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Abstract
Rezultatele elevilor din România obținute în urma testărilor internaționale au constituit
un motiv de reflecție în găsirea și elaborarea politicilor educaționale potrivite pentru a avea
rezultatele scontate. Pornind de la caracteristicile societății românești și încercând să punem în
concordanță ceea ce suntem, ceea ce știm cu ceea ce facem, se întrezăresc unele soluții pentru
creșterea performanțelor elevilor la testările internaționale și nu numai.
Cuvinte cheie: creșterea performanțelor, domenii teste PISA, educație, interpretare rezultate
teste PISA
Abstract
The results of the international tests represent a reason for Romania to find and develop the
appropriate educational policies in order to have the expected results. Starting from the
characteristics of the Romanian society and trying to match what we are, what we know with what
we do, we can see some solutions for increasing the students' performance in the international
tests and not only.
Keywords: increased performance, PISA test areas, education, interpretation PISA test result

Introducere
Lucrarea cuprinde aspectele teoretice care au stat la baza aplicării testelor
internaționale în România. Conform cerințelor europene, țara noastră trebuie să se
alinieze standardelor internaționale, evaluându-și elevii după criterii acceptate la nivel
european. După prezentarea testărilor PISA cu domenile lor de aplicabilitate, este expusă
o interpretare a rezultatelor obținute în anul 2012, cuprinzând cele mai importante
concluzii care se pot desprinde din această analiză. Articolul se bazează pe materialele
scrise apărute în presa din anii 2012, 2013 cau au semnalat la nivel național situația
prezentă și comparațiile cu alte țări. Publicațiile care au fost avute în vedere sunt
Adevărul, Europe Direct, Tribuna Învățământului și pagina oficială a Alianței
Învățământului din Suceava.
1. Aspecte teoretice
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Învățământul românesc este un domeniu care a iscat adesea polemici în ultimele
decenii, fiind subiectul a numeroase schimbări. Chiar dacă modificările aduse odată la
patru ani sau mai devreme, în unele cazuri, nu au avut timp să îmbunătățească indicatorii
vizați, schimbările au continuat, fiind denumite ”reforme”.
O reformă cuprinzătoare și competitivă a învăţământului românesc a fost
demarată în anul 1997. Aceasta fost concepută ca un ansamblu de şase capitole de măsuri
(Marga, 2001) în conformitate cu cerințele la nivel european. Reforma curriculară
(însemnând plan de învăţământ, programe, manuale) a urmărit alinierea curriculumului
naţional cu cerințele occidentului și spațiului european (Chiș, 2001) pentru a reduce din
decalajele semnalate de experți.
Trecerea de la învăţarea bazată pe memorare la cea care presupune analiză critică,
prin rezolvare de probleme şi relansarea cercetării ştiintifice în universităţi nu a fost deloc
facilă. Primele măsuri adoptate au fost de modernizare a infrastructurii şi introducerea
TIC, reforma managementului şcolar şi academic s-a realizat prin descentralizare şi
crearea autonomiei instituţionale a unităţilor de învăţământ (ISJ Ilfov, 2013). De
asemenea, s-au realizat cooperări cu alte țări și s-au făcut comparații la nivel internațional
privind performanțele elevilor (Programul PHARE TVET, 2006). În felul acesta, au fost
descrise standarde pentru țintele ce trebuiau atinse de către elevi după parcurgerea unei
etape de învăţare care acţionează ca „ţinte” cunoscute atât de către elevi, cât şi de către
profesori. Pentru a se reuși o apropiere a sistemului românesc de cele europene, s-au pus
bazele evaluării PISA. Întrucât România nu era pregătită pentru un astfel de pas, în primii
ani s-a creat cadrul necesar, fiind implementate testele internaționale în școli pilot din
județe selecționate de către OCDE. Ulterior, programul a continuat, fiind monitorizat
constant nivelul educației (HG Privind participarea României la Programul Internațional
OCDE-PISA, 2016).
