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Abrevieri
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LEN - Legea Educației Naționale nr. 1/2011
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Introducere

Din trei în trei ani, rezultatele PISA pornesc, în spațiul public, o amplă discuție despre calitatea 
sistemelor de învățământ din lume. În România, discuția se axează de cele mai multe ori pe 
procentul elevilor care nu stăpânesc noțiuni de bază la matematică și limba română și pe locul 
României în clasamentul mondial.

În decembrie 2019, Institutul pentru Solidaritate Socială a organizat două evenimente privind 
rezultatele evaluării PISA 2018, lansate la începutul lunii. În cadrul celor două evenimente au 
vorbit șapte cercetătoare și cercetători pe marginea inegalităților din sistemul de învățământ din 
România și ce ne spun rezultatele PISA despre aceste inegalități. Institutul pentru Solidaritate 
Socială a propus o discuție alternativă, rezumată și continuată de lucrarea de față.

Care sunt diferențele de scor dintre elevii ce provin din mediul rural și cel urban? Dar cele 
dintre fete și băieți? Cât de relevant este statutul socio-economic al familiei pentru a determina 
performanța elevului la acest tip de examen? Ce beneficii și ce riscuri sunt în folosirea testărilor 
de tip PISA pentru a fundamenta politici publice? Acestea au fost o parte din întrebările care au 
stat la baza discuțiilor din decembrie și care au ghidat scrierea acestei lucrări.

Prin urmare, acest policy brief urmează, în mare, structura pe care au avut-o și cele două 
evenimente din decembrie 2019. Astfel, lucrarea este împărțită în două capitole, fiecare cu 
câte două secțiuni, plus o secțiune suplimentară pentru concluzii. Primul capitol descrie situația 
generală a inegalităților din învățământ din perspectiva rezidențială (urban/rural) și din cea etnică. 
Al doilea capitol se axează pe PISA, mai exact ce ne spun rezultatele recente și cum le putem 
folosi în construirea unor politici publice. Pe scurt, secțiunile incluse sunt următoarele:

• În prima secțiune, Mihai Vasile setează cadrul general, prezentând o serie de indicatori care 
relevă una dintre cele mai semnificative inegalități din sistemul de învățământ din România: 
cea cauzată de mediul de rezidență, urban sau rural. 

• A doua secțiune pornește de la experiența antropologică a Mădălinei Muscă într-o școală 
ce deservește o comunitate cu un număr semnificativ de elevi romi și prezintă gradul în care 
elevii romi sunt defavorizați în sistemul de învățământ românesc.

• A treia secțiune, scrisă de Daniela Angi și Gabriel Bădescu, setează cadrul general privind 
testările PISA și felul în care pot influența sau sta la baza politicilor publice.

• A patra secțiune, realizată de Bogdan Florian și Sebastian Țoc, analizează rezultatele PISA 2018 
din perspectiva inegalităților în funcție de gen, statut socio-economic al familiilor candidaților 
și de dimensiunea localității în care se află centrul de evaluare.

• A cincea și ultima secțiune include concluziile și o serie de recomandări din partea autoarelor 
și autorilor.
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Capitolul I
Inegalități în sistemul de învățământ din România

Secțiunea A: Inegalitatea rezidențială

Cât de inegal este învățământul din România? Cum diferă accesul și calitatea educației, în funcție 
de mediul de rezidență al elevilor, rezultatele la Evaluarea Națională și Bacalaureat, dar și ratele 
de abandon și părăsire timpurie?1

 În România, dreptul la învățătură este garantat de Constituție (art. 32), iar legea educației 
naționale nr. 1/2011 (LEN), printre principiile care guvernează învățământul, include echitatea, 
calitatea, egalitatea de șanse și incluziunea socială. Cu toate acestea, o serie de indicatori 
prezintă un sistem de învățământ profund inegal, atât în distribuția de resurse, cât și în rezultatele 
educaționale ale elevilor. Capitolul de față vizează diferențele determinate de mediul de rezidență 
al elevilor sau unde se află unitate de învățământ și se axează pe analizarea următorilor indicatori:
• Rezultatele la Evaluarea Națională;
• Rata de promovare a examenului de Bacalaureat;
• Rata de participare la examenul de Bacalaureat;
• Abandonul școlar;
• Rata de părăsire timpurie a școlii;
• Rețeaua școlară existentă.

Rezultate școlare

Învățământul preuniversitar din România este evaluat și își evaluează elevii în principal în baza a 
două examene naționale: 
1. Evaluarea Națională, examen susținut la finalul clasei a VIII-a, în baza căruia, într-o proporție 

semnificativă, este realizată repartizarea elevilor în ciclul de învățământ secundar superior;
2. Examenul de Bacalaureat, susținut după absolvirea ciclului de învățământ 

secundar superior, marcând finalul învățământului preuniversitar. 

 Rezultatele școlare sunt indicatorii cei mai vizibili în spațiul public, mediile obținute de 
elevi fiind cel mai ușor de înțeles, comparat și transmis. Este și motivul pentru care începem acest 
capitol analizându-le. Din păcate, Ministerul Educației nu respectă un tipar/nu are un standard 
privind comunicarea rezultatelor, astfel că în cazul Evaluării Naționale ne vom uita la rezultatele 
din anul 20172, ultimul pentru care avem un dosar de presă detaliat, iar în cazul Bacalaureatului 
ne vom uita la rezultatele cele mai recente, din 20193. 

1 Sistemul este inegal și când vine vorba de genul elevilor sau etnie, băieții performând mai slab decât fetele și având 
rate de abandon mai mari, iar etnicii romi și maghiari înregistrând rezultate mai slabe decât elevii etnici români. Analize ce 
urmăresc indicatorii în funcție de dimensiunea de gen sau cea etnică necesită mai multe date de care nu am dispus pentru 
lucrarea de față, astfel că s-a optat pentru perspectiva mediului urban/rural.
2 MEN (2017)
3  MEN (2019) 
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Evaluarea Națională 

Cum învățământul este obligatoriu până la nivelul clasei a X-a, Evaluarea Națională nu are un 
prag de promovabilitate4, toți elevii fiind, cel puțin în teorie, distribuiți în licee unde ar trebui să 
continue pentru încă cel puțin doi ani5. 

În 2017, din cei 144.929 de elevi înscriși la evaluarea națională, 56% proveneau din mediul urban, 
iar 44% din mediul rural, diferența numerică fiind de peste 16 mii de elevi.
 
 Din graficul 1 putem observa diferențele semnificative între rezultatele obținute de elevii 
din mediul urban față de cei din mediul rural. Mai puțin de 65% dintre elevii din mediul rural au 
obținut o medie peste cinci, în vreme ce în mediul urban peste 86% dintre elevi trec de acest 
prag. Numeric, sunt de două ori mai mulți elevi din mediul rural care nu au reușit să treacă pragul 
mediei 5. Procentual, peste jumătate dintre elevii din mediul rural au medii mai mici decât 6, 
în vreme ce în urban sunt mai puțin de o pătrime dintre elevi în această situație. La polul opus, 
situația este inversă, cu un sfert dintre elevii din mediul urban obținând medii peste 9 iar aproape 
jumătate dintre ei având medii peste 8, în timp ce doar 17,5% dintre elevii din rural au medii mai 
mari de 8.

4 Media 5 este luată ca reper (atât în rapoartele ministerului, cât și în practică), fiind fost prag de trecere când învățămân-
tul era obligatoriu doar pâna la finalul ciclului secundar inferior iar examenul de la finalul clasei a VIII-a condiționa accesul în 
învățământul liceal.
5 Despre părăsirea timpurie a școlii vorbim în următoarea secțiune.
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 Distribuția mediilor obținute este relevantă întrucât acest rezultat contează în proporție 
de 80% pentru determinarea liceului unde își pot continua studiile elevii. Iar liceul unde ajunge 
un elev este mai departe relevant pentru șansele pe care le are de a ajunge să susțină și să 
promoveze examenul de Bacalaureat.

Bacalaureat

 În cazul examenului de Bacalaureat, pe lângă rata de promovare (media mai mare decât 
6), este important de observat și numărul candidaților (elevi înscriși) proveniți din mediul rural, 
precum și numărul candidaților ce provin din unități situate în mediul rural. 
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Așa cum reiese din graficele 2 și 3, elevii din mediul rural, în special cei care au urmat ciclul liceal 
într-o unitate din mediul rural, ajung în numere mult mai mici să susțină Bacalaureatul. Dacă în 
cazul învățământului primar și gimnazial avem în jur de 45% dintre elevi provenind și studiind în 
mediul rural, dintre cei care ajung să susțină Bacalaureatul cei proveniți din mediul rural reprezintă 
doar 32%, în vreme ce procentul celor ce au absolvit un liceul situat în mediul rural este 5%.6 
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Ratele de promovare urmează același tipar, cu mediul rural într-o situație semnificativ mai 
îngrijorătoare. Candidații care au absolvit o unitate școlară din mediul rural au o rată de promovare 
de sub 42%, în vreme ce în liceele din mediul urban media este cu aproape 30 de puncte 
procentuală mai mare, depășind 70%. Diferența este mai mică însă în continuare semnificativă 
dacă ne uităm la mediul din care provin candidații. Astfel, rata de promovare pentru elevii care 
locuiesc în mediul rural este de aproape 58%, în vreme ce pentru cei din mediul urban este de 
74%, cu 16 puncte procentuale mai mare.

