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Sumar 

Studiu realizat, în viziunea autorului, se impune prin prestația unor constatări și recomandări de 
politici educaționale, care se dorește a fi cu impact major asupra îmbunătățirii calității educației din 
Republica Moldova. 

Scopul urmărit în acest studiu a constat în evaluarea culturii lecturii în Republica Moldova prin prisma 
rezultatelor elevilor obținute în cadrul Programului PISA și la examenul de capacitate la disciplina 
Limba și literatura română. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării rezidă în abordarea unui vast material factologic 
reprezentat de evaluarea internațională PISA realizată în ultimii ani (2009-2015), implicit în evaluarea 
performanțelor PISA 2015 în domeniul Citire/Lectură și analiza minuțioasă a construcției scalei la 
citire/lectură, urmărindu-se în ce măsură procesul de predare/evaluare a citirii în cadrul disciplinei 
Limba și literatura română corespunde standardelor internaționale. 

Elaborarea unor statistici ce ar prezenta o imagine clară a rezultatelor evaluărilor în evoluție; 
propunerea unor tabele și interpretări pragmatice ale metodologiei de predare și evaluare a 
competenței lectorale sunt doar câteva dintre obiectivele trasate în acest studiu. 

Problema ştiinţifică importantă adresată în cadrul acestei investigaţii ține de abordarea conceptuală a 
competenței lectorale în documentele de politici educaționale naționale și internaționale și de analiza 
comparativă a rezultatelor acestor evaluări (PISA și evaluarea de capacitate), având drept finalitate 
constatările și recomandările de politici educaționale, ce ar contribui nemijlocit la sporirea calității 
învățământului din Republica Moldova. 

Prezentul studiu include o introducere, două capitole, concluzii la fiecare copitol și constatări și 
recomandări finale, însoțite de o bibliografie și 8 anexe (din motive tehnice unele anexe sunt preluate 
din Raportul OECD în limba engleză, dar și din Raportul „Republica Moldova și Programul pentru 
Evaluarea Internațională a Elevilor PISA 2015”, Ministerul Educației al Republicii Moldova, Agenţia 
Naţională pentru Curriculum şi Evaluare, Chșinău, 2016).  

Autorul acestui studiu a constatat că, desi etapele de formare/dezvoltare/evaluare a competenței de 
lectură în Republica Moldova, liniile directoare oficiale și standardele educaționale sunt unele foarte 
bine structurate și argumentate, totuși la capitolul rezultatele elevilor la teste (atât nationale, cât și 
internationale) sunt mai puțin relevante, în special cu trimitere la pregătirea elevilor pentru învățarea 
pe tot parcursul vieții. Din această perspectivă autorul a ajuns la concluzia că programele școlare și 
achizițiile finale sunt mai puțin racordate la necesitățile elevului de astăzi. Itemii propuși în cadrul 
Programului PISA 2015 antrenează competențele de care au nevoie elevii în fiecare zi, evaluându-se 
deprinderile de a învăța să știi, să faci, să fii prin lectură, verbele-cheie fiind reflectă, intepretează, 
evaluează. Pe când evaluarea națională aplicată la examinele de capacitate pune accent, în special, pe 
competențele cognitive (cunoașterea regulilor ortografice, de punctuație, relațiilor semantice, sintaxa 
frazei etc.), cele aplicative ramânând a fi antrenate abea în ciclul liceal.  

În concluzie este menționat faptulul că rezultatele testului de Limba și literatura română pun în 
evidență pregătirea insuficientă a elevilor din Republica Moldova (implicit formarea insuficientă a 
competenței lectorale), ceea ce demonstrează că un motiv explicabil ar fi procesul de 
predare/învățare necalitativ, neeficient sau direcționat incorect preponderent pe termeni și 
informații, și nu pe interpretarea, aplicarea, evaluarea acestor termeni și informații. 
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Summary 

The PISA-based Reading Culture Assessment Related to Reading 
Competences Developed through the Romanian Language and Literature 

as a School Subject 

In author’s opinion, the present study can be considered valuable due to some findings and 
recommendations related to educational policies that may have a considerable impact on the quality 
of the education in the Republic of Moldova. 

The purpose of this study is to assess the culture of reading among the students from the Republic of 
Moldova based on the results gained at the PISA international testing and at the national testing – the 
gymnasium-exit exam - in the Romanian Language and Literature. 

The scientific novelty and originality of the study consists in reviewing a considerable factual material 
resulted from the international evaluation in which the Republic of Moldova participated (PISA 2009+ 
and PISA 2015), including specifically the evaluation of PISA 2015 results and performances related to 
reading competences, thorough analysis of reading scale construction related to PISA 2015, following 
the purpose of determining to what degree the process of teaching/evaluation in Reading at the 
Romanian Language and Literature subject matter corresponds to international standards. 

Presenting relevant statistic data that will bring a clearer image of evaluation of results in progress; 
developing charts and tables to facilitate the practical understanding of the teaching methodology 
and evaluation of reading competences are just a few objectives addressed by this study.  

An important scientific problem addressed by this research is related to the conceptual approach 
concerning the reading competences reflected in the documents of national and international 
educational politics; the comparative analysis of the evaluation results (PISA and national student 
capacity test), completed by findings and recommendations related to educational policies, will 
contribute enhancing the quality of education in the Republic of Moldova. 

This study includes an introduction, two chapters, conclusions on each chapter and final 
recommendations, accompanied by a bibliography and 8 annexes (some annexes are taken from OECD 
Report in English, and from “The Republic of Moldova and the Program for International Evaluation of 
PISA 2015 Students” Report, developed by the Ministry of Education of the Republic of Moldova, 
National Agency of Curriculum and Evaluation, 2016). 

The author concluded that although the stages of formation / development / evaluation of reading 
competency in the Republic of Moldova and the general guidelines and educational standards are quit 
well-structured, nevertheless the students’ test results (national, as well as international) are still low, 
especially in terms of students’ preparedness for the life-long learning. The school programs and final 
results are less in line with student’s current needs. If the items applied for PISA 2015 develop the 
competences that students need day by day, evaluate the skills to learn to know, to do, to be through 
the reading based on the key-verbs to reflect, interpret, evaluate, then the national evaluation is 
emphasizing especially on the cognitive competences (knowledge of rigid gramma rules, semantic 
relations, phrase syntax, etc.), the practical skills being left for the high-school level. 

In conclusion, the author underlines that the test results in the Romanian Language and Literature 
subject reveal the poor training of students (implicitly insufficient development of reading 
competences). This finding allows to conclude that one of the causes might be the poor 
teaching/evaluation process, inefficient or misleading, focused on terms and information, and not on 
their interpretation, application, and evaluation.  
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Introducere 

Egalitatea de șanse în fața educației și asigurarea unui învățământ de calitate pentru toți sunt 

obiectivele prioritare pentru majoritatea sistemelor de învățământ din lume, iar politicile educaționale 

sunt instrumentele care valorifică acest proces educațional. Deși prin natura lor politicile educaționale 

cad în responsabilitatea guvernelor, cercetătorii menționează importanța organizațiilor internaționale 

care ar modela și perfecționa politicile educaționale naționale prin instrumente precum Programme 

for International Student Assessment (PISA), The Trends in International Mathemantics and Science 

Study (TIMSS) sau Procesul de la Bologna ș.a., ce au rolul de a identifica factorii care influențează 

calitatea învățământului, implicit aplicarea consecventă a măsurilor care ar avea un impact major 

asupra îmbunătățirii calității educației. 

În general, printr-un învăţământ de calitate se înţelege un învăţământ care aduce cât mai mulţi elevi 

în situaţia de succes şcolar, adică elevi cu rezultate şcolare bune şi foarte bune la învățătură, elevi care 

participă cu rezultate pozitive la concursuri, olimpiade, teste naţionale şi internaţionale, dar și elevi 

care după finisarea studiilor au deprinderi de viață, sunt activ implicați în viața comunității, știu exact 

ce își doresc și mereu sunt deschiși noilor oportunități, provocări, experiențe etc.  

Programul PISA este, deocamdată, unica evaluare standardizată internațională (Programme for 

International Student Assessment – OECD/PISA), inițiată şi proiectată de comun acord cu țările 

membre OECD, la care s-a adăugat ulterior un număr de țări partenere, non-membre, și are scopul de 

a măsura cât de bine sunt pregătiți elevii de 15 ani, care se află aproape de finalul învățământului 

obligatoriu și care trebuie să facă față provocărilor societății cunoașterii, vieții active sau vieții 

educaționale, să se confrunte cu piața muncii sau să-și continue studiile. Altfel spus, are scopul de a 

evalua cât de pregătiți sunt elevii pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Aici menționăm că, deși PISA 

combină evaluarea unor arii cognitive specifice domeniului, precum citirea/lectura, matematica şi 

ştiințele, cu informații despre mediul de proveniență al elevilor, despre modul în care aceştia 

abordează procesul de învățare, despre percepțiile lor cu privire la mediul în care învață şi despre 

familiarizarea lor cu computerul, noi ne vom axa doar pe alfabetizarea la citire/lectură, fiind interesați 

de nivelurile de competență evaluate de PISA, în comparație cu cele recomandate de Curriculumul 

modernizat, Standardele educaționale, Referențialul de evaluare a competențelor-cheie, 

formate/dezvoltate în cadrul disciplinei Limba și literatura română. 

Scopul urmărit în acest studiu constă în evaluarea culturii lecturii în Republica Moldova prin prisma 

rezultatelor elevilor la testul PISA și la examenul de capacitate la disciplina Limba și literatura română. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării constau în abordarea unui vast material factologic 

reprezentat de evaluarea internațională PISA din ultimii ani (2009-2015); implicit evaluarea 

rezultatelor, performanțelor PISA 2015 pe domeniul Citire/Lectură, analizându-se minuțios 

construcția scalei la citire/lectură specifice Programului PISA 2015 și urmărirea în ce măsură procesul 

de predare/evaluare a citirii în cadrul disciplinei Limba și literatura română corespunde standardelor 

internaționale. 

Elaborarea unor statistici care ar prezenta o imagine clară a rezultatelor evaluărilor în evoluție; 

propunerea unor tabele, interpretări pragmatice ale metodologiei de predare și evaluare a 

competenței lectorale sunt doar câteva din obiectivele trasate în acest studiu. Nu mai puțin 



6 

importante considerăm și recomandările finale în vederea îmbunătățirii politicii educaționale actuale 

din Republica Moldova. 

Problema ştiinţifică rezolvată în domeniul de investigaţie constă în abordarea conceptuală a 

competenței lectorale în documentele de politici educaționale naționale și internaționale; analiza 

comparativă a rezultatelor evaluărilor (PISA și evaluarea de capacitate), finalitatea fiind propunerea 

unor constatări și recomandări de politici educaționale, ce ar spori calitatea învățământului din 

Republica Moldova. 

Metodologia de cercetare. Studiul realizat are la bază investigația științifică aplicativă ce presupune o 

cercetare exploratorie (studierea, analiza și interpretarea surselor existente cu referire la programul 

PISA și examenul de capacitate la română); analiza cantitativă și calitativă a rezultatelor PISA 2015 și 

realizarea itemilor testului național, utilizându-se diferite strategii precum: observaţii directe, analize 

de conținut, studiul comparativ, iar ca metode generale au fost folosite analiza şi sinteza. 

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării sunt determinate de posibilitatea utilizării 

statisticilor, propunerilor, recomandărilor pentru elaborarea noilor politici educaționale sau 

redactarea evaluărilor naționale adaptate standardelor internaționale, or la orice studiu ce vizează 

problema dată. 

Lucrarea este structurată în două capitole. În primul se propune abordarea conceptuală a noțiunii de 

„cultura lecturii” în sondajele internaționale, urmărindu-se construcția scalei la citire/lectură specifice 

Programului PISA, dar și valorificându-se performanțele elevilor din Republica Moldova la 

citire/lectură, în conformitate cu rezultatele PISA 2015. 

Cel de-al doilea capitol elucidează conceptul din punct de vedere curricular, prezentând abordări 

didactice recomandate de standardele educaționale din RM și de programa școlară la limba și 

literatura română. Analiza rezultatelor examenului național la română permite a accentua punctele 

forte și cele slabe ale nivelului de pregătire a elevilor în comparație cu nivelurile competenței de citire 

evaluate de testele internaționale. 

Fiecare capitol este urmat de concluzii, iar la finele studiului sunt propuse recomandări, credem noi 

importante, actuale și necesare pentru îmbunătățirea sistemului educațional din Republica Moldova. 

Prezentul studiu include și o bibliografie, iar cele 8 anexe vin să completeze prin exemple, statistici, 

tabele, diagrame cercetarea realizată. Din motive tehnice, unele anexe sunt preluate din Raportul 

OECD în limba engleză, din Raportul „Republica Moldova și Programul pentru Evaluarea Internațională 

a Elevilor PISA 2015”, Ministerul Educației al Republicii Moldova, Agenţia Naţională pentru Curriculum 

şi Evaluare, Chișinău, 2016, dar și din Studiul de evaluare a rezultatelor școlare/competențelor de bază 

ale absolvenților învățământului primar și gimnazial, anul de studii 2014-2015. 
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Capitolul 1. Cultura lecturii în sondajele internaționale 

1.1. Cultura lecturii – abordare conceptuală, strategii naționale de 
promovare 

În societatea contemporană, bazată pe realizările științifico-tehnice, formarea cititorului cult este un 

obiectiv al educației generale, lectura fiind o condiție esențială pentru a reuși în viață. Atingerea unui 

stadiu cât mai avansat în domeniul dezvoltării competenţei de a citi este nu doar unul dintre 

principalele obiective ale procesului de şcolarizare, ci şi unul dintre cele mai importante mijloace care 

facilitează învăţarea. Tocmai din acest motiv, abilitatea de a citi este unul dintre instrumentele 

fundamentale pentru exercitarea dreptului la educaţie, consacrat prin Declaraţia Drepturilor Omului 

(articolul 26). 

Abilitatea de a învăța, de a munci, chiar de a trăi depind, într-o măsură deosebită, de lecturile deținute. 

