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Evaluarea PISA în România
PISA (Programme for International Student Assessment) este un studiu
comparativ internaţional iniţiat de către Organizaţia pentru Cooperare şi
Dezvoltare Economică (OCDE), cu scopul de a măsura dezvoltarea
competenţelor de bază ale elevilor de 15 ani, în trei domenii principale: lectură,
matematică şi ştiinţe. PISA este o evaluare internaţională standardizată care
se adresează elevilor cu vârsta de 15 ani.
Iniţiată în anul 2000, evaluarea PISA s-a desfăşurat din trei în trei ani, fiecare
ciclu de evaluare având un domeniu principal (lectură, matematică sau ştiinţe)
şi un domeniu de testare nou (de exemplu, competenţele globale, gândirea
creativă, domeniul inovativ etc.)
Evaluarea PISA pune accent pe competenţele necesare pentru viaţa
personală, socială sau pentru integrarea pe piaţa muncii – cu alte cuvinte
accentul nu cade neapărat pe ceea ce ştiu elevii, ci pe aplicarea cunoştinţelor
în situaţii concrete de viaţă.
Evaluarea PISA nu este comprehensivă, adică nu testează toate rezultatele
învăţării, toate achiziţiile elevilor în preajma finalizării învăţământului obligatoriu,
ci vizează un set de competenţe definite în cadrul de referinţă, la nivel
internaţional, pentru fiecare domeniu de testare.
Administrarea evaluării PISA se realizează sub coordonarea unui consorţiu
internaţional, pregătirea şi adaptarea la nivelul fiecărei ţări participante a
instrumentelor de evaluare fiind realizată de un centru naţional, desemnat de
Ministerul Educaţiei. România este una din cele peste 80 de ţări care iau
parte la evaluarea PISA. În România, începând cu PISA 2018, coordonarea
a fost realizată de Unitatea de Cercetare în Educaţiei (în trecut, Institutul de
Ştiinţe ale Educaţiei) din cadrul Centrului Naţional de Politici în Educaţie,
ciclurile anterioare fiind coordonate de fostul Centru Naţional de Evaluare şi
Examinare.
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În România, etapa de pretestare PISA 2022 a avut loc în perioada 4 mai – 4
iunie 2021. La pretestare au participat 43 de şcoli din România şi 2221 de
elevi care au susţinut evaluarea computerizată, cu o rată de participare de
94,7%. Evaluarea a presupus rezolvarea de teste cognitive din domeniile
matematică, ştiinţe, lectură şi gândire creativă, cât şi oferirea de răspunsuri
la două chestionare: chestionarul general al elevului şi chestionarul privind
TIC.
În perioada 4 aprilie – 30 mai se va desfăşura faza principală a acestei
cercetări, care implică evaluarea unui eşantion reprezentativ alcătuit din 7350
de elevi din 180 de şcoli, dintre care 1050 de elevi care învaţă în limba
maghiară.
Pregătirea acestei faze implică realizarea activităţilor specifice, în acord cu
calendarul internaţional, precum: revizuirea instrumentelor de test în limbile
română şi maghiară; testarea sistemului de administrare; pregătirea datelor
şi informaţiilor necesare alcătuirii eşantionului reprezentativ în conformitate
cu reglementările metodologice impuse de studiu; adaptarea şi revizuirea
manualelor şi formularelor specifice pentru administrare; formarea
administratorilor de test; formarea monitorilor de calitate naţionali;
comunicarea şi colaborarea cu şcolile pentru pregătirea administrării.
Datele colectate sunt valoroase pentru faptul că permit raportarea la cerinţele
actuale legate de nivelul de pregătire aşteptat într-o societate globalizată,
prin realizarea de comparaţii la nivel internaţional, ceea ce atrage după sine
şi posibilitatea de a lua decizii în timp real în scopul creşterii eficienţei actului
educaţional.