Abandon și părăsire timpurie
Abandonul și părăsirea timpurie măsoară lucruri diferite. Abandonul școlar indică „diferența între 
numărul elevilor înscriși la începutul anului școlar și cel aflat în evidență la sfârșitul aceluiași an 
școlar, exprimată ca raport procentual față de numărul elevilor înscriși la începutul anului școlar.”7. 
Rata de părăsire timpurie a școlii privește procentul celor cu vârsta între 18 și 24 de ani care 
au părăsit sistemul de învățământ cu cel mult opt clase8. Astfel, vorbim de populații diferite, în 
momente diferite. Elevii cu rezidența în mediul rural și cei care învață în școli din mediul rural au 
atât o rată de abandon, cât și rata părăsirii timpurii mai mari decât cei din mediul urban, mai ales 
cei din orașele mari.

Abandonul școlar
În cazul abandonului, așa cum vedem în graficul 6, fie că vorbim de învățământ primar sau 

7  INS (2019a) - SCL113A - Rata abandonului in invatamantul preuniversitar, pe niveluri de educatie, macroregiuni, 
regiuni de dezvoltare si judete
8 Eurostat (2019) - [edat_lfse_30] - Early leavers from education and training by sex and degree of urbanisation 
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gimnazial9, elevii ce locuiesc în mediul rural abandonează în proporție mai mare - dublă - decât 
cei din mediul urban. În plus, rata abandonului pentru cei din mediul rural crește mai accelerat 
decât pentru cei din mediul urban - 0,4 puncte procentuale față de doar 0,1.

Situația este mai gravă când considerăm abandonul pe clase (Graficul 7). La nivelul fiecărui an 
de studiu abandonul este mai mare în rândul celor din mediul rural decât în rândul celor din 

9 Nu avem date disponibile privind abandonul școlar în învățământul secundar superior (licee și școli profesionale), 
întrucât nu sunt colectate de către Institutul Național de Statistică.
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mediul urban, însă în anii cu ratele cele mai mari - clasele I și a V-a, ani de tranziție în învățământ 
- diferențele sunt mai mari decât în medie (1,7 puncte procentuale, față de o medie de un punct 
în restul anilor). 

Rata părăsirii timpurii a școlii

În cazul părăsirii timpurii a școlii, diferențele cresc și mai mult. Dacă în medie în Uniunea Europeană 
diferențele în funcție de mediul de rezidență sunt relativ mici (1,5 pp), în cazul României rata 
părăsirii timpurii este de șase ori mai mare în rural decât în orașele mari și trei ori mai mare în 
suburbii și orașele cu populație mai mică față de municipii. Mai mult, în graficul 8 putem observa 
faptul că în marile orașe din România rata părăsirii timpurii este sub jumătatea valorii mediei 
europene, în vreme ce în rural este mai mult decât dublă iar în urbanul mic este cu 3,6 pp mai 
mare.

Este important de notat că, în 2010, Uniunea Europeană a adoptat Agenda Europa 2020. Prin 
aceasta, și-a propus îmbunătățirea situației în mai multe domenii, vizând în particular câțiva 
indicatori cheie. Părăsirea timpurie se numără printre indicatori, ținta europeană fiind de a coborî 
la sub 10%, iar în cazul României de a ajunge la 11,3%. În cazul României, rata a variat, ajungând 
în 2015 la peste 19%, diferența de factor 6 între comunitățile rurale și marile orașe păstrându-se 
pe aproape întreaga durată.
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Rețeaua școlară și capacitatea de a cuprinde în învățământ toți elevii

Inegalitatea în învățământul din România nu este doar în rezultate și participare, ci și în resursele 
alocate de către stat. Graficul 9 arată o distribuire relativ egală (aproximativ o treime fiecare) a 
unităților școlare în funcție de ciclu (preșcolar, primar și gimnazial, liceal) în mediul urban, dar una 
complet distorsionată în mediul rural, unde școlile generale (care includ învățământul primar și 
cel gimnazial inferior, adică clasele 0-VIII) reprezintă aproape 90% din unitățile cu personalitate 
juridică. 

Practic, rețeaua școlară a rămas în mediul rural la capacitatea necesară pentru asigurarea accesului 
elevilor în învățământul obligatoriu de opt clase, nefiind dezvoltată suficient pentru a permite 
trecerea la un învățământ obligatoriu care include și ciclul liceal. 

Mai mult, diferențele continuă și în modul de organizare al școlilor. În mediul urban vorbim, în 
general, de unități școlare cu personalitate juridică proprie și cu un număr mai mare de clase pe 
fiecare an de studiu. În mediul rural, întâlnim școli cu foarte puține clase paralele într-un an de 
studiu (de multe ori o singură clasă, dar nu deținem date statistice în acest sens). În plus, în comune 
sunt de aproape trei ori mai multe școli arondate decât școli cu personalitate juridică, numărul 
total al unităților arondate fiind de patru ori mai mare în mediul rural decât în urban10. O școală 
arondată are mai puține resurse decât una cu personalitate juridică, secretariatul și conducerea 
fiind situate la școala cu personalitate juridică de care aparțin unitățile arondate. 

10  Din păcate, nu am reușit să obținem toate datele pe un singur an și dintr-o singură sursă, iar situația variază suficient 
încât prezentarea datelor în numere absolute mai mult ar încurca decât ar ajuta. Astfel, am optat pentru prezentarea proporțiilor, 
ale căror valori rămân apropiate.Nu am reușit să obținem numărul unităților arondate și al celor cu personalitate juridică în 
funcție de fiecare ciclu de studiu și mediul în care sunt situate, astfel că tabloul prezentat în analiză este incomplet.
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În cazul grădinițelor, sunt de peste 14 ori mai multe unități cu personalitate juridică în orașe decât 
în comune, în condițiile în care efectivul de elevi din mediul urban este doar de 1,33 de ori mai 
mare. Conform Raportului Starea învățământului, pe lângă cele 1.175 de unități cu personalitate 
juridică, elevii preșcolari sunt școlarizați în alte 9.966 de structuri „care funcţionează pe lângă alte 
niveluri de învăţământ”11. În alte cuvinte, în mediul rural, grădinițele sunt arondate unei structuri 
superioare, fiind atașate școlii sau în unele cazuri fiind chiar în interiorul școlii generale. Cu toate 
acestea, rata brută de cuprindere în învățământul preșcolar este în mediul rural de doar 84,5%, 
față de 97,4% în mediul urban12, ceea ce indică o capacitate mult mai redusă a statului român de 
a își școlariza populația preșcolară din mediul rural față de cea din mediul urban.

În cazul școlilor generale (ciclu primar și gimnazial inferior) sunt de aproape 2,5 ori mai multe 
unități în mediul rural decât în urban, unde în general sunt mai multe clase paralele pentru același 
an de studiu. Efectivul de elevi din mediul urban este de 1,27 ori mai mare decât în mediul rural 
(o proporție puțin mai mică decât în cazul învățământului preșcolar), însă rata brută de cuprindere 
este semnificativ diferită: „în anul școlar 2017/2018, valoarea ratei brute de cuprindere în urban 
s-a stabilizat la 99,9%, iar în rural a continuat tendința descendentă, ajungând la 77,1%. Diferența 
pe medii de rezidență este în creştere, fiind cu aproape 23 puncte procentuale în defavoarea 
mediului rural.”13

În cazul liceelor, sunt de cinci ori mai multe unități în mediul urban decât în cel rural, ceea ce, așa 
cum am observat în secțiunile anterioare, reprezintă o problemă pentru elevii din mediul rural. 
Rata părăsirii timpurii, adică a celor care nu frecventează școala mai departe de absolvirea ciclului 
gimnazial inferior (clasa a VIII-a), este de șase ori mai mare în rural decât în orașele mari și de 1,7 
ori mai mare decât în orașele mai mici iar diferența raportului dintre candidații cu reședința în 
mediul rural față de cei din mediul urban înscriși pentru susținerea Bacalaureatului  și raportul 
echivalent în cazul evaluării naționale este de trei ori mai mare (12 pp la EN, 36 pp la BAC).

Pe scurt, copiii din mediul rural au parte de o infrastructură școlară inferioară celei disponibile 
copiilor din mediul urban, au rezultate școlare considerabil mai slabe la examenele naționale, o 
participare mai scăzută și un abandon mai mare și părăsesc școala fără a ajunge la liceu în numere 
mult mai mari.