Competențele acumulate în timpul cititului sunt primordiale în viața de toate zilele. Dezvoltarea unor 

deprinderi sănătoase în ceea ce priveşte cititul la tineri le oferă posibilitatea de a-şi atinge obiectivele 

personale, la trecerea către viaţa adultă. De aceea, achiziţia cu succes a acestor deprinderi încă din 

copilărie sau pe parcursul adolescenţei este fundamentală. Mai mult decât atât, competenţa de a citi 

stă la baza dezvoltării întregului parcurs şcolar al copilului, fără deprinderi solide în acest domeniu nu 

se poate vorbi despre succes academic. 

Bineînțeles că gustul pentru lectură nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă asiduă a factorilor 

educaționali (familie, școală, societate). Emoția citirii unei cărți nu poate fi explicată, ci doar trăită, 

luând cartea în mâini și savurând plăcerea revelațiilor. Școala are rolul de a pune bazele formării 

acestei culturi a lecturii, dar procesul este menit a continua toată viața. Astfel că, datoria profesorului 

este de a-l învăța pe elev cum să citească această carte/ acest text și cum să valorifice cele citite.  

Citându-l pe Gustave Flaubert, care afirma: „Citește pentru a trăi”, menționăm că lectura ar fi procesul 

ce definește valorile materiale și spirituale create de omenire, iar competența lectorală formată în 

școală marchează semnificativ personalitatea elevului. 

Lectura este un proces complex. Abordată din perspectiva schemei comunicării, ea este o formă de 

comunicare atipică, definită prin asimetrie (emițătorul și receptorul nu sunt co-prezenți), non-

reversibilitate (rolurile nu sunt interşanjabile, feedback-ul imposibil) și decontextualizare (receptorul 

nu are acces la contextul enunțării, iar emițătorului îi este străin contextul receptării), ceea ce ar 

presupune un dialog dificil, provocator, dar și captivant. (Verdeș, T., 2013:157) 

Dacă accepția tradițională definește actul lecturii ca o receptare pasivă a textului, din perspectiva 

comprehensiunii1, aceasta este un proces personalizat, activ și holistic. (Eco U., 1996: 20) Prin urmare, 

lectura presupune interacțiunea a trei factori: cititorul, textul și contextul lecturii; e vorba de o 

construcție realizată prin cooperarea dintre cititor și text și modul în care cititorul orchestrează 

                                                           
1 Comprehensiune s. f. 1. Putere de pătrundere, de înțelegere; comprehensivitate. 2. (log.) conținut (3). (< fr. Compréhension, 

lat. comprehensio). 
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cunoștințele și capacitățile în vederea constituirii sensului (competența comprehensiunii, modi 

operandi). 

În documentele internaționale, conceptul de lectură/citire este utilizat și cu noțiunea de alfabetizare 

de citire, în centrul atenţiei fiind competenţa copiilor la limba lor maternă (sau limba de predare). 

Definițiile de citire și de alfabetizare de citire s-au schimbat în timp, în paralel cu modificările din 

societate, economie și cultură. Conceptul de învățare, și în special conceptul de învățare pe tot 

parcursul vieții, au extins percepția citire. Alfabetizarea nu mai este considerată o abilitate dobândită 

numai în copilărie sau în primii ani de școală, ci este privită ca un set de cunoștințe în expansiune, 

abilități și strategii utilizate de indivizi pe tot parcursul vieții, în diferite contexte, interacționând cu 

semenii lor și cu comunitatea. (A se vedea: Draft reading literacy framework, PISA 2015, pag. 9) 

Astfel că prin cultura lecturii vom înțelege abilitatea elevului nu doar de a citi fluent un text, dar și de 

a-l înțelege, a învăța din el prin pătrunderea adevăratului sens al cuvintelor, prin formularea de idei 

critice și creative. 

În acest sens amintim spusele marelui gânditor şi scriitor Mircea Eliade, care afirma: „Cetim ca să 

trecem examene (deci lectura studiu), ca să omorâm timpul (deci lectura de loisir) sau cetim din 

profesiune (deci lectura informativă). Lectura ar putea fi un mijloc de alimentare spirituală continuă, 

nu numai un instrument de informație sau de contemplație” – prin urmare, școlii îi revine importanta 

misiune de a-i înarma pe elevi cu deprinderi temeinice de autoinstruire și autoperfecționare prin 

mijlocirea cărții, trezind astfel interesul și gustul pentru lectură. 

Un mijloc important de expertiză metodologică a culturii pentru citire/lectură îl reprezintă politicile 

educaționale naționale, care direcționează standardele de interes, disciplinele prioritare, ținta 

evaluărilor naționale. Iar rezultatele evaluărilor internaționale sunt o sursă valoroasă de date pentru 

cercetarea în științele educației și pentru fundamentarea politicilor educaționale. Prin urmare, 

comparaţiile cu alte ţări ajută la evidenţierea caracteristicilor şi particularităţilor pe care le au 

sistemele individuale de învăţământ, subliniindu-se punctele tari şi punctele slabe de care dispun, dar 

şi provocările cărora trebuie să le facă faţă. Mai mult decât atât, cercetările trans-naţionale pot ajuta 

atât la explicarea diferenţelor evidente dintre ţări şi chiar a diferenţelor care apar în interiorul ţărilor, 

cât şi la identificarea problemelor specifice prezente în sistemele de învăţământ. Din acest 

considerent, studiul de față s-a orientat spre analiza rezultatelor evaluării naționale la disciplina limba 

și literatura română (evaluarea competenței de lectură), Republica Moldova, și a rezultatelor 

sondajului PISA (evaluare internațională), care valorifică alfabetizarea în citire/lectură. 

În general, sondajele internaţionale de evaluare a performanţelor şcolare ale elevilor sunt organizate 

conform unui cadru conceptual şi metodologic stabilit, care urmăreşte să furnizeze indicatori care să 

influenţeze politicile din domeniu.  

Urmărind actele naționale de promovare a competențelor-cheie, observăm că țările europene au 

adoptat abordări diferite în sprijinirea asimilării competențelor-cheie, respectiv și abordarea 

strategică a standardului de competență (în cazul nostru, de lectură/citire) diferă de la o țără la altă, 

ceea ce ar explica gradul de complexitate a comparării nivelului de performanță a elevilor de aceeași 

vârstă. 
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Majoritatea țărilor europene, precum România, Italia, Spania, Franța, Danemarca, Estonia, Irlanda şi 

Olanda ș.a., au dezvoltat strategii naționale pentru formarea și ezvoltarea a cel puțin trei competențe-

cheie: limba în care se face instruirea, matematica, urmate de una sau mai multe limbi străine sau 

ştiinţe, strategii cre sunt relevante și pentru anul 2015. 

Fig. 1. Existența strategiilor naționale de promovare a competențelor-cheie în 
învățământului general (ISCD 1 și/sau 2-3), 2012. 

 

Conform studiului realizat de Comisia Europeană/EACEA/Eurydice. (2012) Dezvoltarea competențelor-

cheie în școlile din Europa: Provocări și Oportunități pentru Politică. Raport Eurydice. Luxemburg: 

Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene: (2012: 16), obiectivele strategiilor naționale variază în 

funcție de competențele-cheie în cauză. 

În general, strategiile sunt îndreptate spre citire pentru a îmbunătăți nivelul de alfabetizare și a 

promova bunele obiceiuri de citire, matematică, științe și tehnologie. Important a menționa faptul că 

cea mai promovată compentență-cheie a învățământului general în țările europene este competența 

digitală (conform datelor Eurydice, din 33 de țări evaluate, 91 la sută)2, dar și faptul că în aproape 

jumătate dintre ţările europene, strategiile naţionale sau planurile de acţiune pentru citire se 

concentrează pe promovarea citirii ca fiind o activitate de învăţare pe tot parcursul vieţii. (Eurydice, 

2012: 16)  

În ultimii 45 de ani au fost inițiate și implementate mai multe studii comparative internaționale ale 

performanțelor elevilor, vom menționa în special cele proiectate de către International Association for 

the Evaluation of Educational Achievement (IEA) şi de către Programul de Evaluare a Progresului 

Educaţional (International Assessment of Educational Progress (IAEP)) dezvoltat de către Educational 

                                                           
2 54% promovează competența de citire. (Sursa: Eurydice). 
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Testing Service, instituţia cu cel mai mare prestigiu în domeniul măsurării şi evaluării educaţionale din 

Statele Unite ale Americii. 

Esențial de relevat faptul că studiile anterioare generației PISA își focalizau atenția asupra rezultatelor 

raportate direct la curriculum și în special pe părțile curriculumului care erau comune tuturor părților 

participante, în timp ce aspectele specifice unei sau altei țări, sau unui număr redus de țări rămâneau 

nevizate. 

Programul PISA, iniţiat de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) în 2000, îşi asumă o abordare extinsă a 

evaluării cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor care reflectă schimbările curente din sistemele 

educaţionale, trecând dincolo de modul în care acestea sunt tratate la nivelul şcolii (în special la nivelul 

curriculum-ului) şi urmărind modul în care acestea sunt utilizate, puse în practică în sarcinile şi 

provocările vieţii de zi cu zi (pregătirea pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii). Altfel spus, PISA 

evaluează gradul de posedare de către elevii de 15 ani, spre sfârșitul învățământului obligatoriu (la 

nivel internațional ISCED 2), a unor cunoștințe și abilități necesare pentru a se încadra armonios în 

societățile moderne și nu estimează măsura însușirii de către elevi a curriculumului specific: 

„Accentul pe conţinutul curriculumului naţional ar limita atenţia la elementele curriculumului 
comun pentru majoritatea sau toate ţările. Aceasta ar necesita multe compromisuri şi ar duce la o 
evaluare prea îngustă, pentru a fi de valoare să orienteze guvernele ce tind să afle punctele forte 
şi inovaţiile sistemelor educaţionale din alte ţări.” (OECD, 2006, Assessing Scientific, Reading and 
Mathematical Literacy, p. 11.) 

Din acest considerent, testul PISA a devenit unul important și semnificativ pentru toate țările 

interesate de pregătirea reală a elevului de 15 ani. 

Urmărind evoluția conceptului alfabetizare de citire în testul PISA, observăm și aici un progres 

conceptual: 

PISA 2000 definea citirea, alfabetizarea de citire: „Reading literacy is understanding, using and 

reflecting on written texts, in order to achieve one’s goals, to develop one’s knowledge and potential, 

and to participate in society.” (Draft reading literacy framework, PISA 2015, pag. 9) – înțelegerea, 

utilizarea și reflectarea asupra textelor scrise, în scopul atingerii obiectivelor, dezvoltarea 

cunoștințelor și potențialului de a se implica în societate. 

PISA 2009 adaugă implicarea în procesul de citire, reflectând asupra textelor scrise: „Reading literacy 

is understanding, using, reflecting on and engaging with written texts, in order to achieve one’s goals, 

to develop one’s knowledge and potential, and to participate in society.” – accepție recomandată și 

de PISA 2012, 2015. (OECD, 2016a) 

Astfel că termenul de „alfabetizare citire/lectură” este mult mai profund decât simpla decodare a 

mesajului, acesta incluzând o gamă largă de competențe cognitive și metacognitive (conștientizarea 

și procesarea textelor). E prea puțin a decoda informația și literalmente a interpreta textul scris, 

concepția PISA la lectură presupune situații concrete în care oamenii citesc diferite texte (de exemplu, 

texte, cărți tipărite, dar şi foi, pliante, forumuri on-line și fluxuri de știri, pe care trebuie nu doar să le 

citești, ci și să le interpretezi, aplici etc.) și trebuie să le înțeleagă, să reutilizeze informația, să aplice 



11 

informația practic, să abordeze critic și creativ, altfel spus, să citească textul prin prismele metodelor 

de a face, de a gândi și de a fi. 

În Portugalia, strategia naţională pentru alfabetizarea la citire promovează un set de iniţiative: lectura 

în familie, sănătatea şi lectura, reclamele de televiziune referitoare la lectură, sloganul 'READ+' ("Ler 

+"), cu activităţi în diferite instituţii, cum ar fi bibliotecile publice, asociaţiile culturale etc. În alte cazuri, 

ţările au pus în aplicare strategii educaţionale de alfabetizare specifice care se concentrează pe 

dobândirea de competenţe de alfabetizare la limba maternă, în special în context şcolar (centre de 

lectură, cursuri opționale etc.). Și în Republica Moldova se promovează cultul lecturii prin intermediul 

cursurilor opționale, de exemplu: Citind, învăț să fiu...  

După cum s-a menţionat mai sus, într-un număr de ţări, strategiile de alfabetizare sunt combinate cu 

strategiile de calcul matematic. 

Teoretic, formele materialelor-sursă propuse de PISA 2015 sunt: texte continui (diferite tipuri de proză, 

texte narative, expozitive, argumentative); texte non-continui (grafice, formulare, liste); texte mixte; 

texte multiple (texte independente, juxtapuse, în anumite scopuri). Respectiv, tipul sarcinilor va fi: 

accesează, regăsește; integrează, interpretează; reflectă, evaluează etc. 

Un alt aspect important de semnalat este faptul că în majoritatea țărilor europene, testele naţionale 

reprezintă o combinaţie de întrebări şi sarcini centrate pe discipline şi pe competenţe. În Republica 

Moldova testele sunt pe discipline, în cazul examenului de absolvire gimnaziu la limba și literatura 

română, itemii vizează textele literare și nonliterare (4 itemi), practica rațională și funcțională a limbii 

(4 itemi) și varii aspecte de cultură a comunicării (4 itemi), analizate minuțios în capitolul 2. 

În ceea ce priveşte anumite tipuri de întrebări, ţările europene cel mai adesea favorizează o 

combinaţie de itemi cu alegere multiplă, cu răspuns scurt sau eseuri şi întrebări deschise în funcţie de 

disciplină şi de anul şcolar (în cazul în care sunt discipline prioritare). Cu toate acestea, testul CITO din 

Olanda şi unele teste din Franţa şi din Italia utilizează exclusiv întrebări cu alegere multiplă. De 

asemenea, acesta este tipul predominant de întrebări în Bulgaria şi Norvegia. Deşi testele scrise sunt 

cele mai frecvente, uneori sunt utilizate şi testele orale. Mai mult decât atât, unele ţări cum ar fi Belgia 

(în comunitatea flamandă), Danemarca, Franţa şi Letonia utilizează şi probe practice.  

