EVON
Sistemul național de EValuare ONline

IMPACT asupra elevilor
Modificările propuse în metodologiile de examene nu
aduc schimbări în ceea ce privește derularea efectivă a
examenelor și a procesului de pregătire a elevilor.
Succesul la examen depinde, în continuare, de buna lor
pregătire și de încrederea că rezultatele vor fi pe măsura
determinării și responsabilității cu care vor aborda acest
eveniment important din viața lor.

REZULTATE AŞTEPTATE
 Un mecanism de evaluare online pentru lucrările scrise din cadrul
examenelor/concursurilor elevilor, cadrelor didactice şi candidaţilor la cariera
didactică
 Evaluări obiective prin repartizarea aleatorie a lucrărilor spre profesorii
evaluatori abilitați
 Evaluări riguroase prin înregistrarea punctajelor în borderouri, sumarizarea
automată, înregistrarea şi încărcarea direct în aplicația informatică dedicată
 Bază de date ce va permite analize de sistem, analize la nivelul judeţului,
respectiv la nivelul unității școlare
 Optimizarea calendarelor examenelor şi concursurilor naționale de evaluare

IMPACT asupra sistemului educațional
 Creșterea gradului de încredere în procesele de evaluare din cadrul
examenelor/concursurilor naționale pentru elevi, cadre didactice şi candidaţi
la cariera didactică
 Securizarea şi siguranța sistemelor de evaluare națională
 Diminuarea erorilor identificate în derularea examenelor/concursurilor
naționale
 Reducerea costurilor alocate procesului de evaluare din cadrul
examenelor/concursurilor naționale
 Gestionarea eficientă a resursei umane implicată în evaluare
 Creșterea importanței rezultatelor simulărilor examenelor naţionale
 Feed-back eficient la nivelul sistemului/ judeţului/ unităţii şcolare

IMPACT asupra profesorilor evaluatori
 Asigurarea unui cont securizat în sistemul online, prin intermediul căruia va avea
acces numai la lucrările care îi sunt repartizate
 Acces la asistență din partea unei echipe tehnice care se află în fiecare județ (help
desk) în centrul de evaluare
 Posibilitatea alegerii locației pentru evaluare, în centrul de evaluare sau în altă
locație având acces securizat la sistemul online
 Facilitarea calculării automate a punctajului acordat, eliminând erorile de calcul,
prin intermediul baremului electronic atașat lucrării
 Generarea automată a borderoului final de notare, printarea și semnarea acestuia
având loc în centrul de evaluare
 Recunoașterea profesionalismului cadrelor didactice evaluatoare
Interfața utilizatorului - profesorului evaluator – va fi prietenoasă și accesibilă,
evaluarea lucrării pe calculator nu necesită competențe digitale superioare.

VULNERABILITĂŢI / RISCURI
 Abilitarea într-un timp optim a unui număr suficient de cadre didactice
evaluatoare pentru a opera într-un astfel de sistem online de evaluare
 Finalizarea procesului de achiziţie a echipamentelor necesare implementării
sistemului online de evaluare
 Rezistenţa la o astfel de schimbare din partea tuturor actorilor implicaţi

Cum funcţionează?

Centrul de
examen

 Candidaţii primesc tipizatele format A4, coli cu etichete cu coduri de bare şi 2 pixuri, într-un plic
 Fiecare lucrare se predă în plicul primit iniţial, la finalul redactării, asistentului de sală
 Plicurile sigilate şi borderourile de sală se predau comisiei centrului de examen

Acţiuni în centrul de examen, în comisia judeţeană

 Deschiderea plicurilor sigilate
 Scanarea lucrărilor și anonimizarea acestora în sistemul informatic de evaluare
 Toate activitățile se derulează în centrele de examen, în săli monitorizate audio video

Repartizarea lucrărilor pentru evaluare

Lucrările din sistemul informatic sunt repartizate aleator profesorilor evaluatori din alte judeţe
decât județul de proveniență a lucrării
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 Profesorii evaluatori primesc lucrările repartizate în vederea evaluării
 În centrul de evaluare există personal suport/de sprijin pentru profesorii evaluatori care solicită acest lucru
 Lucrările pot fi evaluate şi în centrele de evaluare, în laboratoarele de informatică, la opțiunea profesorilor
evaluatori

REFORMA
 Eficientizarea procesului de evaluare din cadrul examenelor/concursurilor
naţionale pentru elevi, cadre didactice şi candidaţi la cariera didactică
 Creşterea calităţii procesului de evaluare sumativă
 Reducerea fenomenului de corupţie
 Eficientizarea cheltuielilor publice în derularea examenelor/concursurilor
naţionale de evaluare, destinate elevilor, cadrelor didactice şi candidaţilor la
cariera didactică