Programul PISA a fost lansat în 1997 de către OCDE. Pe baza unei lacune
identificate la nivel mondial în clasificarea țărilor după educație, principalul obiectiv
stabilit a fost dezvoltarea unor indicatori relevanţi, regulaţi, de încredere privind
rezultatele elevilor. În mod specific, programul PISA este destinat pentru a oferi patru
tipuri de produse:
a) un set de indicatori de bază, care oferă factorilor de decizie nivelul de bază,
exprimat în cunoştinţe, abilităţi şi competenţe ale elevilor în ţara lor;
b) un set de indicatori contextuali, care oferă o perspectivă asupra modului în care
aceste abilităţi se referă la variabile importante demografice, sociale, economice şi
educaţionale;
c) indicatori de tendinţă;
d) o bază de cunoştinţe pentru stabilirea politicilor în domeniul educaţiei şi
dezvoltării (Munteanu, 2012).
Studiul PISA a fost efectuat o dată la fiecare trei ani de la lansarea sa în anul 2000
(Camera Deputaților, 2013). La ediţia 2012 a studiului PISA au participat toate cele 34
de ţări membre OCDE şi 31 de ţări partenere, reprezentând peste 80% din economia
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mondială. La teste au luat parte aproximativ 510.000 de elevi cu vârste cuprinse între 15
ani şi 3 luni şi 16 ani şi 2 luni.
1. Domeniile testelor PISA
În toate ciclurile PISA sunt evaluate domeniile alfabetizării la: citire/lectură,
matematică şi ştiinţe. De-a lungul timpului, au avut loc diferite modificări pentru a crește
gradul de încredere și succesul proiectului. În PISA 2000, domeniul principal a fost
citirea/lectura. În PISA 2003, accentul a fost pus pe alfabetizarea matematică şi a fost
introdus un domeniu suplimentar, privind rezolvarea de probleme. Pentru ciclul PISA
2006, domeniul principal a fost alfabetizarea la ştiinţe. În PISA 2009, atenția s-a mutat
din nou spre citire/lectură, iar în 2012 domeniile principale au fost matematica şi
rezolvarea de probleme (edu.ro, 2017).
PISA evaluează în ce măsură şi-au dobândit elevii aflaţi către finalul educaţiei
obligatorii unele dintre cunoştinţele şi deprinderile de bază care sunt esenţiale pentru
participarea deplină la viaţa socială. În toate ciclurile de evaluare, cele trei domenii de
bază sunt acoperite nu doar în termenii stăpânirii curriculumului şcolar, ci în special în
termenii cunoştinţelor şi deprinderilor necesare în viaţa adultă (OECD PISA, 2011). În
ciclul PISA 2003, de exemplu, pe lângă domeniul matematică, a fost introdus și cel al
rezolvării de probleme pentru a continua examinarea competenţelor transcurriculare,
domenii reluate şi la ciclul PISA 2012.
Conform site-ului edu.ro, prezentarea domeniilor testului PISA este următoarea
(Neagu, 2012):
• „Alfabetizarea matematică care se poate defini ca fiind capacitatea
individului de a identifica şi de a înţelege rolul pe care îl joacă matematica
în lume, de a face judecăţi bine fundamentate, de a utiliza şi de a angaja
matematica în moduri care răspund nevoilor vieţii individului, în calitatea
sa de cetăţean constructiv, implicat şi reflexiv”.
• „Rezolvarea de probleme reprezintă capacitatea individului de a utiliza
procesele cognitive pentru a face faţă situaţiilor reale, transdisciplinare în
care calea soluţiei nu este evidentă imediat şi în care domeniile
alfabetizării sau ariile curriculare care ar putea fi aplicabile nu pot fi
încadrabile în domeniul matematicii, al ştiinţelor sau al citirii/lecturii.”
• „Alfabetizarea la citire/lectură este privită ca fiind 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.”
• „Alfabetizarea ştiinţifică este definită ca fiind capacitatea de a utiliza
cunoştinţele ştiinţifice, de a identifica întrebările şi de a formula concluzii
pe baza datelor, cu scopul de a înţelege şi de a sprijini luarea deciziilor
despre lumea naturii şi despre schimbările făcute prin activităţile
omeneşti” (http://www.pisa.oecd.org).
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2. Interpretarea rezultatelor testelor
În continuare, analiza este axată pe rezultatele obținute de România la testul din
anul 2012, pentru a putea oferi o retrospectivă a sistemului de educație după perioada de
boom economic și după ce criza economico-financiară a cauzat modificări substanțiale.
Rezultate şi concluzii în urma evaluării PISA 2012 (după Hotnews.ro) au fost
următoarele :
• Aproape 40% dintre elevii români au dificultăţi să citească şi să înţeleagă
un text şi pot rezolva doar exerciţii de bază la Matematică;
• Ţara noastră se situează, în clasament, în urma Turciei şi înainte de Cipru,
dar şi de Bulgaria, care în 2009 era înaintea noastră cu două locuri.
