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Clubul Sportiv Şcolar Ilfov 
ATLETISM, FOTBAL, HANDBAL, RUGBY, SAH, TENIS DE MASA 

Program de dezvoltare profesionala pentru personalul 
didactic, didactic auxiliar si nedidactic fundamentat 
pe strategiile sectorilae si nevoile identificate 

Cultura organizationala in in titutia n a tra este caracteri zată printr-un etho profesionaJ 
înalt. alorile dominante unt: egalitari m c operare munca în e hipă re pecl re iproc 
ataşamentul faţă de copii re pcctul pentru profe ie libertate de exprimare receptivitate la 
nou creati itate entuzia m dorinţă de afinnare. e întâlne c i cazuri de individuali m 

competiţie, si rutină. 
Conducerea unitatii a elaborat Regulamentul de rdine interioară care cuprinde norme 

privind atât activitatea elevilor cât ş i a cadrei r didactice. 
limatul organizaţiei şcolare e te unul de chi caracterizat prin dinarni m şi grad înalt de 

angajare a membrilor instituţiei şcolare; e te un climat timulati car ofi ră ati facţii 

relaţiile dintre cadrele didactice fiind de hi c, I giale, de re pe t şi de prijin re ipro . 

11.2.1 Relatii dintre diferite categorii de personal 
' 

• În retapa director - pr re ri pr fe ri - pr fe ori: 
- S-a con lituit ndu re ci m crati ă cu luarea d' ·iziil r în 
permanentă a cadrei r dida ti u c ndu r a in titutici de in atamant. 

propunerile şi iniţiali el profe orii r; 
- În cadrul c le li ului d pro c ri c i tă, indiferent d 
pirit de e hipă şi atmo · foră propi e de făşuririi pr ului in. Iru ti - du ativ. 

• În rela1iadirect r - pcr na i admini trati , , pr ii ·i el· p r onal: 
• Se con tată re pectarea ar ·inilor d, ervi iu, i rnrhi I ste ac pt I tată; 

- .on iii ul de admini tra\i apr iază c ntribu\in p r n lului i o tiinul ază; 

- olaborarea pro e ri - r r onal adminislrali n liţiilor optim p ntru 
d sfăşu rea întregii activită\i dida Li . 

• În r Japo . ală părin i: 
- Se mani fi stă o laborar~ bun în tre p rinli şi u impii ar în rg mzar 
şi buna d făşurar a a tivit ţii d antr 11am ni ·i comp tili ·; 
T atc ace t ·a c rcflc tă pozitiv în clivitutca in trucii -cdu ·ati şi în nduita 

cadrelor dida ·tic', 
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Re ur e umane 

p TE TARI 

- E ·i tenţa unui corp profe oral de calitate implicaţi 

în a tivităţi d formare continuă; 

- Buna colaborare între erviciul ecretariat

contabilitate i cadrele didactice; 

- Atragerea un număr mare de Ic i cu potenţial 
ridicat; 

- Profe ori implicaţi în activi tăţi de colab rare 
internă şi externă: 

- Activităţi di er i ficate, functie de intere el 

aportivilor· 

OPOR ITĂŢI 

- Standardele înalte privind activi tă~le didactice şi 

rezultatele bune ale p rtivilor a igură prezenţa unei 

populaţii colare cu ni el ridicat de apreciere a 

activitatilor sportive; 

- Oferta de formare continuă a cadr lor didacti e· 

p TE SLABE 

- Insuficienta nonnelor 

didactice i a 

profe orilor titulari in 
unitate· 

- Implicarea sportivi lor 

în proiectarea activită~j 

unitatii; 

AME ĂRl 

- căd r a p pulaţiei d 

vâr tă lară; 

- p rtul ma -mediei 

t r a violent 

i rbale în 
rându l tin ril r· 

m1 
perturbării r 

tăţii. 



Dez oltar a re urselor umane 

F nnarea unor re ur umane de calitate, capabile de parteneriat coautorat în educaţia 

în opul îmbunătăţirii pre taţiei didactice, centrarea întregului demer educaţional a upra 

el vilor p ne oile i di ponibilitatea lor de a part icipa la activitati portive. 

