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1. Introducere 
 

Elevii sunt evaluaţi pentru obţinerea competenţelor 
profesionale de către evaluatori, prin instrumente de evaluare corelate 
cu probele de evaluare prevăzute în Standardele de pregătire 
profesională. Astfel, atât competenţele cheie cât şi competenţele 
tehnice generale şi specializate dobândite de elevi, se evaluează prin 
probe de evaluare. 

Probele de evaluare reprezintă, în sine, orice instrument 
proiectat, administrat şi corectat de către profesor [1].  

În Standardele de pregătire profesională se precizează cum se 
face evaluarea competenței prin intermediul criteriilor de performanță şi 
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prin condițiile de aplicabilitate ale acestora. Evaluarea competenței 
trebuie corelată cu felul probelor de evaluare menţionate în standarde. 
         În metodologia de aplicare a curriculumului se relevă că „nivelul 
de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă 
sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă asociate unei 
competenţe”. 
          În curriculumul modulului/disciplinei tehnice sunt specificate 
unităţile de competențe cheie integrate cu unităţile de competențe 
tehnice generale/competențe tehnice specializate. 
 

2. Aspectele critice 
 

Unitatea de competenţă tehnică este  evaluată prin intermediul 
unităţii de competenţă cheie dacă se ţine cont de criteriile de 
performanţă şi de condiţiile de aplicabilitate specificate în standardele 
de pregătire profesională. 

 Modul în care unitatea de competenţă cheie se 
asociază/integrează cu unitatea de competenţă tehnică reprezintă 
aspectele critice ale modulului sau unităţii de învăţare [2]. 

Aspectele critice arată nivelul calitativ al competenței care se 
evaluează. Ele se referă la conținuturile și deprinderile necesare pentru 
ca elevul să realizeze criteriile de performanță și să obțină rezultatele 
descrise de competență. 

Aspectele critice sunt formulate în funcție de criteriile de 
realizare din standard și sunt în concordanță  cu criteriile de evaluare 
din setul de probe de evaluare.  
 Am realizat aspectele critice pentru calificarea profesională 
“Confecţioner produse textile”, modulul “Tehnologii generale din textile 
pielărie”, clasa a X-a, unitatea de învăţare „Procesul de producţie în 
confecţii” [3]. Conţinuturile din unitatea de învăţare sunt cele de mai jos: 
 

1. Îmbrăcămintea; 
2. Procesul de producţie în confecţii; 
3. Operaţii din procesul de producţie din confecţii; 
4. Proces tehnologic de confecţionare. 

 
Lista unităţilor de competenţe este cea din tabelul următor: 
 

  UCTG: 44.12. PRELUCRAREA MATERIILOR PRIME 
 44.12.4 Descrie procesul tehnologic de transformare a ţesăturilor 

şi tricoturilor în produse finite 
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  UCC   : 44.1 COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE 
 44.1.4. Utilizează limbajul specific de specialitate 

  UCC   : 44.6. LUCRUL ÎN ECHIPĂ 
 44.6.2 Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă 
  
unde: 
 

o UCTG este unitate de competenţă tehnică generală; 
o UCC este unitate de competenţă cheie. 

 
Observăm că sunt două unităţi de competenţe cheie: 

„Comunicare şi numeraţie” şi  „Lucrul în echipă”, agregate cu o unitate 
de competenţă tehnică generală „Prelucrarea materiilor prime” [3]. 

Aspecte critice pentru competenţele de mai sus sunt: 
 
1. precizează informaţii despre procesul tehnologic de 

transformare a ţesăturilor şi tricoturilor în produse finite; 
2. enumeră operaţiile procesului tehnologic de confecţionare 

utilizând  limbajul specific de specialitate;   
3. compară  procesul tehnologic de confecţionare a unor produse 

din ţesături  cu cel al unor produse din tricot; 
4. stabileşte procesul tehnologic de confecţionare a unui produs 

de îmbrăcăminte cu asumarea rolurilor care îi revin în echipa 
care va confecţiona produsul. 

3. Matricea de specificaţii 
 

În didactica evaluării, la elaborarea unui test/probă de evaluare 
se parcurg etapele: 

 
 Stabilirea scopului şi tipului probei; 
 Competenţele vizate de evaluare; 
 Conţinuturile de verificat; 
 Elaborarea matricei de specificaţii; 
 Editarea probei în concordanţă cu competenţele de evaluare 

vizate; 
 Elaborarea baremului de corectare şi notare [3]. 

 
După ce am stabilit tipul testului de evaluare, trebuie să 

stabilim legătura dintre conţinuturi, competenţe şi evaluare, printr-un 
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anumit procedeu. Procedeul prin care testul corespunde aspectelor 
critice ale competenţelor este matricea de specificaţii.    