Spre deosebire de testele naționale moldovenești, cele din Letonia, Regatul Unit, Malta și Danemarca, 

examenul de certificare a învățământului secundar, includ o listă extinsă de discipline (asemenea 

testulului PISA).  

Urmărind sistemele educaționale ale țărilor aflate în fruntea clasamentului PISA, am sesizat că politica 

lor educațională se bazează pe patru piloni: a învăța să știi, să faci, să fii, să trăim împreună. În 

Republica Moldova în curriculum vom regăsi doar trei din acești piloni, nevalorificată rămâne a fi 

dimensiunea să trăim împreună, care, credem noi, ar trebui să devină prioritară în curriculumul 

revăzut. 

În concluzie la demersul de mai sus, reieșind din accepția conceptuală a termenului de lectură, 

activitate intelectuală, spirituală, de formare-dezvoltare a personalității, competența de lectură este 

considerată o condiție a reușitei elevului atât în școală, cât și în viață, importanța lecturii fiind evidentă 
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și mereu actuală. Prin cultura lecturii educăm și promovăm abilitățile de a învăța să știi, să faci, să fii, 

dar și să trăiești împreună, implicându-te activ în viața comunității. 

1.2. Performanțele elevilor la citire/lectură în conformitate cu 
rezultatele sondajului PISA 2015 

După cum am menționat mai sus, evaluarea PISA la citire se concentrează asupra capacității elevilor 

de a utiliza informații scrise în situații din viața reală. Amintim că lectura a fost domeniul principal 

evaluat în 2000, prima evaluare PISA și în 2009, a patra evaluare PISA (Anexa 1). 

În 2015, în a șasea evaluare PISA (Anexa 2), domeniul major a fost Științe, de aceea competențele 

lectorale au fost mai puțin evaluate, într-un set mai mic de sarcini (103 întrebări). Ca urmare, într-o 

prezentare de ansamblu, conform rezultatelor PISA 2015, cea mai bună performanță la citire l-a avut 

Singapore (PISA 2009 – 526 de puncte, PISA 2015 – 535 de puncte), urmată de provinciile Alberta 

(Canada) (PISA 2009 – 524 de puncte, PISA 2015 – 527 de puncte) și Finlanda (PISA 2009 – 536 de 

puncte, PISA 2015 – 526 de puncte). Astfel, din punct de vedere procentual, cel mai înalt scor la 

performanța în citire/lectură s-a identificat: Singapore – 18,4%, Canada, Finlanda, Noua Zeelandă – 

câte 14%, Franța și Coreea – câte 13 %, progres comparativ cu PISA 2009 (Anexa 3). 

Menționăm și faptul că, în medie, 87,0% dintre elevii din țările OECD au atins la PISA 2015 nivelul 2+ 

(nivelul de bază 2 sau mai mare) de competență în cel puțin unul dintre domeniile de evaluare, pe 

când pentru elevii din Republica Moldova acest indice este de doar 69,9%. Și dacă elevii din țările OECD 

au atins 69,2% (în medie nivelul 2+) la PISA 2015 la toate cele trei domenii de evaluare, indicele celor 

din Republica Moldova este de doar 37% (Fig. 2). 

Fig. 2. Rezultate PISA 2015. Procentul elevilor din Republica Moldova și din țările 
OECD cu nivelul 2+ sau 5-6 de competență 

 

Sugestiv este și indicele elevilor ce au atins la PISA 2015 un nivel înalt, așa-numitul nivel de top (nivelul 

5 și 6), în cel puțin unul dintre domenii: elevii din țările OECD – 15,3%, iar cei din Republica Moldova – 

2,8%. 
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Și mai mic e indicele elevilor ce au atins nivelul de top la toate cele trei domenii: elevii din țările OECD 

– 3,7%, pe când în Republica Moldova doar 0,2% dintre elevi au realizat o astfel de performanță totală. 

Cu referire la competența (medie) la lectură, în medie, în toate țările OECD a rămas neschimbată din 

anul 2000. Printre cele 42 de țări, participante în cel puțin cinci runde PISA, doar 12 au avut o tendință 

de îmbunătățire a performanței lectorale, 6 țări au avut o tendință de scădere, iar 24 – rezultate de 

îmbunătățire sau scădere nesemnificativă a performanței lectorale. 

Între 2009 și 2015, Albania, Estonia, Georgia, Irlanda, Macao (China), Moldova, Muntenegru, Federația 

Rusă (denumită în continuare „Rusia“), Slovenia și Spania au înregistrat o creștere a ponderii 

studenților care ating cele mai înalte niveluri de competență de citire în PISA și o scădere simultană a 

ponderii elevilor care nu ating nivelul de bază de competență.  

Credem important a remarca și faptul că, în 2015, 57 de țări, din cele 72 participante la evaluarea PISA, 

au realizat testul la calculator, studenții fiind obligați să mânuiască tastatura, mausul și calculatorul. 

15 țări, printre care și Moldova, și România au administrat testul pe suport de hârtie – indiferent de 

modul în care a fost realizată evaluarea, toate rezultatele au fost raportate la aceeași scală de 

evaluare. 

În continuare propunem doar câteva rezultate ale performanțelor elevilor la citire, după PISA, 

considerate relevante pentru studiul dat. Bineînțeles, atenția noastră este direcționată către 

Republica Moldova3, în unele cazuri, în scop comparativ, făcându-se trimitere și la rezultatele statului 

vecin, România. 

După cum se menționează și în Raportul OECD și cel al Agenției Naționale pentru Curriculum și 

Evaluare din cadrul Ministerului Educației al Republicii Moldova, la evaluarea PISA 2015 elevii din 

Republica Moldova au obținut un punctaj semnificativ de creștere la toate cele trei domenii testate – 

științe, citire/lectură, matematică (Fig. 3), ceea ce ar marca sporirea calității învățământului și 

efiecienței politicilor educaționale implementate de țara noastră. 

                                                           
3 Notă: În 2015 Republica Moldova se implică integral în Programul PISA, Testarea PISA fiind organizată de Ministerul 

Educaţiei, Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare, în cadrul Proiectului „Reforma Învățământului în Moldova”, 
implementat de Ministerul Educației cu suportul financiar al Băncii Mondiale.  
(http://aee.edu.md/sites/default/files/raport_pisa_2015_ance.pdf). 
Testarea PISA în Republica Moldova a fost organizată în două etape: I – Testarea Pilot, aprilie 2014, cu participarea a circa 
1440 de elevi din 38 de instituții de învățământ. II – Testarea de Bază, martie-aprilie 2015, cu participarea a circa 5200 de 
elevi din 227 de instituții de învățământ (Elevi care s-au născut în 1999), fapt ce ar putea argumenta progresele înregistrate 
în comparație cu PISA 2009+. 

http://aee.edu.md/sites/default/files/raport_pisa_2015_ance.pdf
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Fig. 3. Rezultatele PISA 2009+ și PISA 2015. Punctajul mediu acumulat de elevii 
din Republica Moldova la testarea PISA 2009+ în comparație cu PISA 2015, la cele 

trei domenii: științe, citire/lectură, matematică 

 

Prin urmare, Republica Moldova a înregistrat unele dintre cele mai înalte creșteri ale punctajului 

mediu, raportat la ciclul de 3 ani de la prima sa participare la testarea PISA 2009+. Astfel că la științe 

acesta a crescut cu 15 puncte, la citire/lectură – cu 28 de puncte, la matematică – cu 23 de puncte. Cu 

un rezultat mai bun decât la PISA 2009, de 388 de puncte, Republica Moldova, la citire/lectură, în 2015 

se plasează la același nivel cu elevii din Mexic și Thailanda. (Orientativ, locurile 55-57 din cele 72 de 

țări sau regiuni participante.) 

În România situația e similară, pe scala generală de citire/lectură, s-a înregistrat scorul mediu de 434 

de puncte (în creștere faţă de 2009 – 424 de puncte), având performanţe similare cu Uruguay, Bulgaria 

sau Trinidad-Tobago şi superioare faţă de Mexic şi Thailanda. Alături de Rusia şi Macao (China), 

România a înregistrat o rată accelerată de creştere a performanţelor de la o administrare la alta. 

Îmbunătăţirea performanţei medii s-a realizat prin creşterea ponderii elevilor cu performanţe de vârf 

(nivelurile 5 şi 6 pe scala PISA), fără înregistrarea, concomitentă, a reducerii ponderii elevilor cu 

performanţe scăzute – nivelul 2 şi sub nivelul 2 pe scala PISA (Anexa 4). 

Relevante credem a fi și rezultatele elevilor din Republica Moldova (Fig. 4) pe niveluri de competență 

în domeniul citire/lectură. 

Fig. 4. Rezultate PISA 2009 și PISA 2015. Repartizarea elevilor din Republica 
Moldova (în procente) pe niveluri de competență în domeniul citire/lectură 
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Deci, rezultatele sunt mai bune în 2015 decât în 2009, nivelul de pregătire a elevilor este la limita 

medie, însă procentele până la Nivelul 2 lasă mari rezerve în aprecieri – suma de 45,6 %, considerată 

sugestivă. Informa’ii mai detaliate la acest subiect sunt prezentate în Anexa 4. 

Am urmărit cu interes performanțele elevilor în citire/lectură în dependență de gen (Anexa 5), 

constatând că în toate țările fetele, în domeniul citire/lectură, au un punctaj mai mare decât băieții. 

În PISA 2015, în medie, în țările OECD, fetele au obținut un punctaj mai mare decât băieții cu 27 de 

puncte. În Republica Moldova, fetele au înregistrat la citire/lectură rezultate mai bune decât băieții, 

diferența în punctajul mediu fiind cea mai mare dintre toate domeniile, 52 de puncte (fiind totodată 

și una dintre cele mai mari în PISA 2015), ceea ce confirmă o caracteristică generală la vârsta respectivă 

– fetele citesc mai bine decât băieții. Punctajul mediu obținut de băieți la PISA 2015 la citire/lectură 

este de 390 de puncte, în timp ce punctajul mediu obținut de fete este de 442 de puncte (la PISA 

2009+, 366 de puncte și respectiv 411 puncte). Bineînțeles că diferențele se datorează mai multor 

factori, precum diferența de atitudini (le place sau nu lectura, comportamentul față de lectură, lectura 

în timpul liber, numărul de cărți în biblioteca de acasă etc.). 

În cele din urmă, cu trimitere la rezultatele elevilor din OECD, obersevăm că în țările OECD, opt din 

zece elevi (79,9%) au atins nivelul de bază de competență 2 în domeniul citire/lectură, iar în Republica 

Moldova doar 54,2% dintre elevi au fost considerați competenți în domeniul citire/lectură, cu un nivel 

de cunoștințe egal sau mai mare decât nivelul 2. Chiar dacă în 2015 acest indicator a crescut cu peste 

11 puncte procentuale față de PISA 2009, iar în țările membre OECD acest indice a scăzut în medie cu 

aproximativ 1 punct în 2015, față de 2009, rezultatul de la celălalt capăt al scalei este mai puțin 

îmbucurător: în țările OECD unul din doisprezece elevi (8,3%) a obținut un punctaj de top (nivelul 5 și 

6) în domeniul citire/lectură, iar în Republica Moldova indicele este mult mai mic – de 1,2% în 2015 și 

0,1% în 2009+ (Anexa 4). 

Totodată, diferența punctajului mediu la citire/lectură dintre cei mai buni 10% de elevi și cei mai slabi 

10% de elevi pentru țările OECD este de 249 de puncte, iar pentru Republica Moldova este de 252 de 

puncte, aproape aceeași. 

Valoarile medii a scorului și variațiile în performanța de citire sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabelul 1. Valoarea medie a rezultatelor și variația în performanța de citire  
(PISA 2015) 

 
Scor 

mediu 

Standard 
Deviation 

(SD) 

Procente % 

5 th 10 th 25 th 
Median 

50 th 
75 th 90 th 95 th 

 
Mean 
(SE) 

SD SE Scor SE Scor SE Scor SE Scor SE Scor SE Scor SE Scor SE 

Moldova 
416 
(2.5) 

98 
(1.5) 

252 
(4.2) 

289  
(3.7) 

349 
(3.1) 

418 
(3.1) 

485 
(3.3) 

541 
(4.1) 

574 
(5.0) 

România 
434 
(4.1) 

95 
(2.1) 

276 
(6.3)  

310 
(5.4) 

370 
(5.0)  

435 
(4.6) 

499 
(4.7)  

555 
(5.4)  

588 
(6.1) 
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Scor 

mediu 

Standard 
Deviation 

(SD) 

Procente % 

5 th 10 th 25 th 
Median 

50 th 
75 th 90 th 95 th 

 
Mean 
(SE) 

SD SE Scor SE Scor SE Scor SE Scor SE Scor SE Scor SE Scor SE 

EU 
Total 

494 
(0.9) 

100 
(0.5) 

321 
(1.7)  

360 
(1.5)  

427 
(1.1)  

500 
(0.9)  

566 
(1.0)  

619 
(1.1)  

649 
(1.3) 

OECD 
Total 

487 
(1.2) 

100 (0.5) 318 
(1.9)  

355 
(1.6)  

418 
(1.5)  

490 
(1.4)  

559 
(1.4)  

615 
(1.5)  

647 
(1.5) 

 

Rezultatele Republicii Moldova demonstrează că traseul educațional curricular ar fi unul bun, cu 

performanță în evoluție. 

Totodată, diferența punctajului mediu la citire/lectură dintre cei mai buni 10% de elevi și cei mai slabi 

10% de elevi pentru țările OECD este de 249 de puncte, iar pentru Republica Moldova este de 252 de 

puncte, aproape aceeași. 

Important pentru țara noastră este deja să menținem sau să sporim acești indicatori și în continuare, 

ceea ce ar demonstra eficacitatea sistemului educațional, iar pentru a asigura acest lucru ne 

propunem o analiză comparată a scalei la citire/lectură specifice Programului PISA 2015 și a scalei 

examenului național la disciplina Limba și literatura română din Republica Moldova, pentru a urmări 

în ce măsură procesul educațional satisface cerințele standardelor internaționale. 

