
• Elaborarea registrului dezvoltării 
profesionale ale cadrelor didactice și 
monitorizarea procesului de dezvoltare 
profesională.

Registrul dezvoltării personale



Motto:

• Mulți dintre oamenii care eșuează în 
viață sunt persoane care nu au realizat 
cît de aproape au fost de succes în 
momentul în care au renunțat. 



Obiective:

• Stabilirea modului de construire a propriei 
identități profesionale în corespondență cu 
rolurile prescrise de funcția pe care o 
deține.

• Proiectarea propriului traseu de dezvoltare 
profesională continuă.

• Monitorizarea procesului de dezvoltare 
profesională- prin prisma planului de 
dezvoltare elaborat.



Cinci pași pentru planificarea 

dezvoltării profesionale:
Autoevaluarea – strîngerea de informații despre propria 
persoană prin aplicarea de chestionare , utilizarea unor liste de 
verificare.

Explorarea oportunităților-strîngerea de informații din interiorul 
și exteriorul instituției, legate de propria formare.

Luarea deciziilor și stabilirea scopului –pe termen lung sau 
scurt.

Planificarea-stabilirea căilor/acțiunilor și mijloacelor de 
realizare a scopurilor propuse.

Urmărirea realizării scopurilor- contabilizarea succeselor și 
eșecurilor în funcție de obiectivul propus.



Atenție:

• Fiecare persoană care pretinde a deveni
profesor/învățător trebuie să-și
construiască un Plan individual de
dezvoltare personală și profesională.

• ( activitate practică: Studiați fișa1 și stabiliți
competențele care după părerea
dumneavoastră ar necesita îmbunătățire )



Propunere de plan individual de dezvoltare 
personală și profesională

• Analiza SWOT: 

• Puncte tari: îmi place disciplina care o predau; iubesc 
copiii, cunosc bine disciplina pe care o predau, sunt 
optimist.

• Puncte slabe: am unele probleme de feedback, nu 
cunosc îndeajuns metodica predării, întîlnesc greutăți în 
aprecierea elevilor.....

• Oportunități: la locul de muncă am conditii bune, am 
acces la multe informații, am buni colegi de muncă, 
familia mă susține în tot ce fac.

• Amenințări: criză economică( salariu mic), micșorarea nr 
de ore la disciplina pe care o predau...



Proiectarea parcursului profesional:

• Obiective ( ce vrei să faci?)

• Să devin un bun specialist în domeniu, 
demonstrînd rezultate bune și foarte bune 
la toate aspectele ce țin de fișa de post .

• Să pot identifica corespunzător și cu 
ușurință cele mai eficiente strategii de 
predare –evaluare.

• Să-mi îmbunătățesc modalitatea de 
comunicare cu colegii/elevii.



• Activități de autoformare ( ce ași putea 
studia singur?)

• Ce programe obligatorii trebuie să 
parcurg?

• Ce opțiuni /programe suplimentare trebuie 
să parcurg?

• Care sunt instituțiile care îmi pot oferi 
formarea la necesitățile stabilite?



Impactul formării:

• Aplicarea în diferite contexte a celor 
învățate, studiate( la clasă, în relații cu 
elevii, cu părinții, cu colegii)

• Evaluarea de etapă pentru a stabili nivelul 
de dezvoltare al competențelor proprii și a 
proiecta viitorul.


