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Deontologia evaluării a fost un alt punct interesant din curs. A fost interesant că am aflat 
ce înseamnă deontologia După cum se cunoaşte, deontologia a avut iniţial semnificaţia de 
ştiinţă sau logică a moralei, termenul - introdus de J. Bertham în lucrarea “Deontologia sau 
ştiinţa moralei” (1834) - marcând distincţia dintre ontologie  ,   care se ocupă cu ceea ce este şi 
deontologie  ,   care se ocupă cu ceea ce trebuie să fie, cu ceea ce “trebuie respectat”.

Am aflat ce calităţi deosebite trebuie să aibă un profesor pentru a fi un evaluator bun: 
o foarte bună pregătire de specialitate

- abilităţi în domeniul designului procesului evaluativ
- capacitate de a identifica, măsura/aprecia  corect efortul şi performanţele în învăţare 

ale elevilor
- capacitate discriminativă
- abilităţi organizatorice şi de lucru în echipă
-  abilităţi  de  colectare  corectă  a  datelor/informaţiilor   care  să-l  ajute  să  facă  o 

evaluare adecvată a performanţelor celui evaluat
-  capacitate  de  a  analiza  cu  precauţie  şi  cu  responsabilitate  datele/informaţiile 

respective
-  capacitate  de  a-şi   elabora  strategii  proprii  de  culegere  a  datelor   relevante 

pentru  calitatea  procesului  de  evaluare  şi   care  să   ofere  răspunsuri   adecvate   la 
întrebările  ce apar pe parcursul procesului evaluativ

- abilităţi de a formula recomandări privind îmbunătăţirea, pe viitor, a  procesului 
de evaluare şi/sau a instrumentelor de evaluare  aflate în uz

- capacitatea de a adera şi de a-şi asuma orientările generale,  criteriile şi standardele 
de evaluare promovate la nivel de politică educaţională

- asumarea elementelor de deontologie profesională asociate procesului evaluativ
-  capacitatea  de  a  susţine  prin  diferite  mijloace   orientarea  oficială  în  domeniul 

evaluării  în scopul  asigurării  unei anumite  coerenţe  a actului  evaluativ  şi  a păstrării  unei 
atitudini de echidistanţă în raport cu  cei supuşi testării/evaluării

- asumarea efectelor directe şi indirecte ale  procesului evaluativ la care participă  
- capacitate de a reacţiona cu promptitudine ori de câte ori identifică o eroare sau 

atunci când constată o inadvertenţă sau o abatere de la principiile morale 
Am citit  cu  atenţie  principiile  care  sunt  menite  să  asigure  protejarea  deontologiei 

actului evaluativ.
 • implicarea în procesul de evaluare numai a persoanelor autorizate   să realizeze 

astfel de activităţi;
• selectarea  evaluatorilor  din  rândul  profesorilor  care  prezintă  cea  mai  bună 

credibilitate;
• păstrarea  confidenţialităţii   asupra  derulării   procesului  de  evaluare   până  la 

finalizarea acestuia şi până la  anunţarea oficială a rezultatelor finale
• folosirea informaţiilor interne  legate de procesul evaluativ    numai pentru atingerea 

scopurilor  agreate  în mod oficial
• tratarea cu respect  a tuturor aspectelor inedite (chiar controversate) ce pot apărea 

pe parcursul derulării procesului de evaluare
• respectarea precizărilor  normative cât şi principiilor generale de etică a evaluării 

pentru ca informaţiile cu caracter individual legate de procesul evaluativ să fie protejate;
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• formularea cât  mai  explicită  a normelor  şi a regulilor   pentru ca ele să poată fi 
respectate de către toţi evaluatorii şi pentru a se evita orice fel de ambiguitate;

• conştientizarea de către evaluatori a misiunii ce le revine, a importanţei metodelor 
pe care le folosesc, a semnificaţiei rezultatelor şi a consecinţelor procesului de evaluare 

Apoi am făcut cunoştinţă cu Codul deontologic al nostru, al profesorilor. Un fel de 
“carte de legi” pe care ar trebui să le urmăm toţi pentru a avea la şcoală doar elevi fericiţi.