1.3. Construcția scalei la citire/lectură specifice 
Programului PISA 2015 

Cultura lecturii, după PISA, include o gamă largă de competențe cognitive, de la decodificarea de bază 

la cunoașterea vocabularului, a gramaticii și a unor structuri și caracteristici textuale și lingvistice mai 

complexe, și până la cunoștințele despre lume dobândite anterior de tânărul de 15 ani pe cale formală, 

non-formală și informală. Conceptul include, de asemenea, elemente de competență metacognitivă: 

conștientizarea etapelor parcurse în abordarea textului și abilitatea de a utiliza o varietate de strategii 

adecvate textului și situației de lectură în momentul procesării textului. Competențele metacognitive 

sunt activate când cititorii se gândesc la cele citite, monitorizează și își ajustează în consecință 

strategiile de lectură, având un anumit scop cognitiv. 

La origini, termenul de „alfabetizare” s-a referit inițial la o tehnică utilizată pentru a dobândi și a 

comunica informația scrisă și pe cea tipărită. Acest sens pare a fi doar una dintre componentele 

noțiunii pe care termenul de „cultură a lecturii” intenționează să o evalueze în studiul PISA: aplicarea 

activă, orientată spre atingerea scopurilor, tehnici funcționale de lectură utilizate într-o gamă foarte 

diversă de situații.  

PISA evaluează tipuri foarte diferite de elevi, provenind din culturi diferite, din medii sociale diverse, 

reprezentând tradiții sociale și educaționale foarte diferite. Unii dintre elevii participanți la PISA vor 
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continua o rută educațională, posibil pentru a urma o carieră academică; alții vor urma alte tipuri de 

studii pregătitoare pentru piața muncii; alții, în fine, vor intra direct pe piața muncii la finalizarea 

învățământului obligatoriu. Indiferent de aspirațiile lor legate de continuarea studiilor sau de intrarea 

pe piața muncii, cultura lecturii va fi importantă pentru viața lor personală, ca și pentru participarea 

lor activă în viața comunității în orice colț al lumii se vor afla. Astfel că scala la citire/lectură specifică 

Programului PISA valorifică procesele de integrare, accesare, reflexie și evaluare ale textului.  

Republica Moldova, la fel ca toate celelalte țări în care elevii susțin această testare, are obligația prin 

contract să păstreze confidențialitatea subiectelor de testare, până la apariția raportului internațional 

oficial, iar „în cazul în care alți itemi sau alte componente PISA decât cele specificate de către 

Secretariatul OECD și menționate în contract sunt făcute publice de vreo țară participantă, țara 

respectivă este eliminată din baza de date, rezultatele nu sunt validate și se plătește o amendă al cărei 

cuantum este echivalent cu taxa de participare la program” . Din acest considerent, în continuare se 

vor prezenta aspectele teoretice ale abordării competenței lectorale la modul general, cu trimitere 

doar la itemii reading disponibili, dar și itemii din broșura de exersare PISA.  

S-a constatat că alfabetizarea în citire evaluată de PISA 2015 utilizează aceleași ilustrații, descrieri, 

itemi ca în Testul din 2009, neacoperită fiind doar lectura digitală (numită și lectura electronică), în 

Raportul din 2009, acestea având scări separate de evaluare. După cum am menționat, citirea digitală 

a fost evaluată doar în unele țări, respectiv, s-a considerat oportun a nu include lectura digitală ca 

parte a conceptului global de citire a limbajului. 

Cunoscut este faptul că Citirea/Lectura este un domeniu multidimensional, totuși, în construcția 

evaluării PISA au fost selectate doar cele considerate mai importante. Astfel că evaluarea competenței 

de citire PISA se bazează pe trei caracteristici principale ale itemilor pentru a asigura acoperirea largă 

a domeniului: 

 situație, care se referă la gama de contexte sau diferitele scopuri ale lecturii; 

 text (formatul textului), care presupune varietatea materialelor citite; 

 aspect (procedeele de lectură), care se referă la abordarea cognitivă și reprezintă strategiile 

mentale utilizate de către cititor pentru a-și negocia calea către / în jurul / între texte.  

Variabilele situației PISA au fost adoptate în Common European Framework of Reference (CEFR) din 

cadrul Consiliului Europei (Council of Europe, 1996) (OECD, PISA 2015 Assessment and Analytical 

Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy, 2016: 53) și sunt patru la număr: 

personale, publice, educaționale și profesionale. 

Prin urmare, testul PISA 2015 propune texte care sunt destinate să satisfacă interesele personale ale 

unui individ, atât cele practice, cât și cele personale, intelectuale, precum scrisori personale, biografie, 

compuneri, texte informative menite să stabilească anumite relații interumane. În mediul digital ar fi 

blogurile, jurnalele personale etc. 

Categoria publică descrie citirea textelor care se referă la activitățile și preocupările societății, 

comunității și ar include documente oficiale și informații despre evenimentele publice. În general, 

textele asociate acestei categorii presupun un contact mai mult sau mai puțin anonim. Exemple ar 

servi site-uri de știri și anunțurile publice întâlnite atât on-line, cât și imprimate pe hârtie. 



18 

Conținutul textelor educaționale este de obicei conceput special pentru instruire: cărți tipărite, texte 

literare, programe interactive de învățare sunt exemple tipice de materiale generate pentru acest tip 

de lectură.  

Întrucât nu toți elevii în vârstă de 15 ani vor urma după școală traseul academic, ci imediat vor păși pe 

tărâmul muncii, s-a crezut necesar a antrena o lectură tipică ocupațională, profesională, itemii PISA 

propunând sarcini de tipul redactarea unui anunț publicitar sau diferite texte specifice unor meserii, 

inclusiv sarcini care ar include căutarea unui loc de muncă, o cerere de angajare etc. 

Aceste patru categorii se pot suprapune, astfel încât un text poate fi destinat atât pentru a încânta, 

cât și pentru a instrui (personal și educațional) sau a oferi consultanță profesională, care reprezintă, 

de asemenea, informații generale (ocupaționale și publice). 

Sarcinile de citire PISA 2015, în funcție de situație, sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabelul 2. Distribuția sarcinilor de citire în funcție de situație 

Situație Procentul din totalul itemilor 

Personal 30 

Public 30 

Educațional 25 

Profesional 15 

Total 100 

Sursă: http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9816021e.pdf, pag. 51. 

Respectiv, programul PISA consideră prioritare situațiile personale și cele publice.  

Formatul textului propus de PISA 2015 este: 

A. Texte continui (texte formate din enunțuri organizate în paragrafe) pot fi:  

 texte descriptive – impresii sau tehnice; texte narative – narațiuni, rapoarte, reportaje de știri;  

 texte expozitive – eseuri expozitive, definiții, explicații, rezumatul, diagrama prezentării unui 

model al memoriei, graficul tendințelor populației, harta conceptelor, o intrare într-o 

enciclopedie on-line etc.;  

 texte argumentative – persuasive sau de opinie, de ex.: o scrisoare către un editor, o reclamă-

poster, postările dintr-un forum on-line, o cronică / o recenzie pe web a unei cărți / a unui 

film;  

 texte injonctive – texte ce conțin instrucțiuni pentru a derula anumite evenimente, acțiuni, de 

ex.: regulamente, statute, un set de reguli, rețete, un set de instrucțiuni prezentând primul 

ajutor sau instrucțiuni pentru operarea unui software etc. 

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9816021e.pd
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B. Texte non-continui, de ex.: liste, tabele, grafice, diagrame, anunțuri, reclame, cataloage, indexuri, 

formulare care au un statut și o semnificație autonomă, independentă;  

C. Texte mixte, de ex.: un articol de revistă / ziar cu o explicație în proză și cu un tabel / grafic înglobat 

pentru ilustrarea reciprocă; texte din enciclopedii, ilustrate cu imagini sau cu hărți; rapoarte conținând 

secțiuni sau anexe cu grafice; 

D. Texte multiple: texte generate independent, cu semnificație independentă (complementară sau 

contradictorie), dar juxtapuse cu o anumită ocazie sau cu un anumit scop (demonstrație, prezentare, 

argumentare etc.) sau legate între ele printr-o semnificație ce trebuie dedusă, pentru a constitui un 

suport, de ex.: prezentarea comparativă a mai multor website-uri ale diferitor companii, conținând 

informații de călătorie, cu scopul de a identifica pe cel mai avantajos conform unui criteriu dat. 

Distribuirea itemilor în funcție de formatul textului pentru PISA 2015 este prezentată în tabelul de mai 

jos. 

Tabelul 3. Distribuția sarcinilor de citire în funcție de formatul textului 

Formatul textului Procentul din totalul itemilor 

Texte continui 60 

Texte non-continui 30 

Texte mixte 5 

Texte multiple 5 

Total 100 

Sursă: http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9816021e.pdf, pag. 53 

Observăm că PISA 2015 evaluează cu interes textele continui, considerând importantă abilitatea 

elevului de 15 ani de a lectura texte literare și non-literare.  

Procedeele de lectură (PISA 2015) 

Proiectarea sarcinilor de evaluare a competențelor de citire/lectură a avut în vedere cinci aspecte 

generice: 

 prelucrarea informațiilor;  

 formarea unei înțelegeri globale; 

 construirea unei interpretări; 

 reflecția asupra și evaluarea conținutului unui text; 

 reflecția asupra și evaluarea formei unui text. 

Deoarece nu este posibil, datorită constrângerilor legate de timpul limitat al testării, să fie incluși 

suficienți itemi pentru fiecare dintre cele cinci aspecte prezentate, acestea au fost regrupate sub 

forma a trei categorii mai mari, care au constituit și baza de raportare pentru scalele PISA 2015. 

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9816021e.pd
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Astfel, în PISA 2015 sunt urmărite sistematic trei categorii largi: 

Accesarea și (re)găsirea/recuperarea informației care ar implica identificarea unei informații în 

textul-suport / textele-suport și localizarea sa cu precizie. Același proces se poate referi la mai multe 

informații specificate, aflate într-o anumită relație (opoziție, complementaritate, succesiune etc.). 

Gama sarcinilor de lucru vizând acest aspect al textului poate varia, de exemplu, de la localizarea 

detaliilor solicitate de un angajator într-un anunț pentru ocuparea unui post până la găsirea / formarea 

unui număr de telefon complex având o secvență de prefixe (de țară, de localitate etc.) sau la găsirea 

în textul citit a unui anumit fapt aflat în sprijinul sau funcționând drept contraargument pentru cererea 

enunțată de cineva în textul respectiv (autor, personaj, persoană etc.). 

Integrarea și interpretarea informației implică procesarea a ceea ce este citit pentru a construi 

sensul/ semnificația textului. 

Integrarea se focalizează asupra demonstrării înțelegerii coerenței textului. Poate varia de la 

recunoașterea coerenței dintre două propoziții alăturate până la înțelegerea relației dintre mai multe 

paragrafe sau până la recunoașterea conexiunilor dintre mai multe texte. În fiecare situație integrarea 

implică o corelare a mai multor informații pentru a construi sensul, fie că acest lucru se face prin 

identificarea asemănărilor și a deosebirilor, fie că se realizeză prin construirea unor comparații sau 

prin înțelegerea relațiilor de tip cauză-efect.  

Interpretarea se referă la procesul de construire a sensului/semnificației, pornind de la „ceva” ce nu 

este formulat ca atare în text. Poate implica recunoașterea unei relații care nu este formulată explicit 

sau poate necesita o deducție mai apropiată sau mai depărtată de text (deducție urmată de 

raționament) privind conotațiile unei expresii sau ale unei propoziții.  

Atunci când interpretează, cititorul identifică presupozițiile sau implicațiile subiacente ale unei părți 

sau ale întregului text. În această abordare este inclusă o gamă variată de activități cognitive. De 

exemplu, o sarcină de lucru poate include deducerea conexiunii dintre două părți ale textului, 

procesarea textului pentru a formula un rezumat al ideilor principale, solicitând deducerea diferenței 

dintre elementele principale și cele subordonate, sau găsirea unei anumite instanțe în text sau a unui 

element prezentat anterior în text, dar în termeni generali. 

Atât interpretarea, cât și integrarea sunt necesare pentru formarea înțelegerii globale. Un cititor 

trebuie să considere textul ca pe un întreg sau dintr-o perspectivă globală, în funcție de situația în care 

se află. Elevii pot demonstra înțelegerea inițială prin identificarea temei principale sau a mesajului 

textului, sau prin identificarea scopului general sau a utilizării textului. Multe exemple din Broșura de 

exersare PISA includ sarcini de lucru ce solicită cititorului să selecteze sau să creeze un titlu pentru sau 

o ipoteză despre text, să explice ordinea unor instrucțiuni simple sau să identifice dimensiunile 

esențiale ale unui grafic sau ale unui tabel. Alte sarcini includ descrierea personajului principal sau a 

debutului unei narațiuni, identificarea temei unui text literar sau explicarea scopului sau a utilității 

unei hărți sau a unei imagini. De remarcat faptul că formarea înțelegerii globale este un proces mental 

necesar a fi dezvoltat în mod indepentent de natura stimulului, în acest caz, de natura textului-sursă, 

acesta putând avea o diversitate de variante de existență. 
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Reflecția și evaluarea implică utilizarea cunoștințelor, a ideilor, a atitudinilor aflate dincolo de text, 

pentru a relaționa informațiile oferite de text cu propriul cadru de referință conceptual și de 

experiență al cititorului. 

Itemii de reflecție pot fi considerați cei care solicită cititorilor să-și consulte propria experiență sau 

propriile cunoștințe pentru a compara, a situa în opoziție sau pentru a formula ipoteze. 

Itemii de evaluare pot fi considerați cei care solicită cititorului să formuleze o judecată de valoare pe 

baza unor standarde care se află în afara textului propriu-zis. 

Reflecția și evaluarea asupra conținutului textului solicită cititorului conectarea informației conținute 

în text cu diferite cunoștințe din surse aflate în afara textului. De asemenea, cititorii trebuie să 

evalueze afirmațiile făcute în text în raport cu propria cunoaștere a lumii și cu propriile experiențe. 