11 MEN (2018)
12 idem
13 idem
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Secțiunea B: Inegalitatea etnică - situația elevilor romi

Romii reprezintă una dintre cele mai numeroase minorități etnice din Europa și a doua ca procent 
în România, după cea maghiară. Estimările cu privire la numărul de persoane de etnie romă din 
țara noastră nu sunt însă consistente: conform recensământului din 2011, în România locuiesc 
621.600 de etnici romi (3,3% din populația țării) iar  Comisia Europeană aproximează la 1,85 
milioane14. Eterogenitatea grupurilor de romi este una foarte mare însă ceea ce le unește este 
o istorie comună a alterității, marginalității, deprivării, deposedării și exploatării. În acest an se 
încheie perioada de implementare a ”Strategiei Guvernului României de integrare a cetățenilor 
români aparținând minorității rome” (2014-2020) însă ultimul raport al societății civile de 
monitorizare a implementării acesteia15 ilustrează impactul scăzut al politicilor aplicate și, în ciuda 
micilor progrese, perpetuarea problemelor legate de inegalitate și inechitate cu care se confruntă 
comunitățile de romi de câteva decenii. Unul dintre capitolele cele mai vulnerabile în acest sens 
este educația. Participarea scăzută și discrepanța mare între rezultate școlare ale elevilor romi 
față de cei neromi sunt două dintre elementele constitutive ale ”cercului vicios al sărăciei și 
excluziunii”16. Datele statistice de la diferite instituții și organisme naționale și internaționale indică 
același lucru: copiii romi reprezintă cea mai dezavantajată categorie de elevi din sistemul de 
educației românesc. Conform recensământului, 63% dintre romi locuiesc în mediul rural, așadar 
se confruntă cu problemele școlilor din sate și comune, menționate anterior, însă acestora li se 
adaugă și o componentă etnică. Voi detalia mai jos șase dintre cele mai stringente probleme ale 
sistemului educațional românesc când vine vorba de copiii romi: 
1. rata scăzută de includere în învățământul preșcolar;
2. rata crescută de părăsire timpurie a școlii, absenteism și rezultate școlare scăzute în rândul 

copiilor romi;
3. implementarea deficitară a politicilor privind limba maternă în școli;
4. segregarea școlară și pregătirea slabă a personalului didactic; 
5. lipsa unui curriculum intercultural; 
6. lipsa unor politici educaționale unitare care au o abordare intersecțională a situației prezente 

a romilor;
La baza argumentelor privind aceste șase probleme se află un doctorat în antropologie rezultat 
în urma unui an de teren ca învățătoare la clasa a III-a, în anul școlar 2015-2016, într-o școală din 
mediul rural cu peste 50% copii romi. 

1. Rata scăzută de participare la educația timpurie 

 Primii ani de viață ai unui copil sunt esențiali în dezvoltarea competențelor cognitive și 
emoționale. Însă, conform unui studiu OCDE17, ponderea resurselor din sistemul de învățământ 
din România alocate pentru nivelul preșcolar și gimnazial este mult mai mică și a scăzut semnificativ 
în ultimul deceniu comparativ cu ciclul liceal și universitar. Slaba finanțare a primelor cicluri de 
educație implică un start inegal ce afectează mai ales categoriile vulnerabile. De Laat și alții18 
subliniază că participarea copiilor romi la grădiniță are efecte pozitive asupra stimei de sine a 
acestora și se corelează cu o mai mică probabilitate de abandon școlar. De asemenea, anii de 

14 Datele diferă în principal în funcție de modul de colectare a datelor, tipul de identificare etnică la care se apelează 
(auto sau hetero identificare) dar și disponibilitatea de declarare a identității etnice.  
15 CE (2018)
16 Ringold, D. (2000), p. VII
17 Kitchen et. al. (2017), p. 54.
18 de Laat et. al. (2012), p. 33-34
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educație timpurie sunt esențiali în dezvoltarea competențelor de limbă. Cu toate acestea, un 
studiu al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA)19 arată că, în anul 2016, doar 38% 
dintre copii romi mergeau la grădiniță comparativ cu 86% dintre copiii neromi. 

2. Părăsirea timpurie a școlii

 Părăsirea timpurie a școlii este una dintre cele mai mari probleme pentru tot sistemul 
educațional românesc dar și mai accentuată în ceea ce privește copiii romi. Conform Eurostat 
2019, țara noastră are unul dintre procentele cele mai ridicate de părăsire timpurie din Europa: 
16,4%. De asemenea, din 2011 până în prezent România a avut printre cele mai slabe rezultate în 
scăderea procentului de copii ce renunță la școală20. Studiul FRA din 2016 estimează un procent 
de 77% de romi aflați în situație de părăsire timpurie a școlii. Câteva cauze care contribuie în mod 
decisiv la acest procent ridicat: lipsa facilităților de transport, sărăcie (imposibilitatea de a acoperi 
nevoile de subzistență dar și costurile ascunse implicate de participarea la școală, presiunile 
economiei de supraviețuire care implică participarea copiilor la munci domestice și uneori la 
munci sezoniere/ziliere), numărul de ani școlari repetați (copiii romi repetă mai frecvent decât cei 
neromi clasa21), prejudecățile și atitudinile discriminatorii din partea cadrelor didactice cât și a 
celorlalți părinți.   

3. Implementarea deficitară a politicilor privind limba maternă în școli

Chiar dacă politicile de autonomie culturală au implicat dezvoltarea de programe și instrumente 
de studiu în limba romani, o mare parte dintre copiii cu limbă maternă romani care se înscriu 
la școală sunt nevoiți să studieze în limba română fără a o cunoaște. Numărul de învățători care 
cunosc limba romani este încă foarte mic iar competențele de limbă și abilitățile pe care copiii 
romi le dezvoltă în primii ani de școală depind în mod decisiv de calitatea cadrelor didactice și 
facilitățile unității de învățământ. Modul în care a fost implementat până acum învățământul în 
limbă maternă a ridicat însă unele probleme legate de segregarea școlară. 

4. Segregarea școlară, pregătirea slabă a personalului didactic și lipsa programelor de 
formare continuă
 
Conform raportului Comisiei Europene22 din 2019 una dintre consecințele cele mai evidente și 
îngrijorătoare ale slabei finanțări a învățământului în România este investiția scăzută în dezvoltarea 
și implementarea de programe de formare inițială și continuă a cadrelor didactice. Pregătirea slabă 
a personalului didactic afectează echitatea și calitatea sistemului de învățământ și se răsfrânge în 
școlile cu o pondere mai mare de copii romi prin lipsa de deschidere spre diversitatea culturală, 
care culminează cu atitudini și practici discriminatorii. Coroborate cu respingerea, reticența sau 
atitudinile discriminatorii ale părinților majoritari și/sau a administratorilor de școli se manifestă 
in extremis în forme de segregare școlară. În ciuda Ordinului nr. 1540/2007, conform raportului 
societății civile de implementare a strategiei naționale de integrare a romilor, diverse forme de 
segregare sunt practicate în continuare: în școală (prin organizarea de clase separate pentru 
romi), segregare interșcolară (școli cu majoritatea populației de copii romi, ori prin transferul 

19 FRA (2018)
20 În secțiunea anterioară pot fi găsite mai multe date privind părăsirea timpurie a școlii.
21 Duminica G. și Ivasiuc A. (2013), p. 95
22 CE (2019).
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copiilor neromi către alte școli, plasarea copiilor romi fără dizabilități în școli pentru copii cu 
cerințe educaționale speciale). 

5. Lipsa unui curriculum intercultural

Chiar dacă prin Ordinul 1529/2007 se prevedea introducerea problematicii diversității culturale 
(etnică, religioasă, lingvistică etc.) în curriculumul școlar iar Strategia Guvernamentală 2014-
2020 prevedea promovarea de programe pentru prezervarea și cultivarea identității rome în 
sistemul școlar și universitar prin limbă, cultură, tradiții, istorie, inițiativele spre un curriculumul 
intercultural sunt încă în stadii incipiente. Singurele măsuri care privesc învățământul obligatoriu 
sunt dezvoltarea programelor și instrumentelor de studiu ale limbii romani pentru toate ciclurile 
de învățământ și o materie opțională inclusă în curriculumul la decizia școlii (Istoria și tradițiile 
minorității rome din aria curriculară Om și societate, materia pentru clasele a VI-a și a VII-a). 
Conform unui raport al Centrului de Resurse Juridice din 2016 care evalua manualele școlare 
de istorie, din acestea lipseau informații cu privire la istoria romilor pe teritoriul României sau 
erau prezentate informații succinte, discriminatorii, stereotipe23.Abia în anul școlar 2017-2018 
Ministerul Educației Naționale a aprobat studiul obligatoriu al sclaviei romilor și al Holocaustului 
romilor și evreilor, în cadrul programei de istorie pentru clasa a VIII-a. 

6. Lipsa unor politici educaționale unitare care au o abordare intersecțională a situației 
romilor

Atât clasa, etnia cât și genul structurează oportunitățile. Inegalitățile sociale și economice 
influențează femeile rome diferit de bărbații romi. Politicile educaționale de până acum nu au 
avut însă o viziune unitară asupra problemelor întâlnite de comunitățile de romi ci una duală: 
pe de o parte politici legate de autonomia culturală pe de altă parte politici ce vizează grupurile 
dezavantajate. Discursul privind discriminarea este cel care a schimbat binaritatea problemă 
culturală vs problemă socială pentru că este singurul care recunoaște faptul că elementele 
identitare și socio-economice sunt interconectate și afectează participarea la educație24.   

În încheiere, este important de menționat și faptul că, așa cum amendează și Rostas, Rovid și 
Szilvasi25, politicile publice de ”incluziune” a romilor sunt unele de tip paternalist. Acestea se 
bazează pe viziunea exclusionistă a ”societății civile rome”, în timp ce comunitățile marginale și 
deprivate de acces la resurse (fie ele economice sau politice) și abordate ca ”vulnerabile” sunt 
tratate ca actori pasivi ce trebuie să fie asistați în procesul de incluziune. Este esențială construirea 
de instrumente de împuternicire și reprezentare a comunităților de romi pentru a putea contribui 
și participa la dezvoltarea și implementarea de strategii ce le vizează în mod direct.