DIRE Tll DE ACTIUNE 
' ' 

" Diagno ticarea ne oii r de fi rmare profe ională a per analului didactic 
din coală şi a acti ităţil r de perfecţionare de făşurate în ultimii ani· 

::.. Identificarea nevoilor de perfe ţionare curentă prin acti ităţi metodico-
tiinţifice şi p iho - pedagogic realizat la nivelul şc Iii în comi ii 

J timularea participării cadrelor didactice la perfecţi nări prin grade 
didactice la cur urile de fonnare continuă cursuri po tuniversitare în 

vederea tinderii de peciali tate. 
r Elaborarea prai ctului d dezvoltar a per analului didactic în copul: 
- orientării demer ului didactic pre dobândirea de către sportivii a 
competenţelor nece are ocietăţ ii i economiei bazate p cunoaştere, 

re pectiv pre formarea portivilor pentru învăţarea p parcur ul într gii 
ieţi · 

- formării în domeniul evaluării continue pe bază de tandarde d e aluar ; 
- formării cadrelor didactice în direcţia dobândirii de mp tenţ . 

Crearea unui cadru in tituţional care ă fa orizeze c muni ar a 
profesională de chisă la nivel formal şi infonnal, al ri fi a.rea i în 
realizarea unui proce educativ de calitat . 

Stimularea participării adr lor didactice în pr 
incurajarea i u ţinerea în ă!ării şi chimburi lc d 

Valorizarea informaţiilor conţinute în rap art I r de mi ii 

asi tenţe, in pecţii pentru cr t r a calilă\ii pr ului d în ăţăm ·ntp b, za 

conlucrării cu principalii fa tori implicati. 

JMPL M J AR A PLAN L I R T 

Acţiuni 

Pentru irnpl m ntar 

REZULT TE 
A TEPTATE 

□Îmbunătăţirea 
calităţii pr cesului 

educaţional şi 

fundamentarea lui 
pe nevoile d 

dezvoltare 
per onală a 
porti ilar din 

per pecti a 
dezvoltării 

durabile· 
□Îmbunătăţirea 
planifi ăril r; 
r, Promo ar a 

imaginii Clubului 

p . li_m„i 

m r, litat ; 

• e va acord atcnp d ·o · bită parti ·ip rii I pr · ul d pi, nifi ar trat gi ă fi ărni 
membru; va realiLa ·omuni • re li i ni, u fi ar m mbru 

• e var aliLa li ta d re pon bilitc ţi pentru fi·', r • p ·r oană 
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• Prin Con iliu de Admini traţie e va de emna directorul ca per oană re pon abilă pen
tru implementarea planului trategic, care va supraveghea proce ul de implementare şi 
va raporta on iliului d Admini traţie chimbările intervenite. 

Evaluar a 

Puncte critice în cadrul proce ului de 

implementare a planului trategic 

lmplementarea planului trategic nu e te 
luată în erio . 

Intervalele de timp nu sunt re pectate 

Acţiuni 

onfonn planului operaţional va fi evaluată 
rea li zarea fiecărui obiectiv; 

în an iii ul de Admini traţie e va unnări 
respectarea tennenelor calendari tice i e 
vor propune măsuri de remediere· 

Elementele care nu au fo t implementate nu arcinile neîndeplinite vor fi reprogramate 
unt di cutate, rămân ca arcini după analiza cauzelor· vor fi tra ate noi 

neîndeplinite re pon abili tăţi; 

Oportunităţile externe unt refuzate Se va analiza eme trial modificarea 
conştient ş· au nu sunt revizuite condiţ iil or externe i apariţia de noi 

oportunităţi. 

Studii : 

De impact 

Asupra rezultatelor în timp 

A upra rezultatelor imediate 

a unnări atinge 
tel de lungă durată r fi mă urat 
ă t rminarea pr i tului . 
fi id nlifi at hi ~. ·1e pe ar 

a 
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