Adesea cititorilor li se solicită să articuleze și să susțină propriile puncte de vedere. Pentru a face acest 

lucru cititorii trebuie să fie capabili să dezvolte înțelegerea a ceea ce este spus și a ceea ce este 

intenționat printr-un text. Ei trebuie să testeze mai întâi acea reprezentare mentală față de ceea ce 

știu și ceea ce cred fie pe baza informațiilor anterioare, fie pe baza informațiilor identificate în textul 

/ textele citite. Cititorii trebuie să găsească informații de sprijin în text și să le contrapună altor surse 

de informații, utilizând atât cunoștințele generale, cât și pe cele specifice și implicând abilitatea de a 

realiza raționamente abstracte.  

Reflecția și evaluarea asupra formei textului solicită cititorilor să se plaseze în afara textului, să îl 

abordeze în mod obiectiv și să-i evalueze calitatea și adecvarea. Cunoașterea implicită a structurii 

textului, stilul tipic pentru diferite tipuri de texte și de registre joacă un rol important în aceste sarcini 

de lucru. Aceste caracteristici, care formează baza artei, a meșteșugului autorului joacă un rol esențial 

în înțelegerea standardelor inerente sarcinilor de lucru din această categorie. Evaluarea gradului în 

care un autor reușește cu succes să portretizeze anumite trăsături sau să persuadeze un cititor 

depinde nu numai de cunoștințele concrete, ci și de abilitatea de a detecta subtilitățile limbajului – de 

exemplu, înțelegerea cazului în care alegerea unui anumit adjectiv ar putea influența interpretarea. 

(PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial 

Literacy, PISA, OECD Publishing, Paris, 2016, pag. 55.) 

Exemple de sarcini de evaluare caracteristice pentru reflecția asupra și evaluarea formei textului 

includ determinarea utilității unui anumit text pentru a servi unui anumit scop și evaluarea utilizării de 

către un autor a unor anumite caracteristici textuale pentru a atinge acel scop. Elevului i se solicită să 

descrie sau să comenteze modul de utilizare a figurilor de stil de către un autor, precum și scopul 

autorului sau atitudinea autorului în raport cu o anumită idee sau cu un anumit fapt (Anexa 7).  

În felul următor sunt antrenate capacitățile individuale de a înțelege, de a utiliza, de a reflecta asupra 

textului, dar și de a se angaja în lectura textelor scrise pentru a-și atinge propriile scopuri, pentru a-și 

dezvolta cunoștințele și potențialul de a participa activ în viața comunității. 

Schematic, Alfabetizarea în Citire/Lectură evaluată de PISA 2015 este reprezentată în figura de mai 

jos. 
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Fig. 5. Alfabetizarea în Citire/Lectură evaluată de PISA 2015 

 

Distribuirea sarcinilor de citire în PISA 2015 în funcție de aspect este dată în tabelul de mai jos. 

Tabelul 4. Distribuția sarcinilor de citire în funcție de aspect (procedeele de 
lectură) 

Aspect Procentul din totalul itemilor 

Accesați și prelucrați 25 

Integrați și interpretați 50 

Reflectați și evaluați 25 

Total 100 

Sursă: http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9816021e.pd, pag. 56 

 

Observăm că programul PISA 2015 evaluează, implicit promovează, abilitățile elevilor de 15 ani de a 

integra și interpreta un text scris, abilitatea de a utiliza procesul de citire/lectură ca obiectiv vădit în 

îndeplinirea propriilor scopuri în viață. 

OECD, în PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and 

Financial Literacy, PISA, OECD Publishing, Paris, 2016, pag. 57, propune și o distribuție aproximativă a 

sarcinilor PISA 2015, cu trimitere la cerința de codificare. 
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http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9816021e.pd
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Tabelul 5. Distribuția aproximativă a sarcinilor de citire, în funcție de expertiza de 
codificarea a mesajului 

 

Aspect 

% din sarcinile care 
necesită expertiză în 

codare, 
judecată specială 

 
% din sarcinile care 

nu necesită judecată-
coder 

 
% din TEST 

Accesați și prelucrați 11 14 25 

Integrați și interpretați 14 36 50 

Reflectați și evaluați 18 7 25 

Total 43 57 100 

Sursă: http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9816021e.pdf, pag. 57. 

Tabelul propus prezintă cerințele de codificare a sarcinilor de citire PISA, distribuția afișată fiind 

relaționată la cele trei aspecte ale evaluării competenței de citire/lectură. Sarcinile care necesită 

judecată specială constau în solicitarea răspunsurilor deschise, într-un termen limitat, iar itemii care 

nu necesită judecată-coder sunt cele cu alegeri multiple: elemente complexe cu alegeri multiple, care, 

pe lângă bifarea răspunsului, solicită elevului să genereze judecăți și elemente cu răspuns închis (exact, 

concret), care ar presupune selectarea unui singur cuvând sau a unei expresii, fără a argumenta 

opțiunea.  

Concluzii 

1. Concluzia acestui capitol este certă – Republica Moldova a înregistrat progrese la testul PISA 2015, 

totuși, mai e nevoie de perfecționarea sistemului educațional, calității procesului instructiv-

educativ și propunerea unor politici educaționale adaptate la necesitățile societății, implicit la 

standardele internaționale.  

2. În același timp, susținem că testul PISA propune itemi ce necesită concentrare și judecăți de 

valoare, argumente plauzibile și veridice. Cu referință la procedeele de procesare a textului, 

acestea nu sunt distribuite uniform, iar procentul codificării este unul pragmatic. 

  

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9816021e.pd
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Capitolul 2. Abordări didactice în predarea/evaluarea 

citirii/lecturii în Republica Moldova 

Înzestrarea tuturor cetăţenilor cu abilităţile corespunzătoare pentru a putea citi şi înţelege un text 

constituie pe parcursul mai multor decenii unul dintre principalele obiective ale sistemelor europene 

de învăţământ. Cu toate acestea, predarea şi dobândirea acestor abilităţi prin învăţare constituie un 

proces foarte complex. Obiectivul acestui capitol este de a evidenția caracteristicile procesului 

citirii/lecturii în Republica Moldova și în ce măsură acestea satisfic cerințele evaluărilor internaționale. 

În secțiunea 2.1. se va propune o imagine de ansamblu a liniilor directoare oficiale și inspirate de 

programele școlare naționale și de politici adiacente legate de diverse variante ale procesului de 

instruire în domeniul citirii/lecturii și a celor mai eficiente practici didactice aplicate pe parcursul 

principalelor etape ale dezvoltării de competențe în domeniul citirii.  

Secțiunea 2.2. se concentrează pe analiza itemilor evaluării naționale de capacitate, valorificându-se 

nivelurile de competență de citire/lectură evaluate în Republica Moldova.  

2.1. Standardele educaționale și programa școlară la limba și 
literatura română 

Experienţa acumulată pe parcursul anilor demonstrează că, pentru a atinge o înaltă calitate a 

educaţiei, e necesar de a dezvolta continuu componentele standardelor educaţionale4. Aceste 

modernizări sunt impuse de influenţa unui şir de factori economici, sociali, pedagogici, psihologici. 

Reorganizarea şi racordarea sistemului de învăţământ într-un cadru conceptual semnificativ şi 

coerent, în acord cu politica educaţională prevăzută de Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 

2014-2020, „Educaţia-2020”, presupune: 

„Ministerul Educaţiei propune schimbarea accentelor în educaţie în favoarea calităţii procesului 

educaţional şi a competenţelor pe care tinerii le obţin în procesul educaţional. Succesul individului 

depinde de capacitatea sa de adaptare la schimbări şi învăţare continuă, iar sistemul educaţional 

trebuie să ofere mediul adecvat pentru dezvoltarea acestor capacităţi. În contextul schimbărilor 

globale şi al declinului demografic accentuat, învăţarea pe tot parcursul vieţii devine o preocupare 

importantă a sistemului educaţional.” (Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020, 

Educația-2020, 2014, p. 1.) 

Noile direcționări ale educației, strategia organizată în baza a trei piloni: acces, relevanţă, calitate sunt, 

de fapt, condiţiile care impun modernizarea standardelor şi abordarea unor noi viziuni educaţionale 

ale învăţării. Dezvoltarea standardelor devine necesară pentru racordarea la obiectivele fundamentale 

ale educaţiei, dar și formarea competenţelor şi raportarea educaţiei la dinamica şi nevoile sociale.  

                                                           
4 Standardele educaţionale reprezintă nivelurile de capacitate instructiv-educativă ale elevilor pe care aceştia trebuie să le 

atingă la finele treptei de învăţământ – învăţământ primar, gimnazial, liceal, stabilite teoretic şi experienţial în baza 
valorilor educaţionale ale sistemului naţional de învăţământ şi a demersului educațional al lumii moderne. 
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În aspect practic, standardul traduce cerinţele exprimate la nivelul legităţilor pedagogice, la nivelul 

unor „norme concrete”, „indicaţii obligatorii” sau „idei directe” care trebuie urmărite şi respectate în 

cadrul educaţional. 

Standardul educaţional este un document normativ de bază, purtător de explicaţii la articolul 7 al Legii 

Învăţământului din Republica Moldova, şi are statut de etalon pentru evaluarea nivelurilor de 

capacitate ale elevilor şi de reper pentru autorii de curriculă şi manuale, alte instrumente didactice. 

(Standarde de competență – instrument de realizare a politicilor educaționale, 2010: 7.) 

Prin standarde sunt definite finalităţile educaţionale necesare de atins prin activitatea pedagogică, ele 

reprezentând şi rezultatele aşteptate din partea elevilor. Prin aceste finalităţi, ministerul, de fapt, 

concretizează sarcinile puse, într-o anumită perioadă de timp, în faţa şcolilor, iar prin evaluarea lor şi 

rezultate se stabileşte eficienţa şcolii. 

De menționat faptul că standardele educaţionale nu acoperă tot curriculumul, ci doar nucleul acestuia, 

ele vizează domeniile de bază şi se axează pe elementele esenţiale ale învăţării. De exemplu, 

standardul la citire/lectură pentru evaluarea PISA. 

Standardele educaţionale la disciplinele școlare din învăţământul primar, gimnazial și liceal în 

Republica Moldova sunt structurate pe domeniile: I. Cunoaştere şi înţelegere. II. Aplicare. III. Integrare. 

(Standarde de competență – instrument de realizare a politicilor educaționale, 2010: 21.) 

Pentru a urmări în ce măsură standardele naționale corespund standardelor internaționale, propunem 

în continuare prezentarea Standardelor de competenţă. Învăţământul gimnazial, Aria curriculară 

Limbă şi comunicare, Disciplina de studiu Limba şi literatura română (şcoala naţională): 

 Standardul 1. Utilizarea diverselor strategii de informare şi documentare, în vederea abordării 

eficiente a comunicării orale şi scrise.  

 Standardul 2. Aranjarea/ordonarea în pagină sau în formular standardizat a textului 

propriu/produs.  

 Standardul 3. Rezumarea textelor literare şi nonliterare.  

 Standardul 4. Organizarea/desfăşurarea/utilizarea diverselor strategii de învăţare autonomă 

a limbii, prin observare directă şi exersare.  

 Standardul 5. Elaborarea discursului oral/scris.  

 Standardul 6. Înţelegerea funcţionării sistemului fonetic, lexical, gramatical al limbii române.  

 Standardul 7. Cunoaşterea şi respectarea normei ortografice, ortoepice, semantice, 

gramaticale, punctuaţionale, stilistice a limbii române literare.  

 Standardul 8. Lectura şi interpretarea textelor literare şi nonliterare, în limita standardelor de 

conţinut.  

 Standardul 9. Operaţionalizarea terminologiei lingvistice şi literare, în limita standardelor de 

conţinut.  
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 Standardul 10. Realizarea spontană, fluentă, exactă a diverselor acte de comunicare orală şi 

scrisă.  

 Standardul 11. Valorificarea mijloacelor expresive ale limbii române literare, în diferite situaţii 

de comunicare orală şi scrisă.  

 Standardul 12. Manipularea suporturilor audiovizuale sau informatice în calitate de surse sau 

mijloace de învăţare a limbii de instruire. 

 Standardul 13. Respectarea etichetei verbale în orice situaţie de comunicare orală şi scrisă.  

 Standardul 14. Producerea textelor care reflectă propriile experienţe senzoriale, idei, judecăţi, 

opinii, argumente.  

 Standardul 15. Identificarea propriilor atuuri, nevoi şi puncte vulnerabile în diferite situaţii de 

comunicare orală şi scrisă.  

 Standardul 16. Exprimarea adecvată a propriei identităţi, prin conştientizarea apartenenţei la 

comunitatea lingvistică a vorbitorilor de limbă română. 

 Prin subliniere au fost evidențiate standardele evaluate (mai mult sau mai puțin) de testul de 

capacitate.  

 Pentru a fi corecți în evaluare și a varia conținuturile învățate, standartele propun și 

conținuturi obligatorii, care în PISA, de exemplu, lipsesc: 

Standarde de conţinut (pentru abordare funcţional-comunicativă). Învăţământul gimnazial Limbă şi 

comunicare:  

1. Limba – principalul mijloc de comunicare umană. Situaţia de comunicare 
dialogată/monologată. Specificul comunicării orale în diverse domenii de activitate 
umană. Circumstanţele comunicării.  

2. Organizarea textului scris. Părţile componente ale unei compuneri (introducerea, 
cuprinsul, încheierea).  

3. Planul simplu și planul dezvoltat de idei al textului.  

4. Rezumatul textului.  

5. Textul funcțional: Orarul. Notiţele. Temele. Extemporalul. Itinerarul. Conspectul. 
Instrucţiunea. Cererea. Biletul. Anunţul. Spotul publicitar. Reţeta. Mesajul telefonic. 
Mesajul electronic. Forumul de discuţie. Formularele tipizate. Curriculum vitae. Procesul-
verbal.  

