criteriului Pearson la nivelul 0,01 (Fig. 25). Ceea ce 

înseamnă că limba de comunicare în familie influențează pozitiv asupra rezultatului alfabetizării la 

citire. 
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Figura 25. Corelația Pearson dintre limba de testare și nivelul alfabetizării la citire 

 

 

5.6. Disponibilitatea calculatorului la domiciliu pentru îndeplinirea 
temelor pentru acasă 

„Odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaționale are loc creșterea semnificativă a rolului 

dispozitivelor digitale și al Internetului în viața societății moderne” [19, pag. 18]. 

Dispozitivele moderne fac mai ușor accesul nu numai la informații foarte diverse, dar și la 

efectuarea temelor pentru acasă și rezolvarea unor probleme de fiecare zi. În baza Tabelului 13 

observăm că 90,2% de elevi din școlile cu predare în limba rusă dispun de calculatoare la domiciliu, 

utilizate pentru efectuarea temelor pentru acasă. Acest indicator este mai mare în comparație cu 

elevii care studiază în școlile cu predare în limba română, în care numărul elevilor care dispun de 

calculatoare la domiciliu constituie 81,1%. Doar 9,8% de elevi din școlile cu predare în limba rusă au 

menționat lipsa unui calculator la domiciliu. În școlile cu predare în limba română acest indicator 

este mai mare și constituie 18,9% (Fig. 26). Această corelație vorbește şi despre statutul 

socioeconomic al familiilor. 

Tabelul 13. Tabel combinatoriu la întrebarea: „Dispui de un calculator în casa ta, 
pe care îl poți utiliza pentru efectuarea temelor pentru acasă?” 

Dispui de un calculator în casa ta, pe care îl poți utiliza 
pentru efectuarea temelor pentru acasă? 

Limba de 
chestionare/evaluare În total 

Română Rusă 

Da Numărul 3435 846 4281 

% în Limba de chestionare/evaluare 81,1% 90,2% 82,7% 
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Dispui de un calculator în casa ta, pe care îl poți utiliza 
pentru efectuarea temelor pentru acasă? 

Limba de 
chestionare/evaluare În total 

Română Rusă 

Nu Numărul 802 92 894 

% în Limba de chestionare/evaluare 18,9% 9,8% 17,3% 

În total Numărul 4237 938 5175 

% în Limba de chestionare/evaluare 100,0% 100,0% 100,0% 

Figura 26. Disponibilitatea calculatorului la domiciliu pentru îndeplinirea temelor 
pentru acasă 

 

Sursa: Calculele autoarei în baza datelor OECD PISA 2015 

 

5.7. Disponibilitatea softurilor educaționale la domiciliu  

În baza datelor din Tabelul 14 și a diagramei (Fig. 27) putem concluziona că elevii din școlile 

cu predare în limba rusă dispun de softuri educaționale în măsură mai mare – circa 54%, 

ceea ce permite implicarea acestora în efortul de autoinstruire la un nivel mult mai înalt. 

Acest factor poate avea, de asemenea, o influență pozitivă asupra rezultatelor alfabetizării la citire, 

matematică și științe. 
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Tabelul 14. Disponibilitatea softurilor educaționale la domiciliu după limba de 
chestionare/evaluare 

Dispui de un soft educațional la domiciliu? 

Limba de 
chestionare/evaluare În total 

Română Rusă 

Da Numărul 1878 496 2374 

% în Limba de chestionare/evaluare 47,0% 54,0% 48,3% 

Nu Numărul 2118 422 2540 

% în Limba de chestionare/evaluare 53,0% 46,0% 51,7% 

În total Numărul 3996 918 4914 

Limba de chestionare/evaluare 100,0% 100,0% 100,0% 

Figura 27. Disponibilitatea softurilor educaționale la domiciliu 

 

Sursa: Calculele autoarei în baza datelor OECD PISA 2015 

 

5.8. Numărul de calculatoare disponibile la domiciliu 

În baza datelor disponibile observăm că în general calculatoarele (calculatoare de birou, 

calculatoare portative, laptop-uri) sunt disponibile într-un număr mai mare pentru elevii din 

școlile cu predare în limba rusă decât pentru elevii cu limba română de instruire. Acest 

factor poate avea, de asemenea, o influență pozitivă asupra rezultatelor alfabetizării la citire, 

matematică și științe.  
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În baza datelor din Tabelul 15 și Fig. 28 putem concluziona că 9,9% dintre elevii din școlile cu predare 

în limba rusă nu dispun de calculatoare, iar în rândul elevilor care studiază în limba română acest 

indicator a constituit 16,7%. 

Tabelul 15. Disponibilitatea calcultoarelor la domiciliu după limba de 
chestionare/evaluare 

Câte computere (desktop computer, laptop portabil 
sau notebook) sunt disponibile în casa ta? 

Limba de chestionare/evaluare 
În total 

Română Rusă 

Niciunul Numărul 717 93 810 

% în LImba de chestionare/evaluare 16,7% 9,9% 15,5% 

Unul Numărul 2136 471 2607 

% în Limba de chestionare/evaluare 49,8% 50,4% 49,9% 

Două Numărul 1116 285 1401 

% în Limba de chestionare/evaluare 26,0% 30,5% 26,8% 

Trei sau mai 
multe 

Numărul 318 86 404 

% în Limba de chestionare/evaluare 7,4% 9,2% 7,7% 

În total Количество 4287 935 5222 

% в Limba de chestionare/evaluare 100,0% 100,0% 100,0% 

Figura 28. Histograma calculatoarelor disponibile la domiciliu 

 

Sursa: Clculele autoarei în baza datelor OECD PISA 2015 
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5.9. Disponibilitatea accesului la internet la domiciliu 

„Datorită Internetului copiii descoperă o lume nouă, obțin un volum mare de informații 

noi și cunoștințe” [19, pag. 20]. Circa 94,7% dintre elevii cu limba rusă de instruire au 

menționat disponibilitatea accesului la internet. Rezultatele studiului PISA pentru Moldova 

au arătat că utilizarea Internetului are o influență pozitivă asupra alfabetizării la citire, la matematică 

și la științe.  

Tabelul 16. Accesul la Internet după limba de instruire 

Limba de 
chestionare/evaluare 

În casa ta există 
acces la internet?  