• Peste 40% dintre elevii români testaţi au arătat că au o pregătire redusă la
matematică, în timp ce elevii de top reprezintă doar 3,2% (Pantazi, 2013).
Raportul OECD din perioada analizată mai arată că la capitolul Citire, scorul total
al elevilor români este de 438, iar la Ştiinţe este de 439, ceea ce echivalează cu o medie
naţională de 440 de puncte. În anul 2009, scorul elevilor români la testele PISA a fost
de 427 la Matematică, mai puţin cu 18 puncte faţă de 2012, 424 la citit, de asemenea mai
puţin cu 14 puncte faţă de 2012 şi 428 la Ştiinţe, mai puţin cu 11 puncte faţă de 2012.
În clasamentul ţărilor cu cei mai fericiţi copii la şcoală, România se clasează din
nou sub media OECD de 80%, având în jur de 78%, pe locul 53 din 65. Cei mai fericiţi
elevi sunt în Indonezia, Albania, Peru, Tailanda, Columbia, Malaezia, Mexico, Costa
Rica, Kazakhstan şi pe locul 10 cei din Islanda.
În topul ţărilor analizate din punctul de vedere al nivelului de motivaţie a elevilor,
România este chiar pe ultimul loc, cu mult în urma celorlalte ţări, ceea ce constituie o
problemă la nivel național (Raportul OECD, 2012). Din punct de vedere al influenţei pe
care mediul îl are asupra rezultatelor elevilor la matematică, copiii români care provin din
familii sărace au performanţe reduse față de cei care provin dintr-un mediu socioeconomic mai elevat. În acest caz, România nu este atât de departe de media OECD, fiind
la un nivel similar cu Grecia şi Turcia. În general, în ţările OECD, un elev care provine
dintr-un mediu socio-economic mai bun are un scor la testele de matematică cu 39 de
puncte mai mare decât copiii care provin din familii sărace, echivalentul a unui an de
studiu.
În ceea ce privește competenţele elevilor de 15 ani la matematică, ştiinţe şi lectură
raportul studiul a produs rezultate diferite de la un stat membru la altul. UE în ansamblu
are rezultate îngrijorătoare în ceea ce priveşte matematica, dar punctajele sunt mai
încurajatoare la ştiinţe şi lectură, materii la care Europa se află pe drumul cel bun în sensul
atingerii obiectivului din strategia Europa 2020 referitor la reducerea procentajului
elevilor cu rezultate slabe la mai puţin de 15%. Rezultatele au fost prezentate la Bruxelles
de către Yves Leterme, secretar general adjunct al Organizaţiei pentru Cooperare şi
Dezvoltare Economică (OCDE) în 2012, şi de către Jan Truszczynski, Director general
pentru educaţie şi cultură la Comisia Europeană”. Raportul arată că zece state membre
(BG, CZ, DE, EE, IE, HR, LV, AT, PL şi RO) au înregistrat începând cu 2009 progrese
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semnificative în diminuarea procentajului elevilor cu nivel scăzut al competenţelor în
toate cele trei domenii care fac obiectul analizei. Cinci state membre (EL, HU, SK, FI,
SE) au înregistrat însă o creştere a numărului de tineri cu rezultate slabe. Alte state
membre au avut rezultate mixte (Bechir, 2013).
Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educaţie, cultură, multilingvism
şi tineret din anul 2012 a declarat că „felicită statele membre care şi-au îmbunătăţit
rezultatele, însă este clar că UE în ansamblu trebuie să-şi intensifice eforturile. Statele
membre trebuie să găsească în continuare soluţii pentru a combate rezultatele şcolare
slabe şi pentru a-i ajuta pe elevi să-şi dezvolte competenţele necesare pentru a reuşi în
lumea modernă. Aceste rezultate ne reamintesc faptul că a investi într-o educaţie de
calitate este fundamental pentru viitorul Europei”, ceea ce se dorește și la noi în țară
(Nicolescu, 2013).