6. Textul reflexiv: Scrisoarea familială. Scrisoarea de felicitare. Argumentarea.  

Astfel că standardele subordonate deprinderilor integratoare de studiere a limbii și literaturii 

(înțelegerea la auz, înțelegerea la lectură, vorbirea și scrierea) constituie descrierea unor niveluri de 

dezvoltare a capacităților lectorale și a competențelor comunicative ale elevilor, necesare pentru 

realizarea studiilor ulterioare și care pot fi atinse în demersul educațional. Și, respectiv, standardele 

sunt un instrument de evaluare și presupun o raportare a conceptului teoretic de educație lingvistică 

și literară, a conținuturilor prevăzute de curriculumul național la diciplină la cunoștințele și abilitățile 

elevului concret. Prin descrierea standardelor menționate mai sus se enunță opțiunea societății/a 
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organelor de resort față de un anumit nivel de cunoștințe și abilități, pe care trebuie să le posede 

absolventul de clasa a IX-a la momentul certificării prin examen național la limba și literatura română. 

Făcând trimitere la alfabetizarea de citire/lectură și Standardul 8. Lectura şi interpretarea textelor 

literare şi nonliterare, în limita standardelor de conţinut, menționăm că acesta ar presupune: 

 Lectura fluentă și corectă a diverselor tipuri de texte. 

 Înțelegerea și interiorizarea universului informațional, afectiv și ideatic al textelor citite. 

 Analiza și interpretarea critică și creativă a unei tipologii complexe de texte, în limita celor 

prevăzute de conținuturile curriculare. 

 Înțelegerea și interpretarea adecvată a faptelor de limbă, recomandate de conținuturile 

curriculare. 

 Interpretarea textelor literare, în conformitate cu noțiunile de teorie literară, prevăzute de 

Curriculum. (A se vedea: Pâslaru Vlad, Cosovan Olga, Ghilaș Ana, Goraș-Postică Viorica, 

Standardele educației lingvistice și literare, Clasele V-IX.). 

Competențele promovate de documentele din Republica Moldova se regăsesc și în actele, standardele 

internaționale, fapt ce ne permite să susținem că documentar, teoretic, achizițiile finale valorificate 

sunt racordate la necesitățile societății în general și la standardele internaționale. 

Mai puțin se face trimitere la reflecția și evaluarea asupra conținutului textului, în care cititorului i se 

solicită conectarea informației conținute în text cu diferite cunoștințe din surse aflate în afara textului, 

dar și evaluarea afirmațiilor făcute în text în raport cu propria cunoaștere a lumii și cu propriile 

experiențe. 

În continuare ne propunem să urmărim abordarea curriculară a competenței de lectură, astfel stabilind 

traseul de formare a acestor cunoștințe, capacități, atitudini lectorale, evidențiind prioritățile 

conceptuale lectorale curriculare. 

Competența de lectură – abordare curriculară 

Conceptul de competență școlară, în baza căruia a fost modernizat curriculumul școlar din Republica 

Moldova în 2010, este pus la baza activității de formare-dezvoltare a personalității elevului prin 

disciplinele școlare, inclusiv prin limba și literatura română. Plecând de la reperele teoretice 

recomandate de standarde, competența de lectură reprezintă un ansamblu integrat de cunoștințe 

literare, capacități de lectură și atitudini literar-estetice, exersate în mod spontan într-o activitate de 

lectură. 

Din punct de vedere structural, competenţa de lectură se constituie din următoarele componente de 

bază:  

 Cunoştinţe (din teoria literaturii, despre opera literară sau textul nonliterar, despre 

elementele operei, despre mesajul operei, despre autor, cunoştinţe de vocabular, cunoştinţe 

despre lume, despre sine etc.); 
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 Capacităţi / abilităţi de: ascultare / receptare (a textului), identificare (a tipului de text, a 

ideilor principale, a noţiunilor literare, a personajelor etc.); analiză şi interpretare (a unui 

cuvânt, a unei secvenţe de text, a unui fapt sau fenomen literar); caracterizare (a unui 

personaj); rezumare (a unui text narativ); apreciere (a unui text lecturat, a unui personaj, a 

stării personale postlecturale etc.);  

 Atitudini, sentimente, reacţii provocate de opera literară, trăiri formulate de cititor în legătură 

cu problematica textului lecturat, opinii şi aprecieri ale fenomenelor literare (personaj, autor, 

mijloace de expresie etc.). (Panfil A., 2000, p. 64.) 

Prin urmare, competența de lectură antrenată trebuie să presupună deopotrivă activarea, 

completarea și dezvoltarea unor structuri cognitive (cunoștințe despre texte, recunoașterea 

structurilor textuale, tipurilor de text; cunoașterea noțiunilor de subiect, temă, idee, persoană etc.); 

exersarea și dezvoltarea continuă a abilităților/ deprinderilor de identificare/ înțelegere /decodificare/ 

interpretare/ rezumare a unui text, dar și valorificarea unor atitudini, sentimente, trăiri proprii vizavi 

de textul lecturat. 

Totodată, pentru a putea utiliza competenţa dată şi în viaţa de adult, elevul, tânărul, omul mai are 

nevoie de formarea-evaluarea unor astfel de capacităţi şi atitudini cum ar fi: a citi şi printre rânduri; a 

reflecta asupra celor scrise; a identifica poziţia autorului într-o problemă dată; a adopta o poziţie 

proprie în legătură cu cele scrise; a reacţiona la cele scrise etc. (Hadârcă M., 2015) 

Aici credem important a aminti definiția competenței de lectură propusă de Curriculum modernizat la 

Limba și literatura română: „capacitatea de a citi adecvat orice text, a-l înțelege și a-l interpreta prin 

actualizarea informațiilor exterioare acelui text (de viață cotidiană, istorie, geografie, științe) și – nu în 

ultimul rând – prin uzul unui instrumentar de teorie literară. Acest set de competențe pornește de la 

elementara capacitate de a citi coerent orice e scris în limba română și implică o gamă largă de operații 

intelectuale, asigurate (la etapa școlarizării) de activități didactice, prin care textul este înțeles nu doar 

la suprafața informației pe care o conține, ci și ca o țesătură de semne, idei și imagini. 

După cum se poate observa, formarea și dezvoltarea competențelor respective reflectă o ordine a 

operațiilor intelectuale, promovată de taxonomia lui Bloom, ceea ce, în abordarea textului artistic, 

vizează organizarea unui demers analitic, ce ține de domeniul interogării multiprocesuale.” (Limba și 

literatura română. Curriculum școlar pentru clasele a V-a – a IX-a, 2010, p. 12), care accentuează 

complexitatea procesului de lectură, principalele activităţi de lectură vizate în cadrul procesului de 

formare-evaluare a competenţei de lectură fiind desemnate prin următoarele verbe: a înţelege, a 

analiza, a interpreta, a caracteriza, a compara, a aprecia, a critica, respectiv, putem vorbi despre 

diferite tipuri sau niveluri de realizare a lecturii în clasă: lectura comprehensivă sau de înţelegere, 

lectura analitică sau interpretativă, lectura critică etc. 

În acest sens, autoarea Maria Hadârcă, în revista Limba Română, nr. 3-4, 2015, propune următoarele 

competențe specifice derivate din competența generală, transversală și complexă competența lecturii:  

 de lectură fluentă, expresivă a diverselor tipuri de texte; 

 de receptare adecvată a mesajului global al textului citit; 

 de înțelegere detaliată a universului ideatic descris în text; 
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 de analiză și interpretare a unei tipologii variate de texte; 

 de rezumare a textului citit (în cazul textului narativ); 

 de percepere a construcției interioare a textului; 

 de formulare a unor opinii în legătură cu textul citit etc. (Hadârcă M., 2015). 

Astfel că, datorită valenţelor informative şi formative plurale, textul literar şi activitatea de lectură – 

ca sursă de cunoaştere şi spaţiu al căutării şi construirii de sensuri – au stat întotdeauna în centrul 

activităţilor de formare-evaluare la orele de limba şi literatura română, deci putem considera că 

mediul tradiţional de formare a competenţei de lectură îl constituie disciplina respectivă sau, mai 

exact, educaţia literară, al cărei scop de bază vizează „formarea cititorului cult de literatură, prin 

dezvoltarea la elevi a unui ansamblu de competenţe literare/lectorale: de înţelegere/receptare, de 

analiză/interpretare, de comentare, de caracterizare, de scriere despre text etc. (Limba și literatura 

română. Curriculum școlar pentru clasele a V-a – a IX-a, 2010, p. 6.)  

Relevantă este și evidențierea în curriculumul de limba şi literatura română a tipologiei textului 

(literar/nonliterar), rolul esenţial pe care îl au cunoştinţele despre textul literar şi structurile textuale 

în procesul de formare a competenţei de înţelegere a lecturii, precum şi noţiunea care constă în 

cunoaşterea şi stăpânirea progresivă a diverselor tipuri de texte (epice, lirice, dramatice), ceea ce ar 

presupune organizarea unor situaţii de lectură care să vizeze comprehensiunea unei tipologii cât mai 

variate de texte literare – narative, descriptive, explicative, argumentative, expozitive etc. (Ibidem) 

Prin urmare, elevii, conform curriculumului modernizat, vor fi instruiți pornind de la construcția și 

structura specifică tipului de text, antrenându-se etapele de procesare a textului: înțelegere/ 

receptare și analiză/ interpretare, în vederea dezvoltării ulterioare a competenței de lectură în 

competența de producere a diferitor tipuri de texte. Astfel, dacă înţelegerea/receptarea textului epic 

poate fi abordată de către profesor prin modelul clasic al celor cinci întrebări simple care vizează 

circumscrierea acţiunii şi care pot fi formulate astfel: Ce se săvârşeşte? De către cine şi unde? De ce? 

Împreună cu cine şi / sau împotriva cui? Când şi cum?, atunci verificarea nivelului de receptare a unui 

text descriptiv este mult mai dificilă, întrucât necesită proceduri de de-construcţie şi re-construcţie a 

descrierii: decuparea obiectului descris în părţi, relaţionarea şi corelarea acestuia cu alte obiecte şi, în 

final, montarea descrierii, observă cercetătoarea A. Panfil. (Panfil A., 2000, p. 102.) 

Credem important a remarca și faptul că în teoriile postmoderne ale lecturii, înţelegerea/receptarea 

şi analiza/interpretarea sunt abordate de unii autori ca procese simultane, de alţii – ca etape succesive, 

specificându-se că este vorba, totuşi, de diferite tipuri de lectură: lectură de gradul întâi şi al doilea, 

după P. Ricouer, lectura euristică şi hermeneutică, după M. Riffaterre, lectura naivă şi critică, după U. 

Eco.  

Pornind de la accepțiile postmoderne, curriculumul modernizat prezintă lectura ca proces superior în 

activitatea intelectuală ce reclamă abilitatea de înțelegere a informației în genere și deprinderi de 

racordare a informației noi la cea cunoscută. Procedura de înțelegere a unui text are ca premisă 

cunoașterea vocabularului românesc, dar profunzimea înțelegerii nu se reduce la suma sensurilor 

tuturor cuvintelor. În cele din urmă, elevii, având formată/dezvoltată competența lectorală, sunt sau 

ar trebui să fie capabili: 

 Să interpreteze texte literare integrându-le în creația scriitorului; 
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 Să identifice și să comenteze rolul mijloacelor artistice în textul literar; 

 Să identifice valori etice și culturale într-un text, exprimându-și impresiile și 
preferințele; 

 Să caracterizeze un text literar în funcție de apartenența de gen și specie (a textului 
literar studiat); 

 Să comenteze valoarea expresivă a unităților de vocabular și a categoriilor semantice 
studiate. 

 Iar fiecare text parcurs este o treaptă în formarea abilităților de descifrare a mesajului 
și disimilare a contextelor de comunicare. 

În concluzie, curriculumul școlar are o dimensiune conceptual-teoretică foarte încărcată, rămâne să 

urmărim în ce măsură rezultatele evaluării naționale la română valorifică dimensiunile aplicativ-

practice, generatoare de învățare continuă.  

2.2. Realizarea testului de Limba și literatura română, clasa a IX-a, 
2015, Republica Moldova 

Eficacitatea actelor normative educaționale, dar și a prevederilor, sugestiilor, modelelor din 

Referențialul de evaluare a competențelor specifice formate elevilor (2014) sunt oglindite în 

rezultatele evaluării de capacitate, care, conform recomandărilor normative, sunt axate pe sarcini 

autentice, care valorifică probleme reale, situații din viața elevului, corelate perspectivei de integrare 

socioligvistică a acestuia în comunitate. 

În continuare, se analizează itemii evaluării naționale la limba și literatura română din 2015 (A se vedea 

Anexa 8, Itemii examenului de absolvire a gimnaziului la Limba și literatura română, 11 iunie 2015, 

Republica Moldova, și baremul analitic de evaluare), urmărindu-se în ce măsură aceștia corespund 

standardelor internaționale și evaluează cultura lecturii. 

În tabelul de mai jos, propunem în tbelul de mai jos o prezentare generală a gradului de realizare a 

testului de română, pe itemi, în întregime. 

Tabelul 6. Clasa a IX-a. Gradul de realizare a testului de Limba și literatura 
română – în întregime și pe itemi, % 
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Grad de 
realizare % 

93,9 58,7 63,0 54,7 66,0 66,0 78,6 71,0 47,4 70,5 73,3 66,1 37,3 63,8 

Sursă: Raport Naţional MD 9, 2015, p. 278 

Observăm că cel mai bine a fost realizat itemul (it.) 1 – Răspunde în enunțuri complete la întrebările 

propuse, care a ținut de nivelul cognitiv/de competențe de cunoaștere și înțelegere, dar ale căror 

răspunsuri puteau fi uşor identificate în text. 

De același nivel ținea și it. 9 – Citează și exemplifică printr-un cuvânt o regulă de scriere a numeralelor 

–, dar care a fost unul dintre cel mai slab realizate, antrenând cunoștințe depozitate.  

Având ca scop urmărirea abilităților evaluate de testul național, propunem analiza calitativă a itemilor, 

urmărind concomitent și gradul de realizare a acestora. 