Matematică Citire Ştiințe 

Română Da Valoarea medie 427,4615 423,6682 433,7572 

N 3608 3608 3608 

% 85,4% 85,4% 85,4% 

Nu Valoarea medie 367,7253 359,8067 378,5635 

N 616 616 616 

% 14,6% 14,6% 14,6% 

În total Valoarea medie 418,75 414,3551 425,7081 

N 4224 4224 4224 

Rusă Da Valoarea medie 442,1244 450,3411 454,1171 

N 890 890 890 

% 94,7% 94,7% 94,7% 

Nu Valoarea medie 376,4042 386,6386 391,6028 

N 50 50 50 

% 5,3% 5,3% 5,3% 

În total Valoarea medie 438,6286 446,9527 450,7919 

N 940 940 940 

În total Da Valoarea medie 430,3628 428,9459 437,7857 

N 4498 4498 4498 

% 87,1% 87,1% 87,1% 

Nu Valoarea medie 368,3768 361,8211 379,5424 

N 666 666 666 

% 12,9% 12,9% 12,9% 

În total Valoarea medie 422,3685 420,2888 430,2741 

N 5164 5164 5164 
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Figura 29. Accesul la Internet după limba de chestionare/evaluare 

 

Sursa: Calculele autoarei în baza datelor OECD PISA 2015 

Elevii care dispun de Internet acasă demonstrează rezultate mai bune la alfabetizarea la matematică, 
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Datele PISA 2015 ne demonstrează că elevii din oraș îi depășesc la performanță pe colegii lor din 

mediul rural în școlile cu predare în limba rusă (Tabelul 17), (Anexa 4). 

Tabelul 17. Tipul școlii (limba de instruire, sat/oraș) 

Stratum ID 7-character (cnt + region ID + original 
stratum ID) 

Matematică Citire Ştiințe 

MDA - stratum 10: 
Rusa\Oraş mare\ Mixt 

Valoarea medie  476,7632  487,2799  488,4692  

N 250  250  250  

MDA - stratum 11: Rusa \ 
Oraş mare \ISCED2  

Valoarea medie 443,5651  435,4247  448,9930  

N 22  22  22  

MDA - stratum 12: Rusa \ 
Oraş mare \ISCED3  

Valoarea medie 429,5634  456,0747  467,9136  

N 31  31  31  

MDA - stratum 13: Rusa 
\Urban\ Mixt 

Valoarea medie 437,8073  444,4524  450,6123  

N 200  200  200  
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Stratum ID 7-character (cnt + region ID + original 
stratum ID) 

Matematică Citire Ştiințe 

MDA - stratum 14: Rusa 
\Urban\ISCED2  

Valoarea medie 418,8424  461,1666  451,7035  

N 69  69  69  

MDA - stratum 15: Rusa 
\Urban\ISCED3  

Valoarea medie 415,6257  453,0435  414,4854  

N 37  37  37  

MDA - stratum 16: Rusa 
\Rural\Mixt  

Valoarea medie 426,4107  415,5221  425,8288  

N 147  147  147  

MDA - stratum 17: Rusa 
\Rural\ISCED2  

Valoarea medie 414,0698  410,5211  425,1725  

N 164  164  164  

MDA - stratum 18: Rusa 
\Rural\ISCED3  

Valoarea medie 470,4086  451,9073  463,8360  

N 6  6  6  

MDA - stratum 26: 
Mixt\Rural\ISCED2  

Valoarea medie 337,7441  365,9466  368,7730  

N 26  26  26  

În total Valoarea medie 437,2889  445,0047  449,3935  

N 952  952  952  

 

De exemplu, printre cei 250 de elevi din categoria „MDA - stratum 10: Rusa \Oraş mare\Mixt”, care 

se referă la un oraș mare, mediile la alfabetizarea matematică constituie 476,7632 puncte; la citire – 

487,2799; la științe – 488,4692. În același timp, printre cei 200 de elevi din categoria „MDA - stratum 

13: Rusa\Urban\Mixt”, care se referă la oraș, mediile alfabetizării la matematică constituie 437,8073; 

la citire – 444,4524; la științe – 450,6123, ceea ce reprezintă un nivel mai redus decât la categoria 

precedentă de elevi din orașele mari. Mediile elevilor care se referă la categoria elevilor din 

localitățile rurale („MDA - stratum 16: Rusa\Rural\Mixt”) se află la un nivel și mai jos. Așadar, mediile 

a 147 de elevi din localitățile rurale la alfabetizarea matematică constituie 426,4107 puncte; la citire 

– 415,5221; la științe – 425,8288. 

5.11. Rezultatele elevilor după nivelul de educație al părinților 

„O influență deosebită asupra rezultatelor reușitei școlare a elevilor o are educația 

părinților, orizontul și nivelul lor general de erudiție” [19, pag. 14]. În baza datelor PISA 

2015 a fost elaborat un raport consolidat privind observațiile (Tabelul 18) (Тabelul 19) 

(Anexa 3) ce țin de nivelul de educație al părinților, corelate cu rezultatele copiilor lor. În baza de 

date disponibilă sunt informații cu privire la 5270 de elevi participanți la testare, în baza cărora a și 

fost alcătuit un tabel combinatoriu și o diagramă (Fig. 30).  
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Tabelul 18. Raport consolidat în baza observațiilor 

 

Respondenți 

Acceptabil Ratat În total 

N Procente N Procente N Procente 

Limba de chestionare/evaluare 
* Părinți cu studii superioare (ISCED) 

5270 99,0% 55 1,0% 5325 100,0% 

Tabelul 19. Limba de instruire și nivelul de educație al părinților 

Limba de 
chestionare/evaluare 

Nivelul de educație al părinților (ISCED) 

Nici unul ISCED 1 ISCED 2 
ISCED 3B, 

C 
ISCED 3A, 
ISCED 4 

ISCED 5B 
ISCED 
5A, 6 

În total 

Românăn N 1 12 483 171 1516 783 1367 4333 

% 0,02% 0,28% 11,15% 3,95% 34,99% 18,07% 31,55% 100,00% 

Rusă N 0 7 45 31 514 205 135 937 

% 0,00% 0,75% 4,80% 3,31% 54,86% 21,88% 14,41% 100,00% 

În total N 1 19 528 202 2030 988 1502 5270 

% 0,02% 0,36% 10,02% 3,83% 38,52% 18,75% 28,50% 100,00% 

 

Figura 30. Nivelul de educație al părinților 

 

Sursa: Calculele autoarei efectuate în baza datelor OECD PISA 2015 
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Tabelul 20. Tabel combinatoriu referitor la limba de instruire și nivelul cel mai 
înalt de educație al mamei 

Limba de 
chestionare/ 

evaluare 

Care este cel mai înalt „nivel de 
şcolarizare” atins de mama ta? 

Matematică Citire Ştiințe 

Româna  <ISCED nivel 3A>  Valoarea medie  435,9733  433,9365  442,7824  

N  1456  1456  1456  

<ISCED nivel 3B, 3C>  Valoarea medie 432,5688  434,5440  440,5724  

N  1150  1150  1150  

<ISCED nivel 2>  Valoarea medie 390,4349  378,5922  396,8523  

N  1568  1568  1568  

<ISCED nivel 1>  Valoarea medie 368,7015  361,0372  388,6958  

N  64  64  64  

Nu a fost finalizat 
<ISCED nivel 1>  

Valoarea medie 308,4414  356,7168  352,9189  

N  12  12  12  

În total Valoarea medie 416,8780  412,3663  424,1707  

N  4250  4250  4250  

Rusa  <ISCED nivel 3A>  Valoarea medie 448,3497  457,6937  462,7918  

N  356  356  356  

<ISCED nivel 3B, 3C>  Valoarea medie 448,5777  458,7195  457,5140  

N  342  342  342  

<ISCED nivel 2>  Valoarea medie 409,8411  413,4031  421,4026  

N  195  195  195  

<ISCED nivel 1>  Valoarea medie 352,0182  358,7437  384,7201  

N  23  23  23  

Nu a fost finalizat 
<ISCED nivel 1>  

Valoarea medie 343,6262  429,3022  426,6549  

N  1  1  1  

În total Valoarea medie 437,7155  446,1451  450,0244  

N  917  917  917  

 

Astfel, din tabel putem deduce că cu cât este mai înalt nivelul de educație al părinților, cu atât mai 

mari sunt rezultatele obținute de copiii lor care studiază în școlile cu limba rusă de instruire, în cea 

mai mare parte. 

