Matricea de evaluare a elevului (competente cheie, transversale si tehnice)
ECVET matrix
Level EQF: 3
Field of work

Competente

Comunicare in limba
engleza

Indicatori

Nivel A2‐B1 (Aplicare)

Scriere si
traducere
Vorbire
Ascultare si
intelegere

El/ea este capabil sa traduca
textul cu greseli (de gramatica,
vocabulary si forma) si dificultati.
El/ea poate sa se exprime
utilizand un vocabular de baza
El/ea intelege texte /informatii
simple.

Intelegere

El/ ea foloseste propozitii
generale din viata de zi cu zi

Competente
cheie

Comunicare in limba
materna

Vorbire

El/ea isi poate folosi ideile
proprii pentru a exprima
subiecte din viata de zi cu zi

Nivel B1
(Analiza)
El/ea poate traduce textul cu usoare
greseli (de gramatica, vocabular sau
forma)
El/ea poate sa se exprime utilizand
un vocabulary de nivel intermediary
El/ea intelege
informatii/text/enunturi mai
complexe
El /ea poate organiza propozitii
tehnice si poate rationaliza

El/ea poate articula rationamente

Level B2
(Evaluare si creare)
El/ea poate traduce correct
textul astfel incat sa fie
coerent cu contextul
El/ea se poate exprima
utilizand un vocabular avansat
El/ea intelege limbajul tehnic

El/ea foloseste ironia si umorul
in mod egal.
El/ea poate evalua situatii si da
opinii reflectand asupra
propriului comportament
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ICT

Utilizare ICT

Curiozitate si
interes
Dezvoltare personala,
creativitate si
leadership

Competente
transversale

Autonomie si
managementul timpului
Deprinderi
organizationale si
munca in echipa
Incredere in sine,

El/ea poate utiliza hardware si
software ICT de baza

El/ea poate alege cele mai adecvate
elemente ICT pentru sarcina si le
poate utiliza

El/ea este interest de sarcinile
propuse si de activitati

El/ea cere detalii si poate investiga
despre activitatile propuse
El/ea indeplineste sarcinile intr‐un
mod autonom cerand porfesorului
informatii despre pasii procesului de
munca

El/ea poate folosi elemnte ICT
complexe pt a duce la bun
sfarsit produsul final

El/ea dezvolta si sugereaza noi
idei pentru imbunatatirea
sarcinilor si activitatilor si
poate conduce echipa
El/ea poate dezvolta
activitatile intr‐un mod
autonom si poate initia noi
avtivitati

Initiativa

El/ea abordeaza activitatile cu
dedicare urmarind instructiunile

Rezolvarea
problemelor

El/ea poate identifica probleme
si le poate comunica profesorilor

El/ea poate analiza si rezolva
problem cu putin ajutor din partea
profesorului

Cooperare

El/ea se poate integra in grupul
de munca

El/ea poate coopera cu grupul de
lucru intr‐un mod proactiv si
constructiv

El/ea poate organiza sarcini in
concordanta cu grupul de lucru

El/ea isi poate conecta grupului
potentialul

El/ea isi poate auma
resonsabilitatea individual si

Dezvoltare
personala

El/ea isi poate arata potentialul

El/ea poate judeca si rezolva
probleme intr‐un mod
autonom si respecta orarul
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constientizare si
responsabilitate

Constientizare de gen si
oportunitati egale

Igiena si siguranta la
locul de munca

Competente
tehnice

Organizarea la locul de
munca, asigurarea
calitatii si protectia
mediului

in sarcini specifice. El/ea poate
sa isi asume responsabilitatiele
date.

poate impartasi
responsabilitatea cu grupul

El/ea poate analiza diferentele si sa
actioneze impotriva prejudiciilor

El /ea poate face diferente din
prspectiva oportunitatilor
egale pentru o integraare mai
usoara in piata de munca

El/ea poate folosi echipament
individual sau colectiv si mijloace
pentru igiena si securitate la
locul de munca

El/ea poate organiza locul de munca
in asa fel in incat sa respecte regulile
locului de munca

El/ea poate aprecia siguranta
si igiena locului de munca in
privinta respectarii regulilor

Procedura de
munca

El/ ea poate folosi procese de
munca de baza, elemente si
echipamente, si a munceasca sub
indumarea unui profesionist

El/ea poate determina toate
procesele, elementele si
echipamentul de munca

El/ea poate da instructiuni
despre procesele de munca
altora si sa foloseasca
elemente si echipamente

Siguranta
mediului

El/ea poate sa elimine surse de
poluare a mediului

El/ea poate analiza activitatile
echipei pentru protectia mediului.

El/ea poate proteja mediul in
situatiile de munca

Respect pentru
diferenta

El/ea poate respecta diferentele

Reguli de
siguranta si
igiena la locul de
munca
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