23 CRJ (2016)
24 Vincze și  Hajnalka (2011), p. 59
25 Rostas et al (2015),  p. 8
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Capitolul II
PISA 2018 din perspectiva inegalităților

Secțiunea C: PISA ca instrument pentru politici educaționale

Programul pentru Evaluarea Internațională a Studenților (PISA), a fost dezvoltat și lansat de către 
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) în 2000, iar de atunci datele au 
fost culese o dată la fiecare trei ani, folosind eșantioane reprezentative pentru elevii de 15 ani 
care permit nu doar comparații între țări, ci și în timp. PISA și-a extins progresiv aria de cuprindere, 
numărul de sisteme educaționale incluse crescând de la 43 la 79 la ultima culegere de date, 
în 2018. Urmare a prezentării publice a rezultatelor a fost amplificarea dezbaterilor despre ce 
înseamnă o educație de calitate și care sunt mijloacele potrivite pentru a o îmbunătăți. Un câștig 
important este că analizele ce folosesc date PISA au făcut vizibile probleme de echitate în cadrul 
școlii ce nu fuseseră observate până atunci. Statusul socio-economic al elevilor, dotările școlilor, 
tipul de localitate în care se află școala, formele de proprietate și de administrare a școlii, limba de 
predare, nivelul de pregătire al profesorilor, sunt doar câteva dintre determinanții performanțelor 
școlare analizați, cu efecte diferite de la o țară la alta (Bădescu 2019, p. 14). 

În același timp, creșterile rapide de vizibilitate ale PISA au fost însoțite și de discursuri critice, 
centrate în jurul a două tipuri de argumente: (1) măsura în care instrumentele studiului reușesc 
să surprindă aspecte relevante pentru o educație de calitate, și (2) măsura în care rezultatele pot 
fi folosite pentru dezvoltarea de politici publice și practici educaționale. Le vom discuta pe rând.

1. Ce măsoară PISA? 

Spre deosebire de alte cercetări educaționale comparate, PISA își propune să realizeze evaluarea 
elevilor într-un mod care este independent de curricula școlară națională, precum și de contextul 
cultural al fiecărei societăți26. Această abordare este criticată pentru caracterul său „ideologizat”, 
care transpare din selecția a trei domenii standard de testare, evaluate la fiecare ediție: citire, 
matematică, științe. Această selecție are ca efect excluderea din evaluare a unor domenii care 
pot fi considerate cel puțin la fel de relevante (de exemplu științe sociale) sau a unor aspecte 
care constituie, pentru unele contexte naționale, obiective explicite urmărite de politicile 
educaționale27. 
Mai mult, unele studii ridică unele semne de întrebare chiar și în privința capacității PISA de a 
măsura cu acuratețe abilitățile selectate. Astfel, scorurile PISA sunt corelate puternic cu rezultate 
ale unor teste de inteligență atât la nivel individual cât și de societate, urmare a unor asemănări 
între sarcinile cognitive între cele două categorii de teste28.

2. Efectele PISA asupra politicilor și practicilor educaționale

Unii autori afirmă că ierarhizarea țărilor în urma scorurilor medii ale testării are efecte negative 
asupra sistemelor educaționale, stimulându-le să pună accent asupra aspectelor care pot fi 

26 OECD (2000)
27 Sjøberg (2015), p. 111-127.
28 Rindermann și Baumeister (2015), Rindermann și Ceci.(2009) 
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măsurate prin instrumentele PISA, în detrimentul unor teme mai greu de măsurat, dar la fel de 
importante pentru elevi și pentru societățile din care provin. În plus, sunt țări în care elevii sunt 
antrenați pe durata școlii pentru testarea PISA, fapt care dăunează învățării și introduce distorsiuni 
în rezultatele aplicării oficiale a testului. 
Nu în ultimul rând, utilitatea datelor PISA pentru politici și intervenții este diminuată de faptul că 
datele constau în ”fotografii” realizate o dată la trei ani, și nu includ componente longitudinale, 
prin care să fie urmăriți aceiași subiecți pe durata școlii sau chiar mai mult. Din acest motiv, nu 
este cu totul clar în ce măsură rezultatele obținute de elevii din România între 2002 și 2018 sunt 
datorate sistemului educațional și în ce măsură sunt urmarea altor factori care au influențat 
societatea în acest interval. Mai mult, prezența unor corelații puternice dintre scorurile PISA și 
măsurile unor abilități cognitive, completată de rezultate recente privind faptul că abilitățile de 
acest tip pot fi schimbate prin intervenții aproape exclusiv în primii ani de viață29, sugerează că o 
parte importantă a rezultatelor PISA este urmarea unor factori anteriori educației școlare.   

Utilizarea datelor PISA în contextul școlii din România

Dincolo de criticile pe care le suscită, PISA continuă să reprezinte un demers ce nu poate trece 
neobservat, nici de către actorii relevanți din educație, nici de către comunitatea academică 
interesată de acest domeniu. Este important de subliniat că utilitatea datelor PISA nu se rezumă la 
generarea de clasamente din care se pot observa pozițiile comparative ale țărilor sau modificările 
la nivelul aceleiași țări, de la un val de testare la altul; PISA colectează și informații importante 
despre caracteristicile contextelor de învățare ale elevilor: școala (de exemplu percepțiile 
elevilor asupra climatului școlar și tratamentului din partea cadrelor didactice) și mediul familial 
(de pildă percepția susținerii primite din partea părinților). În plus, sunt colectate date despre 
aspirațiile elevilor, anxietatea în situații de testare și motivația acestora. Toate aceste elemente 
sunt importante din perspectiva nu doar a delimitării descriptive a tendințelor dominante la un 
moment dat, dar și din cea a înțelegerii influenței pe care atributele elevilor și natura contextelor 
lor de învățare le au asupra rezultatelor evaluării. Valul de testare din 2015 a fost deficitar, la 
nivelul datelor culese de la elevii din România, în privința multora dintre aspectele menționate 
mai sus. Ediția din 2018 acoperă, comparativ, mai multe aspecte referitoare la climatul școlar 
și familial, însă nu include modulul de testare a competențelor globale. Neaplicarea acestui 
modul este regretabilă, deoarece obiectivele acestuia se referă la competențe importante din 
perspectiva formării civice a elevilor, fiind vorba despre cunoștințe, atitudini și valori legate de 
tematici de importanță locală sau globală, comunicare interculturală și recunoașterea diversității 
culturale și de opinie30. În această privință, știm deja că, la nivelul Uniunii Europene, este încurajat 
efortul sistemelor de învățământ de a contribui la educația democratică a elevilor31. În plus, și 
în rândul profesorilor din învățământul preuniversitar românesc există un acord larg asupra 
rolului important al școlii în formarea civică a elevilor32. Aceste ultime observații au legătură și cu 
poziționarea României față de participarea la evaluările internaționale care țintesc în mod specific 
cunoștințele și competențele civice ale elevilor. Este de apreciat perspectiva participării României 
la ediția din 2022 a International Civic and Citizenship Education Study33, un studiu de amploare, 
din care România a fost absentă în 2009 și 2016. 

29 Kautz et. al. (2014)
30 Vezi OECD (2019a)
31 CE (2017)
32 Bădescu et al. (2018).
33 IEA (2020)
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Datele PISA din România au fost până acum analizate puțin, iar relevanța lor pentru schimbările 
de politici educaționale a fost neînsemnată. Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), 
aflat în subordinea Ministerului Educației, a administrat culegerea datelor în România și a avut 
între atribuții analiza lor la toate edițiile, exceptând 2018. Rapoartele de pe site-ul CNEE cuprind 
sute de pagini cu analize descriptive ale răspunsurilor, însă concluziile care privesc sistemul 
educațional se reduc la câteva paragrafe. Institutul de Științele Educației a administrat ultima 
ediție, din 2018, însă site-ul instituției nu cuprinde niciun raport despre PISA. În noiembrie 2019, 
la câteva zile de la preluarea mandatului, noul ministru al Educației a anunțat că Institutul de Ştiinţe 
ale Educaţiei şi Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare se vor comasa, pentru că în cadrul 
Ministerului ”trebuie să funcţioneze un laborator de cercetare propriu, care să livreze documente 
de politici educaţionale corecte, pentru un parcurs “corect educaţional al elevului34”. La peste 
două luni de la anunț comasarea pare mai degrabă un mijloc de a reduce costuri decât o soluție 
pentru creșterea capacității de analize de politici. 

Dificultățile sistemului de învățământ din România nu se reduc la existența unui procent modest 
de elevi cu performanțe bune și foarte bune sau a unui procent ridicat de „low-achievers”. Ele 
includ – iar rezultatele PISA în sine confirmă periodic acest lucru – prezența unor discrepanțe 
însemnate la nivelul rezultatele elevilor, explicabile, în mare măsură, prin diferențele de statut 
socio-economic.35 Cu alte cuvinte, deși performanța și excelența constituie deziderate pe care 
politicile educaționale nu trebuie să le neglijeze, e de dorit ca în alocarea de resurse și construirea 
de politici să se regăsească, în mod prioritar, problematica reducerii acestor discrepanțe. 