6. Rezultatele elevilor din România după limba de 
instruire și limba de comunicare în familie 

România a participat la testările PISA realizate în anii 2000, 2006, 2009, 2012 și 2015. În acest scop 

vom prezenta analiza rezultatele PISA pentru România, care au fost obținute de cercetătorul Tamas 

Kiss de la Institutul pentru Studiul Problemelor Minoritatilor din România, făcute publice în cadrul 
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unui atelier organizat de Centrul pentru Studiul Democrației de la Cluj-Napoca în februarie 2017. 

Elevii ai căror limbă de comunicare acasă este limba română au realizat testarea în limba română, 

aceștia constituind 99,7 % (Tabelul 21). 

Tabelul 21. Distribuția elevilor în funcție de testul de limbă  

Limba de comunicare acasă 
Limba de testare 

Română Maghiară 

Romănă (N=4356) 99,7% 0,3 % 

Maghiară (N=434) 8,8 % 91,2 % 

Alte limbi (N=85)  94,1 % 5,8 % 

În total 91,5 % 8,5 % 

 

Elevii a căror limbă de comunicare acasă este limba română care completat testul în limba maghiară, 

constituind 0,3 %. Astfel, deducem că elevii care aparțin minorităților etnice și care învață în limba 

maternă constituie 91,2% (Tabelul 21).  

Elevii care aparțin minorităților etnice, dar care învață în limba majorității, constituie 8,8% (limba lor 

de comunicare fiind limba maghiară). Elevii care aparțin minorităților entice și care comunică acasă 

într-o altă limbă decât cea maghiară, dar învață în limba română, constituie 94,1 % (Tabelul 21).  

În Fig. 31 sunt prezentate mediile competențelor la alfabetizarea matematică, citire și științe. 

Figura 31. Punctajul mediu al elevilor din România pe domenii 
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Conform diagramei de mai sus, elevii a căror limbă maternă este limba maghiară demonstrează un 

rezultat mult mai bun la științe, în comparație cu marea majoritate a elevilor din România, și un 

rezultat mult mai bun în comparație cu elevii care învață în limba română, dar sunt maghiari etnici. O 

situație similară este și în cazul alfabetizării la citire. În ceea ce privește alfabetizarea matematică, 

majoritatea elevilor au un rezultat mai mare decât cel al elevilor a căror limbă maternă este 

maghiara. 

Tabelul 22. Punctajul elevilor din România la științe 

PISA 2015 
PV – științe ale naturii 

Total Maghiari 

Locația școlii Comună 393,5 432,7 

Oraș mic 412,9 468,6 

Oraș mijlociu 437,1 491,0 

Oraș mare 463,6 444,5 

Capitala 454,0  

Sex Fete 438,4 476,6 

Băieţi 432,4 471,0 

Nivelul cel mai 
înalt de educație 
al părinților 

Primară, generală, vocaţională 412,1 442,5 

Liceu, postliceal 424,2 481,1 

Universitate de scurtă durată 433,0 470,1 

Universitate de lungă durată 458,3 478,4 

 

În baza rezultatelor din Tabelul 22 putem concluziona că fetele de naționalitate maghiară 

înregistrează cele mai bune rezultate. Cu cât este mai înalt nivelul de educație al părinților, cu atât 

sunt mai mari rezultatele elevilor, ceea ce vorbește despre influența pozitivă a educației asupra 

rezultatelor elevilor.  

Distribuția rezultatelor elevilor de naționalitate maghiară în funcție de tipul locației școlii este 

prezentată în Fig. 32. 
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Figura 32. Rezultatele elevilor din România după tipul localității în care se află 
școala 
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Figura 33. Nivelul cel mai înalt de educație al părinților elevilor din România 
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 Elevii care studiază în școală într-o limbă, iar acasă vorbesc într-o altă limbă au rezultate la 

învățare mult mai bune. Astfel, limba de comunicare de acasă, care este alta decât limba în 

care aceștia studiază în școală, influențează pozitiv asupra rezultatelor alfabetizării la citire, 

matematică și științe, contribuind direct la dezvoltarea abilităților și capacităților elevului. 

 Constatăm că în școlile cu predare în limba rusă fetele au rezultate mai bune decât băieții 

(este la fel de valabil și pentru școlile cu predare în limba română, ca și pentru majoritatea 

țărilor OECD).  

 Elevii care au acces acasă la Internet demonstrează rezultate mai bune la alfabetizarea la 

matematică, citire și științe. Astfel, 90,2% de elevi din școlile cu predare în limba rusă dispun 

de calculatoare la domiciliu pentru îndeplinirea temelor de casă, iar 54% de elevi sunt 

asigurați cu softuri educaționale. 

 Remarcăm că elevii din instituțiile școlare urbane cu instruire în limba rusă înregistrează 

performanțe mai mari decât elevii din școlile rurale, ceea ce coincide cu datele pe întregul 

sistem educațional din Republica Moldova.  

 Am constatat că numărul de cărți din biblioteca de acasă influențează asupra rezultatelor 

alfabetizării la citire, matematică și științe. 

 Am identificat existența unei corelații directe între nivelul de educație al părinților și 

rezultatele obținute de copiii lor pe cele trei domenii de alfabetizare: cu cât este mai mare 

nivelul de educație al părinților, cu atât sunt mai bune rezultatele la testarea PISA ale copiilor 

care învață în școlile cu predare în limba rusă.  

 

Recomandăm: 

 Diversitatea lingvistică contribuie la obținerea unor rezultate mai mari la testarea PISA, de 

aceea recomandăm elevilor să fie deschiși studierii diferitor limbi, cu păstrarea unui echilibru 

dintre limba vorbită acasă și limba de instruire în școală, la fel și studierii limbilor străine. 

