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PLANUL MANAGERIAL  

 

PRIVIND DEZVOLTAREA PROFESIONALA SI FORMAREA CONTINUĂ 
  

Anul şcolar 2018-2019 

 
 

Obiective/ 

Domenii 

Direcţii de acţiune Acţiuni Termene Cine 

răspunde 

Evalu

are 

I.Proiectarea 

activităţii  

Întocmirea si/sau monitorizarea 

documentelor de proiectare, 

programare, organizare, evaluare, 

evidenţă si sinteză privind 

formarea continua 

Elaborarea următoarelor documente: 

 Planul managerial al responsabilului 

 Programul activităţilor  

 Baza de date privind activitatea de perfecţionare 

●   Documente privind activitatea comisiei 

Sept 2018 Pleşca 

Raluca 
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II.ASIGURA-

REA RESURSE-

LOR 

(umane,curricu-

lare,materiale, 

informaţionale, 

organizaţionale) 

 

 

 

Asigurarea 

resurselor  

a)informaţionale 

 

 

 

 

 

 

b) umane-

didactice 

 

 

 

 

 

c) umane-elevi 

 

 

 

 

 

 Punerea la dispoziţia cadrelor didactice şi elevilor a documentelor şi  

materialelor necesare perfecţionării : Legea învăţământului, Statutul 

cadrelor didactice, Regulamentul unităţilor de învăţământ preuniversitar,  

ordine şi notificări, planuri de învăţământ, programele şi ghidurile 

metodologice , tematici, suporturi de curs, culegeri metodice.  

 Analiza resurselor didactice din perspectiva disponibilităţilor pentru 

anumite genuri de activităţi de perfecţionare, proiecte şi programe 

educative ş.a.) 

 Implicarea în desemnarea persoanelor cu atribuţii în domeniul muncii  

de perfecţionare 

 Stabilirea responsabilităţilor conform metodologiilor şi standardelor 

 Stabilirea problemelor prioritare şi a grupurilor ţintă 

 Analiza resurselor materiale şi financiare 

 Stabilirea resurselor pentru fiecare acţiune  

 Dezvoltarea resurselor materiale şi financiare 

 

 

 

 

Ian.2019 

 

 

Când e 

cazul 

 

 

 

 

 

 

 

Periodic 

  

 

 

III. Realizarea şi 

managementul 

perfecţionării 

 

 

1.Iniţierea,  

organizarea şi 

desfăşurarea 

activităţilor 

educative 

 

 

1. Realizarea obiectivelor şi acţiunilor cuprinse în Programul activităţilor 

Comisiei de perfectionare/formare continua 

2.Asigurarea desfăşurării acţiunilor din Calendarul judeţean al Activităţilor 

de perfecţionare metodică 

3. Sprijinirea, monitorizarea şi evaluarea activităţii de perfecţionare 

 

 

 

 

lunar 
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extraşcolare metodică. Supervizarea activităţilor de formare şi autoformare continuă 

organizate la nivelul comisiei 

 

 

 

IV. 

Managementul 

resurselor 

umane 

1.Identificarea, 

selecţia, respon-

sabilizarea  şi 

motivarea 

cadrelor 

  

2. Formarea 

continuă a 

cadrelor  

 Sprijinirea profesorilor  debutanţi în formarea lor  

 Stimularea participării cadrelor la luarea deciziilor privind activitatea de 

perfecţionare metodică . Promovarea muncii în echipă. 

 Încurajarea unei culturi organizaţionale care stimulează comunicarea 

deschisă, participarea şi motivaţia 

 Asigurarea consilierii generale şi specifice a cadrelor didactice. 

Asigurarea participării  cadrelor didactice la  programe de formare şi 

autoformare continuă în management educaţional şi informarea la zi în 

domeniu  

Perma-

nent 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Director,         Responsabil, 

 Jercan Mihaela Corina       Pleşca Raluca 
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Programul activităţilor de formare si perfectionare 
 

An şcolar 2018 – 2019 

 
Nr. 

crt. 
Activitatea Termen Cine răspunde 

1.  

Proiectarea activităţii  

Prezentarea şi discutarea planului managerial  

Prezentarea fisei de dezvoltare profesionala 

Septembrie 

2018 

Pleşca Raluca 

 

2.  

Participarea la cursuri de formare care sa vizeze 

nevoile actuale ale cadrelor didactice si ale invata-

mantului 

   Octombrie  

        2018   

 

Cadrele didactice 

3.  
Participarea la cercurile pedagogice Noiembrie 

2018 

Cadrele didactice 

4.  

Informare privind participarea la cercurile 

pedagogice 

Colecţionarea unor materiale (referate, planul 

activităţilor, etc.) în vederea reamenajării punctu-

lui de informare si documentare pe probleme de 

perfectionare 

Decembrie 

2018 

Pleşca Raluca 

 

Cadrele didactice 

5.  
Folosirea in cadrul lectiilor a metodelor active 

centrate pe elev 
Ianuarie 2019 

Pleşca Raluca 

Cadre didactice 

6.  

Modalitati de tratare diferentiata a elevilor-discutii 

in cadrul comisiilor metodice Februarie 

2019 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Cadre didactice 

7.  Participarea la cercurile pedagogice Martie 2019 Cadrele  didactice 

8.  

Modalitati de evaluare a cunostintelor elevilor 

Exemple de teste 

Discuţii Aprilie 2019 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

 

Cadre didactice 

9.  
Prezentarea de portofolii realizate de către cadrele 

didactice 
Mai 2019 Cadre didactice 

 

 

 

Director,   Responsabil, 

     Jercan Mihaela Corina      Pleşca Raluca 
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