Comisia Europeană şi OCDE au semnat un acord de cooperare pentru a colabora
îndeaproape în trei domenii: strategii în materie de competenţe, analize de ţară şi studii la
nivel internaţional. În urma acestui acord, s-au constatat următoarele:
Analiza comisiei – rezultate pe domenii:
a) Lectură: procentajul elevilor cu rezultate slabe la lectură a scăzut de la
23,1% în 2006 şi 19,7% în 2009 la 17,8% în 2012. Dacă această tendinţă
continuă, nivelul de referinţă de 15% ar putea fi atins până în 2020. Până
în prezent, numai şapte ţări din UE au realizat acest obiectiv (EE, IE, PL,
FI, NL, DE şi DK). S-au înregistrat progrese notabile în CZ, DE, EE, IE,
HR, LT, LU, AT, PL şi RO.
b) Matematică: din 2009, nu s-au înregistrat progrese în sensul diminuării
procentajului elevilor cu rezultate slabe la nivelul UE. Totuşi, patru state
membre (EE, FI, PL, NL) se numără printre ţările cu cele mai bune
rezultate din lume, având procentaje ale elevilor cu rezultate slabe situate
sub nivelul de referinţă de 15% stabilit de UE. Niciun alt stat membru nu
a atins încă acest nivel. Progrese semnificative (peste 2 puncte
procentuale) s-au înregistrat în BG, EE, IE, HR, LV, AT, PL şi RO.
c) Ştiinţe: ameliorare constantă a competenţelor în întreaga Uniune.
Procentajul elevilor din UE cu rezultate slabe a scăzut de la 20,3% în 2006
şi 17,8% în 2009 la 16,6% în 2012. Zece state membre se situează sub
nivelul de referinţă de 15%: CZ, DE, EE, IE, LV, NL, PL, SI, FI, UK. Sau înregistrat progrese constante în CZ, DE, EE, IE, HR, LT, LU, AT, PL
şi RO.
Analiza evidenţiază că situaţia socioeconomică a elevilor are o influenţă
semnificativă asupra nivelurilor de performanţă. Altfel spus, creşte probabilitatea ca
elevii care provin din gospodării cu venituri reduse să obţină rezultate modeste la
matematică, ştiinţe şi lectură. Principalii factori care influenţează rezultatele şcolare se
numără şi efectele în general negative ale provenienţei dintr-un mediu de migranţi,
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importanţa încadrării într-un sistem de educaţie şi îngrijire a copiilor preşcolari, precum
şi diferenţele dintre băieţi şi fete în ceea ce priveşte abilitatea de a citi. În aceste condișii,
pentru a fi eficiente, politicile de îmbunătățire propuse trebuie să se concentreze pe
învăţământul primar şi secundar. Dincolo de acest nivel, este de obicei, prea târziu pentru
a compensa ocaziile pierdute în timpul şcolii.
Testele PISA din 2012 au adus o noutate faţă de cele anterioare. În anul 2003,
rezolvarea de probleme devenise un domeniu de testare PISA, dar nu a fost reintrodus în
evaluările din 2006 şi 2009, în timp ce testarea cunoştinţelor în domeniul financiar este o
noutate introdusă în evaluările PISA din 2012. Testele sunt menite să arate nivelul de
pregătire şi ce abilităţi au copiii în domenii care sunt esenţiale în ziua de azi.
Încă de la evaluarea PISA, publicată în 2009, s-a arătat că elevii din România nu
stau tocmai bine în ceea ce priveşte competenţele de bază: citit, matematică şi ştiinţe,
testate pe copiii de 15 ani din întreaga lume. Ţara noastră se află pe locul 52 din 64 şi,
mai mult, figurează printre statele care au înregistrat rezultate mai slabe în 2009 faţă de
2000, arată o analiză publicată recent de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare
Economică (OECD).
Tinerii între 15 şi 29 de ani care nu au un loc de muncă şi nici nu studiază
reprezintă o adevărată problemă, atât pentru societate, cât şi pentru buna lor dezvoltare,
arată o analiză a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare. Experţii au găsit o serie de
factori care favorizează fenomenul şomajului în rândul tinerilor, o problemă identificată
la nivel global sub numele de „generaţia pierdută“. O analiză publicată de Organizaţia
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică arată că Australia, Canada, Israel şi SUA,
state unde în jur de un sfert dintre studenţi provin din familii de imigranţi, oferă cele mai
bune şanse de integrare în sistemul de educaţie pentru cei veniţi de peste hotare. Logez
susţine că există o problemă de corelare între ceea ce se învaţă în sistemul educaţional şi
ceea ce se cere în diverse domenii ale forţei de muncă, iar conexiunea celor două elemente
„poate ajuta, cu siguranţă, la reducerea procentelor tinerilor lipsiţi de orice finanţare“.