Învățătorii și diriginții sunt îndemnați să-i încurajeze pe elevi să participe la diferite activități 

extrașcolare: montarea pieselor de teatru, interpretarea cântecelor atât în limba de instruire 

din școală, cât și în limba maternă și în limbi străine. La fel, este recomandată lecturarea 

literaturii artistice în diferite limbi. Pentru facilitarea studierii limbii străine pot fi propuse 

spre lectură cărți „adaptate” în dependență de gradul de cunoaștere de către elev a acestei 

limbi. La fel de utilă este vizionarea emisiunilor TV în diferite limbi. Profesorii de limbi străine 

îi pot încuraja pe elevi să se ocupe de autoinstruire prin intermediul aplicațiilor educaționale 

ca, de exemplu, Fun Easy Learn, Полиглот16, Puzzle English, Memrise ș.a., la baza cărora stă 

principiul jocului. O inovație sunt cărțile tipărite cu QR-coduri pe paginile care asigură 

accesul la materialele video prin intermediul aplicațiilor de pe mobil (smartphone, tabletă) și 

aplicația mobila (de exemplu, programul Piligrim Education), care, de asemenea, îi va 

interesa pe elevi. În baza imaginilor video profesorul explică materialul teoretic, 

demonstrează rezolvarea sarcinilor concrete, care contribuie la studierea succesivă a 

disciplinelor școlare și pregătirea eficientă a temelor pentru acasă. 
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 Ministerul Educației va examina posibilitatea de elaborare și finanțare a resurselor 

electronice educaționale ca suplimente la manualele editate (cum ar fi laboratoarele virtuale 

la fizică și chimie), care vor fi accesibile prin Internet atât elevilor din școlile urbane, cât și 

celor din școlile rurale, asigurându-se șanse egale de acces la educație. Astfel, în sprijinul 

cadrelor didactice pot fi create resurse educaționale interactive, atât în limba română, cât și 

în limba rusă, care să fie compatibile cu SMART NOTEBOOK sau se află în acces liber pentru 

elevi, cum sunt sarcinile interactive pentru aceștia disponibile pe site-ul 

https://learningapps.org/.  

 Nu mai puțin importantă este necesitatea intensificării colaborării instituțiilor de învățământ 

general cu administrația publică locală (primării) și reprezentanții micului business, pentru 

soluționarea problemelor ce țin de condițiile de învățare, precum amenajarea teritoriului 

școlii, construirea de terenuri sportive etc., deoarece s-a constatat că elevii din instituțiile 

școlare urbane cu predare în limba rusă înregistrează performanțe mai mari decât elevii din 

școlile rurale, ceea ce coincide cu datele pe întregul sistem educațional din Republica 

Moldova. 

 Devine o necesitate de a intensifica promovarea culturii lecturii în școală și acasă. În legătură 

cu faptul că fetele au rezultate mai bune la lectură decât băieții, recomandăm să fie pus un 

accent deosebit pe motivarea băieților, pentru a diminua diferențele dintre deprinderile de 

lectură dintre băieți și fete. Astfel, bieților le poate fi recomandată literatura care să-i 

intereseze (ziare și reviste despre sport, beletristică – Harry Potter, de exemplu etc.), ceea ce 

este menționat și în studiul „Trei soluții pentru egalitatea de gen în educație”5. Băieții pot 

deveni mult mai interesați, dacă lectura va fi corelată cu vreo activitate productivă, când în 

baza lecturii făcute vor primi o sarcina concretă de a crea benzi desenate sau de a construi o 

machetă a avionului despre care au citit.  

 Rezultatele cercetării demonstrează că utilizarea Internetului are o influență pozitivă asupra 

alfabetizării la citire, matematică și științe, de aceea părinții sunt încurajați să asigure acasă 

conectarea la Internet, dar cu instalarea în prealabil a programelor de control parental. În 

acest scop pot fi organizate ședințe tematice cu părinții despre folosirea Internetului în 

scopuri educaționale, oferind informații despre site-uri educaționale, de exemplu cum sunt 

cele care permit efectuarea unor călătorii în timp real (Google Planeta Pământ) etc., lărgind 

în felul acesta orizontul copiilor și dezvoltându-le competențele de utilizare a calculatorului.  

 Disponibilitatea utilizării calculatorului pentru efectuarea temelor pentru acasă (90,2% 

dintre elevi) și a softurilor educaționale (54% dintre elevi) permite implementarea 

mijloacelor electronice în procesul educațional, pe care elevii le pot folosi acasă (tutoriale 

electronice cu sistem de evaluare, sarcini interactive pentru autocontrol, cuvinte electronice 

încrucișate ș.a.), iar profesorii, la rândul lor, vor utiliza în procesul educațional site-uri și blog-

uri aplicabile subiectelor abordate (aici pot fi plasate temele pentru acasă, sarcinile pentru 

pregătirea de olimpiadă etc.). 

 Nivelul de educație al părinților influențează considerabil rezultatele testării PISA, de aceea 

este binevenit ca diriginții „să studieze fiecare familie în parte (prin aplicarea chestionarelor, 

                                                           
5
 http://egalitatedegen.md/?mdocs-file=1427&mdocs-url=false 

https://learningapps.org/
http://egalitatedegen.md/?mdocs-file=1427&mdocs-url=false
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discuții cu elevii și părinții lor) și să faciliteze apropierea dintre copii și părinți; să creeze 

condiții pentru comunicarea lor împreună; să apropie interesele părinților și ale pedagogilor, 

în scopul formării personalității elevului; să creeze condiții pentru manifestarea inițiativei, 

independenței, responsabilității, sincerității în viața reală; să dezvolte calități comunicative. 

În acest scop poate fi creat un club al familiei, care va oferi empatie, cunoștințe noi, o bună 

dispoziție”6. O formă de colaborare între părinți și copii ar fi, de asemenea, clubul părinților. 

„Familia viitorului va fi cooperarea liberă dintre copii și părinți, având în vedere interacțiunea 

lor morală și spirituală reciprocă. Nu doar părinții își vor educa copiii, ci și copiii își vor educa 

părinții în cadrul „Clubului părinților”7. 

  

                                                           
6
 http://festival.1september.ru/articles/653906/ 

7
 Беляев В.И., Савченко Т.А. История социальной педагогики, Магадан, 2014, 485 с. 

http://festival.1september.ru/articles/653906/
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Anexe 

Anexa 1. Numărul de elevi după metoda și limbile de testare 

Țara Limba 
Regimul de 

testare 
Alfabetizarea 

financiară 
N 

în eșantion 
N 

de școli 
N 

total 

Albania Albaneză PBA  5215 230 5215 

Algeria Аrabă PBA  5519 161 5519 

Аrgentina Spaniolă PBA  6349 234 6349 

Аustralia Engleză СBA/CPS X 14530 758 14530 

Austira Germană СBA/CPS  7007 269 7007 

Belgia Olandeză 
Franceză 
Germană 

СBA/CPS X1 5675 
3594 
382 

288 9651 

Brazilia Portugheză СBA/CPS X 23141 841 23141 

Bulgaria Bulgară СBA/CPS  5928 180 5928 

Canada Engleză 
Franceză 

СBA/CPS X 15444 
4614 

759 20058 

Chile Spaniolă СBA X 7053 227 7053 

China (B-S-J-G)2 Chineză СBA/CPS X 9841 268 9841 

Taipeiul Chinez  Chineză СBA/CPS  7708 214 7708 

Columbia Spaniolă СBA/CPS  11795 372 11795 

Costa Rica Spaniolă СBA/CPS  6866 205 6866 

Croația Sârbă СBA/CPS  5809 160 5809 

Cipru3 4 Engleză 
Greacă 

СBA/CPS  775 
4796 

126 5571 

Republica Cehă Cehă СBA/CPS  6894 344 6894 

Danemarca Daneză СBA/CPS  7161 333 7161 

Republica 
Dominicană  

Spaniolă CBA  4740 194 4740 

Estonia Estoniană 
Rusă 

СBA/CPS  4338 
1249 

206 5587 

Finlanda Finlandeză 
Suedeză 

СBA/CPS  5534 
348 

168 5882 

Franța Franceză СBA/CPS  6108 252 6108 

Fosta Republică 
Iugoslavă 
Macedonia 

Albaneză 
Macedoneană 

Turcă 
 

PBA  1338 
3895 

91 

106 5324 
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Țara Limba 
Regimul de 

