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- informații utile pentru elevi și părinți -- informații utile pentru elevi și părinți -

Ce este PISA?Ce este PISA?

PISA (the Program for International Student Assessment) este cea mai amplă evaluare educațională PISA (the Program for International Student Assessment) este cea mai amplă evaluare educațională 
internațională care vizează domeniile matematicii, lecturii și științelor, precum și gândirea creativă, la internațională care vizează domeniile matematicii, lecturii și științelor, precum și gândirea creativă, la 
care participă peste 83 de țări. Astfel, performanțele elevilor din România pot fi comparate cu cele ale care participă peste 83 de țări. Astfel, performanțele elevilor din România pot fi comparate cu cele ale 
elevilor, de aceeași vârstă, din alte țări.elevilor, de aceeași vârstă, din alte țări.

PISA evaluează capacitatea elevilor, cu vârsta de 15 ani, de a-și aplica cunoștințele și abilitățile pentru PISA evaluează capacitatea elevilor, cu vârsta de 15 ani, de a-și aplica cunoștințele și abilitățile pentru 
a rezolva probleme și situații din viața reală. De asemenea, colectează informații despre practicile a rezolva probleme și situații din viața reală. De asemenea, colectează informații despre practicile 
educaționale din țările participante. Evaluarea PISA se desfășoară la fiecare 3 ani, iar administrarea se educaționale din țările participante. Evaluarea PISA se desfășoară la fiecare 3 ani, iar administrarea se 
va face computerizat.va face computerizat.

CoordonatorCoordonator

Unitatea de Cercetare în Educație, din cadrul Centrului Național de Politici și Unitatea de Cercetare în Educație, din cadrul Centrului Național de Politici și 
Evaluare în Educație - Ministerul Educației Naționale, este desemnată ca Centru Evaluare în Educație - Ministerul Educației Naționale, este desemnată ca Centru 
național PISA, cu rolul de a coordona național PISA, cu rolul de a coordona 
implementarea studiului în România.implementarea studiului în România.

Perioada de desfășurarePerioada de desfășurare

Între 4 aprilie și 30 mai 2022, școala fiicei/ fiului dvs. va fi una dintre cele 265 de școli, din România, care Între 4 aprilie și 30 mai 2022, școala fiicei/ fiului dvs. va fi una dintre cele 265 de școli, din România, care 
participă la faza principală a studiului PISA 2022. Alegerea școlilor s-a realizat aleatoriu, avându-se în participă la faza principală a studiului PISA 2022. Alegerea școlilor s-a realizat aleatoriu, avându-se în 
vedere faptul că, școlile selectate trebuie să fie reprezentative pentru școlile din România. În cadrul vedere faptul că, școlile selectate trebuie să fie reprezentative pentru școlile din România. În cadrul 
fiecărei școli, numai elevii selectați, de asemenea aleatoriu, vor participa la acest studiu. Fiica/ fiul dvs. fiecărei școli, numai elevii selectați, de asemenea aleatoriu, vor participa la acest studiu. Fiica/ fiul dvs. 
se numără printre elevii selectați.se numără printre elevii selectați.



Susținerea elevilorSusținerea elevilor

Este important ca părinții să își ajute Este important ca părinții să își ajute 
copiii pentru ca aceștia să se încreadă copiii pentru ca aceștia să se încreadă 
în forțele proprii, în legătură cu în forțele proprii, în legătură cu 
participarea la PISA. Ei pot face acest participarea la PISA. Ei pot face acest 
lucru asigurându-și copiii că testele lucru asigurându-și copiii că testele 
acoperă o varietate de abilități și acoperă o varietate de abilități și 
cunoștințe care au fost deja predate cunoștințe care au fost deja predate 
la școală. la școală. 

Formatul testelor este atractiv, Formatul testelor este atractiv, 
iar problemele de rezolvat sunt iar problemele de rezolvat sunt 
din viața reală. Pentru rezolvarea din viața reală. Pentru rezolvarea 
acestora, elevii vor avea la dispoziție, acestora, elevii vor avea la dispoziție, 
atât formulele necesare, cât și un atât formulele necesare, cât și un 
calculator pentru calcule aritmetice.calculator pentru calcule aritmetice.

Sunt încurajați să participe și elevii cu Sunt încurajați să participe și elevii cu 
dizabilități sau dificultăți de învățare.dizabilități sau dificultăți de învățare.

Care sunt beneficiile participării la Care sunt beneficiile participării la 
PISA?PISA?

Fiecare elev va primi o diplomă Fiecare elev va primi o diplomă 
personalizată, precum și un mic personalizată, precum și un mic 
cadou.cadou.

România va beneficia de participarea România va beneficia de participarea 
școlilor la PISA, deoarece datele școlilor la PISA, deoarece datele 
obținute permit înțelegerea mai obținute permit înțelegerea mai 
bună a măsurii în care elevii români bună a măsurii în care elevii români 
sunt pregătiți pentru continuarea sunt pregătiți pentru continuarea 
studiilor și integrarea lor pe piața studiilor și integrarea lor pe piața 
muncii. muncii. 

