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RAEI – Partea a II-a 

 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE 

 

 

 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate
1
 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

1 Achiziţia de echipamente TIC şi 

conectarea la sistemul wireless a celor  2 

corpuri de şcoală (corpul A, avea deja 

sistem fără fir) 

 

 

Îmbunătăţirea sistemului de colectare a 

datelor 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

6 

-asigurarea unei 

baze de date unitare 

la nivelul celor 2 

corpuri de clădire, 

prin legătură 

intranet 

-dotarea, în egală 

măsură a celor 2 

corpuri de şcoală cu 

calculatoare  

 

-asigurarea 

accesului la 

informaţie a tuturor 

cadrelor didactice  

 

 

decembrie 2012 

Informaticianul 

şcolii 

Directorul 

adjunct 

Realizarea conexiunii la 

internet prin sistem 

intern între cele 2 

corpuri de şcoală. 

 

Completarea bazei 

materiale a celui de-al 

doilea corp de şcoală cu 

un număr suficient de 

calculatoare atât pentru 

elevi cât şi pentru cadre 

didactice. 

 

Utilizarea TIC de către 

toate cadrele didactice 

ale şcolii. 

 

 

Comentarii:  

 Aceste obiective au fost realizate în totalitate 

 În urma realizării lor s-a constatat folosirea calculatorului şi a cabinetului de informatică nu numai la orele de specialitate, dar şi la alte discipline, ca 

matematică, ştiinţe, istorie, geografie. Utilizarea TIC şi la alte discipline a crescut interesul elevilor pentru informaţie. Crearea sistemului intranet 

uşurează munca de secretariat în cadrul instituţiei. 
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 Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

2 Dezvoltarea unor noi discipline opţionale 1 -creşterea 

interesului elevilor 

pentru studiul  unor 

discipline alese, 

ţinând cont de 

opţiunile lor şi ale 

părinţilor. 

februarie-martie 

2013 

Toate cadrele 

didactice 

Realizarea unor 

opţionale cât mai 

variate. 

Comentarii:  

 Acest obiectiv s-a realizat 

 Implicarea elevilor şi părinţilor creşte gradul de satisfacţie al beneficiarilor şi prestigiul şcolii în comunitate 

3 Introducerea unor metode şi tehnici 

interactive de lucru la clasă 

1 -realizarea unui 

învătământ centrat 

pe elev şi 

trebuinţele lui 

aprilie 2013 Şefii comisiilor 

curriculare 

Scăderea 

absenteismului. 

Realizarea progresului 

şcolar. 

Comentarii:  

 Acest obiectiv s-a realizat 75% 

 Realizarea a dovedit că se pot obţine rezultate şi la discipline considerate mai grele, de către elevii cu un nivel de achiziţii mediu, iar nerealizarea a 

demonstrat rigiditatea unor colegi la nou. 

4 Îmbogăţirea fondului de carte al 

bibliotecii 

3 -creşterea 

numărului 

volumelor de 

literatură, dar şi al 

cărţilor ştiinţifice 

-utilizarea la orele 

de lectură a unui 

număr mare de cărţi 

din fondul de carte 

al bibliotecii 

-alfabetizarea şi în 

afara orelor de curs  

mai 2013 Contabil 

Directori 

Creşterea numărului de 

cititori. 

 

Utilizarea la clasă a 

fondului bibliotecii 

şcolii. 

 Acest obiectiv s-a realizat  

 Realizarea lui a dovedit că devine o obişnuinţă să mergi la bibliotecă să împrumuţi cărţi şi acest fapt atrage după sine creşterea gradului de înţelegere 
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a textelor de la clasă, după ce s-a continuat alfabetizarea prin bibliotecă şi în afara clasei 

5 Introducerea unor noi auxiliare 

curriculare omologate 

1 -completarea 

informaţiei 

furnizate de cadrul 

didactic 

-sprijinirea însuşirii 

curriculumului 

noiembrie 2012 Cadre didactice Utilizarea unor surse 

alternative de învăţare. 

 

Realizarea unui suport 

de studiu, acolo unde 

manualele nu corespund 

la nivel curricular. 

 Acest obiectiv s-a realizat  

 Realizarea lui s-a reflectat în progresul elevilor 

6 Elaborarea de instrumente de evaluare a 

performanţelor şcolare 

1 -utilizarea unor 

instrumente 

actuale, 

transparente,   la 

îndemâna 

părinţilor, pentru 

monitorizarea 

performanţelor 

şcolare 

ianuarie 2013 Profesorii pentru 

învăţământul 

primar 

Elaborarea unor matrice 

de evaluare, a unor fişe 

de progres, a unor liste 

de verificări. 

 Acest obiectiv s-a realizat  

 Realizarea lui a contribuit la o mai clară monitorizare, atât pentru părinte cât şi pentru cadru didactic, a progresului şi performanţelor elevului 

7 Înfiinţarea unui program „Şcoala de după 

şcoală” 

2 -sprijinirea copiilor 

şi părinţilor în 

realizarea 

dezideratelor 

educaţionale 

septembrie 2012 Directorii S-a instituit un program 

de sprijin al copiilor în 

învăţare şi efectuarea 

temelor, sub 

supravegherea unui 

cadru didactic 

specializat. 