testare 
Alfabetizarea 

financiară 
N 

în eșantion 
N 

de școli 
N 

total 

Georgia Azeră Georgiană 
Rusă 

PBA  205 
4954 
157 

262 5316 

Germania Germană СBA/CPS  6504 256 6504 

Grecia Greacă СBA/CPS  5532 211 5532 

Hong Kong 
(China) 

Chineză 
Engleză 

СBA/CPS  5238 
121 

138 5359 

Ungaria Maghiară СBA/CPS  5658 245 5658 

Islanda Islandeză СBA/CPS  3371 124 3371 

Indonezia Indoneziană PBA  6513 236 6513 

Irlanda Engleză 
Irlandeză 

CBA  5638 
103 

167 5741 

Israel Arabă 
Ivrit 

СBA/CPS  1683 
4915 

173 6598 

Italia Germană 
Italiană 
Slovenă 

СBA/CPS X 1581 
9914 

88 

474 11583 

Japonia Japoneză СBA/CPS  6647 198 6647 

Iordania Arabă PBA  7267 250 7267 

Kazahstan Kazahă 
Rusă 

PBA  4808 
3033 

232 7841 

Coreea Coreeană СBA/CPS  5581 168 5581 

Cosovo Albaneză PBA  4826 224 4826 

Lituania Lituaniană 
Rusă 

СBA/CPS  3584 
1285 

250 4869 

Liban Engleză 
Franceză 

PBA  1850 
2696 

270 4546 

Letonia Letonă 
Poloneză 

Rusă 

СBA/CPS X 5153 
624 
748 

311 6525 

Luxemburg Engleză 
Franceză 
Germană 

СBA/CPS  215 
1440 
3644 

44 5299 

Macao (China) Chineză 
Engleză 

Portugheză 

СBA/CPS  3651 
779 
46 

45 4476 

Malaezia Engleză 
Malaieză 

СBA/CPS  1433 
7428 

225 8861 

Malta Engleză PBA  3634 59 3634 
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Țara Limba 
Regimul de 

testare 
Alfabetizarea 

financiară 
N 

în eșantion 
N 

de școli 
N 

total 

Mexic Spaniolă СBA/CPS  7568 275 7568 

Moldova Română 
Rusă 

PBA  4258 
1067 

229 5325 

Muntenegru Sârbă СBA/CPS X 5665 64 5665 

Țările de Jos 
(Olanda) 

Olandeză СBA/CPS X 5385 187 5385 

Noua Zeelandă Engleză СBA/CPS  4520 183 4520 

Norvegia Bokmal 
Nynorsk 

СBA/CPS  5007 
449 

229 5456 

Peru 
 

Spaniolă СBA/CPS X 6971 281 6971 

Polonia Poloneză CBA X 4478 169 4478 

Portugalia Portugheză СBA/CPS  7325 246 7325 

Qatar Arabă 
Engleză 

CBA  7341 
4742 

167 12083 

România  Maghiară 
Română 

PBA  414 
4462 

182 4876 

Rusia Rusă СBA/CPS X 6036 210 6036 

Singapore Engleză СBA/CPS  6115 177 6115 

Republica 
Slovacă 
 

Maghiară 
Slovacă 

СBA/CPS X 402 
5948 

290 6350 

Slovenia Slovenă СBA/CPS  6406 333 6406 

Spania Bască 
Catalană 
Galiciană 
Spaniolă 

Valenciană 

СBA/CPS X 141 
1202 
161 

5092 
140 

201 6736 

Suedia Engleză 
Suedeză 

СBA/CPS  71 
5387 

202 5458 

Elveția Franceză 
Germană 
Italiană 

СBA  1307 
3531 
1022 

227 5860 

Thailanda Thailandeză СBA/CPS  8249 273 8249 

Trinidad și 
Tobago 

Engleză PBA  4692 149 4692 

Tunisia Arabă СBA/CPS  5375 165 5375 

Turcia Turcă СBA/CPS  5895 187 5895 
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Țara Limba 
Regimul de 

testare 
Alfabetizarea 

financiară 
N 

în eșantion 
N 

de școli 
N 

total 

Emiratele Arabe 
Unite 

Arabă 
Engleză 

СBA/CPS  7436 
6731 

473 14167 

Marea Britanie Engleză 
Velșă 

СBA/CPS  13818 
339 

288 14157 

Statele Unite Engleză СBA/CPS X 5712 177 5712 

Uruguay Spaniolă СBA/CPS  6062 220 6062 

Vietnam Vietnameză PBA  5826 188 5826 

Toate țările N/A N/A N/A N/A 17429 509032 
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Anexa 2. Analiza comparată a rezultatelor PISA 2015 ale elevilor din 
Republica Moldova și România 

Rezultate medii  

Indicatorii principali pentru trei domenii: științe, matematică și citire. Rezultatele medii se referă la 

elevii de 15 ani din țară / economie, indiferent de tipul școlii și clasă. Există diferențe minore între 

țări, care în timp pot deveni nesemnificative statistic. 

 

 

Rzultate foarte mari 

Elevii cu rezultate mari la științe pot întrebuința ideile științifice abstracte sau anumite concepții 

pentru explicarea unor fenomene și situații necunoscute sau complicate. În matematică ei au o 

gândire și judecăți dezvoltate. Elevii cu rezultate foarte bune la citire / lectură pot obține informația 

care solicită de la elevi abilități de a găsi, a extrage și a organiza informația din mai multe fragmente 

de text sau grafice.  

 

 

Rezultate mici 

Elevii cu rezultate mici nu pot folosi cunoștințele științifice de bază pentru interpretarea datelor și 

obținerea unor concluzii științifice bine întemeiate. În matematică ei nu pot calcula prețul unui 

obiect în altă monedă sau să compare distanța totală a două rute alternative. La citire, elevii nu pot 

determina care este ideea principală a unui text. 
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Diferențe de gen 

În marea majoritate a țărilor băieții sunt mai buni la științe decât fetele. În multe țări, băieții cu 

rezultate mari depășesc cu mult performanțele fetelor. Băieții sunt cu mult mai buni la matematică, 

iar fetele îi depășesc pe băieți la citire practic în toate țările. În imaginile care urmează este 

prezentată diferența în favoarea băieților sau a fetelor. 