Matricea de specificaţii se construieşte sub forma unui tabel 
prin care se  stabilesc  numărul şi tipul itemilor în testul de evaluare.  În 
rândurile tabelului sunt trecute conţinuturile de evaluat şi în coloane 
nivelurile cognitive corespunzătoare competenţelor de evaluat, precum: 
a-şi aminti, a înțelege, a aplica, a analiza, a evalua şi a crea. Profesorul 
selectează procesele (nivelurile) cognitive care vor constitui matricea 
după cum consideră că vor fi utilizate în test. Profesorul stabileşte 
procentele prin care va fi evaluat fiecare conţinut corelat cu nivelurile 
cognitive ale competenţelor din matrice. Pe ultima linie a matricei sunt 
ponderile (în procente) pentru nivelurile cognitive şi pe ultima coloană  
ponderile (în procente) pentru conţinuturi. 

Procentele trecute în celulele matricei sunt utilizate pentru 
calcularea numărului de itemi. Profesorul este cel care decide numărul 
total de itemi din test, apoi calculează numărul de itemi ce revine 
fiecărui conţinut/niveluri cognitive din celulele  matricei. Pentru un test 
cu 12 itemi, numărul de itemi din celulele  matricei se calculează astfel: 
numărul de itemi/celulă = ponderea  (în procente) x număr total de itemi 
din test. De exemplu: 0.08 x 12 itemi = 0,96 itemi.  

Am conceput matricea de specificaţii pentru modulul 
“Tehnologii generale din textile pielărie”, clasa a X-a, pentru un test cu 
12 itemi, prezentată în continuare.  
 
Matricea de specificaţii (1) 
 

Niveluri cognitive 
 

Conţinuturi 

a-şi 
aminti 

% 

a înţelege 
% 

a aplica 
% 

Pondere 
% 

Finisarea produselor 
textile 
 

8 15 2,5 25,5 

Procesul tehnologic 
de confecţionare 

8 15 8 31 

Procese tehnologice 
de obţinere a pielii 
finite 

15 8 2,5 25,5 

Procese tehnologice 
de confecţionare a 
produselor din piele şi 
înlocuitori 

7,5 7,5 3 18 

Pondere % 38,5 45,5 16 100 
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Matricea de specificaţii (2) 
 

Niveluri cognitive 
 

Conţinuturi 

a-şi aminti 
Itemi 

a înţelege 
itemi 

a aplica 
itemi 

Total 
itemi 

Finisarea produselor 
textile 

0,96  
(1 item) 

1,80  
(2 itemi) 

0,30 3 

Procesul tehnologic de 
confecţionare 

0,96  
(1 item) 

1,80  
(2 itemi) 

0,96  
(1 item) 

4 

Procese tehnologice de 
obţinere a pieilor finite 

1,80  
(2 itemi) 

0,96  
(1 item) 

0,30 3 

Procese tehnologice de 
confecţionare a 
produselor din piele şi 
înlocuitori 

0,90  
(1 item) 

0,90  
(1 item) 

0,36 2 

Total itemi 5 6 1 12 
 

Testul conceput de profesor trebuie să conţină numărul de 
itemi calculaţi în matricea de specificaţii pentru fiecare conţinut şi să 
corespundă nivelurilor cognitive: a-şi aminti, a înţelege, a aplica.  

Itemii utilizaţi vor fi sub diferite forme: închişi, deschişi etc. [4]. 
 

Etapele de mai jos sunt parcurse în scopul obţinerii 
instrumentului de evaluare: 
 

o Alegerea tipului de instrument de evaluare; 
o Realizarea  matricei de specificaţii; 
o Stabilirea scopului evaluării; 
o Conceperea itemilor corespunzător scopului evaluării; 
o Schema de notare, pretestarea şi revizuirea itemilor; 
o Experimentarea itemilor; 
o Analiza rezultatelor; 
o Gruparea itemilor în teste de evaluare. 

 
Procesul de învăţare ulterioară a elevilor este stimulat prin 

intermediul rezultatului procesului de evaluare, acesta fiind valorificat în 
totalitatea valenţelor sale prin feed-back-ul furnizat de actul de 
evaluare.  

Evaluarea iniţiază mecanismul de autocontrol atât în ceea ce 
priveşte înlănţuirea didactico-sistemică a secvenţelor de antrenare/ 
învăţare, cât şi în aspectele predictiv-anticipative a formării conceptelor 
şi abilităţilor. 
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4. Concluzii 
 

■ Evaluarea este o activitate de colectare, organizare şi 
interpretare a dovezilor obţinute prin intermediul instrumentelor de 
evaluare, cu scopul emiterii unei judecăţi de valoare asupra rezultatelor 
măsurării şi adoptarea unei decizii educaţionale fundamentate pe 
concluziile desprinse din interpretarea şi aprecierea rezultatelor. 

■ Calitatea evaluării competenţelor tehnice şi a competenţelor 
cheie depinde de modul de formulare a aspectelor critice în scopul 
obţinerii de către elevi a criteriilor de performanță dovedite prin 
rezultatele obţinute la probe de evaluare.  

■ Prin matricea de specificaţii se  corelează aspectele critice 
ale competenţelor cu itemii din testul de evaluare. 
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