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• Principalele concluzii

• Recomandări

• Date suplimentare



România în TIMSS, pe scurt
• România s-a plasat și continuă să se plaseze atât la matematică, cât și

la științe, sub media internațională de 500 de puncte.

• Această poziție absolută față de mijlocul scalei de măsurare (sub
medie) rămâne practic neschimbată de când România participă la
aceste studii.

• La matematică și științe, scorurile obținute de elevii români de clasa a
VII-a la testele TIMSS nu s-au modificat semnificativ în ultimii
douăzeci de ani (matematică: 479 puncte în 2019, 474 puncte în 1995;
științe: 470 puncte în 2019, 471 puncte în anul 1995).

• La matematică, există totuși o recuperare de 21 de puncte față de
minimul istoric înregistrat în anul 2011 (458 puncte) atins după
începutul scăderii observat în anul 2007.

• La științe nu se observă o astfel de recuperare, iar rezultatele nu indică
nicio schimbare de la începutul măsurărilor IEA.



România în TIMSS, pe scurt
• Distribuția performanței rămâne o problemă majoră pentru sistemul

educațional românesc. Aproape un sfert dintre elevii noștri nu ating
criteriile minime de performanță, atât la matematică, cât și la științe.

• Matematică: Se constată analfabetism numeric la 22% din populația
școlară de clasa a VIII-a, iar un alt procent de 48% din acești elevi este sub
nivelul mediu-funcțional de performanță, cu mențiunea că analfabetismul
numeric este disproporționat de mare: jumătate din țările participante nu
ating 13%.

• Științe: Același procent de 22% reprezintă și cota de analfabetism științific
din populația școlară de clasa a VIII-a, cel mai mare procent dintre țările
europene evaluate. Un alt procent de 51% din acești elevi este sub nivelul
mediu-funcțional de performanță.

• Liderii pe ambele categorii rămân aceiași atât la matematică (țările
asiatice cu Singapore, Hong Kong, Coreea de Sud formând o grupa
proprie), cât și la științe (prin Singapore, Taipei, Japonia).
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Dincolo de 
rezultatele directe



Context
• Formarea continuă a cadrelor didactice: doar 1/3 au absolvit un curs în

ultimii 2 ani, nevoi puternice pentru TIC aplicat în predare / învățare (+51%
dintre profesorii de matematică)

• Starea socială / sărăcia: aproape jumătate din elevi ajung flămânzi la școală;
aceștia au scoruri net inferioare celorlalți

• Percepția și abordarea „deficitelor istorice” ale elevilor: performanțe mai
bune au profesorii care nu consideră asta o problemă semnificativă

• Încrederea în sine a elevilor: variabilă importantă, dar cu procente
dezavantajoase pentru România.

• Accesul la laboratoare și tehnică de calcul: folosirea frecventă a
calculatorului în predare / învățare arată diferențe de scor mari pentru
România comparativ cu nivelul internațional.

• Distribuția performanței (low / high): inechități masive



Context

• Siguranța în școală: România se află foarte sus în clasament (locurile 1 științe,
4 mate) în ceea ce privește percepția profesorilor cu privire la siguranța
școlilor unde predau.

• Disciplina în școală: nu este o chestiune de alertă imediată - 92% din copii nu
au deloc probleme comportamentale sau au doar probleme comportamentale
minore, iar lecțiile se desfășoară normal; mai mult, 80% din elevii noștri sunt
în școli descrise de directorii lor ca fiind sigure.

• Bullying: elevii raportează un nivel ușor crescut (dar fără motiv de îngrijorare
imediată) de bullying (violență psihologică sau fizică).

• Wellbeing în școală: România se află pe locul 4 în ceea ce privește declarația
elevilor că se simt bine și vin cu plăcere la școală, 54% dintre ei situându-se în
categoria cu cele mai pozitive emoții față de școală, față de media studiului de
37%.



TIMSS 2019 România:
Date suplimentare



• TIMSS înseamnă „Tendințe în domeniul Studiilor Matematice și
Științifice Internaționale” (Trends in International Mathematics
and Science Study).

• Programul este desfășurat de către Asociația Internațională pentru
Evaluarea Performanțelor în Educație (International Association
for the Evaluation of Educational Achievement, IEA), o asociație
internațională independentă a instituțiilor naționale de cercetare și a
agențiilor guvernamentale care efectuează studii comparative
internaționale privind performanța în educație încă din 1959.

• TIMSS 2019 este implementat și coordonat în România de
Laboratorul de Testare Educațională - Centrul de Învățare -
Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul
Universității din București, care reprezintă România ca membru în
IEA din 2017. Reprezentantul României în Consiliul IEA este
Prof. univ. dr. Lucian Ciolan.



• Coordonatorul național al proiectului este Prof. univ. dr. Dragoș
Iliescu, specialist în testare educațională și evaluare psihologică.
Coordonatorul adjunct al proiectului și responsabilul cu
implementarea studiului TIMSS este Lect. univ. dr. Vlad Burtăverde.

• România a participat la acest proiect important printr-un eșantion
randomizat de 199 de școli, din care au răspuns la testele și
chestionarele TIMSS un total de 4485 elevi, 196 directori, 214
profesori de matematică și 609 profesori de științe.

• Implementarea TIMSS 2019 în România este finanțată de către
Ministerul Educației și Cercetării, prin Unitatea de Management
al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

• Fondurile provin din bugetul proiectului privind învățământul
secundar din România (ROSE). Bugetul alocat pentru TIMSS 2019 este
de 2,247,345 RON, din care mai mult de jumătate este pentru taxa de
participare la studiu.



Vă mulțumim!

Contact:
Prof. univ. dr. Lucian Ciolan: lucian.ciolan@unibuc.ro
Prof. univ. dr. Dragoș Iliescu: dragos.iliescu@fpse.unibuc.ro