 

 

Echitatea socială 

Școlile trebuie să asigure o educație de calitate pentru toți elevii, fără nicio excepție. PISA evaluează 

în ce măsură diferențele în rezultatele învățării sunt legate de statutul social al părinților, de 

asemenea, evaluează diferențele între nivelul reușitei elevilor care se află într-o situație avantajată 

sau dezavantajată. Testarea determină, de asemenea, proporția elevilor care îndeplinesc totul bine, 

deși sunt din familii disfuncționale, aceștia constituind categoria așa-numiților elevi stabili.  

 

Influența fundalului social 

 

Diferența rezultatelor 

 

Stabilitatea 
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Elevii-imigranți 

Multe țări se confruntă cu dificultatea de a le oferi copiilor imigranți aceleași oportunități 

educaționale ca și elevilor non-imigranți. PISA evaluează în ce măsură elevii imigranți o duc bine în 

comparație cu colegii lor și măsoară diferențele între aceste două grupuri. Sunt luați în considerare, 

de asemenea, factorii contextuali, precum procentul elevilor imigranți în rândul tuturor elevilor și 

probabilitatea că elevii imigranți vor fi plasați în școlile cu un procent mare de elevi dezavantajați 

social. 

 

Diferență mare de rezultate 

 

Diferența rezultatelor, fără a lua în 
considerare factorul social 

 

Procentul elevilor imigranți 

 

 

 

Bunăstarea elevilor 

Adolescenții care se simt o parte componentă a comunității școlare și au relații bune cu părinții și 

profesorii lor, cu o probabilitate mai mare vor învăța mult mai bine și vor fi mai fericiți în viață. În 

PISA 2015 este analizată bunăstarea elevilor, sentimentul lor de apartenență la școală, de asemenea, 

relațiile lor cu colegii și profesorii, viața de acasă și modul în care aceștia își trăiesc viața lor în afara 

școlii. 

 

Satisfacția de viață 

 

Sentimentul de apartenență la 
școală 

 

Activitatea școlară, legată de 
anxietate 
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Anexa 3. Rezultatele elevilor după limba de chestionare/evaluare și 
nivelul de calificare/educație al părinților 

 

Are mama ta această calificare  
<ISCED nivel 6>? 

Limba de 
chestionare/evaluare În total 

Română Rusă 

Da Numărul 90 36 126 

% în Limba de chestionare/evaluare 2,6% 4,5% 2,9% 

Nu Numărul 3387 760 4147 

% în Limba de chestionare/evaluare 97,4% 95,5% 97,1% 

În total Numărul 3477 796 4273 

% în Limba de chestionare/evaluare 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Are mama ta această calificare  
<ISCED nivel 5A>? 

Limba de 
chestionare/evaluare 

În total 

Română Rusă  

Da Numărul  1030 84 1114 

% în Limba de chestionare/evaluare 28,6% 10,6% 25,4% 

Nu Numărul 2569 705 3274 

% în Limba de chestionare/evaluare 71,4% 89,4% 74,6% 

În total Numărul 3599 789 4388 

% în Limba de chestionare/evaluare 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Are mama ta această calificare  
<ISCED nivel 5B>? 

Limba de 
chestionare/evaluare În total 

Română Rusă 

Da Numărul  861 195 1056 

% în Limba de chestionare/evaluare 24,5% 24,4% 24,5% 

Nu Numărul 2659 604 3263 

% în Limba de chestionare/evaluare 75,5% 75,6% 75,5% 

În total Numărul 3520 799 4319 

% în Limba de chestionare/evaluare 100,0% 100,0% 100,0% 
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Are mama ta această calificare  
<ISCED nivel 4>? 

Limba de 
chestionare/evaluare În total 

Română Rusă 

Da Numărul 1966 599  2565 

% în Limba de chestionare/evaluare 52,8% 71,7% 56,3% 

Nu Numărul 1759 236 1995 

% în Limba de chestionare/evaluare 47,2% 28,3% 43,8% 

În total Numărul 3725 835 4560 

% în Limba de chestionare/evaluare 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Care este cel mai înalt nivel de şcolarizare atins de tatăl 
tău? 

Limba de 
chestionare/evaluare În total 

Română Rusă 

<ISCED nivel 3A> Numărul 1222 272 1494 

% în Limba de chestionare/evaluare 29,3% 31,4% 29,6% 

<ISCED nivel 3B, 3C> Numărul 1355 322 1677 

% în Limba de chestionare/evaluare 32,5% 37,1% 33,3% 

<ISCED nivel 2> Numărul 1482 225 1707 

% în Limba de chestionare/evaluare  35,5% 26,0% 33,9% 

<ISCED nivel 1> Numărul 84 38 122 

% în Limba de chestionare/evaluare 2,0% 4,4% 2,4% 

El nu a fost finalizat 
<ISCED nivel 1> 

Numărul 31 10 41 

% în Limba de chestionare/evaluare 0,7% 1,2% 0,8% 

În total Numărul 4174 867 5041 

% în Limba de chestionare/evaluare 100,0% 100,0% 100,0% 
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Care este cel mai înalt nivel de şcolarizare atins de mama ta? 

Limba de 
chestionare/evaluare În total 

Română Rusă 

<ISCED nivel 3A> Numărul 1456 356 1812 

% în Limba de chestionare/evaluare 34,3% 38,8% 35,1% 

<ISCED nivel 3B, 3C> Numărul 1150 342 1492 

% în Limba de chestionare/evaluare 27,1% 37,3% 28,9% 

<ISCED nivel 2> Numărul 1568 195 1763 

% în Limba de chestionare/evaluare 36,9% 21,3% 34,1% 

<ISCED nivel 1> Numărul 64 23 87 

% în Limba de chestionare/evaluare 1,5% 2,5% 1,7% 

Ea nu a finalizat 
<ISCED nivel 1> 

Numărul 12 1 13 

% în Limba de chestionare/evaluare 0,3% 0,1% 0,3% 

În total Numărul 4250 917 5167 

% în Limba de chestionare/evaluare 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Limba de 
chestionare/evaluare 

Care este cel mai înalt nivel de 
şcolarizare atins de mama ta? 

Matematică Citire Ştiințe 

Română <ISCED nivel 3A> Valoarea medie 435,9733 433,9365 442,7824 

N 1456 1456 1456 

<ISCED nivel 3B, 
3C> 

Valoarea medie 432,5688 434,5440 440,5724 

N 1150 1150 1150 

<ISCED nivel 2> Valoarea medie 390,4349 378,5922 396,8523 

N 1568 1568 1568 

<ISCED nivel 1> Valoarea medie 368,7015 361,0372 388,6958 

N 64 64 64 

Ea nu a finalizat 
<ISCED nivel 1> 

Valoarea medie 308,4414 356,7168 352,9189 

N 12 12 12 

În total Valoarea medie 416,8780 412,3663 424,1707 

N 4250 4250 4250 

Rusă <ISCED nivel 3A> Valoarea medie 448,3497 457,6937 462,7918 

N 356 356 356 

<ISCED nivel 3B, 
3C> 

Valoarea medie 448,5777 458,7195 457,5140 

N 342 342 342 
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Limba de 
chestionare/evaluare 

Care este cel mai înalt nivel de 
şcolarizare atins de mama ta? 

