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ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PETRE GHELMEZ”, SECTORUL 2, BUCUREȘTI 

 
                                                                                                                                AVIZAT     

Avizat C.P. din data  25.09.2018                                     Inspector școlar pentru managementul   
Aprobat C.A. din data de 26.09.2018                                       instituțional pentru sectorul 2                                      

                                                       

 
 

PLAN MANAGERIAL PRIVIND DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ 

AN ȘCOLAR 2018-2019 ( SEM. I și II) 

 

1. INTRODUCERE 

1.1 Argument de necesitate 

 Schimbările produse în societate şi prognoza accelerării schimbărilor în etapele ce vor 

urma, impun ca necesară adaptarea sistemelor educative la noile realităţi economice, sociale, culturale 

şi ştiinţifice, dar şi formarea în cadrul acestor sisteme a capacităţii de reglare continuă şi de 

autoperpetuare a adaptabilităţii. Din această perspectivă, principiile educaţiei permanente devin linii 

orientative pentru acţiunea educativă în general. Formarea  este o formă de abilitare care să permită 

celui format să activeze într-o manieră flexibilă în domeniul pentru care este format. Această 

perspectivă defineşte într-o manieră diferită şi cadrul de pregătire profesională a cadrelor didactice, 

domeniul în care termenul de formare subliniază necesitatea unei structurări profesionale capabilă de 

autoreglare cu atât mai mult cu cât cadrele didactice reprezintă categoria formatorilor consideraţi ca 

agenţi ai schimbării. 

1.2 Viziunea şi misiunea 

 Perfecţionarea cadrelor didactice la nivelul unităţii de învăţământ trebuie să 

îndeplinească funcţia de reglare-autoreglare a activităţii didactice şi extra didactice, de dezvoltare 

profesională profesionalizată, de inovare a practicii şcolare într-un anumit spaţiu de instruire şi situaţii 

educative, de stimulare a creativităţii cadrelor didactice şi a elevilor, de investigare a activităţii şcolare. 

1.3 Cadrul legislativ de perfecţionare a cadrelor didactice :  

 Legea Educaţiei Naţionale (Legea 1/2011)  

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

(OMECTS. nr 5561/2011) 

 Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă a personalului din    învăţământul 

preuniversitar  

 Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale  care ocupă 

funcţii de educatoare, institutori, maistru-instructor, antrenor   (OMECTS. nr 5484/2011) 

 Metodologia  privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor 

profesionale transferabile  (OMECTS. nr 5562/2011) 
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 Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a 

programelor de formare oferite de aceştia   (OMECTS. nr 5564/2011) 

 Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, 

nonformal sau informal de către cadrele didactice (OMECTS nr. 5484/2011) 

1.4. Informaţii despre unitatea de învăţământ 

1.4.1. Date statistice privind  participarea la activităţi de formare continuă / perfecţionare 

în anul şcolar 2018-2019: 

1.4.2. Date despre unitatea de învățământ 

 

Tipul unităţii de învăţământ Școală gimnazială 

Numărul cadrelor didactice Total: 52 

Numărul cadrelor didactice 

calificate 

Titulari: 36          Suplinitori: 14       Pensionari: 2 

Debutanți: 9        Def.: 15         Grad II: 5 

Grad I: 22            Doctorat: 1 

Numărul elevilor înmatriculaţi 

Total preșcolar: 91 

Total primar: 435 

Total gimnazial: 271 

Număr clase 

Total preșcolar: 4 

Total primar: 17 

Total gimnazial: 11 

 

 

2. PLAN STRATEGIC 

 

2.1. OBIECTIVE GENERALE 

1. Stimularea cuprinderii într-o formă de şcolarizare şi îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie a 

tuturor elevilor prin promovarea culturii calităţii la nivel de sistem şi proces. 

2. Prevenirea şi corectarea abandonului şcolar şi îmbunătăţirea ratei succesului pentru toţi elevii 

din școală în scopul finalizării învăţământului gimnazial şi integrării cu succes în viaţa școlară și 

socială viitoare. 

3. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane prin utilizarea optimă a potenţialului uman. 

4. Orientarea şi desfăşurarea activităţii de formare continuă şi de perfecţionare spre creşterea 

calităţii prestaţiei personalului didactic, sub aspect ştiinţific şi psiho-pedagogic. 

5. Optimizarea relaţiei şcoală – comunitate şi a parteneriatului internaţional. 

6. Dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente. 

 

ŢINTA OPŢIUNI STRATEGICE 

A. Coerenţă şi continuitate 

în formarea iniţială şi continuă  

▪ obţinerea gradelor didactice ca momente referenţiale ale 

personalizării evoluţiei în cariera didactică şi nu ca etape ale 

îndeplinirii unor criterii formale de vechime în activitate. 