 Acest obiectiv s-a realizat   

 Realizarea lui a crescut numărul solicitărilor şi pentru anul şcolar  2011-2012 

8 Creşterea numărului de părinţi care 

frecventează activităţile extracurriculare 

2 -implicarea 

părinţilor în viaţa 

şcolii  

-formarea unor 

mai 2013 Toate cadrele 

didactice 

Promovarea acelor 

activităţi care stârnesc 

interesul copiilor şi 

părinţilor şi-i determină 
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deprinderi 

sănătoase de 

petrecere a timpului 

liber 

pe cei din urmă să fie 

actori principali 

(drumeţii, vizite, 

expoziţii, sărbătoriri etc)  

 Acest obiectiv s-a realizat  

 Realizarea lui a contribuit la apropierea părinţilor de interesele şcolii şi a consolidat relaţia cu familia 

9 Participarea cadrelor didactice la 

programe de formare continuă 

4 -realizarea 

performanţei 

didactice şi 

multiplicarea 

progresului şcolar 

prin inovaţie şi noi 

achiziţii 

iunie 2013 Toate cadrele 

didactice 

Parcurgerea acelor stagii 

de formare care să 

asigure noutate în 

procesul de învăţământ 

şi care să fie un exemplu 

de bună practică pentru 

colegi. 

 Acest obiectiv s-a realizat 

 Înregistrarea unui număr suficient de cursuri în specialitate sau de formare a dus la înregistrarea unui suflu nou în predarea la clasă 

10 Promovarea unor parteneriate locale şi 

naţionale  

5 -îmbunătăţirea 

imaginii şcoli în 

comunitate 

iunie 2013 Toate cadrele 

didactice 

Desfăşurarea unor 

parteneriate la nivel 

local, dar şi naţional, 

care să constituie şi un 

schimb de experienţă. 

 Acest obiectiv s-a realizat 

 Realizarea lui a contribuit la realizarea unor activităţi extracurriculare variate şi atractive, şi a fost un schimb de exeperienţă pozitiv 
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RAEI – Partea a IV-a. 

 

 

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR URMĂTOR. 

 

 

 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate
2
  

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare 

1. Optimizarea proiectului de 

dezvoltare instituţională şi a 

planului operaţional 

 

6 -precizarea 

indicatorilor de 

realizare şi a 

modalităţilor de 

evaluare a atingerii 

ţintelor propuse 

noiembrie 

2013 

Directorii 

Responsabilul 

CEAC 

Stabilirea unor indicatori 

optimali pentru evaluarea 

planului operaţional, pentru 

fiecare an de proiect. 

2. Crearea unui centru de 

informare şi documentare 

pentru cadre didactice şi elevi, 

dotat cu TIC 

3 -amenajarea unui 

spaţiu cu aparatura 

IT si fond de carte 

care să fie accesat de 

către elevi şi cadre 

didactice pentru 

documentare 

iunie 2014 Contabil 

Directori 

Constituirea unui cabinet 

specializat pentru informare şi 

documentare. 

3. Revizuirea periodică a CDŞ-

urilor 

1 -revizuirea periodică 

a curriculumului la 

decizia şcolii pe baza 

rezultatelor 

autoevaluării sau a 

evaluărilor de parcurs 

şi finale 

februarie 2014 Cadre didactice Realizarea unor CDŞ-uri care să 

contribuie la progresul elevilor 

şi al achiziţia unor informaţii 

transcurriculare/extracurriculare. 

4. Realizarea raportărilor publice 

a evaluării rezultatelor şcolare 

1 -introducerea 

informaţiilor legate 

de rezultatele şcolare 

mai 2014 Informatician Construirea unei legături pe site-

ul şcolii cu familia, privind 

rezultatele şcolare ale elevilor 
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pe site-ul şcolii, cu 

acces pentru părinte 

5. Utilizarea rezultatelor 

cercetării ştiinţifice  

1 

4 

-participarea  la 

programe de 

cercetare ştiinţifică 

ce vizează progresul 

şcolar sau 

îmbunătăţirea 

performanţelor 

şcolare 

-folosirea rezultatelor 

cercetării ştiinţifice 

pentru îmbunătăţirea 

performanţelor 

şcolare 

iunie 2014 Toate cadrele 

didactice 

Participarea la programe de 

cercetare. 

6. Perfecţionarea personalului 

auxiliar şi nedidactic 

4 -participarea 

personalului auxiliar 

şi nedidactic la 

programe de formare 

iunie 2014 Personalul auxiliar 

şi nedidactic 

Obţinerea unor certificate, 

adeverinţe de formare continuă. 

7. Înregistrarea rezultatelor 

activităţilor extracurriculare 

2 -realizarea unui 

model de fişă de 

înregistrare a 

rezultatelor 

activităţilor 

extracurriculare, care 

să dovedească şi 

contribuţia acestora 

la prestigiul şcolii 

aprilie  2014 Membrii CEAC 

Coordonatorul de 

proiecte şi 

programe 

Fişa de înregistrare a 

rezultatelor activităţilor 

extracurriculare. 

8. Monitorizarea  evaluării 

periodice a personalului 

didactic 

4 -folosirea unor 

instrumente variate 

de evaluare a 

cadrelor didactice 

iunie 2014 Membrii CEAC 

Directorii 

Şefii de comisii 

Folosirea/Realizarea unor 

instrumente variate:fişe de 

asistenţă, fişe de înregistrare a 

rezultatelor clasei etc 

 

 

 