Matematică Citire Ştiințe 

<ISCED nivel 2> Valoarea medie 409,8411 413,4031 421,4026 

N 195 195 195 

<ISCED nivel 1> Valoarea medie 352,0182 358,7437 384,7201 

N 23 23 23 

Ea nu a finalizat 
<ISCED nivel 1> 

Valoarea medie 343,6262 429,3022 426,6549 

N 1 1 1 

În total Valoarea medie 437,7155 446,1451 450,0244 

N 917 917 917 

În total <ISCED nivel 3A> Valoarea medie 438,4049 438,6041 446,7136 

N 1812 1812 1812 

<ISCED nivel 3B, 
3C> 

Valoarea medie 436,2384 440,0856 444,4558 

N 1492 1492 1492 

<ISCED nivel 2> Valoarea medie 392,5814 382,4426 399,5678 

N 1763 1763 1763 

<ISCED nivel 1> Valoarea medie 364,2910 360,4309 387,6448 

N 87 87 87 

Ea nu a finalizat 
<ISCED nivel 1> 

Valoarea medie 311,1479 362,3003 358,5909 

N 13 13 13 

În total Valoarea medie 420,5761 418,3611 428,7590 

N 5167 5167 5167 
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Anexa 4. Rezultatele elevilor după limba de chestionare/evaluare și tipul 
localității în care se află școala 

 

Limba de 
chestionare/ 

evaluare 

Stratum ID 7-character (cnt + region ID + original 
stratum ID) 

Matematică Citire Ştiințe 

Română MDA - stratum 01: 
Română\Oraş mare\Mixt 

Valoarea medie 465,4662 470,9259 465,4877 

N 592 592 592 

MDA - stratum 02: 
Română\Oraş mare\ISCED2 

Valoarea medie 413,2608 433,3556 426,9131 

N 45 45 45 

MDA - stratum 03: 
Română\Oraş mare\ISCED3 

Valoarea medie 466,2157 457,7169 463,2983 

N 58 58 58 

MDA - stratum 04: 
Română\Urban\Mixt 

Valoarea medie 438,8733 438,4109 452,3998 

N 534 534 534 

MDA - stratum 05: 
Română\Urban\ISCED2 

Valoarea medie 390,2590 412,7850 426,7371 

N 76 76 76 

MDA - stratum 06: 
Română\Urban\ISCED3 

Valoarea medie 445,2224 467,8015 460,3645 

N 20 20 20 

MDA - stratum 07: 
Română\Rural\Mixt 

Valoarea medie 403,2926 393,0035 412,3832 

N 997 997 997 

MDA - stratum 08: 
Română\Rural\ISCED2 

Valoarea medie 397,0681 385,6663 403,0491 

N 1603 1603 1603 

MDA - stratum 09: 
Română\Rural\ISCED3 

Valoarea medie 390,2236 382,9104 413,8922 

N 31 31 31 

MDA - stratum 19: Mixt\Oraş 
mare\Mixt 

Valoarea medie 500,4810 543,5859 522,4646 

N 38 38 38 

MDA - stratum 20: Mixt\Oraş 
mare\ISCED2 

Valoarea medie 415,7839 398,1792 413,2505 

N 75 75 75 

MDA - stratum 21: Mixt\Oraş 
mare\ISCED3 

Valoarea medie 394,5657 412,1190 401,9523 

N 60 60 60 

MDA - stratum 22: 
Mixt\Urban\Mixt 

Среднее 
значение 

449,0877 438,7018 437,2650 

N 64 64 64 

MDA - stratum 23: 
Mixt\Urban\ISCED2 

Valoarea medie 400,9830 407,7234 410,5975 

N 24 24 24 

MDA - stratum 24: 
Mixt\Urban\ISCED3 

Valoarea medie 413,4061 406,0311 392,4046 

N 58 58 58 

MDA - stratum 25: 
Mixt\Rural\Mixt 

Valoarea medie 392,4527 415,1491 403,7688 

N 47 47 47 

MDA - stratum 26: 
Mixt\Rural\ISCED2 

Valoarea medie 386,9378 385,8924 404,0897 

N 34 34 34 

MDA - stratum 27: 
Mixt\Rural\ISCED3 

Valoarea medie 413,8760 412,0420 424,1117 

N 17 17 17 

În total Valoarea medie 416,1105 411,1341 423,1479 
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Limba de 
chestionare/ 

evaluare 

Stratum ID 7-character (cnt + region ID + original 
stratum ID) 

Matematică Citire Ştiințe 

N 4373 4373 4373 

Rusă MDA - stratum 10: Russian\Oraş 
mare\Mixt 

Valoarea medie 476,7632 487,2799 488,4692 

N 250 250 250 

MDA - stratum 11: Russian\Oraş 
mare\ISCED2 

Valoarea medie 443,5651 435,4247 448,9930 

N 22 22 22 

MDA - stratum 12: Rusă\Oraş 
mare\ISCED3 

Valoarea medie 429,5634 456,0747 467,9136 

N 31 31 31 

MDA - stratum 13: 
Rusă\Urban\Mixt 

Valoarea medie 437,8073 444,4524 450,6123 

N 200 200 200 

MDA - stratum 14: 
Rusă\Urban\ISCED2 

Valoarea medie 418,8424 461,1666 451,7035 

N 69 69 69 

MDA - stratum 15: 
Rusă\Urban\ISCED3 

Valoarea medie 415,6257 453,0435 414,4854 

N 37 37 37 

MDA - stratum 16: 
Rusă\Rural\Mixt 

Valoarea medie 426,4107 415,5221 425,8288 

N 147 147 147 

MDA - stratum 17: 
Rusă\Rural\ISCED2 

Valoarea medie 414,0698 410,5211 425,1725 

N 164 164 164 

MDA - stratum 18: 
Rusă\Rural\ISCED3 

Valoarea medie 470,4086 451,9073 463,8360 

N 6 6 6 

MDA - stratum 26: 
Mixt\Rural\ISCED2 

Valoarea medie 337,7441 365,9466 368,7730 

N 26 26 26 

Total Valoarea medie 437,2889 445,0047 449,3935 

N 952 952 952 

În total MDA - stratum 01: 
Română\Oraş mare\Mixt 

Valoarea medie 465,4662 470,9259 465,4877 

N 592 592 592 

MDA - stratum 02: 
Română\Oraş mare\ISCED2 

Valoarea medie 413,2608 433,3556 426,9131 

N 45 45 45 

MDA - stratum 03: 
Română\Oraş mare\ISCED3 

Valoarea medie 466,2157 457,7169 463,2983 

N 58 58 58 

MDA - stratum 04: 
Română\Urban\Mixt 

Valoarea medie 438,8733 438,4109 452,3998 

N 534 534 534 

MDA - stratum 05: 
Română\Urban\ISCED2 

Valoarea medie 390,2590 412,7850 426,7371 

N 76 76 76 

MDA - stratum 06: 
Română\Urban\ISCED3 

Valoarea medie 445,2224 467,8015 460,3645 

N 20 20 20 

MDA - stratum 07: 
Română\Rural\Mixt 

Valoarea medie 403,2926 393,0035 412,3832 

N 997 997 997 

MDA - stratum 08: 
Română\Rural\ISCED2 

Valoarea medie 397,0681 385,6663 403,0491 

N 1603 1603 1603 

MDA - stratum 09: 
Română\Rural\ISCED3 

Valoarea medie 390,2236 382,9104 413,8922 

N 31 31 31 

MDA - stratum 10: Rusă\Oraş Valoarea medie 476,7632 487,2799 488,4692 
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Limba de 
chestionare/ 

evaluare 

Stratum ID 7-character (cnt + region ID + original 
stratum ID) 

