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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 - elaborarea 

documentelor 

manageriale; 

- elaborarea 

documentelor 

catedrelor/comisiilor 

curriculare, a 

programelor de 

activităţi extra 

curriculare; 

- organizarea 

procurării de 

documente 

curriculare 

oficiale, manuale, 

auxiliare 

- proiectarea 

planului operaţional 

de promovare a 

activităţilor centrate 

pe elevi; 

- planificarea orelor 

de consiliere şi 

orientare în 

vederea dezvoltării 

personale; 

- proiectare 

programelor de 

pregătire de 

performanţă , pentru 

recuperarea 

lacunelor; 

- asigurarea 

asistenţei sanitare şi 

protecţia muncii 

pentru personal şi 

elevi 

- realizarea 

programelor de 

educaţie juridică, de 

proximitate, PSI în 

colaborare cu ISJ, 

CAPACI 

TATE  INSTITU- 

ŢIONALĂ 

 

- educaţie de 

calitate prin 

orientarea ei pe 

beneficiar şi pe 

rezultate; 

- pregătirea 

elevilor în 

vederea 

competenţelor 

de comunicare 

şi relaţionare , 

lucru în echipă, 

competenţe şi 

utilizare TIC; 

- creşterea 

numărului de 

cursuri 

opţionale 

cross-

curriculare; 

- utilizarea de 

soft educaţional 

adecvat 

curricumul-ului 

- dezvoltarea 

capacităţii 

elevilor de a 

utiliza 

noile tehnologii 

de informare şi 

comunicare, 

încă din ciclul 

primar; 

- realizarea 

programelor de 

activităţi 

extracurriculare; 

- dosare 

medicale 

avizate la zi; 

- completarea 

fişelor de 

Septembrie 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directori, 

responsabilii 

comisiilor 

curriculare: 

Cadre didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medic medicina 

muncii 

Asistentul 

medical; 

 

 

 

 

 

 

Definirea unei 

strategii clare de 

dezvoltare a 

şcolii în 

următorii 4 ani, 

conform nevoilor 

interne şi ale 

comunităţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI 

http://stemaromaniei.files.wordpress.com/2009/04/stema-romaniei-format-mare-rezolutie-buna.jpg


RAEI 2 

CCD, IPJ; 

- încheierea de 

parteneriate la nivel 

local, judeţean 

şi naţional: 

a)Protocoale cu: 

*Dispensarul 

comunal; 

*Poliţia de 

proximitate; 

*Jandarmeria 

română ; 

*Biserica comunala 

*Fundaţia Sfîntul 

Andrei . 

b)Proiecte şi 

parteneriate locale, 

judeţene, naţionale 

 

 

 

protecţia muncii 

 

 

 

 

-antrenarea 

elevilor în 

activităţi cu 

caracter 

creativ, 

umanitar, 

voluntariat etc. 

- participarea 

elevilor la 

concursuri 

şcolare 

 

 

 

 

 

 

 

Conform 

graficului de 

desfăşurare 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre didactice, 

consilier 

educativ; 

 

 

 

 

 

 

 

-Creşterea 

numărului 

de activităţi 

realizate 

în parteneriat cu 

instituţii 

din comunitate; 

-Creşterea 

prestigiului şcolii 

noastre; 

- Creşterea 

performanţelor 

şcolare 

-Motivarea 

elevilor 

de a se implica 

activ în propria 

lor 

dezvoltare 

profesională 

 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială - o bună proiectare, responsabilizarea cadrelor didactice 

şi respectarea termenelor de realizare a sarcinilor asigură îndeplinirea obiectivelor propuse. 

2 Activităţi Tipul  de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

 Tipul de activitate 

- fundamentarea 

activităţii 

Consiliului de 

Administraţie în 

domeniul 

activităţilor 

educative: şedinţe 

ale comisiilor 

diriginţilor, 

chestionare ale 

elevilor din 

Consiliul 

reprezentativ al 

elevilor; 

-stabilirea 

numărului de ore 

pentru 

disciplinele 

obligatorii şi 

opţionale, în 

funcţie de 

următoarele criterii: 

*utilizarea eficientă 

a resurselor umane 

şi 

materiale; 

* pregătirea 

personalului 

didactic; 

*interesele elevilor; 

* cerinţele elevilor. 

- constituirea 

„EFICACITATE 

EDUCAŢIONALĂ 

 

- continua 

monitorizare a 

proiectării 

didactice 

şi realizării 

obiectivelor 

instructiv-

educative; 

- utilizarea 

eficientă a 

resurselor 

umane şi 

materiale; 

-stabilirea 

numărului de 

ore în funcţie de 

opţiunile 

beneficiarilor 

direcţi şi de 

posibilităţile 

şcolii; 

- informarea 

prin şedinţe cu 

părinţii a 

metodologiei 

evaluării 

- realizarea 

perfecţionării 

cadrelor 

didactice 

 

 

Termene 

Septembrie 

2012 

Aprilie 

2013 

 

Responsabilităţi 

Directori 

Responsabil 

CEAC cu 

eficacitatea 

educaţională 

Dirigintii claselor 

a VIII-a 

Responsabili 

comisie evaluare 

 

Valorizarea 

preocupărilor 

fiecărui elev. 

Derularea în 

condiţii optime a 

evaluării 

Aplicarea 

noutăţilor în 

activităţile 

derulate 

Corp profesoral 

bine instruit 
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comisiei, 

organizarea şi 

desfăşurarea 

Evaluării Naţionale 

conform 

prevederilor, 

metodologiei, 

calendarului şi 

notificărilor primite 

de la MECTS 

- participarea 

cadrelor la cursuri 

de 

perfecţionare şi 

formare continuă, 

inspecţiil 

curente şi finale 

pentru obţinerea 

gradelor 

didactice, 

simpozioane 

naţionale şi 

internaţionale 

( Calitate în 

educaţie, ECDL, 

Metodist. 

