
Planul meu de Dezvoltare Personală 



MyPDP este o soluție ce se încadrează 
în cerințele proiectului ROSE (Romanian 
Secondary Education Project) implementat 
de Ministerul Educației Naționale prin 
Unitatea de Management al Proiectelor cu 
Finanțare Externă (UMPFE).

De ce să alegeți MyPDP

Este o soluție modernă și eficientă de lucru, adaptată vârstei, care îi sprijină pe tineri să progreseze şi 
să îşi îmbunătăţească rezultatele educaţionale;

Este un instrument online atractiv, flexibil și ușor de utilizat;

Prin stabilirea unor obiective pe termen scurt, mediu şi lung, elevii ajung să înțeleagă importanţa 
îmbunătățirii rezultatelor educaţionale, pentru a-și putea atinge obiectivele personale;

Asigură monitorizarea progresului școlar și alegerea activităților optime pentru atingerea 
obiectivelor de dezvoltare și de învățare stabilite pentru fiecare elev;

Facilitează învăţarea, competiţia şi încurajarea reciprocă între elevi atât la nivelul școlii cât și a întregii 
comunități MyPDP; 

Aduce plus valoare activităţilor educaționale, prin crearea de noi abilităţi şi potențarea celor deja 
dobândite.



MyPDP este un instrument ce sprijină atât 
dezvoltarea personală a elevului (crearea și 
actualizarea planului de dezvoltare personală, 
monitorizarea și raportarea progresului) 
cât şi pregătirea elevilor pentru examene 
prin organizarea de competiții (pregătire 
şi concursuri) atât la nivel de școală, cât și cu 
elevi din alte școli din comunitatea MyPDP.

MyPDP - soluție de dezvoltare personală

motivare şi implicare în rândul acestora;

înţelegere a opţiunilor pe care le au după finalizarea liceului și importanța obiectivelor pe termen lung;

comunicare între familie şi reprezentanţii unităţii de învăţământ prin implicarea acestora în realizarea planului 
de dezvoltare personală a elevului;

conştientizare a punctelor forte şi slabe;

interes pentru parcurgerea materiilor care îi ajută să-și îndeplinească obiectivele stabilite.

Conform cercetărilor realizate în țări care folosesc această procedură de lucru, realizarea şi urmărirea unui plan de dezvoltare 
individuală a elevilor de liceu a condus la creşterea nivelului de:

MyPDP se adresează atât elevilor, cât şi cadrelor didactice care lucrează și îi îndrumă pe aceştia, având rol de motivare şi 
creştere a performanţelor şcolare (creşterea rezultatelor şi a performanţelor şcolare, reducerea abandonului etc.).



Beneficii pentru cadrele didactice și 
management

Beneficii pentru elevi

Acces la strategii şi instrumente suport pentru 
realizarea planului de dezvoltare individuală a 
fiecărui elev;

Monitorizarea progresului şi adaptarea planurilor 
de dezvoltare individuală;

Generarea şi urmărirea de rapoarte și statistici 
relevante pentru indicatorii programului;

Instrumente online de pregătire a elevilor pentru 
examene – organizarea de competiții;

Facilitarea comunicării cu elevii; 

Acces la un mediu de lucru pozitiv ce propune noi 
abordări ale procesului educațional;

Accesul la o comunitate vastă de persoane 
din unități de învățământ din toată țara, având 
astfel posibilitatea de a colabora în realizarea de 
proiecte educaționale sau pentru împărtășirea de 
idei și bune practici;

Posibilitatea înscrierii la programul de formare 
„Evaluare şi dezvoltare personală a copiilor şi 
elevilor”, pentru dobândirea de competențe 
necesare pentru direcționarea eforturilor în 
vederea atingerii obiectivelor personale pe 
termen scurt şi lung.

Crearea unui profil individual;

Dezvoltarea personală şi identificarea punctelor 
forte;

Dobândirea de noi abilităţi şi modelarea celor 
existente;

Acces la un plan de dezvoltare personală inedit şi 
asimilarea tehnicilor necesare stabilirii și atingerii 
obiectivelor personale;

Posibilitatea de dezvoltare personală în acord cu 
propriile aspiraţii, valori și convingeri;

Obținerea unor rezultate educaţionale mai bune;

Acces la concursuri educaționale online axate pe 
stimularea explorării educaționale și acumularea 
de competențe cheie.

Beneficiile utilizării soluției MyPDP



Cere o ofertă  personalizată

Pentru a oferi oricărui liceu oportunitatea de a le furniza tinerilor acces la o soluție eficientă de dezvoltare personală, 
solicitați o ofertă personalizată pentru unitatea dumneavoastră de învățământ la:

www.mypdp.ro

Email: mypdp@go-tech.ro

Telefon: 0747-269.737 (0747-2MYPDP)

Serviciul include accesul online la tutoriale interactive de utilizare precum și asistență specializată în utilizarea strategiei 
(specialiști în psihologie) și platformei.

Soluția MyPDP poate fi accesată online, folosind un browser de Internet (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, 
Safari) sau dispozitive mobile (Android, Windows sau iOS).



Știați că ...? Soluție

În România, rata de părăsire timpurie a școlii rămâne la 
un nivel ridicat din cauza acordării unei atenții insuficiente 
acțiunilor de depistare și prevenire timpurie? Astfel, rata de 
părăsire timpurie a școlii a crescut la 19,1 % în 2016, cu peste 
8 puncte procentuale peste media de la nivelul UE (conform 
raport Eurostat).

Acum puteți contribui la progresul școlar al elevilor aflați 
în situații de risc. Prin intermediul soluției MyPDP, îi puteți 
ajuta pe tineri să-și identifice punctele forte, să devină mai 
motivați și mai interesați de viitorul lor, sprijinindu-i astfel 
să-și continue educația, să absolve liceul și să promoveze 
examenul de bacalaureat.



Disclaimer:

Ne cerem scuze dacă acest mesaj a ajuns la dumneavoastră 
dintr-o eroare sau dacă acest e-mail nu vă aduce informații 
utile. Acest mesaj nu este spam, deoarece conține datele 
noastre de identificare și instrucțiuni de dezabonare. 
Vă este transmis din următoarele motive: sunteți în 
baza noastră de date ca urmare a unor corespondențe 
anterioare, adresa dumneavoastră a fost selectată dintr-o 
bază de date la care ați subscris sau a fost făcută publică 
prin afișări cu caracter publicitar. Pentru a nu mai primi 
comunicări din partea GO-TECH Consulting, vă rugăm 
să trimiteți un mesaj la adresa mypdp@go-tech.ro cu 
subiectul ”Dezabonare”. Vă mulțumim. 
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