Matematică Citire Ştiințe 

mare\Mixt N 250 250 250 

MDA - stratum 11: Rusă\Oraş 
mare\ISCED2 

Valoarea medie 443,5651 435,4247 448,9930 

N 22 22 22 

MDA - stratum 12: Rusă\Oraş 
mare\ISCED3 

Valoarea medie 429,5634 456,0747 467,9136 

N 31 31 31 

MDA - stratum 13: 
Rusă\Urban\Mixt 

Valoarea medie 437,8073 444,4524 450,6123 

N 200 200 200 

MDA - stratum 14: 
Rusă\Urban\ISCED2 

Valoarea medie 418,8424 461,1666 451,7035 

N 69 69 69 

MDA - stratum 15: 
Rusă\Urban\ISCED3 

Valoarea medie 415,6257 453,0435 414,4854 

N 37 37 37 

MDA - stratum 16: 
Rusă\Rural\Mixt 

Valoarea medie 426,4107 415,5221 425,8288 

N 147 147 147 

MDA - stratum 17: 
Rusă\Rural\ISCED2 

Valoarea medie 414,0698 410,5211 425,1725 

N 164 164 164 

MDA - stratum 18: 
Rusă\Rural\ISCED3 

Valoarea medie 470,4086 451,9073 463,8360 

N 6 6 6 

MDA - stratum 19: Mixt\Oraş 
mare\Mixt 

Valoarea medie 500,4810 543,5859 522,4646 

N 38 38 38 

MDA - stratum 20: Mixt\Oraş 
mare\ISCED2 

Valoarea medie 415,7839 398,1792 413,2505 

N 75 75 75 

MDA - stratum 21: Mixt\Oraş 
mare\ISCED3 

Valoarea medie 394,5657 412,1190 401,9523 

N 60 60 60 

MDA - stratum 22: 
Mixt\Urban\Mixt 

Valoarea medie 449,0877 438,7018 437,2650 

N 64 64 64 

MDA - stratum 23: 
Mixt\Urban\ISCED2 

Valoarea medie 400,9830 407,7234 410,5975 

N 24 24 24 

MDA - stratum 24: 
Mixt\Urban\ISCED3 

Valoarea medie 413,4061 406,0311 392,4046 

N 58 58 58 

MDA - stratum 25: 
Mixt\Rural\Mixt 

Valoarea medie 392,4527 415,1491 403,7688 

N 47 47 47 

MDA - stratum 26: 
Mixt\Rural\ISCED2 

Valoarea medie 365,6205 377,2492 388,7858 

N 60 60 60 

MDA - stratum 27: 
Mixt\Rural\ISCED3 

Valoarea medie 413,8760 412,0420 424,1117 

N 17 17 17 

În total Valoarea medie 419,8968 417,1895 427,8401 

N 5325 5325 5325 
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Anexa 5. Rezultatele elevilor după limba de chestionare/evaluare și 
numărul de cărți în casă 

 

Limba de 
chestionare/evaluare 

Câte cărți sunt în casa ta? Matematică Citire Ştiințe 

Română 0-10  
cărți 

Valoarea medie 390,0597 382,5777 398,0372 

N 1328 1328 1328 

% 30,8% 30,8% 30,8% 

11-25  
cărți 

Valoarea medie 411,4959 401,481 418,0603 

N 1239 1239 1239 

% 28,7% 28,7% 28,7% 

26-100  
cărți 

Valoarea medie 432,6921 434,6224 439,4634 

N 1154 1154 1154 

% 26,8% 26,8% 26,8% 

101-200  
cărți 

Valoarea medie 456,5902 453,8154 458,7676 

N 341 341 341 

% 7,9% 7,9% 7,9% 

201-500  
cărți 

Valoarea medie 470,7492 484,1802 479,966 

N 162 162 162 

% 3,8% 3,8% 3,8% 

Mai mult de  
500 cărți 

Valoarea medie 441,5734 447,8481 465,1604 

N 90 90 90 

% 2,1% 2,1% 2,1% 

În total Valoarea medie 416,9841 412,7369 424,1469 

N 4314 4314 4314 

Rusă 0-10 cărți Valoarea medie 393,5905 401,8419 405,7529 

N 177 177 177 

% 18,8% 18,8% 18,8% 

11-25 cărți Valoarea medie 429,2224 431,4073 439,454 

N 230 230 230 

% 24,4% 24,4% 24,4% 

26-100 cărți Valoarea medie 448,1383 463,0436 458,8874 

N 305 305 305 

% 32,4% 32,4% 32,4% 

101-200 cărți Valoarea medie 469,7467 467,8642 476,0522 

N 127 127 127 

% 13,5% 13,5% 13,5% 
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201-500 cărți Valoarea medie 482,6704 501,5794 507,2658 

N 64 64 64 

% 6,8% 6,8% 6,8% 

Mai mult de  
500 cărți 

Valoarea medie 426,9529 446,9698 465,237 

N 39 39 39 

% 4,1% 4,1% 4,1% 

În total Valoarea medie 437,6526 446,4221 450,0226 

N 942 942 942 

În total 0-10 cărți Valoarea medie 390,4749 384,8433 398,9447 

N 1505 1505 1505 

% 28,6% 28,6% 28,6% 

11-25 cărți Valoarea medie 414,2713 406,1665 421,4099 

N 1469 1469 1469 

% 27,9% 27,9% 27,9% 

26-100 cărți Valoarea medie 435,9211 440,5638 443,5239 

N 1459 1459 1459 

% 27,8% 27,8% 27,8% 

101-200 cărți Valoarea medie 460,1604 457,6278 463,4581 

N 468 468 468 

% 8,9% 8,9% 8,9% 

201-500 cărți Valoarea medie 474,1251 489,1074 487,6969 

N 226 226 226 

% 4,3% 4,3% 4,3% 

Mai mult de  
500 cărți 

Valoarea medie 437,1533 447,5826 465,1835 

N 129 129 129 

% 2,5% 2,5% 2,5% 

În total Valoarea medie 420,6884 418,7741 428,7844 

N 5256 5256 5256 

 