Analiza rezultatelor conduce la Analiza rezultatelor conduce la 
identificarea domeniilor în care identificarea domeniilor în care 
elevii români se descurcă bine, elevii români se descurcă bine, 
precum și a domeniilor care precum și a domeniilor care 
necesită îmbunătățiri, din această necesită îmbunătățiri, din această 
perspectivă.perspectivă.

Ce vor face elevii?Ce vor face elevii?

Elevii vor răspunde la întrebări din Elevii vor răspunde la întrebări din 
domeniile matematicii, științelor, domeniile matematicii, științelor, 
lecturii și gândirii creative, precum lecturii și gândirii creative, precum 
și la câteva întrebări referitoare la și la câteva întrebări referitoare la 
opiniile lor despre activitățile de la opiniile lor despre activitățile de la 
școală și din afara școlii.școală și din afara școlii.

Nu este nevoie de nicio pregătire Nu este nevoie de nicio pregătire 
specială a elevilor pentru această specială a elevilor pentru această 
evaluare.evaluare.

Administrarea va dura în jur de 4 ore, Administrarea va dura în jur de 4 ore, 
va fi realizată pe computerele școlii va fi realizată pe computerele școlii 
și va fi condusă de un administrator și va fi condusă de un administrator 
de test, care a fost pregătit special de test, care a fost pregătit special 
pentru această activitate.pentru această activitate.



 
Confidențialitatea datelor

Toate datele colectate de PISA sunt strict confidențiale. Niciun elev sau școală nu este identificat 
în raportul studiului. Numele elevilor nu apare în nicio bază de date, aceștia fiind individualizați 

doar printr-un cod numeric.

1. Albania1. Albania
2. Arabia Saudită2. Arabia Saudită
3. Argentina3. Argentina
4. Australia4. Australia
5. Austria5. Austria
6. Autoritatea Palestiniană6. Autoritatea Palestiniană
7. Azerbaidjan (doar orașul Baku) 7. Azerbaidjan (doar orașul Baku) 
8. Belgia8. Belgia
9. Brazilia9. Brazilia
10. Brunei Darussalam10. Brunei Darussalam
11. Bulgaria11. Bulgaria
12. Cambodgia12. Cambodgia
13. Canada13. Canada
14. Chile14. Chile
15. China (Republica Populară) 15. China (Republica Populară) 
16. Columbia16. Columbia
17. Coreea17. Coreea
18. Costa Rica18. Costa Rica
19. Croația19. Croația
20. Danemarca20. Danemarca
21. El Salvador21. El Salvador
22. Elveția22. Elveția
23. Emiratele Arabe Unite23. Emiratele Arabe Unite
24. Estonia24. Estonia
25. Filipine25. Filipine
26. Finlanda26. Finlanda
27. Franța27. Franța
28. Georgia28. Georgia

29. Germania29. Germania
30. Grecia30. Grecia
31. Guatemala31. Guatemala
32. Hong Kong (China) 32. Hong Kong (China) 
33. Indonezia33. Indonezia
34. Iordania34. Iordania
35. Irlanda35. Irlanda
36. Islanda36. Islanda
37. Israel37. Israel
38. Italia38. Italia
39. Jamaica39. Jamaica
40. Japonia40. Japonia
41. Kazahstan41. Kazahstan
42. Kosovo42. Kosovo
43. Letonia43. Letonia
44. Liban44. Liban
45. Lituania45. Lituania
46. Macao (China)46. Macao (China)
47. Macedonia de Nord  47. Macedonia de Nord  
48. Malaezia48. Malaezia
49. Malta49. Malta
50. Maroc50. Maroc
51. Mexic51. Mexic
52. Mongolia52. Mongolia
53. Muntenegru53. Muntenegru
54. Norvegia54. Norvegia
55. Noua Zeelandă55. Noua Zeelandă

56. Olanda 56. Olanda 
57. Panama 57. Panama 
58. Paraguay 58. Paraguay 
59. Peru59. Peru
60. Polonia60. Polonia
61. Portugalia61. Portugalia
62. Qatar62. Qatar
63. Regatul Unit (Scoția)63. Regatul Unit (Scoția)
64. Regatul Unit (fără Scoția) 64. Regatul Unit (fără Scoția) 
65. Republica Cehă65. Republica Cehă
66. Republica Dominicană 66. Republica Dominicană 
67. Republica Moldova67. Republica Moldova
68. Republica Slovacă68. Republica Slovacă
69. România69. România
70. Serbia70. Serbia
71. Singapore71. Singapore
72. Slovenia72. Slovenia
73. Spania73. Spania
74. Statele Unite74. Statele Unite
75. Suedia75. Suedia
76. Tailanda76. Tailanda
77. Taipei-ul Chinezesc77. Taipei-ul Chinezesc
78. Turcia78. Turcia
79. Ucraina79. Ucraina
80. Ungaria80. Ungaria
81. Uruguay81. Uruguay
82. Uzbekistan82. Uzbekistan
83. Vietnam83. Vietnam

Țările participante la PISA 2022Țările participante la PISA 2022