CODUL DEONTOLOGIC AL PROFESIUNII DE EDUCATOR
Principii:

1. Angajamentul faţă de elevi
2. Angajamentul faţă de profesiunea didactică
3. Comportamentul etic faţă de colegii de profesie
4. Angajamentul faţă de comunitatea şcolară şi socială.

1. Angajamentul faţă de elevi   
Cadrul  didactic  se  străduieşte  în  permanenţă  să  ajute  elevii  cu  care 

lucrează  pentru a-şi  dezvolta  potenţialul  de care dispun,  pentru o completă 
integrare în viaţa şcolară şi socială. În acest sens,  el   este preocupat continuu de 
a stimula spiritul de investigaţie al elevilor,  de a încuraja achiziţia cunoaşterii, 
realizarea înţelegerii şi dezvoltarea scopurilor personale pe termen scurt şi lung.  

În  vederea  realizării  acestor  obligaţii  statutare  faţă  de  elevi,  cadrul 
didactic: 

• nu  va  împiedica  elevii  în  acţiunea  independentă  privind  realizarea 
învăţării şi recunoaşterea rezultatelor acesteia;

• nu  va  împiedica  elevii  să  formuleze  şi  să  exprime diverse  puncte  de 
vedere;

• nu va îndepărta pe elevi   de temele sau disciplinele relevante pentru 
progresul lor;

• nu va împiedica accesul elevilor către diverse programe de studii şi nu va 
face nici o discriminare între aceştia din nici un fel de motiv (rasă, religie, sex, 
vârstă, etnie, vederi politice, statut social, etc);

• va face tot posibilul pentru a nu leza în vreun fel sănătatea şi siguranţa 
elevilor;

• nu va crea situaţii stânjenitoare sau umilitoare pentru un  elev;
• nu se va folosi de poziţia şi statutul  profesional pentru a-şi atrage vreun 

avantaj personal;
• nu va face publice informaţii  cu caracter personal despre elevi decât 

dacă acestea  servesc diverselor scopuri profesionale sau doar atunci când  acestea 
sunt solicitate de instanţele desemnate prin lege.
2. Angajamentul faţă de profesiunea didactică

Profesiunea  didactică  este  investită  de  societate  cu  încredere  şi 
responsabilitate privind  formarea şi dezvoltarea tinerei generaţii. 

Ştiind  că,  încrederea  (sau  lipsa  de  încredere)  a  membrilor  societăţii  în 
calitatea  serviciilor   educaţionale  influenţează  în  mod  direct  societatea  în 
ansamblul  ei,  educatorul  are  datoria  de  a  contribui  la  ridicarea  standardelor 
profesionale  specifice  domeniului  educaţional,  la  crearea  unui  climat  propice 
exersării  profesiei  de  profesor,  la  respectarea  valorilor  morale  agreate  de 
societate la un moment dat.  

În  vederea  realizării  acestor  obligaţii  statutare  faţă  de  profesiunea 
didactică, cadrul didactic: 
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• nu  va  face  declaraţii  false  şi  nici  nu  va  ascunde  date  referitoare  la 
competenţele  şi  calificările  sale,   în  situaţia  participării  la  concursuri  pentru 
ocuparea unor funcţii sau a unor posturi didactice; 

• nu va contribui la intrarea în domeniul educaţional  a vreunei  persoane 
despre care ştie că nu are calificările şi  calităţile necesare practicării acestei 
profesii;

• nu  va face vreo  declaraţie  falsă   privind calificările  vreunui  candidat 
pentru diverse poziţii profesionale;

