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           Un principiu extrem de important afirmă că evaluarea trebuie să fie transparentă. 

Criteriile de evaluare, baremul, raţiunile pentru care acordăm notele sau calificativele trebuie 

să fie cunoscute de elevi. Şi elevii se autoevaluează, iar dacă criteriile noastre de evaluare nu 

sunt transparente, pot apărea discordanţe între cele două demersuri evaluative . Dacă cadrul 

didactic nu facilitează cunoaşterea criteriilor de către elevi, aceştia îşi vor construi propriile 

criterii, demersul autoevaluativ fiind imposibil de eludat.                

   Notarea poate fi obiectivă? Există nota corectă? Idealul obiectivităţii în notare este 

supus unor inteferenţe cu diferiţi factori perturbatori de tipul efectului „halo”, Pygmalion, 

efectului de contrast sau de ordine,eroarea logică sau ecuaţia personală a examinatorului. 

Fiecare cadru didactic este mai sensibil la unul dintre aceşti factori perturbatori. Acestora le-

aş adăuga timpul. Există situaţii când deşi un profesor stăpâneşte foarte bine conţinutul 

ştiinţific al disciplinei pe care o posedă, precum şi metodica predării acestei discipline, 

căpătându-şi prestigiul de profesor bun, îşi pierde răbdarea la evaluare, presat de timp şi alte 

preocupări. Am auzit, deseori, la sesiunile de evaluare a diverselor forme de examen— 

concursuri, olimpiade, teze unice—manifestări verbale de genul: Să terminăm cât mai repede! 

Consider că nu întotdeauna timpul este de partea noastră sau, mai mult, de partea elevului care 

este evaluat. În mod concret, atunci când eşti presat de timp, atunci când evaluezi o lucrare 

scrisă, există riscul de a greşi – nu neapărat intenţionat – trecând foarte repede peste baremul 

de corectare şi notare sau analizându-l doar la suprafaţă. Dacă până acum profesorii evaluatori 

erau instruiţi asupra modului cum se aplica baremul, eliminându-se orice nelămurire, în 

prezent, peste acel moment al instruirii se trece foarte repede; uneori, baremele se împart chiar 

la ceva timp după ce subiectele au fost distribuite sau, mai rău, după ce s-a corectat o parte din 

lucrări. Mai dureros, la olimpiadele şcolare, studierea instrucţiunilor din barem este 

considerată o etapă  aproape inutilă în evaluare, o pierdere de timp, din moment ce aspectele 

sunt generale. În acest caz, lipsa timpului este un factor perturbator.  

 

 


