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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  

 Implicarea 

unor 

potenţiali 

sponsori si a 

părinţilor în 

atragerea de 

resurse 

financiare  

 

 

 

Intervenţii privind 

baza materiala si 

dotarea 

 

Identificarea 

de resurse 

pentru 

dotarea 

adecvată a 

laboratoarelor 

şi cabinetelor 

 

iunie 2013 

 

Diriginţii 

Managerii 

Comitetele de 

părinţi 

Creşterea 

numărului de 

contracte de 

sponsorizare, 

donaţii, procese 

verbale de 

stabilire  de 

intervenţii 

concrete 

 

  Realizat în proporţie de 60% 

 

2 Activităţi 

 

 

Tipul  de 

activitate 

 

Obiective  

 

 

Termene 

 

 

Responsabilităţi  
 

 

Indicatori de 

realizare 

 

 Administrarea 

de 

chestionare  

părinţilor 

privind relaţia 

şcoală-familie 

 Întâlniri 

tematice cu 

părinţii 

 

 

 

 

Intervenţii la 

nivel 

extracurricular 

Îmbunătăţirea 

relaţiei       

şcoală-

familie 

 

 

Permanent Comitetele de 

părinţi 

Diriginţii 

Psihologul şcolii 

Echipa 

managerială 

 

 

 

Diminuarea 

eşecului şcolar 

şi  a 

absenteismului 

 

 

 Realizat  în proporţie de 40% 

 

 

3 Activităţi 

 

 

Tipul  de 

activitate 

 

Obiective  

 

 

Termene 

 

 

Responsabilităţi  
 

 

Indicatori de 

realizare 

 

 Informarea 

permanentă 

de către 

CEAC cu 

privire la 

aplicarea de 

metode de 

 Intervenţii la nivel  

de curriculum si  

de metodologie 

şcolara 

Implicarea 

elevilor in 

procesul de 

autoevaluare 

a 

rezultatelor 

invatarii 

Periodic C.E.A.C. 

Echipa 

managerială 

Responsabili 

comisii metodice 

 

Reducerea 

discrepantelor 

dintre aprecierea 

profesorului si 

autoevaluarea 

realizata de elev 
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autoevaluare 

a elevilor. 

Conceperea 

de teste de 

autoevaluare 

la nivelul 

comisiilor 

metodice 

 

 

 Realizat în proporţie de 35 % 

              

 

 

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 

- Găsirea de 

noi sponsori  

pentru 

atragerea de 

resurse 

financiare; 

 

- Implicarea 

mai eficienta 

a părinţilor in 

dezvoltarea 

bazei 

materiale a 

scolii 

 

 Intervenţii 

privind baza 

materiala si 

dotarea 

Atragerea de 

resurse pentru 

dotarea 

adecvată a 

laboratoarelor 

şi cabinetelor 

iunie 2014 Diriginţii 

Managerii 

Comitetele de 

părinţi 

 Creşterea 

numărului de 

contracte de 

sponsorizare, 

donaţii., 

intervenţii de 

îmbunătăţire  a 

bazei materiale 

 

2 

 

Eficientizarea 

spaţiului 

existent 

  

Intervenţii / 

activitati la 

nivelul 

managementului 

scolii 

 

  

Identificarea 

unui spaţiu 

disponibil 

pentru 

desfăşurarea 

activităţilor 

extracurriculare 

 

 

 

iunie 2014 

 

Manageri 

Membri CEAC 

 

 

 

 

  Desfăşurarea 

unui număr mai 

mare de 

activităţi 

extracurriculare 

în interesul 

elevilor; procese 

verbale de la 

aceste activităţi 

 

3 

 

Întâlniri 

tematice cu 

părinţii 

 

 

 

Intervenţii la 

nivel 

extracurricular 

  

Imbunătăţirea 

relaţiei       

şcoală-familie 

 

 

 

Permanent 

  

Comitetul de 

părinţi 

Diriginţii 

Psihologul şcolii 

Echipa 

 

Diminuarea 

eşecului şcolar 

şi  a 

absenteismului 
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managerială 

 

 

 

 

4 

- Informarea 

permanentă 

de către 

CEAC cu 

privire la 

aplicarea de 

metode de 

autoevaluare 

a elevilor; 

 

-Conceperea 

de teste de 

autoevaluare 

la nivelul 

comisiilor 

metodice; 

 

 Intervenţii la 

nivel  de 

curriculum si  de 

metodologie 

şcolara 

Implicarea 

elevilor in 

procesul de 

autoevaluare a 

rezultatelor 

invatarii 

 

Periodic  C.E.A.C. 

Echipa 

managerială 

Resposabili 

comisii metodice 

 

Reducerea 

discrepantelor 

dintre aprecierea 

profesorului si 

autoevaluarea 

realizata de elev 

 

 
 