Ţările în care stagiile de practică şi ucenicia, necesare pentru a dobândi experienţă, sunt
un exemplu benefic în acest sens, susţine aceasta: „În cadrul unor astfel de programe,
tinerilor li se oferă calificări profesionale recunoscute, potenţialul lor este exploatat la
maximum, iar ratele de şomaj sunt foarte mici, chiar dacă în ultimii ani, din cauza crizei
economice, efectul acestor programe a fost redus“ (Spridon, 2014).
Specialistul explică şi de ce rata şomajului în rândul tinerilor tinde să aibă aceeaşi
evoluţie precum un ciclu economic. De exemplu, pe timp de criză economică, un loc de
muncă stabil este foarte greu de găsit din cauza competiţiei cu lucrători mai experimentaţi.
„Din fericire, foarte mulţi tineri reacţionează la acest lucru prin adâncirea studiilor şi
găsirea unei portiţe spre angajare atunci când economia oferă acest prilej. Cum tinerii sunt
principalul pilon al viitoarei forţe de muncă, încurajarea participării la o educaţie
completă este o tendinţă importantă“, susţine Logez (Crăciun & Arvunescu, 2013).
Rata şomajului în ţările membre ale Uniunii Europene (UE) a urcat și în anul 2013,
ajungând la 10,8%, iar şomajul în rândul tinerilor cu vârste sub 25 de ani, a atins coterecord, de 23,6%. În ţările membre ale zonei euro, situaţia este şi mai dificilă, rata
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şomajului fiind de 11,9%, în timp ce un tânăr din patru este şomer, potrivit datelor
publicate în martie de Eurostat (Vlad, 2013; Brebenel, 2013).
3. Concluzii
In condițiile date, situarea performanțelor elevilor români la testele internaționale
în primele 10 țări ale lumii nu poate fi realistă decât cu o bună reformă a politicilor
educaționale. Aceste politici trebuie să fie implementate în sistem cu acceptul
personalului din învățământ. Este necesar să se conștientizeze și rolul părintelui ca prim
model al copilului. In școală se încearcă modelarea și conturarea viitoarei personalități,
dar educația începe de acasă, de către părinte. Odată cu conștientizarea părinților de
importanța contribuției asupra comportamentului copiilor, se va crea un aliat în educația
copiilor pe întreg parcursul curricular al elevului. Astfel, aceste politici educaționale
trebuie să convingă cele trei planuri – cadrele didactice, elevii și părinții. Programa
școlară trebuie să aibă la bază competențele cheie europene pentru a putea dezvolta
elevilor competențele necesare rezolvării testelor internaționale.
Trebuie să ținem cont de faptul că este foarte important pentru creșterea
performanțelor elevilor armonizarea celor patru forme de curriculum: oficial,
implementat (sau“ascuns”), atins sau realizat și curriculum evaluat. Politica educațională
are sarcina importantă în ceea ce privește evaluarea că trebuie să stabilească foarte clar:
- obiectivele și conținuturile ce trebuie evaluate;
- în ce scop și din ce perspectivă se evaluează;
- când se evaluează (la început, pe parcurs, la final);
- în baza căror criterii se evaluează;
- cum se evaluează (cu ce instrumente);
- în ce fel se prelucrează datele și cum sunt valorificate informațiile.
Atunci când politicile educaționale vor ține cont și se vor împleti cu nevoile și
convingerile tuturor factorilor implicați în procesul educativ: părinți, cadre didactice și
elevi, vom avea rezultatele scontate. Elevii din România au acces la un curriculum care
nu se suprapune pe cerințele testărilor PISA, fiind dedicat exclusiv discplinelor și implicit
competențelor curriculare. Acesta elimnă competențele complexe transcurriculare la care
suntem deficitari, iar implicarea în actul educativ este foarte scăzută în rândul tinerilor
din cauza răsturnărilor de valori din societate. Acestea, pe lângă cauza identificată de
OCDE, și anume creșterea ratei de șomaj în rândul tinerilor, creșterea riscului de
diminuare a rezultatelor elevilor la testările internaționale și încadrarea țării noastre pe o
traiectorie descendentă.
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