34 Agerpres (2019)
35 Vezi OECD (2019b) și
https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=ROU&treshold=10&topic=PI (accesat 19.01.2020).
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Secțiunea D: Rezultatele testărilor PISA 2018 în România

Rolul instituțiilor de învățământ în capitalism reprezintă una dintre temele intens cercetate în 
domeniul științelor sociale. Motivul principal se leagă de faptul că educația instituționalizată 
este considerată modalitatea de ascensiune socială legitimă în societățile moderne. Cu toate 
acestea, încă din perioada anilor 1950-60 au apărut numeroase studii care au contestat ideea 
că școala reprezintă un mecanism meritocratic de ierarhizare a elevilor. În realitate, sistemul de 
învățământ tinde să selecteze la nivelurile superioare pe cei care provin din familii cu un statut 
socio-economic ridicat, elevii dezavantajați ajungând să aibă în cele mai multe cazuri ocupații 
similare cu ale părinților. Având în vedere numărul mare de studii care au arătat faptul că familia 
tinde să aibă un impact mai important decât școala asupra rezultatelor școlare, o serie de reforme 
educaționale au fost implementate. Cele mai des întâlnite s-au axat pe reducerea disparităților 
dintre resursele școlilor (infrastructura, profesori pregătiți, resurse educaționale), plecând de 
la presupoziția că diferențele între școli reprezintă motivul principal care generează inegalități 
educaționale. De altfel, conceptul de inegalitate de șanse este înțeles de cele mai multe ori 
fie prin prisma tratamentului discriminatoriu - interzicerea accesului la educație pe baza unor 
criterii irelevante (gen, etnie, `rasă`, clasă socială, abilitate), fie prin prisma condițiilor inegale de 
participare la educație - resurse ale școlii diferite. 

În urma studiilor care se axau pe rezultatele educaționale ale elevilor, conceptul de egalitate 
de șanse, sau egalitate de oportunități educaționale, a fost lărgit, presupoziția centrală fiind 
aceea că sistemul de învățământ ar trebui să aibă un impact mult mai ridicat asupra rezultatelor 
educaționale elevilor. Ar fi dezirabil ca sistemul de învățământ să poată să compenseze pentru 
dezavantajele socio-familiale dacă scopurile pe care și le propune sunt într-adevăr promovarea 
incluziunii sociale și transmiterea competențelor necesare pentru ca cetățenii să poată participa 
activ într-o societate democratică.

În România sistemul de învățământ s-a confruntat din plin cu problema inegalităților educaționale 
ca urmare a restructurării economice din care a rezultat o societate foarte polarizată social. În 
ciuda programelor care și-au propus să faciliteze accesul la educație și să reducă inegalitățile, 
România continuă să aibă un învățământ care oferă puține șanse celor mai dezavantajați elevi 
(ratele de părăsire timpurie a școlii sau diferențele de rezultate la evaluări naționale între rural 
și urban sunt reprezentative din acest punct de vedere). Însă informații despre caracteristicile 
elevilor și familiilor acestora care sunt relevante pentru înțelegerea nivelului de inegalitate 
educațională nu sunt colectate în România. În acest context, testări precum PISA sunt utile 
întrucât colectează informații care pot oferi o imagine despre nivelul de inegalitate educațională. 
În această secțiune prezentăm rezultatele de la ultima testare PISA din perspectiva identificării 
inegalităților educaționale.

1. Scalele PISA 
Pentru a putea înțelege punctajele obținute de elevii care susțin testările PISA este necesară 
înțelegerea scalelor utilizate pentru ierarhizarea scorurilor pentru cele trei domenii vizate în cadrul 
acestui program. Astfel, pentru Citire, Matematică și Științe, metodologia care fundamentează 
PISA utilizează o scală cu șase nivele, separate de un anumit punctaj minim pentru fiecare nivel în 
parte. În contextul acestei analize ne limităm la prezentarea scalei și a rezultatelor pentru un singur 
domeniu: citire. Principalul argument este acela că, în anul 2018, acesta a reprezentat un domeniu 
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prioritar al testării PISA,36 la fel cum a fost și în anul 2000. Acest statut a permis includerea în testele 
administrate elevilor a unui număr mai mare de itemi de test, dar și o reevaluare metodologică 
serioasă a modalități de testare. 

Tabel 1 - Scala de evaluare PISA 2018, pentru Citire37

36 OECD (2019a)
37 Traducerea autorului dupăOECD (2019a) p.55 și PISA for Development Technical Report (https://www.oecd.org/pisa/
pisa-for-development/pisafordevelopment2018technicalreport/) cap. 15, p.25

Nivel Ce pot face elevii aflați la acest nivel

6 Pot realiza inferențe multiple, comparații și contraste care sunt atât detaliate, 
cât și precise. Elevii demonstrează o înțelegere detaliată a unuia sau a mai 
multor texte și pot integra informații provenite din texte diferite. Sarcinile 
de lucru provoacă cititorul să utilizeze idei nefamiliare în contextul unui 
complex informațional proeminent, care conține informații concurente și 
generează categorii abstracte pentru a realiza interpretări. Elevii pot realiza 
ipoteze sau pot evalua critic un text complex care abordează o tematică 
nefamiliară, având în vedere criterii multiple sau abordări diferite. Ei pot 
să aplice o cunoaștere sofisticată care nu provine direct din text. Condiția 
necesară pentru abordarea și rezolvarea sarcinilor de lucru la acest nivel 
este precizia analizei și atenția minuțioasă la detalii care nu sunt evidente 
în text.

5
Pot localiza și organiza mai multe elemente informaționale bine integrate în 
text, realizând în acest scop inferențe pe baza cărora determină care dintre 
elementele informaționale cuprinse în text sunt relevante. Sarcinile de 
reflecție solicită realizarea unor evaluări critice sau formularea de ipoteze, 
pornind de la cunoștințe specializate. Atât sarcinile de interpretare cât și 
cele de reflecție necesită o înțelegere integrală și detaliată a textului, al 
cărui formă și conținut nu sunt familiare. Sarcinile de lucru tipice pentru 
acest nivel includ utilizarea unor concepte care nu corespund așteptărilor, 
cunoașterii comune. 

4 Pot localiza și organiza diferite elemente informaționale incluse în text. 
Pot interpreta diferite nuanțe ale limbajului unei secțiuni a textului, prin 
raportare la text ca întreg. În cazul altor sarcini de interpretare elevii 
demonstrează că înțeleg și aplică categorii în contexte nefamiliare. În plus, 
cititorii, la acest nivel pot utiliza cunoaștere formală sau pe cea comună 
pentru a formula ipoteze despre text sau pentru a realiza o evaluare critică 
a acestuia. Cititorii pot la acest nivel să demonstreze o înțelegere corectă a 
unui text lung sau complex al cărui conținut sau formă le poate fi nefamiliar.
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Nivel Ce pot face elevii aflați la acest nivel

3 Pot localiza și, în unele cazuri, recunoaște relațiile dintre diferite informații 
care îndeplinesc condiții multiple. Pot integra mai multe părți ale unui text 
pentru a identifica ideea principală, pentru a înțelege o relație sau pentru 
a înțelege semnificația unui cuvânt sau a unei expresii. Cititorii trebuie să 
ia în considerare mai multe criterii atunci când realizează comparații sau 
când categorisesc. Adesea informațiile necesare nu sunt proeminente sau 
există mai multe informații concurente sau alte obstacole în text, cum ar fi 
ideile care contravin așteptărilor sau sunt exprimate în termeni negativi. 
Sarcinile de reflecție la acest nivel pot să solicite realizarea unor legături, 
comparații sau explicații, sau pot solicita cititorului să evalueze o parte a 
textului. Unele sarcini reflexive pot solicita cititorului să demonstreze o 
înțelegere amănunțită a textului în relație cu cunoașterea comună, de zi cu 
zi. Alte sarcini nu solicită o înțelegere detaliată a textului ci solicită cititorul 
în sensul utilizării unor cunoștințe mai puțin comune, apropiate de cele 
științifice.

2 Pot localiza unul sau mai multe elemente informaționale, care pot să 
solicite realizarea unei inferențe și pot să solicite îndeplinirea mai multor 
condiții. Pot recunoaște ideea principală a unui text, pot înțelege relațiile 
sau pot înțelege semnificația parțială a unui text, atunci când informația nu 
este proeminentă și cititorul trebuie să realizeze inferențe simple. Sarcinile 
de lucru implică comparații sau contraste pe baza unei caracteristici unice 
aflate în text. Sarcinile de reflecție tipice solicită cititorul să realizeze o 
comparație sau mai multe legături între text și cunoașterea exogenă, pe 
baza experiențelor și atitudinilor personale.

1a Pot localiza una sau mai multe părți independente de informații enunțate 
explicit. Pot recunoaște ideea principală sau scopul autorului în cazul 
textelor care abordează o temă familiară sau pot realiza o conexiune 
simplă între informațiile din text și cunoștințele comune, de zi cu zi. De 
regulă, informația solicitată în text este proeminentă și există foarte 
puține informații concurente. Elevul este în mod explicit îndrumat să ia în 
considerare factorii relevanți pentru sarcina de lucru și care se regăsesc în 
text.

