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PLATFORMA DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE PENTRU IPT “Alege-ți
drumul”

https://www.alegetidrumul.ro/

PUBLICAȚII: Compendii de bune practici, Brosuri privind asigurarea calității, 
crriculum în IPT, programe de formare continuă, Cercetare privind calitatea 
furnizorilor de IPT, Studiu de fezabilitate, Rapoarte

RUTE DE ȘCOLARIZARE / CALIFICĂRI PROFESIONALE: descriere, 
unități de rezultate ale învățării, acces, certificare, documente utile

PLAN ȘCOLARIZARE: informații cu privire la planul de școlarizare 
pentru anul în curs

NOUTĂȚI PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ

UNITĂȚI ȘCOLARE IPT
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https://www.alegetidrumul.ro/


REPERE METODOLOGICE

(Ministerul Educației)

REPERE METODOLOGICE pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul școlar          

2021-2022

https://www.edu.ro/repere_metodologice_aplicare_curriculum_clasa_IX_an_scolar_2021_2022

 Învățământ profesional și tehnic

REPRE METODOLOGICE pentru aplicarea curriculumului la clasa a X-a în anul școlar 2022-2023

https://www.edu.ro/repere_metodologice_aplicare_curriculum_clasa_IX_an_scolar_2022_2023

 Învățământ profesional și tehnic

https://www.edu.ro/repere_metodologice_aplicare_curriculum_clasa_IX_an_scolar_2021_2022
https://www.edu.ro/repere_metodologice_aplicare_curriculum_clasa_IX_an_scolar_2022_2023


GRUPUL NAȚIONAL DE ASIGURARE A CALITĂȚII - GNAC

https://montivagant.gnac.ro/

 Informații cu privire la Rețeaua Europeană pentru Asigurarea Calității Formării Profesionale – EQAVET 

(https://gnac.montivagant.ro/despre-gnac-eqavet/eqavet/despre-noi-misiunea/ )

(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1536&langId=enLibraries/EQARF_Indicators/EQAVET_-

_community_of_practice.sflb.ashx)

 Proiectele EQAVET-NRP-RO:

 10 Rețele parteneriale ale unităților de învățământ IPT

 Raport de analiza a chestionarelor de feedback ale elevilor din unitățile școlare IPT din rețelele 

parteneriale cu privire la furnizarea și evaluarea rezultatelor invățării (2020, 2021)

https://gnac.montivagant.ro/activitati-curente/proiecte-nationale-in-derulare/asigurarea-calitatii-in-educatia-

si-formarea-profesionala-la-nivel-european-si-la-nivelul-punctelor-nationale-de-referinta-eqavet-nrp-ro-2019-

2021/

 Metodologia de evaluare colegială în rețelele parteneriale

 Activități de evaluare colegială în rețelele parteneriale și Rapoarte de evaluare colegială (2022-2023)

https://gnac.montivagant.ro/activitati-curente/proiecte-nationale-in-derulare/european-quality-assurance-in-

vocational-education-and-training-national-reference-point-ro-2021-eqavet-nrp-ro-2021/

https://montivagant.gnac.ro/
https://gnac.montivagant.ro/despre-gnac-eqavet/eqavet/despre-noi-misiunea/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1536&langId=enLibraries/EQARF_Indicators/EQAVET_-_community_of_practice.sflb.ashx
https://gnac.montivagant.ro/activitati-curente/proiecte-nationale-in-derulare/asigurarea-calitatii-in-educatia-si-formarea-profesionala-la-nivel-european-si-la-nivelul-punctelor-nationale-de-referinta-eqavet-nrp-ro-2019-2021/
https://gnac.montivagant.ro/activitati-curente/proiecte-nationale-in-derulare/european-quality-assurance-in-vocational-education-and-training-national-reference-point-ro-2021-eqavet-nrp-ro-2021/


PLATFORMA ELECTRONICĂ DE COMUNICARE ÎN

REȚELELE PARTENERIALE

http://retele.montivagant

.ro

Aplicația combină

funcționalitățile unui

instrument de rețea socială

privată

http://retele.montivagant.ro/
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PLATFORMA ELECTRONICĂ PENTRU COMUNICAREA IN 

RETELELE PARTENERIALE

(http://retele.montivagant.ro )

Pentru inscrierea unei școli 

IPT în rețea vă adresați 
CNDIPT

registratura.cndipt@gmail.co

http://retele.montivagant.ro/
mailto:Registratura.cndipt@gmail.com


PLATFORMA DE COLECTARE A FEED-BACK-ului

Administrator: CNDIPT

https://chestionare.gnac.ro/auth/login

 Unitatea Școlară / 
Inspectoratul Școlar își poate 
crea cont pe platformă și 
poate vizualiza și utiliza 
rapoartele chestionarelor de 
feed-back la nivel 
local/regional/național în 
funcție de calitatea de 
utilizator acordată de 
administrator

https://chestionare.gnac.ro/auth/login


SELFIE

SELFIE – modul WBL este un instrument gratuit de autoreflecție, la nivel 

european, pentru a sprijini școlile IPT și companiile partenere pentru 

instruirea practică a elevilor în utilizarea tehnologiilor digitale  

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_ro

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_ro