• nu  va accepta   atenţii,  cadouri  sau favoruri   care ar  putea influenţa 
deciziile  sale profesionale sau acţiunile specifice pe care le desfăşoară în context 
şcolar; 

• va manifesta sinceritate în toate chestiunile legate de profesia didactică;
3. Comportamentul etic faţă de colegii de profesie

În realizarea relaţiilor etice cu ceilalţi colegi,  cadrul didactic  îi tratează 
în mod corect şi echitabil pe toţi membrii profesiei didactice. În acest sens:

• nu  va  face  publice  date  despre  colegi  dacă  acestea  nu  fac  obiectul 
diverselor  scopuri  profesionale  sau  dacă  acestea  nu  sunt  solicitate  de  către 
instituţiile autorizate prin lege în acest sens; 

• nu va face, în mod intenţionat, declaraţii false despre vreun coleg sau 
despre sistemul şcolar;

• nu va afecta libertatea de alegere şi de manifestare  a colegilor săi  şi va 
acţiona pentru a stopa intervenţia acelor forţe ce obligă educatorii  să suporte 
acţiuni şi ideologii ce încalcă integritatea profesională individuală; 

• nu va discrimina din nici un punct de vedere (rasă, religie, sex, vârstă, 
etnie, vederi politice, statut social, etc) vreun coleg.
4. Angajamentul faţă de comunitatea şcolară şi socială

În  contextul  actual  al  convieţuirii  noastre,   educatorii  şcolari  sunt 
răspunzători de modul în care unităţile şcolare de învăţământ  se conectează la 
nevoile  de dezvoltare a comunităţilor  şcolare şi sociale. 

În vederea realizării acestor obligaţii statutare, cadrul didactic: 
• are  responsabilitatea   asigurării  şi  îmbunătăţirii  oportunităţilor 

educaţionale egale  pentru toţi;
• recunoaşte  şi  acceptă  desemnarea  unor  persoane  autorizate  care   să 

interpreteze politicile educaţionale oficiale; 
• recunoaşte   şi  respectă  dreptul  şi  responsabilitatea  membrilor 

comunităţilor şcolare de a  participa la  comentarea/interpretarea, corectarea  şi 
adoptarea politicilor educaţionale; 

• evaluează, prin intermediul procedurilor profesionale potrivite, condiţiile 
de realizare a activităţilor educaţionale din interiorul instituţiei, face cunoscute 
deficienţele majore şi acţionează pentru  rezolvarea situaţiilor respective;

• îşi  asumă  responsabilităţi  politice  şi  cetăţeneşti,  dar  se  fereşte  să 
utilizeze poziţia sa  profesională pentru a promova candidaţi politici sau activităţi 
partizane;

• îşi ia măsuri de precauţie necesare pentru a face distincţie între punctele 
de vedere personale şi cele ale instituţiilor educaţionale şi/sau politice la care 
este afiliat;

• nu va distorsiona şi/sau nu va  interpreta necorespunzător - în public sau 
prin intermediari -  fapte  din domeniul educaţional; 
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• nu  va folosi   poziţia   ocupată  la  nivel  instituţional  pentru   a  obţine 
câştiguri sau avantaje personale;

• nu  va  oferi  cadouri  sau  favoruri  pentru  a  obţine  avantaje  personale 
speciale.

Când  am  privit  cu  atenţie  acest  Cod  am  văzut  unul  din  subpuncte  ca  fiind 
Angajamentul faţă de elevi şi dintre alineatele acestui angajament mi-a atras atenţia unul 
special: nu va crea (profesorul) situaţii stânjenitoare sau umilitoare pentru elev.

Păi tocmai asta face această teză unică. Am fost anul trecut în Statele Unite şi am avut 
ocazia să fiu găzduită de mai multe familii  care aveau copii  de şcoală,  de diferite vârste. 
Părinţii acestor copii mi-au povestit cum copiii lor nu au nici o temă pentru acasă, nu îşi fac 
probleme cu rezultatele de la nici un test sau cu calificativele de la vreun obiect deoarece 
acestea sunt considerate confidenţiale aşa că sunt transmise doar familie. Aşa că elevul nu 
este etichetat după rezultatele sale.         

