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2016 - Aprobarea în anul 2016 a unor noi Standarde de pregătire
profesională (SPP) pentru calificări profesionale de nivel 3 şi 4 al 
Cadrului naţional al calificărilor şi a unui nou curriculum

EVRICA – Evaluarea unitară a rezultatelor învăţării în vedere
a îmbunătăţirii calităţii învăţării la locul de muncă

2014 – Elaborarea şi publicarea primei baze naţionale de itemi 
pentru ÎPT

2021 – O bază naţională de itemi pentru ÎPT revizuită, publicată 
pe site-ul www.alegetidrumul.ro

proiecte naționale în domeniul ÎPT
Candidaţi eligibili
Instituții/Autorități publice cu responsabilități în domeniul ÎP
T la nivel național, regional sau județean. Unitățile de învăță
mânt din ÎPT nu sunt în această categorie.

Proiecte naționale în domeniul ÎPT

 Instituții/Autorități publice cu responsabilități în domeniul ÎPT la nivel național, regional
sau județean

 Proiectele răspund nevoii de îmbunătățire a corelării rezultatelor învățării
dobândite de absolvenţii din ÎPT cu cerinţele pieţei muncii

 În cadrul proiectului se planifică, organizează și derulează 1-2 evenimente
- sesiuni de informare/formare pentru persoane cu responsabilități în

domeniul ÎPT la nivel național, regional, județean, local, profesori din ÎPT 
tutori de practică ai agenților economici; 

- ateliere de lucru pentru: elaborarea, testarea și utilizarea unor documente și
instrumente mai bune pentru îmbunătățirea învățării bazată pe muncă a elevilor; 

- elaborarea de metodologii și instrumente necesare validării și recunoașterii  
cunoștințelor, aptitudinilor și atitudinilor dobândite de elevii din ÎPT; 

- activități dedicate unei mai bune pregătiri a profesioniștilor din domeniul ÎPT pentru
punerea în practică a principiilor echității, diversității și includerii în comportamentul
lor față de elevi. 

Durata unui eveniment este de minimum 2 și maximum 3 zile

http://www.alegetidrumul.ro/


ANALIZĂ SWOT

Existenţa unor Standarde de evaluare
Existenţa unui registrului de evaluatori de competenţe care conţine profesorii resursă
formaţi în domeniul evaluării

Existenţa unei baze de date cu itemi inoperabilă; insuficienta implicare şi feedback din 
partea operatorilor economici/tutori de practică privind relevanţa evaluării curente
pentru piaţa muncii; slaba digitalizare a IPT; lipsa unor referinţe obiective/date valide
din unităţile de învăţământ privind evaluarea curentă.

Existenţa unor programe europene, a granturilor SEE prin care se pot finanţa intervenţii
care vizează îmbunătățirea calității învățării; existenţa unor politici publice naţionale
care promovează digitalizarea şi învăţarea la locul de muncă;

Lipsa de relevanţă a evaluărilor rezultatelor învăţării pentru piaţa muncii; criza
pandemică COVID 19



Consolidarea parteneriatului dintre
educaţie şi partenerii sociali în domeniul
evaluării rezultatelor învăţării

02

03

04Obiectivul general al proiectului: 
Susținerea procesului de evaluare
a rezultatelor învățării, în mod 
unitar şi relevant pentru piaţa 
muncii

O1

O3

Actualizarea bazei de date cu itemi pentru
evaluarea rezultatelor invăţării conform 
Standardelor de pregătire profesională şi
curriculumului în vigoare

O2
Îmbunătățirea competenţelor cadrelor
didactice din ÎPT, inclusiv din învăţământul
special în domeniul evaluării prin însușirea
și exersarea practicilor testării itemilor



ActivităţiRezultate aşteptate

Add Contents Title

Și totuși...

Add Contents Title

Add Contents Title

1 bază de date cu minim 2000 
de itemi, revizuită, disponibilă
la nivel naţional, publicată pe 
site-ul www.alegeţidrumul.ro

34 cadre didactice cu competenţe
profesionale în domeniul evaluării
şi al testării itemilor îmbunătăţite

6 reprezentanţi ai partenerilor social
i cu competenţe îmbunătăţite în dom
eniul evaluării

1 Raport de analiză realizat ca 
urmare a testării itemilor

Activităţi de planificare şi organi
zarea a 2 evenimente care 
să susţină revizuirea baze de 
date cu itemi şi testarea itemilor

Activităţi de diseminare şi
exploatare a rezultatelor
obţinute, elaborarea unor 
materialelor vizând evaluarea 
rezultatelor învăţării şi de 
Promovare a ÎPT

http://www.alege%C5%A3idrumul.ro/
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- 34 de cadre didactice, din care 6 cadre didactice din invăţământul
profesional şi tehnic special

- 6 reprezentanţi ai partenerilor sociali din domeniile de pregătire
profesională pentru care se realizează baza de date cu itemi de evaluare

Atelier de formare a participanților
în vederea selectării, verificării și
testării itemilor

Durata: 2 zile

Atelier de lucru cu tema: Analiza t
estării itemilor selectați în baza
de date

Durata: 2 zile



02

03 06

Rezultatele învăţării aşteptate pentru
cadrele didactice sunt:

a. Cunoştinţe referitoare la procesul de  
testare a itemilor

b. Abilităţi referitoare la selectarea
itemilor conform noilor documente
curriculare în vigoare, aplicarea
procedurii de testare a itemilor, 
colectarea, interpretarea şi raportarea
datelor, elaborarea concluziilor

c. Atitudini de cooperare cu 
reprezentanţii partenerilor sociali şi ai
CNDIPT

Rezultatele aşteptate ale învăţării obţinute
de reprezentanţii partenerilor sociali sunt:

a. Cunoştinţe referitoare la tipurile de itemi
care vor alcătui baza de date cu itemi şi
la contextul aplicării acestora în
învăţarea la locul de muncă; cunoştinţe
referitoare la procesul de testare a
itemilor

b. Abilităţi referitoare la selectarea
adecvată a itemilor, aplicarea şi notarea
acestora; abilităţi referitoare la aprecierea
relevanţei acestora în contextul evaluării la
locul de muncă

c. Atitudini de cooperare cu cadrele
didactice şi cu reprezentanţii CNDIPT

IMPACT PRECONIZAT
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www.alegetidrumul.ro
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