1b Pot localiza o secvență de informații solicitată explicit, aflată într-o poziție 
proeminentă într-un text scurt, simplu sintactic, cu un context și de un tip 
familiar (cum ar fi o narațiune sau o listă simplă). Textele pentru acest nivel 
asigură susținere cititorilor, cum ar fi repetarea informației, imagini sau 
simboluri familiare. Există un nivel minim de informații contradictorii, iar 
cititorii aflați la acest nivel pot interpreta textele realizând conexiuni simple 
între elemente informaționale alăturate unele de altele
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Nivel Ce pot face elevii aflați la acest nivel

1c381 Pot înțelege sensul literal al cuvintelor scrise individuale și al frazelor cu 
propoziții foarte scurte, cu sintaxă simplă care descriu contexte familiare. 
Pot localiza cuvinte individuale sau grupuri de cuvinte în cadrul unor texte 
scurte pe baza unor indicii literale. Textele utilizate sunt scurte și nu conțin 
aproape de loc informații contradictorii. Textele au o structură familară 
elevilor și conțin indicii sau sprijin explicit pentru componenta informativă, 
repetiții și ilustrații. 

 

2. Rezultatele elevilor din România392

Analiza rezultatelor elevilor din România care au susținut testarea PISA poate fi abordată din 
două perspective. Pe de o parte putem realiza comparații cu rezultatele elevilor din alte state, pe 
de altă parte putem aborda analiza izolând România și privind în detaliu în interiorul sistemului 
educațional. Datele puse la dispoziție de OECD permit analize de acest tip, nu doar pentru 
momentul testării din 2018 ci și pentru toate testările anterioare. Mai mult, complexitatea datelor 
disponibile permite caracterizarea demografică și socio-economică a elevilor și mediului din 
care aceștia provin. Mai mult, pot fi realizate inferențe statistice simple sau complexe care permit 
identificarea factorilor și magnitudinea influenței acestora asupra rezultatelor obținute de elevii 
care au susținut testele. Metodologia PISA permite extrapolarea rezultatelor acestor analize la 
nivelul întregii populații de elevi în vârstă de 15 ani înmatriculați în sistemul național de educație 
la momentul susținerii testării.

38 Nivelul 1c este utilizat experimental în metodologia PISA 2018 cu scopul de a obține o descriere a compentențelor și 
abilităților persoanelor care nu reușesc să atingă nivelul minim (1b).
39 Datele prezentate sunt publicate de OECD în contextul raportării rezultatelor PISA 2018. Ele se regăsesc la adresa: 
https://gpseducation.oecd.org/Home, la secțiunea Explore Data. În prezenta analiză am folosit în principal datele prezentate la 
adresa: https://doi.org/10.1787/b5fd1b8f-en; https://doi.org/10.1787/5f07c754-en. 
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Figura 1 - Distribuția elevilor în funcție de nivelul de competență la Citire403

Ponderea elevilor din România care se află la nivelurile inferioare ale scalei PISA (1c, 1b, 1a și 2) 
este mai mare decât în cazul elevilor din statele membre OECD. De asemenea, în cazul nivelurilor 
cele mai de jos (sub 1c și 1c) este chiar mai mare decât cea a elevilor din statele partenere OECD. 
Trebuie evidențiat faptul că distribuția scorurilor este în defavoarea elevilor din România, aceștia 
reușind să atingă nivelul 4 sau 5 într-o proporție mai mică decât colegii lor din statele partenere 
OECD. Diferențele față de media rezultatelor obținute de elevi din statele membre OECD este 
evidentă și ele tind să devină tot mai mari pe măsură ce nivelul de competență este mai ridicat. 
Diferența este, în medie, de aproape un nivel pe scala PISA, astfel că cei mai mulți dintre elevii din 
România au reușit să atingă cel mult nivelul 2 (28,1%), în timp ce elevii din statele membre OECD 
ating, cei mai mulți dintre ei (26%) nivelul 3 al scalei. 
Aproximativ 5%414 dintre elevii de 15 ani din România pot cel mult să înțeleagă sensul literal 
al cuvintelor și al frazelor cu propoziții foarte scurte, cu sintaxă simplă din texte foarte scurte 
care descriu contexte familiare. Cei mai mulți dintre elevii din România (28%) pot doar să 
localizeze informația dintr-un text și să identifice ideea principală a acestuia pe baza unor 
inferențe simple și pot să realizeze o legătură între propria experiență de viață și textul citit. 

40 În categoria statelor partenere OECD am inclus statele care au statut de partener și sunt localizate geografic pe 
continentul European, cu excepția Rusiei. Lista completă a statelor incluse în această categorie este: Albania, Belarus, Bosnia și 
Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cipru, Malta, Rep. Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia și Ucraina
41 În contextul asocierii sintagmei ”analfabetism funcțional” cu procentul elevilor care au obținut un scor sub nivelul 2 la 
testele PISA, apreciem că este mai adecvat să îi includem în această categorie numai pe elevii care nu reușesc să atingă nivelul 
1c.
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Punctajele obținute la testarea PISA de către elevii din România nu au variat foarte mult în perioada 
2006 – 2018. Potrivit datelor publicate de către OECD, punctajul mediu obținut de elevii din 
România la Citire a crescut în această perioadă cu 32 de puncte. Această valoare nu are însă o 
semnificație reală foarte mare și maschează în fapt o involuție la nivelul populației analizate, așa 
cum explicăm mai jos. 

Figura 2 - Evoluția distribuției scorurilor elevilor din România (2006 - 2018)

Evoluția distribuției punctajelor obținute la citire de către elevii din România, în perioada 2006 – 
2018 arată faptul că valoarea mediană a punctajelor a crescut până în anul 2012 și s-a stabilizat 
în jurul valorii 437 (care corespunde nivelului 2 pe scala PISA). În cazul elevilor cu cele mai mari 
punctaje (cele mai mari 10% dintre punctaje) valoarea minimă înregistrată de aceștia a stagnat la 
555 de puncte (corespondentă a punctajului minim pentru nivelul 4 pe scala PISA). Evoluția cea 
mai importantă însă este a celor mai mici punctaje. Elevii cu cele mai puțin dezvoltate competențe 
de citire (cele mai mici 10% dintre punctaje) au reușit să obțină o creștere semnificativă a 
rezultatelor în perioada 2006 – 2012 (de 48 puncte pe scala PISA) urmată de o reducere aproape 
egală a punctajelor în perioada 2012 – 2018. Cu alte cuvinte, evoluția aparent pozitivă a scorurilor 
obținute de elevii români la testarea competențelor de citire maschează o depreciere constantă 
a rezultatelor celor mai puțin pregătiți dintre elevi. 

Evoluția punctajelor obținute de elevii din România la testarea PISA în perioada 2006 
indică o ușoară îmbunătățire a competențelor de citire până la testarea din 2012. Aceasta 
este urmată de o stagnare a rezultatelor la maxim nivelul 2 al scalei PISA, respectiv nivelul 
4 al scalei pentru cei mai competenți elevi în domeniul citirii. Elevii care dețin cele mai 
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precare competențe de citire și înțelegere a unui text înregistrează de fapt o depreciere a 
punctajelor obținute, ajungând în anul 2018 aproape de nivelul la care se aflau la testarea 
din 2006. Este important să subliniem că elevii cu cele mai precare competențe de citire 
din România nu au reușit nici măcar în anul 2012 (anul cu cele mai mari scoruri înregistrate 
la testarea PISA de elevii din România) să atingă nivelul de competență 1a al scalei, iar în 
prezent nivelul lor de competență este cel minim al scalei PISA.

2.2 Disparități ale rezultatelor elevilor din România

Putem identifica trei factori principali care determină variații ale scorurilor obținute de elevii din 
România la testarea PISA. Cel mai puternic efect asupra punctajelor obținute de elevi îl are indicele 
socio-economic și cultural al familiei de proveniență a acestora, al doilea factor ca influență este 
cel legat de capitalul cultural al familiei, măsurat prin numărul de cărți aflate în gospodărie, cel 
de-al treilea factor este genul elevului și cel de-al patrulea este dimensiunea localității în care se 
află școala la care învață elevul. 
Din perspectiva genului, fetele au obținut în medie cu 30 de puncte mai mult decât băieții la 
testarea PISA. Această diferență de scor determină o distribuție diferită în funcție de gen a elevilor 
care reușesc să atingă diferitele nivele ale scalei PISA pentru măsurarea competențelor de citire. 

Figura 3 - Distribuția, în funcție de gen, a elevilor pe nivele de competență PISA la citire (2018)

Fetele reușesc într-o proporție semnificativ mai mare decât băieții să atingă niveluri superioare 
de competență pe scala PISA. Astfel, dacă 47% dintre băieți reușesc să atingă maxim nivelul 
1a al scalei, în cazul fetelor ponderea celor care ating doar acest nivel este de 33%. Similar, la 
nivelurile superioare ale scalei, ponderea băieților care dețin minim competențe de nivel 4 este 



28

PISA 2018: CE NE SPUN NOILE REZULTATE PISA DESPRE INEGALITĂȚILE EDUCAȚIONALE DIN ROMÂNIA? 

de aproape 8%, în timp ce fetele cu un nivel similar de competență reprezintă 12,6%. 
Indicele socio-economic și cultural al familiei, un indice compozit calculat de administratorii 
testării PISA care înglobează diferite caracteristici demografice, sociale, economice, educaționale, 
ocupaționale și culturale ale familiilor de proveniență ale elevilor are însă un efect și mai puternic 
asupra competențelor elevilor testați. Din perspectiva influenței pe care acest indice îl are asupra 
rezultatelor elevilor, România ocupă locul 29 din 86 de state ca nivel al disparităților dintre 
punctajele obținute de elevii care provin din familii dezavantajate prin comparație cu cei proveniți 
din familii avantajate. Pentru a oferi un context acestei valori trebuie să amintim aici faptul că 
doar Bulgaria și Macedonia de Nord, dintre statele aflate în Europa continentală înregistrează o 
disparitate mai mare a rezultatelor obținute în funcție de acest indice.  
Elevii care sunt cei mai avantajați din punct de vedere al statutului socio-economic și cultural 
al familiei au cu aproape 50% mai multe șanse să atingă nivelul minim de competențe la 
citire (nivelul 2), comparativ cu cei mai dezavantajați.