La noi toate  rezultatele  tezelor  sunt afişate,  strigate  în gura mare prin tot  felul  de 
şedinţe. Notele sunt comentate, cântărite, măsurate de tot felul de comisii. De popularizarea 
notelor  se  ocupă  tot  felul  de  organizaţii,  media,  conducerea  şcolii,  inspectoratul  şcolar, 
părinţi, ceilalţi colegi etc. Elevul este etichetat la 14 ani.

Şi  dacă  printre  acei  elevi  există  şi  elevul...  Dănuţ?  Dănuţ  nu  are  afinităţi  pentru 
matematică. Poate nici capacitatea sa de analiză şi sinteză a lucrurilor nu este atât de mare 
încât să îi permită să reţină toate operaţiile, toate regulile de calcul, toate regulile semnelor, 
toate transformările, toate formulele de arii şi volume, toate teoremele şi multe, multe altele 
pe care ar trebui să le înţeleagă şi să le reţină în orele de matematică. Dar Dănuţ este un băiat 
cumsecade, care se poartă frumos şi corect cu colegii săi, vorbeşte frumos cu ei, se îmbracă 
curat, îi ajută când sunt de servici, se joacă cu toţi şi le acceptă glumele. Şi aceştia îi răspund 
în felul lor ajutându-l să promoveze, cu 5 nu cu mai mult. Îl ajută la teme, îi arată când este 
scos la tablă, îi explică operaţiile simple, cu cuvintele lor (nu cu sofisticatul limbaj matematic 
pe care Dănuţ nu îl reţine). Da colegii lui îl ajută cu temele ca să nu fie umilit şi certat de 
profesor din cauza temei. DA colegii îl ajută pe Dănuţ să promoveze ca să nu fie umilit şi 
certat acasă din pricina mediei la matematică. Ce educaţie ar trebui să primească Dănuţ de la 
părinţii săi, nişte oameni de altfel cumsecade, pentru a ieşi cu bine dintr-un astfel de tăvălug 
critic asupra lipsei din memoria sa a cunoştinţelor minime de la matematică. 

Poate Dănuţ va fi un şofer foarte bun, poate va fi un foarte bun mecanic, un zidar, un 
constructor,  un tâmplar  sau va practica bine şi  conştiincios  orice altă  profesie  în care  nu 
trebuie să aplice cunoştinţele de la matematică. Cu siguranţă el va fi, conform obiceiului său 
din copilărie, bun cu colegii săi, un bun tată de familie – poate şi un soţ iubitor. Şi atunci cum 
se justifică umilinţa sa de la 14 ani când a susţinut această mult mediatizată teză unică la care 
nu a obţinut nota 5?

Da,  e  foarte  frumos  şi  util  cursul  de  evaluare  pe  care  tocmai  l-am încheiat.  Voi 
participa,  ca  şi  până  acum,  la  toate  comisiile  de  corectare  de  la  concursurile  şcolare  de 
matematică, de la olimpiade şi, probabil, de la tezele cu subiect unic. La acestea din urmă voi 
corecta zeci de lucrări scrise de cei care sunt asemenea lui Dănuţ. 

Ce pot să îmi doresc? 
Să le dea Dumnezeu sănătate şi putere celor care pot “mişca lucrurile” ca să îşi aducă 

aminte  că  şi  sufletul  unui  copil  ca  Dănuţ  contează  şi  să  se  decidă  să  organizeze  astfel 
examenele finale încât şi astfel de copii să aibă acces la diverse programe de studii, fără 
discriminare, pe măsura capacităţilor lor. 

Goethe spunea «Lumea nu e a celor care pot ci e a celor care vor» . 
Prof. Păduraru Adriana
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