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Titlu proiect: „ Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat – promotor al învăţării pe tot parcursul vieţii”
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Activitatea 3.3. Organizarea și desfășurarea dezvoltării profesionale a personalului didactic din învățământ, în sprijinul învățării pe tot parcursul vieții

INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A
RAPORTULUI INDIVIDUAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
(învățământ preuniversitar)

Se completează codul SIRUES al unității/instituției de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică de la
care persoana din grupul țintă a beneficiat de subvenție.
1

Raportul individual de dezvoltare profesională se va elabora de către fiecare persoană din grupul țintă, care a
beneficiat de subvenție, prin parcurgerea următoarelor etape:
- analizarea, de către fiecare persoană din grupul țintă, a setului de documente suport pentru procesul de dezvoltare
profesională a personalului didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar, transmis de către ISJ;
- participarea la sesiunile de analiză și dezbatere organizate la nivelul unitații/instituției de învățământ preuniversitar,
întâlniri ce se vor finaliza cu elaborarea planului instituțional de dezvoltare profesională;
- consultarea Planului instituțional de dezvoltare profesională, elaborat de unitatea/instituția de învățământ, ce va fi pus
la dispoziția personalului didactic, în vederea derulării activităților de dezvoltare profesională și a întocmirii Raportul
individual de dezvoltare profesională;
- desfășurarea, la alegere, de către fiecare persoană din grupul țintă, care a beneficiat de subvenție de activități specifice
pentru dezvoltarea profesională (participarea la orice formă de dezvoltare profesională/formare continuă prevăzută de
legislaţia specifică domeniului educaţional în vigoare), în perioada 12.01 – 31.03.2015, pornind atât de la nevoile
profesionale personale cât și ținând seamă de nevoile instituționale;
- pe parcursul perioadei de dezvoltare profesională individuală, fiecare persoană din grupul țintă, care a beneficiat de
subvenție completează, în dublu exemplar în original, ”Raportul individual de dezvoltare profesională”, referitor la
dezvoltarea profesională proprie, realizată pe perioada derulării proiectului, asumat prin datare și semnătura persoanei
din grupul țintă.
2

3 Se

completează CNP (Codul Numeric Personal) al persoanei din grupul țintă care a beneficiat de subvenție, în vederea
corelării ”Raportului individual de dezvoltare profesională” cu formularul centralizat de grup țintă.
Se bifeaza în caseta corespunzătoare categoriei de personal didactic în care se încadrează persoana din grupul țintă
care a beneficiat de subvenție.
4

Se bifeaza în caseta/casetele corespunzătoare nivelurilor de învăţământ preuniversitar la care predă persoana din
grupul țintă, la data primirii subvenţiei, indiferent de nr. de ore predate la un anumit nivel de învățământ.
5

Se completează cu activitățile de dezvoltare profesională la care a participat persoana din grupul țintă (acestea pot fi
selectate din cele recomandate de către unitatea/instituția de învățământ preuniversitar de stat de la care a primit
subvenția), corelate cu prioritățile stabilite prin ”Planul instituțional de dezvoltare profesională”.
6

Se completează cu prioritățile stabilite la nivelul unității/instituției de învățământ, prin ”Planul instituțional de
dezvoltare profesională”.
7

8 Se

bifează în caseta/casetele corespunzătoare categoriei/tipului de competențe vizate de activitatea desfășurată de către
persoana din grupul țintă.
9 Se

precizează perioada în care s-au desfășurat activitățile, în intervalul 12.01 – 31.03.2015.

10 Se

vor evidenția efectele activităților de dezvoltare profesională desfășurate de către persoana din grupul țintă, în timp,
asupra activității curente desfășurată în instituție.