▪ asigurarea continuităţii dinamicii profesionale prin 

parcurgerea unor programe de formare de formare care să 
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răspundă atât nevoilor induse de evoluţia sistemului de 

învăţământ, cât şi conştientizării individualizate a nevoilor de 

evoluţie în carieră. 

B. Valorificarea de către 

şcoală a oportunităţilor şi cadrul 

instituţionalizat de formare 

continuă 

▪ Perfecţionarea curentă: 

✓ Desfăşurarea de activităţi de dezvoltare profesională pe 

arii curriculare / catedre, pe cercuri pedagogice; 

✓ Participarea  cadrelor la cursuri/programe de formare 

realizate de diferiţi furnizori de programe educaţionale 

acreditaţi de MEN. 

✓ Valorificarea competenţelor cadrelor didactice care au 

urmat cursuri de formare prin exemple de bună practică 

profesională. 

✓ Valorificarea concluziilor şi recomandărilor făcute În 

cadrul asistenţelor şi interasistenţilor realizate la ore. 

▪ Perfecţionarea prin grade didactice:  

✓ Participarea cadrelor didactice la concursurile pentru 

obţinerea gradelor didactice, ca reflectare a progresului în 

formare/ dezvoltarea competenţelor profesionale. 

✓ Valorificarea concluziilor şi recomandărilor făcute în 

cadrul inspecţiilor speciale şi în specialitate realizate la ore. 

▪ Perfecţionarea periodică: 

✓ Participarea cadrelor didactice la programe acreditate de 

perfecţionare pentru acumularea într-o perioadă de 5 ani a 90 

de credite profesionale transferabile.  

▪ Reconversia profesională : 

✓ La propunerea şi în funcţie de nevoile şcolii. 

C. Participarea la 

programele comunitare în 

domeniul educaţiei şi formării 

profesionale; dezvoltarea unor 

parteneriate 

▪ Participarea la Programul Operaţional Sectorial pentru 

Dezvoltarea Resurselor Umane ( POSDRU) . 

▪ Participarea la Programul de Granturi pentru Dezvoltare 

Şcolară. 

▪ Dezvoltarea parteneriatelor existente şi identificarea de noi 

parteneri în educaţie. 

▪ Participarea la ERASMUS + 
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3. GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ/FORMARE PENTRU  ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

OBIECTIVE 

VIZATE 

ACTIVITĂŢI PLANIFICATE RESPONSABIL PERIOADA RESURSE 

MATERIALE 

INDICATORI DE 

REALIZARE 

LEGISLAȚIE 

ȘCOLARĂ - Obiectiv 

strategic1: Asigurarea 

legislației școlare la 

nivelul comisiei 

Procurarea actelor normative si programelor în 

domeniul curriculumului, a metodologiilor, ofertelor 

C.C.D. și a altor instituții furnizoare de stagii de 

formare - dezvoltare profesională, a metodologiilor / 

regulamentelor calendarelor desfășurării Examenelor 

Naționale, a concursurilor / olimpiadelor școlare, etc. 

Comisia pentru 

dezvoltare 

profesională și 

evoluție în cariera 

didactică 

permanent Programe școlare, 

ghiduri metodologice, 

Programul și oferta 

C.C.D, Regulamente de 

desfășurare;  

Mapa legislativă a 

şcolii  

Dosarul de 

corespondență 

Registrul de intrări - 

ieșiri 

Completarea bazei de date cu acte 

normative/regulamente noi aparute în domeniul 

activității de perfecționare  

 

Comisia pentru 

dezvoltare 

profesională și 

evoluție în cariera 

didactică 

permanent Programe școlare, 

ghiduri metodologice, 

Programul și oferta 

C.C.D., metodologii 

Regulamente de 

concursuri  

Mapa legislativă a 

şcolii  

Dosarul de 

corespondență 

 

LEGISLAȚIE 

ȘCOLARĂ –  

Obiectiv strategic 2:  

Aplicarea cadrului  

legislativ care 

 reglementează 

 activitatea  

din învățământ 

Întruniri de lucru în scopul diseminării informațiilor, 

cunoașterii și dezbaterii actelor normative, 

metodologiilor, precizărilor I.S.M.B., stabilirii 

programelor, planurilor de măsuri etc., studiu 

individual;  

Comisia pentru 

dezvoltare 

profesională și 

evoluție în cariera 
didactică 

permanent Programe școlare, 

ghiduri metodologice, 

Programul și oferta 

C.C.D., metodologii 

Regulamente de 

concursuri  

Mapa legislativă a 

şcolii  

Dosarul de 

corespondență 

Consilierea cadrelor didactice în scopul aplicării 

corecte a legislației școlare în vigoare  

 