Concret, diferența de punctaje dintre elevii proveniți din familii înstărite și cei proveniți din familii 
dezavantajate este printre cele mai mari la nivel global și cea mai mare dintre statele europene. 
Diferența dintre punctajele elevilor proveniți din cele mai înstărite 25% dintre familii și omologii lor 
proveniți din cele mai dezavantajate 25% dintre familii este de 109 puncte (echivalent a aproape 
două nivele pe scala PISA). Diferența de punctaj crește la 148 de puncte (echivalent a peste două 
nivele pe scala PISA) dacă comparăm doar grupurile care alcătuiesc cei mai bine plasați 10% și 
cei mai slab situați 10% din perspectiva statutului socio-economic al familiei.

Figura 4 - Influența statutului socio-economic al familiei asupra punctajelor obținute de elevi
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În România elevii proveniți din familii dezavantajate nu obțin, în medie, punctajul minim 
necesar pentru a atinge nivelul 2 al scalei PISA la citire. Elevii proveniți din familii cu un 
statut socio-economic ridicat reușesc în medie să atingă punctajul minim necesar pentru a 
atinge nivelul 3 al scalei de competență PISA la citire. Dintre statele europene (geografic) 
România înregistrează alături de Germania, Ungaria și Slovacia cele mai mari diferențe dintre 
elevi în funcție de statutul socio-economic. La nivel global doar Peru și Liban înregistrează 
diferențe de punctaj la fel de mari ca cele ale elevilor din România în funcție de statutul 
socio-economic al familiei de provenieță. Rezultatele din 2018 din perspectiva inegalității nu 
sunt semnificativ diferite de rezultatele anterioare în ciuda numeroaselor încercări de a le reduce 
prin implementarea de programe menite să sprijine elevii defavorizați.

Dimensiunea localității în care se află școala la care studiază elevii reprezintă un alt factor a cărui 
influență este semnificativă și determină variații mari ale punctajelor obținute de elevi. Astfel, 
elevii din mediul rural și cei din orașele mici (sub 15.000 de locuitori) reușesc să atingă, în medie, 
punctajul necesar pentru nivelul 1a, respectiv nivelul 2. Pe de altă parte, elevii din localități urbane 
mari sau din Municipiul București, nu reușesc să obțină, în medie, punctajul minim necesar pentru 
a atinge nivelul 3 de competență lingvistică pe scala PISA. Relevantă este în această situație și 
diferența dintre punctajul mediu obținut de elevii din București (sau alte municipii) și punctajele 
obținute de elevii din mediul rural. Cele 117 puncte de diferență corespund, în cazul scalei de 
măsurare PISA cu aproape două nivele de competență diferite între elevii care merg la școală în 
mediul rural și cei care merg la școală în București sau alte municipii.

Figura 5 - Punctajul mediu la citire în funcție de tipul localității unde se află școala
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Influența factorilor analizați asupra punctajelor și, implicit, asupra nivelului de competență 
lingvistică a elevilor este una cumulativă. Cu alte cuvinte trebuie să avem în vedere faptul că 
cele trei straturi: genul, mediul familial și tipul localității unde se află școala acționează simultan 
și cumulat asupra rezultatelor elevilor. Pe de altă parte trebuie de asemenea observat faptul că 
școala, ca organizație sau ca mediu, are un efect slab, nesemnificativ statistic asupra rezultatelor 
elevilor. Astfel, în cazul României, singurii factori de natură școlară care influențează ușor rezultatele 
obținute de elevi, sunt cei legați de infrastructura fizică a școlilor și de calitatea materialelor 
didactice. Analiza datelor PISA pare să indice faptul că, în cazul sistemului educațional din 
România, factorii exogeni școlii (cum ar fi familia spre exemplu) au un efect mai puternic asupra 
rezultatelor școlare decât cei endogeni școlii (cum ar fi calitatea resurselor umane sau materiale). 
Astfel, recalibrarea propunerilor de politici publice în domeniul educației ar trebui să aibe 
în vedere compensarea sau echilibrarea acelor decalaje pe care mediul extra-școlar le 
generează și pe care le putem observa atunci când măsurăm performanțele școlare.
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Secțiunea E: Concluzii și recomandări

Concluzii 

Elevii ce provin din mediul urban au rezultate școlare considerabil mai bune decât cei din mediul 
rural: la Evaluarea Națională, ponderea celor care au obținut o medie peste cinci este de doar 
65% în mediul rural, față de 86% în mediul urban. Similar, la Bacalaureat, rata de promovare 
(medii peste șase) este mai mică pentru elevii ce provin din mediul rural (indiferent de unde este 
situat liceul pe care l-au absolvit) față de cei din mediul urban: 58% vs. 74%.

Mai mult, dacă ne uităm doar la liceele din mediul rural, observăm (1) că sunt foarte puține - 263 
de unități, față de 1297 în mediul urban - și (2) că doar 5% dintre absolvenții care susțin examenul 
de Bacalaureat provin de la liceele rurale.

Abandonul școlar este aproape dublu în mediul rural față de cel din mediul urban, diferența cea 
mai importantă observându-se în anii de debut ai ciclurilor de învățământ primar și gimnazial. O 
parte din decalajul primilor ani de învățământ este acumulat prin lipsa de participare la educația 
timpurie. Aceasta este mai îngrijorătoare mai ales în ceea ce îi privește pe copiii romi din localități 
care au cel puțin 10% cetățeni care s-au declarat romi, unde, conform datelor din 2016, doar 38% 
dintre copii sunt înscriși la grădiniță.

Părăsirea timpurie a școlii este de șase ori mai mare în școlile din comune decât în cele din 
municipii. Față de media europeană, școlile din marile orașe au o rată a părăsirii de două ori mai 
mică, în timp ce în comune indicatorul este de peste două ori mai mare în cazul României. Situația 
este cu atât mai îngrijorătoare atunci când luăm în considerare dimensiunea etnică, 77%425 dintre 
romi fiind în situație de părăsire timpurie a școlii.  

Rețeaua școlară din mediul rural este incompatibilă cu nevoile dictate de structura actuală a 
învățământului obligatoriu, fiind gândită să asigure un învățământ de doar opt ani, jumătate din 
numărul obligatoriu prevăzut de lege pentru a fi în vigoare cel târziu în 2030. Dacă în orașe avem 
o distribuire aproape egală între unitățile ce deservesc fiecare ciclu de învățământ, în comune 
90% dintre unitățile de învățământ cu personalitate juridică sunt școli generale (ciclul primar și 
ciclul gimnazial inferior, adică clasele 0-VIII).

Datele statistice provenite din evaluările PISA sunt importante întrucât, în România, nu sunt 
colectate date similare care să permită analiza inegalităților din sistemul educațional. Organizația 
pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) colectează date referitoare la statutul socio-
economic al familiei de proveniență a elevilor, pe baza cărora este apoi agregat unul dintre cei 
mai relevanți indicatori ce influențează rezultatele școlare. În România însă astfel de informații nu 
pot fi reproduse din alte surse oficiale, neexistând acces public la date similare la nivel național.

Rezultatele elevilor din România la testările PISA sunt scăzute raportat la media țărilor OECD, 
dar, în anumite situații se află sub media elevilor din statele asociate OECD, state cu un profil de 
dezvoltare economică comparabil cu cel al României. Mai mult, inegalitățile dintre elevii proveniți 
din familii cu un statut socio-economic ridicat și scăzut sunt printre cele mai mari la nivelul țărilor 

42 Ne referim doar la populația de romi din localități care au cel puțin 10% cetățeni care s-au declarat romi la 
recensământul din 2011.
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analizate. 

Cei mai mulți dintre elevii din România au reușit să atingă cel mult nivelul 2 (28,1%), în timp ce 
elevii din statele membre OECD ating, cei mai mulți dintre ei (26%) nivelul 3 al scalei PISA.

Procentul de tineri care obțin rezultate sub nivelul 2, considerat pragul pentru competențele de 
bază de utilizare a limbii materne, a matematicii sau a științelor,  aferent nivelului de studiu la 
care se află un elev de 15 ani este de aproximativ 40%, mult peste media OECD. Mai important, 
aproximativ 5% dintre elevii de 15 ani din România pot, în cazul competențelor lingvistice, să 
înțeleagă cel mult sensul literal al cuvintelor și al frazelor cu propoziții foarte scurte, cu sintaxă 
simplă din texte foarte scurte care descriu contexte familiare.