Tabelul 7. Clasa a IX-a. Limba română și literatura română.  
Analiza calitativă a realizării itemilor 

Itemul Analiza 
Grad de 
realizare 

1 Elevii demonstrează că sunt capabili să citească independent un text 
artistic / fragment de text, cu limita de volum 400 cuvinte, în timpul 
evaluării, demonstrând înţelegerea lui prin răspunsuri la întrebări 

94%  

2 Elevii demonstrează că sunt capabili să rezume textul dat (volum max. 
400 cuvinte), citit independent, în raport cantitativ de 1:3 

59%  

3 Elevii demonstrează că sunt capabili să interpreteze textul narativ 
/poezia lirică la prima vedere, aplicând algoritmul și terminologia 
adecvată, în limita standardelor de conţinut 

63% 

4 Elevii demonstrează că sunt capabili să-și exprime, în text propriu 
coerent, atitudinea faţă de valorile promovate în textele literare 
studiate 

55%  

5 Elevii demonstrează că sunt capabili să ilustreze relaţiile de sens şi de 
formă între cuvintele limbii române 

66%  

6 Elevii demonstrează că sunt capabili să realizeze analiza gramaticală a 
secvenţelor propuse / marcate în textul coerent, conform cerinţelor 
specifice 

66%  

7 Elevii demonstrează că sunt capabili să construiască un dialog 
coerent, conform cerințelor specifice 

79%  

8 Elevii demonstrează că sunt capabili să descrie în text coerent obiecte 
cunoscute 

71%  
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Itemul Analiza 
Grad de 
realizare 

9 Elevii demonstrează că sunt capabili să numească / citeze sursele de 
documentare pentru soluționarea problemelor de exprimare corectă 

47%  

10 Elevii demonstrează că sunt capabili să extragă informațiile solicitate 
din texte nonliterare 

70%  

11 Elevii demonstrează că sunt capabili să valorifice datele și informațiile 
din texte funcționale/ nonliterare 

73%  

12 Elevii demonstrează că sunt capabili să producă texte funcţionale, 
valorificând potenţialul aranjării grafice în pagină (anunţuri, invitaţii, 
afişe etc.) 

66%  

Corec-
titudinea 

Elevii demonstrează că sunt capabili să respecte în textele proprii 
norma limbii literare în toate manifestările ei 

37,3%  

Respectiv, rezultatele testului național demonstrează că elevii din Republica Moldova întâlnesc 

dificultăți la exprimarea atitudinii față de valorile promovate într-un text literar studiat, în text propriu 

coerent – aspect relevant evaluat de PISA, inclusiv nerespectarea, necunoașterea normelor limbii 

literare. 

După cum observăm, testul la Limba și literatura română, clasa a IX-a, RM, a fost proiectat pe trei 

nivele de competență/cognitive:  

 Nivelul I. Nivelul de competență/cognitiv Cunoaștere și înțelegere – itemii 1, 2, 3, 4, 5, 6;  

 Nivelul II. Nivelul de competență/cognitiv Aplicare – itemii 7, 8, 9, 10, 11;  

 Nivelul III. Nivelul de competență/cognitiv Integrare – itemii 12, 13, 14  

și trei domenii de conținut:  

 Domeniul Textul literar și nonliterar – itemii 1, 2, 3, 4;  

 Domeniul Practica rațională și funcțională a limbii – itemii 5, 6, 7, 8;  

 Domeniul Limbă și comunicare – itemii 9, 10, 11, 12.  

Spre deosebire de testul PISA care evaluează 50% aspectul integrare/interpretare (a se vedea Tabelul 

1.3.3.2.), testul de capacitate, cu trei itemi de nivelul III, respectiv – 25% interes de evaluare și 50% 

interes pentru nivelul I de competență/cognitiv de cunoaștere.  

Tabelul 8. Limba română, clasa a IX-a. Gradul de realizare a fiecărui nivel de 
competență / cognitiv 

Nivelul de 
competență / 

cognitiv 

Cunoaştere și 
înțelegere 

Aplicare şi 
analiză 

Sinteză şi 
integrare 

Test 

Itemi 1, 5, 9 2, 3, 6, 10, 11, C 4, 7, 8, 12 1…12 

Punctaj maximal 10 20,0 20 50 

Punctaj mediu 7,3 11,5 13,0 31,9 
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Grad de realizare, % 73,4 57,7 65,0 63,8 

 

Urmărind gradul de realizare a fiecărui nivel de competență, observăm că cel mai mic procent de 

realizare (57,7%) ține de nivelul de competență aplicare/analiză, care în Testele PISA, de fapt, este 

primordial. Valorilor indicatorilor statistici descriptivi de bază sunt prezentate ]n tabelul de mai jos. 

Tabelul 9. Limba română. Clasa a IX-a. Valorile indicatorilor statisticii descriptivi 
de bază 

Statistici  

rezultate_rom_9  

N Valabile 23549  

Dispărute/Anulate 0  

Medie  31,89  P=63,8%  

Std. eroare de medie 0,062   

Media 33,00   

Mod 37   

Std. Deviere 9,543   

Variație  91,076   

Skewness (asimetria)  -0,350   

Std. șarja de eroare  0,016   

Exces (boltirea)  -0,564   

Std. eroare de exces  0,032   

Interval 50   

Minimum  0   

Maximum  50   

 
Procente 

25 25,00  

50 33,00  

75 39,00  

Sursă: Raport Național MD 9, 2015, p. 280. 

Deși considerăm rezultatele a fi unele bune, tindem la scoruri foarte bune. 
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Tabelul 10. Limba română, clasa a IX-a. Gradul de realizare a fiecărui domeniu de 
conținut 

Domeniul de 
conținut  

Itemi  Punctaj 
maximal  

Punctaj 
mediu  

Grad de 
realizare, %  

Textul literar şi 
nonliterar  

1, 2, 3, 4  20  13,0  64,8  

Practica raţională și 
funcțională a limbii  

5, 6, 7, 8, C  20  12,5  62,3  

Limbă şi comunicare  9, 10, 11, 12  10  6,5  64,7  

Test  1--12+C  50  31,9  63,8  

Sursă: Raport Național MD 9, 2015, p. 283. 

Observăm că cel mai bine a fost realizat domeniul de conținut Textul literar și nonliterar, iar cel mai 

slab – domeniul de conținut Practica rațională și funcțională a limbii, diferența dintre ele fiind mică, 

de circa 2 puncte procentuale. Astfel, concluzia este că elevii din Republica Moldova nu sunt bine 

pregătiți la capitolul reflecție și evaluare a textelor, practica rațională și funcțională a limbii.  

2.3. Nivelurile competenței de citire/lectură: studiul comparativ 
PISA vs Evaluarea națională la limba şi literatura română 

În tabelele de mai jos vom încerca să reliefăm câteva momente, considerate importante pentru studiul 

de față, astfel încercând a observa în ce măsură competența de lectură formată/dezvoltată/evaluată 

în Republica Moldova pregătește elevul de astăzi pentru viața de zi cu zi.  

Tabelul 11. Analiza comparată PISA, 2015 vs Evaluarea de capacitate la română 

 PISA , 2015 Evaluarea națională  
de capacitate, R. Moldova 

Definirea 
competenței de 
citire/lectură 

Alfabetizarea la citire/ lectură: 
înţelegerea, utilizarea şi reflecţia 
asupra textelor scrise, pentru a-
şi atinge scopurile, pentru a-şi 
dezvolta cunoştinţele şi 
potenţialul şi pentru a participa 
la viaţa socială. 

Competența lecturală rezidă în 
capacitatea de a citi adecvat orice text, a-l 
înțelege și a-l interpreta prin actualizarea 
informațiilor exterioare acelui text (de 
viață cotidiană, istorie, geografie, științe) 
și – nu în ultimul rând – prin uzul unui 
instrumentar de teorie literară. 
(Curriculum național la Limba și literatura 
română, p. 12) 

Scopul pentru care 
este construit textul 

 Personal 

 Educațional 

 Ocupațional 

 Public 

 Educațional 

 Profesional 

 Personal 
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 PISA , 2015 Evaluarea națională  
de capacitate, R. Moldova 

Tipul textelor  Texte continui 

 Texte non-continui 

 Texte mixte 

 Texte multiple 

 Texte continui 

 Texte mixte 

Tipul sarcinilor  Accesează 

 Regăsește 

 Integrează 

 Interpretează 

 Reflectă 

 Evaluează etc. 

 Răspunde la întrebări 

 Rezumă 

 Rescrie/Extrage 

 Elaborează/Argumentează/Scrie 

 Alcătuiește 

 Citează etc. 

 

Deci, după cum era și de așteptat, evaluarea națională la română pune accent pe competențele 

cognitive, parțial aplicative, fapt demonstrat și în tabelul de mai jos, în care se propune o analiză 

comparată a obiectivelor întrebărilor și, respectiv, a subcompetențelor evaluate de cele două 

evaluări5. 

Tabelul 12. Subcompetențe evaluate de PISA 2015  vs Evaluarea națională la 
română 

Competența de citire/lectură 
Subcompetențe evaluate 

Produse prin care se va concretiza/măsura competența  

PISA , 2015 Evaluarea națională 

Lectura adecvată a textelor / 
Domeniul textului 

Text metaliterar 
Se propun texte, fragmente de texte 
pe care le poți întâlni în viața de zi 
cu zi (articole de ziar, prospecte, 
pliante, instrucțiuni etc.)  

Text literar-artistic 
(fragment de text) 

Formarea unei înțelegeri 
globale / Receptarea 
mesajului 

Ce intenționează autorul să arate în 
acest text? 
Întrebare cu variante multiple 
Elevul deduce mesajul textului. 

Răspunde în enunțuri 
complete la întrebările de mai 
jos:… 
Răspunsul ușor poate fi găsit 
în text. 

Înțelegerea detaliată a 
universului ideatic descris în 
text / Identificarea informației 

Întrebări al căror răspuns este 
explicit în text: 
De ce încălțămintea de sport nu 
trebuie să fie prea rigidă?  
Elevul extrage din text răspunsurile 

Rescrie o secvență în care 
este exprimată atitudinea lui 
…  
 
Răspuns identificat în text. 

                                                           
5 Deși s-au analizat mai multe teste PISA (Broșura de antrenament), mai multe teste de examen la română (2013, 

2014, 2015), trimitere se va face doar la câte un singur test, un singur subiect (2015). 
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Competența de citire/lectură 
Subcompetențe evaluate 

Produse prin care se va concretiza/măsura competența  

PISA , 2015 Evaluarea națională 

***La acest compartiment PISA 
propune diferite tipuri de întrebări: 
cu alegere multiplă și fără alegere. 

Rezumarea textului citit Nu solicită rezumarea textelor. Rezumă ultimele două replici 
în limita de 25-30 de cuvinte. 

Analiza și interpretarea 
textului citit. 
Formularea unor opinii în 
legătură cu textul 

Stabiliți relația dintre secvențele de 
text propuse. 
Se solicită construirea unei 
interpretări: recunoașterea dintre 
două propoziții, fără ajutorul 
sublinierii explicite (conectori) 

Elaborează un text coerent de 
7-10 rânduri, în care îți 
exprimi punctul de vedere 
asupra necesității de a 
respecta eticheta în diverse 
situații de viață. 

Credem important a menționa faptul că Testul național de capacitate include, de asemenea, întrebări 
ce evaluează și alte competențe lingvistice și comunicative (de exemplu, alcătuiește un dialog, 
citează și exemplifică regula de punctuație, extrage din frază… ș.a.), întrucât tipul de evaluare diferă 
ca intenție (evaluarea curriculară). 

 

Concluzii 

1. Acest capitol a urmărit în amănunt etapele de formare/dezvoltare/evaluare a competenței de 

lectură în Republica Moldova, liniile directoare oficiale, standardele educaționale6 fiind unele 

foarte bine structurate și argumentate. Mai puțin relevante, cu trimitere la pregătirea elevilor 

pentru învățarea pe tot parcursul vieții, considerăm a fi programele școlare, achizițiile finale fiind 

mai puțin racordate la necesitățile elevului de astăzi. 

2. Itemii propuși în PISA antrenează competențele de care au nevoie elevii zilnic, evaluându-se 

deprinderile de a învăța să știi, să faci, să fii prin lectură, verbele-cheie fiind reflectă, intepretează, 

evaluează. 

3. Evaluarea națională pune accent, în special, pe competențele cognitive (cunoaștere a regulilor 

ortografice, de punctuație, relații semantice, sintaxa frazei etc.), cele aplicative antrenându-se în 

ciclul liceal.  

4. În concluzie, menționăm și faptul că rezultatele testului de Limba și literatura română adeveresc 

pregătirea insuficientă a elevilor (implicit formarea insuficientă a competenței lectorale), ceea 

ce ne permite să afirmăm că un motiv ar fi procesul de predare/învățare necalitativ, neeficient 

sau direcționat incorect, pe termeni, informații, și nu interpretarea, aplicarea, evaluarea acestor 

termeni, informații etc. 

  

                                                           
6 Accentuăm că s-a lucrat cu standardele revăzute în 2015. 
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Constatări și recomandări 

Constatarea 1. Pe plan internaţional există mai multe abordări conceptuale ale termenilor de cultură 

a lecturii, majoritatea utilizând noțiunea de alfabetizare în citire/lectură, acesta fiind unul foarte rar 

sau de loc utilizat de către cadrele didactice, lingviștii din Moldova. 

Recomandări. Introducerea termenului de alfabetizare și în actele de politici educaționale, considerat 

unul mai profund decât simpla decodare a mesajului, acesta incluzând o gamă largă de competențe 

cognitive și metacognitive (conștientizarea și procesarea textelor). 

Constatarea 2. Sistemele de educație aflate în fruntea clasamentului PISA se bazează pe patru piloni: 

a învăța să știi, să faci, să fii, să trăim împreună. În Republica Moldova în curriculum regăsim doar trei 

din acești piloni, dimensiunea să trăim împreună rămâne a fi nevalorificată. 

Recomandări. Introducerea dimensiunii să trăim împreună ca una prioritară pentru curriculum 

modernizat revăzut și valorificarea itemilor, sarcinilor ce ar forma/dezvolta, în cazul nostru, 

competențele acestei dimensiuni, în special la disciplina limba și literatura română. 

Constatarea 3. Țările europene cel mai adesea favorizează o combinație de itemi cu alegere multiplă, 

cu răspuns scurt sau eseuri și întrebări deschise.  

Recomandări. Poate ar fi cazul să propunem și noi mai mulți itemi cu alegere multiplă, variante de 

răspuns, ce ar facilita răspunsul elevilor, dar și ar oferi posibilitatea de a adresa mai multe întrebări pe 

subiecte diferite.  