Comisia pentru 

dezvoltare 

profesională și 

evoluție în cariera 

didactică 

permanent Programe școlare, 

ghiduri metodologice, 

regulamente  

 

Aplicarea legislaţiei, a  

Programei de 

consiliere și  

orientare  

MANAGEMENT 

Obiectiv strategic 1: 

Modernizarea și 

Popularizarea Programului activităților metodico - 

științifice pentru semestrul al II-lea  

 

Comisia pentru 

dezvoltare 

profesională și 

evoluție în cariera 

permanent Comunicări 

Calendare,  

Gradul de participare 

la activitățile metodice  
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democratizarea actului 

managerial: Organizare  

Proiectare ,Decizie  

Formare  

didactică 

Promovarea ofertei de formare și perfecționare a 

școlii pentru cadrele didactice 

Responsabil Comisia 

pentru dezvoltare 

profesională și 

evoluție în cariera 

didactică 

 Oferta CCD, oferte 

cursuri de formare ale 

altor instituții abilitate, 

oferta comisiilor 

metodice din școală  

Oferta de formare  

CURRICULUM - 

Obiectiv specific 1: 

Implementarea 

curriculum-ului 

național pe principii de 

calitate și eficiență  

Asigurarea calitatii actului didactic prin folosirea 

strategiilor practic aplicative  

 

Cadre didactice  

 

permanent Ghiduri metodologice  Planurile de lecție 

RESURSE - Obiectiv 

specific 1: Implicarea 

cadrelor didactice în 

desfășurarea unor 

activități educative, 

metodice și științifice la 

nivel local, municipal și 

național  

 

Participarea cadrelor didactice la actiunile metodice 

de perfectionare locale, zonale și județene  

 

Responsabilii 

comisiilor  

permanent Proiecte educaționale  

 

Materiale justificative  

Nr. cadrelor didactice 

și elevilor implicați  

Inițierea unor activități/proiecte educative împreună 

cu elevi  

 

Responsabilii 

comisiilor  

permanent Proiecte educaționale 

județene/zonale 

naționale  

Simpozioane  

Referate  

Nr. cadrelor didactice 

și elevilor implicați  

Susținerea unor activități în cadrul comisiilor, Cons. 

prof., acțiunilor metodice zonale și județene; 

participarea la simpozioane și seminarii  

Responsabil Comisia 

pentru dezvoltare 

profesională și 

evoluție în cariera 

didactică 

permanent Proiecte, acțiuni 

metodice  

 

Referate  

Nr. cadrelor didactice 

și elevilor implicați 

RESURSE - Obiectiv 

specific 2: Creșterea 

calității activității de 

perfecționare în scopul 

Corelarea activităților comisiei cu activitățile C.C.D. 

și cele inițiate la nivelul școlii  

Comisii metodice  

Responsabil Comisia 

pentru dezvoltare 

profesională și 

periodic Programul  

activităților metodice  

CCD  

Tematica activităților 

Calendarul activităților  
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ameliorării procesului 

instructiv-educativ și 

profesionalizării 

carierei didactice  

evoluție în cariera 

didactică  

comisiilor  

Consilierea cadrelor didactice debutante  Comisii metodice  

Responsabil Comisia 

pentru dezvoltare 

profesională și 

evoluție în cariera 

didactică 

permanent Ghiduri metodologice  

 

Mapa responsabil  

perfecționare  

Completarea fișelor individuale de formare Responsabil Comisia 

pentru dezvoltare 

profesională și 

evoluție în cariera 

didactică 

permanent fișa individuală de 

formare 

Nr. opțiunilor pentru 

cursurile de formare  

 

Studierea ofertelor C.C.D. și înscrierea la cursuri, 

stagii, reciclări; Parcurgerea unor stagii / cursuri de 

abilitare / perfecționare  

Responsabil Comisia 

pentru dezvoltare 

profesională și 

evoluție în cariera 

didactică 

permanent Oferte de formare  

 

Nr. participanților la 

cursuri de formare  

RESURSE - Obiectiv 

specific 3: 

Monitorizarea și 

evaluarea activității 

cadrelor didactice 

membre ale comisiei  

Evidența prezenței membrilor comisiei la activitățile 

de perfecționare  

 

Responsabil Comisia 

pentru dezvoltare 

profesională și 

evoluție în cariera 

didactică 

permanent Materiale justificative  

 

Evidența participărilor 

la activități  

Director,                                                                                                                              Responsabil Comisia pentru dezvoltare profesională și  

Mariana Dinu                                                                                          evoluție în cariera didactică 

                Ilona Silivestru 