În toate evaluările PISA realizate până în prezent s-a putut observa un efect important al factorilor 
ce țin de mediul familial de proveniență, fiind mai importanți decât cei ce țin de școală. Acest lucru 
este valabil pentru elevii de 15 ani, majoritatea acestora fiind deja înmatriculați în învățământul 
liceal. Este însă foarte probabil ca la nivelurile inferioare ale învățământului (primar și gimnazial) 
efectul să fie și mai puternic.

Recomandări

Dezvoltarea infrastructurii educaționale în mediul rural, la nivel național, pentru a asigura 
școlarizarea în apropierea locuinței tuturor elevilor, pentru toți cei 16 ani de învățământ obligatoriu 
prevăzuți de lege. Dezvoltarea infrastructurii fizice trebuie complementată cu dezvoltarea 
capacității administrative și didactice. Astfel, este necesară acordarea personalității juridice și 
unităților de învățământ cu efective de elevi mai mici numerice, precum și flexibilizarea normelor 
didactice (permiterea completării cu alte activități educaționale necesare) în cazul cadrelor ce 
activează în unități rurale, cu efective mici de elevi. Cel mai important, este necesară înființarea 
liceelor în fiecare comună și asigurarea unui învățământ de calitate în fiecare unitate nou înființată.

În paralel cu dezvoltarea infrastructurii menționată anterior, în regim de urgență este necesară 
asigurarea transportului gratuit, în condiții sigure, tuturor elevilor de liceu care sunt nevoiți să facă 
naveta.

Regândirea evaluării elevilor și a mizei evaluărilor naționale standardizate, care ar trebui înlocuite 
cu evaluarea continuă sau care ar trebui să cântărească mai puțin decât în momentul de față. 
Mai mult, Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a nu mai are justificare în contextul unui 
învățământ obligatoriu de mai mult de opt clase. Totodată, repartizarea elevilor la licee în funcție 
de rezultatele avute la examen și/sau de medii nu poate fi susținută atât timp cât miza/scopul este 
de a asigura acces egal la învățământ de calitate pentru toți elevii. Toți elevii ar trebui să poată 
merge la un liceu în apropierea locuinței, fără a mai exista o ierarhie a unităților școlare și a calității 
lor.

Finanțarea de la bugetul de stat a programelor remediale (și nu numai), în regim „Școala după 
școală”, în toate școlile din mediul rural.

Eliminarea repetenției (cel puțin la nivel gimnazial): Strategia de reducere a părăsirii timpurii 
a școlii identifică repetenția cu unul dintre cei mai relevanți predictori ai abandonului școlar, 
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în special pentru elevii de gimnaziu din mediul rural. În ceea ce privește copiii romi riscul de 
repetenție este dublu față de colegii lor. Programele remediale și flexibilizarea programei școlare 
sunt măsuri mult mai utile decât repetenția.

Extinderea rețelei de grădinițe și școli în limba romani si abordări bilingve în predare. Înființarea 
de structuri la nivel liceal cu predare în limba romani. 

Implementarea la nivel național a unor măsuri stricte de interzicere și prevenire a segregării 
școlare a elevilor romi.

Dezvoltarea și finanțarea de la bugetul de stat a programelor de tip „A doua șansă”, prioritar în 
mediul rural, adaptate nevoilor comunităților țintă, sau dezvoltarea unor alternative funcționale 
de învățare pe tot parcursul vieții, care să poată fi echivalente ciclurilor de învățământ obligatoriu.

Creșterea numărului de persoane de etnie romă formate și încadrate în cadrul sistemul de 
învățământ.  

Dezvoltarea unui program de sprijin pentru elevii de etnie romă pentru a se înscrie în structurile 
de educație preșcolară și școlară. Aportul mediatorilor școlari este esențial în acest sens.
Implementarea unor instrumente integrate de colectare a datelor socio-demografice referitoare la 
mediul familial de proveniență al elevilor și asocierea acestora cu cele deja existente în sistemele 
informatice unice privind parcursul educațional al elevilor, infrastructura și resursele școlare, 
rezultatele elevilor la examene. 

Elaborarea unor analize periodice care să permită direcționarea resurselor alocate de către 
Ministerul Educației, precum și din alte surse de finanțare, țintit pentru îmbunătățirea condițiilor 
de studiu și de viața școlară în acele școli, comunități sau zone în care sunt diagnosticate situații 
dezavantajate. În acest mod, implementarea unor politici publice bazate pe dovezi, ar putea 
contribui la creșterea eficienței și eficacității programelor naționale precum ”Cornul și Laptele”, 
”Masa caldă în școală”, ”Școală după școală” etc.

Reproiectarea sistemului de finanțare din fonduri publice a sectorului de învățământ preuniversitar. 
Principalele obiective pe care le propunem sunt: distribuția echitabilă a finanțării între nivelurile 
primar – gimnazial și liceal (inclusiv profesional, tehnic și vocațional), alocarea fondurilor publice 
prin renunțarea la standardul finanțării per elev și înlocuirea acestuia cu un sistem complex de 
indicatori care să permită prioritizarea finanțării în anumite zone / școli în funcție de nevoi specifice 
(asigurarea echității și a egalității de șanse, dezvoltarea competențelor cadrelor didactice, 
dezvoltarea serviciilor de sprijin și auxiliare, sprijinirea performanței școlare etc.) și compensarea 
situațiilor în care finanțarea complementară a școlilor, provenită de la autoritățile locale, nu poate 
acoperi nevoile reale ale unității școlare. O posibilă soluție pentru reducerea inegalităților între 
școli dezavantajate și avantajate ar putea fi finanțarea activităților educaționale tradiționale / 
clasice alături de servicii suport (asistență medicală comunitară, servicii și beneficii de asistență 
socială, consiliere psihopedagogică etc.).

Realizarea unor rapoarte și studii aprofundate care să permită fundamentarea unor noi tipuri 
de strategii și politici publice în domeniul educației. Acestea ar trebui să permită utilizarea unei 
abordări intersecționale, care să aibe în vedere asocierea mai multor categorii de factori (genul, 
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etnia, statusul social, situația pe piața muncii etc.) ale membrilor familiei de proveniență a elevilor 
și rezultatele școlare ale acestora. Abordările curente din politicile educaționale, care au în 
vedere doar dimensiuni ale procesului educațional (organizarea curriculară, formarea cadrelor 
didactice, metodica sau pedagogia disciplinelor, asigurarea infrastructurii fizice sau a auxiliarelor 
/ manualelor etc.) ar trebui să fie revizitate. Politicile educaționale ar trebui să fie dezvoltate 
folosind o arhitectură integrată, care să considere relațiile dintre educație și factori de tip social / 
economic / cultural / politic etc.

Monitorizarea și evaluarea de impact riguroasă a programelor care au ca obiectiv susținerea 
participării școlare. Datorită costurilor acestora, precum și a resurselor investite, rezultatele 
acestora, precum și efectele produse de aceste rezultate trebuie să fie cunoscute și analizate 
pentru a putea îmbunătăți constant implementarea acestora și dezvoltarea unor noi politici și 
programe.

Pregătirea pentru profesie realizată în universități trebuie îmbunătățită. Este necesară revizuirea 
ofertei de cursuri pentru a spori aspectele aplicate ale modulelor de pregătire, pentru a crește 
accentul asupra dezvoltării abilităților de lucru cu elevi din grupuri vulnerabile, și pentru a contribui 
mai mult la dezvoltarea unor practici și convingeri legate de predare care au în centru elevul și 
caracteristicile sale unice de dezvoltare și învățare.

Actualizarea și dezvoltarea programelor de formare continuă a cadrelor didactice, cu accent pe 
module de educație interculturală pentru dezvoltarea de comportamente și atitudini de toleranță 
și respect interetnic, lipsa acestora afectând elevii romi.

Sporirea măsurilor afirmative de formare şi încadrare a cadrelor didactice de etnie romă, prin 
oferirea de acces și sprijin continuu.

Sistemul educațional ar trebui să aibă standarde mai stricte privind condițiile minimale pentru 
profesare, iar acestea ar trebui să fie aplicate uniform în raport cu nivelul școlar, tipul de localitate, 
mediul social în care se află școala. Profesorii cu nivel scăzut de calificare ar trebui incluși în 
programe de pregătire, iar predarea lor ar trebui monitorizată și asistată, inclusiv în forme online 
atunci când nu este posibil on site. Măsura trebuie însoțită de creșterea salariului debutanților în 
învățământ peste nivelul unui venit care asigură un trai decent43. 6

Formarea continuă ar trebui să pregătească profesorii pentru abordarea unor situații de criză la 
clasă și pentru lucrul cu elevi vulnerabili. De asemenea, este necesar ca participarea la cursuri 
de pregătire profesională să fie gratuită pentru profesori. În același timp, rezultatele evaluărilor 
periodice obligatorii ar trebui să fie conectate sistematic la formarea lor continuă.

43 Valoarea coșului minim pentru asigurarea unui trai decent, conform unui studiu realizat de Friedrich Ebert Stiftung, era, 
în septembrie 2019, pentru o persoană adultă singură, 2.684 lei pe lună, în creștere față de valoarea din 2018 - 2.552 lei. Sursa: 
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bukarest/14759.pdf + https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-23488562-cosul-
minim-consum-pentru-trai-decent-crescut-cati-bani-are-nevoie-acum-familie.htm
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