Constatarea 4. Mi-a plăcut experiența din Letonia, Regatul Unit, Malta și Danemarca, cu examenul de 

certificare a învățământului secundar ce include o listă extinsă de discipline (asemenea testului PISA). 

Recomandări. Pentru a nu stresa elevii, cred că ar fi binevenită propunerea unui singur test la finele 

învățământului secundar, ce ar evalua mai multe discipline, cu întrebări adaptate nevoilor generației 

de astăzi, de pregătire pentru viață. În același timp, un item poate evalua competențele specifice 

diferitor discipline. 

Constatarea 5. Conform rezultatelor PISA, în Republica Moldova doar 54,2% dintre elevi au fost 

considerați competenți în domeniul citire/lectură, cu un nivel de cunoștințe egal sau mai mare decât 

nivelul 2, fapt ce demonstrează necesitatea îmbunătățirii nivelului de alfabetizare a elevilor de 15 ani, 

dar și de promovare a bunelor practici de citire. 

Recomandări. Revizuirea nivelurilor de competență lectorală, adaptate standardelor internaționale 

(„Alfabetizarea la citire/lectură, înţelegerea, utilizarea şi reflecţia asupra textelor scrise, pentru a-şi 

atinge scopurile, pentru a-şi dezvolta cunoştinţele şi potenţialul şi pentru a participa la viaţa socială”). 

Promovarea lecturii prin activități extracurriculare, implicând societatea (părinți, bunici, frați, surori, 

rude etc.), cum ar fi ora lecturii în aer liber, dezbateri în baza unui text sau a unei cărți citite împreună 

etc. 
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Constatarea 6. În testele-examen la română subiectul ca instrument propus este, de obicei, un text 

(sau fragment de text) literar-artistic, iar PISA propune texte luate din viața de zi cu zi (articole de ziar, 

instrucțiuni, pliante etc.). 

Recomandări. Propunerea la examen a textelor uzuale, texte pe care elevii le pot întâlni în stradă, pe 

panouri publicitare, în presă/internet și pe care ar trebui să le analizeze, interpreteze, evalueze, astfel 

pregătindu-i și pentru viață. 

Constatarea 7. Un obiectiv evident al Programul PISA este evaluarea abilităților elevilor de 15 ani de 

a integra și interpreta un text scris (50% din totalul itemilor), de a utiliza procesul de Citire/Lectură în 

îndeplinirea propriilor scopuri în viață, abordare ce include o gamă variată de activități cognitive. 

Recomandări. Revizuirea priorităților aspectelor evaluate de examenul național, ai cărui itemi 

reliefează mai multe competențe de cunoaștere și înțelegere. 

Constatarea 8. Standardul educației lingvistice și literare numărul 8 presupune Lectura şi interpretarea 

textelor literare şi nonliterare în limita standardelor de conţinut, mai puțin făcându-se trimitere la 

reflecția și evaluarea asupra conținutului textului. 

Recomandări. Redefinirea Standardului de competență 8, acesta vizând în mod prioritar aspectele 

generice promovate de testul internațional PISA: lectura, accesarea și (re)găsirea/recuperarea 

informației din textele literare și nonliterare; integrarea, interpretarea și evaluarea informației, implicit 

conectarea informației conținute în text cu diferite cunoștințe din surse aflate în afara textului, dar și 

evaluarea afirmațiilor făcute în text în raport cu propria cunoaștere a lumii și cu propriile experiențe. 
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Anexe 

Anexa 1. Ciclurile de testare în programul OECD-PISA 

 
  

Citire/Lectură
Matematică
Științe

Citire/Lectură
Matematică

Științe

Citire/Lectură

Matematică

Științe

Citire/Lectură
Matematică

Științe

Citire/Lectură
Matematică

Științe

PISA 2000 

 

PISA 2003 

 

PISA 2012 

 

PISA 2009 

 

PISA 2006 

 

PISA 2015 Citire/Lectură 
Matematică 
Științe 
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Anexa 2. Caracteristicile programului pisa 2015 

Conținut investigat Domeniul principal în 2015: Științe și Tehnologie (aprox. 75%); 
Domeniile secundare: Matematică și rezolvare de probleme prin cooperare 
(domeniu efectuat prin intermediul calculatorului) (aprox. 15%). 
Citire/Lectură (10%). 
Opțional (pentru unele țări și regiuni): alfabetizarea financiară. 

Populația-țintă Aproximativ 540 000 de elevi, reprezentând aproximativ 29 de milioane de 
elevi cu vârsta de 15 ani din instituțiile de învățământ din cele 72 de țări 
participante și regiuni (35 de state membre ale OECD și 37 de țări/regiuni 
partenere). 

Eşantionul elevilor testaţi din 
Republica Moldova 

Circa 5.200 de elevi din 227 de instituţii de învăţământ, aleși în mod aleator 
din toată lista de instituții de învățământ din RM (care dispun de elevi 
eligibili pentru PISA), astfel încât să asigure reprezentativitatea instituțiilor 
(după tipul instituției, mediul rural sau urban, cu mulți sau puțini elevi 
eligibili, limba de instruire etc.). 

Administrarea testării În Republica Moldova evaluarea PISA 2015 a fost organizată de Ministerul 
Educaţiei și Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare. 

Forma de evaluare S-a trecut de la evaluarea pe suport de hârtie la cea efectuată prin 
intermediul calculatorului.  
Pentru prima dată PISA 2015 a oferit evaluarea la toate domeniile prin 
intermediul calculatorului.  
Evaluarea pe suport de hârtie a fost oferită ţărilor care au ales să nu testeze 
elevii utilizând calculatorul. Însă evaluarea pe suport de hârtie a limitat 
posibilitatea studierii unor indicatori la întrebările ce puteau măsura 
tendinţele şi performanţele în domeniile ştiinţe, citire/lectură şi 
matematică.  
În PISA 2015 evaluarea pe suport de hârtie a fost utilizată în 15 ţări sau 
regiuni: Albania, Algeria, Argentina, Georgia, Indonezia, Iordania, 
Kazahstan, Kosovo, Liban, Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, Malta, 
Republica Moldova, România, Trinidad și Tobago, Vietnam, precum şi 
Puerto Rico.  

Instrumentele de evaluare / 
identificare a variabilelor socio-
educaţionale 

Au fost administrate 30 de tipuri de broșuri de test, conținând combinații 
de sarcini de lucru/itemi din cele trei domenii, ce au fost rezolvate timp de 
două ore de fiecare elev.  
De asemenea, elevii au completat un chestionar de mediu 
socioeducațional, cu durata de 35-45 de minute. 
Un chestionar de investigare a caracteristicilor etosului școlii din 
perspectiva mediului școlar, a ofertei educaționale, a oportunităților de 
învățare ș.a. a fost completat de către directorii instituțiilor de învățământ 
participante. 
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Anexa 3. Rezultate generale PISA 2015 

 

Sursă: https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf 

  

https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
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Anexa 4. Rezultate PISA 2015 în citire/lectură după niveluri de 
competență 

 

Sursă: https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf  

https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
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Anexa 5. Performanțele elevilor PISA 2015 în citire/lectură în 
dependență de gen 

 

Sursă: https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf  

https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
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Anexa 6. Construcția scalei la citire/lectură specifice programului 
PISA 2015 

Descrieri sintetice ale celor șase niveluri de competență la Citire/Lectură 

Nivelul Limita de scor Caracteristicile sarcinilor de lucru 

6 Minim  
698 

de puncte 

Sarcinile de lucru de la acest nivel solicită cititorului să facă deducții multiple, 
să realizeze comparații și opoziții detaliate și precise. Ele necesită 
demonstrarea unei înțelegeri depline și detaliate a unuia sau a mai multor 
texte și pot implica integrarea informațiilor din unul sau mai multe texte. 
Sarcinile pot solicita cititorului să opereze cu idei necunoscute în prezența 
unor informații multiple și concurente, precum și să genereze categorii 
abstracte pentru interpretări. Sarcinile din categoria Reflecție și evaluare 
solicită cititorului să formuleze ipoteze sau să evalueze critic un text complex 
pe o temă familiară, ținând cont de criterii multiple sau de mai multe 
perspective și aplicând o înțelegere sofisticată dincolo de conținutul textului. 
O condiție importantă a sarcinilor de tip Accesează și regăsește de la acest 
nivel este precizia analizei și atenția față de detalii subtile, care sunt greu de 
remarcat în texte.  

5 626-697  
de puncte 

Sarcinile de lucru ce implică regăsirea informaţiei solicită cititorului 
localizarea şi organizarea mai multor informaţii ascunse profund în text, 
deducerea informaţiilor cu adevărat relevante din text. Sarcinile de lucru de 
reflecţie solicită evaluarea critică sau formularea de ipoteze, pe baza unor 
cunoştinţe specializate. Atât sarcinile de lucru de interpretare, cât şi cele de 
reflecţie solicită o înţelegere deplină şi specializată a textului, al cărui 
conţinut sau a cărui formă nu sunt familiare cititorului. Pentru toate 
aspectele procesului de citire/lectură, sarcinile de lucru de la acest nivel 
implică, de obicei, operarea cu anumite concepte care sunt contrare 
aşteptărilor sau deprinderilor de gândire ale cititorului.  

4 553-625 
de puncte 

Sarcinile de lucru implică regăsirea informaţiei, solicită cititorului localizarea 
şi organizarea unor informaţii ascunse în text. Unele sarcini de la acest nivel 
solicită interpretarea semnificaţiilor nuanţelor limbajului dintr-o secţiune a 
textului prin luarea în calcul a textului integral. Alte sarcini de interpretare 
solicită înţelegerea şi aplicarea categoriilor în contexte nefamiliare. Sarcinile 
de reflecţie de la acest nivel solicită cititorilor să utilizeze cunoştinţe formale 
sau publice pentru a formula ipoteze despre un text sau pentru a-l evalua 
critic. Cititorii trebuie să demonstreze o înţelegere corectă a unor texte 
complexe şi lungi, al căror conţinut sau a căror formă le poate fi nefamiliară.  

3 480-552 
de puncte 

Sarcinile solicită cititorului să localizeze şi, în anumite cazuri, să recunoască 
relaţia dintre mai multe informaţii care trebuie să îndeplinească o serie de 
condiţii multiple. Sarcinile de interpretare de la acest nivel solicită cititorului 
să integreze mai multe părţi ale unui text pentru a-i identifica ideea 
principală, pentru a înţelege o relaţie sau pentru a construi sensul unui 
cuvânt sau al unei fraze. Cititorul trebuie să ţină cont de mai multe 
caracteristici la compararea, contrapunerea sau clasificarea acestora. 
Adesea, informaţia solicitată nu este vizibilă sau există mai multe informaţii 
concurente; sau există alte obstacole în text, de exemplu, idei care sunt 
contrare aşteptărilor cititorului sau formulate în mod negativ. Unele dintre 
sarcinile de reflecţie de la acest nivel pot solicita conexiuni, comparaţii şi 
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Nivelul Limita de scor Caracteristicile sarcinilor de lucru 

explicaţii sau pot solicita cititorului să evalueze o caracteristică a textului. 
Alte sarcini de reflecţie solicită cititorilor să demonstreze o înţelegere 
rafinată a textului în relaţie cu anumite cunoştinţe familiare, cotidiene. Alte 
sarcini de lucru nu solicită o comprehensiune detaliată a textului, dar cer 
cititorului să se bazeze pe cunoştinţe mai puţin uzuale.  

2 407-479 
de puncte 

Unele sarcini de lucru solicită cititorului să localizeze una sau mai multe 
informaţii, care pot necesita deducţie şi îndeplinirea mai multor condiţii. Alte 
sarcini solicită recunoaşterea ideii principale dintr-un text, înţelegerea 
relaţiilor sau construirea sensului din cadrul unei anumite părţi a textului, 
când informaţia nu este evidentă şi când cititorul trebuie să facă deducţii 
simple. Sarcinile de la acest nivel pot include comparaţii sau opoziţii bazate 
pe o singură caracteristică a textului. Sarcinile de reflecţie tipice de la acest 
nivel solicită cititorilor să realizeze o comparaţie sau câteva conexiuni între 
text şi cunoştinţe din afara textului, prin folosirea experienţelor personale şi 
pe baza atitudinilor individuale.  

1a 335-406 
puncte 

Sarcinile de lucru solicită cititorului următoarele operaţiuni mentale: 
localizarea uneia sau a mai multor informaţii independente, formulate 
explicit în text; recunoaşterea temei principale sau a scopului autorului dintr-
un text pe o temă familiară; sau realizarea unei conexiuni simple între 
informaţia din text şi cunoştinţele obişnuite, cotidiene. De obicei, informaţia 
solicitată din text este vizibilă şi nu sunt alte informaţii concurente. Cititorul 
este direcţionat în mod explicit să ia în calcul factorii relevanţi, atât din 
sarcina de lucru, cât şi din text. 

1b 262-334 
de puncte 

La acest nivel cititorul trebuie să localizeze o singură informaţie formulată 
explicit și plasată într-o poziţie vizibilă, aflată într-un text scurt şi simplu din 
punct de vedere sintactic, având un context şi o tipologie familiară, de 
exemplu, o naraţiune sau o listă simplă. De obicei, textul oferă sprijin 
cititorului, de exemplu, repetiţii sau informaţii, imagini sau simboluri 
familiare. Informaţiile concurente sunt minime. În cazul sarcinilor de lucru, 
solicitând interpretare, cititorului i se poate cere să realizeze conexiuni 
simple între informaţii adiacente. 

0 Mai puțin de  
262  

de puncte. 
- 

Sursă: http://www.oecd.org/pisa/; http://aee.edu.md/sites/default/files/raport_pisa_2015_ance.pdf 

  

http://www.oecd.org/pisa/
http://aee.edu.md/sites/default/files/raport_pisa_2015_ance.pdf
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Anexa 7. Model itemi PISA (alfabetizarea în citire/lectură) 

Întrebări 
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Răspusuri 
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Sursă Broșura „de antrenament” – 2009  
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Anexa 8. Itemii examenului de absolvire a gimnaziului la limba și 
literatura română și baremul analitic de evaluare, 11 iunie 2015, 

Republica Moldova 
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