Manager proiect, 

Integrarea 

activităţilor 

practice în demersul 

didactic, 

Comunicare şi 

curriculum, 

Manager innovator) 

 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială o bună proiectare, responsabilizarea cadrelor didactice şi 

respectarea termenelor de realizare a sarcinilor asigură îndeplinirea obiectivelor propuse. 

3 Activităţi Tipul  de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

 -elaborarea fişelor 

de evaluare a 

activităţii 

didactice; 

-elaborarea şi 

aplicarea de 

chestionare 

pentru 

monitorizarea 

calităţii educaţiei 

şcolare, elevi-

părinţi- cadre; 

- interpretarea 

rezultatelor şi 

dezbaterea 

acestora în Consiliul 

profesoral şi 

Consiliul 

reprezentativ al 

părinţilor; 

- asistenţe şi 

interasistenţe la 

activităţil didactice 

şi educative; 

- participarea 

MANAGEMENTUL 

CALITĂŢII 

 

- dezvoltarea 

competenţelor 

profesionale, 

sociale, 

metodice şi 

personale ; 

-stimularea 

personalului 

angajat cu 

activitate 

eficientă şi 

inovativă; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termene 

 

 

Conform 

graficului 

de 

perfecţionare 

 

 

 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunar 

 

 

Responsabilităţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urmărirea 

eficienţei 

activităţilor 

didactice şi 

educative 

Elaborarea 

planului de 

Îmbunătăţire 

 

Creşterea 

numărului 

profesori 

care sunt 

implicaţi în 

activităţi 

metodice sau 

ştiinţifice. 

Transparenţa în 

relaţia cu 

educabilii, cu 

părinţii, cu 

comunitatea în 

general. 

Îmbunătăţirea 

calităţii actului 
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cadrelor la 

activităţile 

propuse în 

Calendarul ISJ; 

-participarea 

managerului la 

desfăşurarea 

inspecţiilor tematice 

şi speciale; 

- asigurarea 

încadrării cu 

personal didactic şi 

auxiliar calificat; 

- activităţi centrate 

pe probleme de 

curriculum; 

- prelucrarea în 

Consiliul profesoral 

a unor teme de 

actualitate 

- participarea la 

cursuri de formare a 

cadrelor didactice; 

- promovarea 

elementelor de 

identitate şi cultură 

specifică şcolii; 

- participarea 

elevilor la acţiunile 

culturale propuse de 

autorităţile locale şi 

ISJ (Festivalul 

şcolilor – 

învăţământ primar şi 

gimnazial); 

- participarea 

liderului de sindicat 

la toate şedinţele 

Consiliului de 

administraţie 

- promovarea 

rezultatelor şcolare 

ale 

Comisiilor 

curriculare în cadrul 

CA. 

- stabilirea şi 

implementarea unui 

program de 

îmbunătăţire a 

disciplinei în şcoala 

şi de prevenire a 

delincvenţei elevilor 

- atragerea părinţilor 

în acţiunile 

educative şi 

administrative ale 

şcolii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 reducerea 

absenteismului 

şi creşterea 

gradului de 

securitate în 

şcoală 

- implicarea 

părinţilor în 

viaţa şcolii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2013 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

Cadre didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier 

educativ 

 

 

educaţional în 

urma finalizării 

cursurilor de 

formare 

-Reducerea 

absenteismului 

şcolar şi a 

problemelor 

generate de 

comportamentul 

violent. 

- Atragerea 

părinţilor ca 

parteneri în 

educaţie 

 

 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială atragerea părinţilor în activităţile şcolii, ca parteneri în 

educaţie, duce la îmbunătăţirea performanţelor elevilor, la reducerea absenteismului şi a comportamentului deviant al 

acestora 
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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 

  -Programarea şi 

monitorizarea 

activităţilor ; 

-Evaluarea activităţilor; 

-Realizarea rapoartelor 

de activitate ; 

-Colaborarea cu echipa 

managerială, 

Comisia lărgită la nivel 

de şcoală; 

- Evaluarea situaţiei 

actuale din PDI 

- Realizarea analizei 

SWOT 

- Constituirea bazelor 

de date la 

nivelul comisiilor 

metodice şi al 

comisiilor de lucru ale 

Consiliului 

Profesoral (membri, 

activităţi, 

rezultate etc.) 

- Actualizarea bazelor 

de date în 

fiecare an şcolar 

- Amenajarea unui 

avizier destinat 

elevilor şi părinţilor în 

vederea 

informării prompte a 

acestora 

 

- realizarea  site-ului 

şcolii care să 

reflecte activitatea la zi 

a şcolii 

 

Funcţionarea 

optimă a 

structurilor 

responsabile cu 

evaluarea şi 

asigurarea 

calităţii la nivel 

de 

şcoală 

 

 

15.10.2013 

 
Directorii, 

membrii CEAC 

Responsabili 

comisii 

metodice 

Responsabili 

comisii de lucru 

ale Consiliului 

Profesoral 

Cadre didactice 

 

•Plan de activitate; 

•Raport de activitate; 

•Rapoarte de 

monitorizare; 

•Bune practici; 

•Urmărirea şi 

eliminarea punctelor 

slabe şi ameninţărilor 

din analiza 

SWOT; 

•Valorificarea 

oportunităţilor 

identificate 

•Înregistrarea, 

preluarea şi utilizarea 

eficientă a datelor şi a 

informaţiilor 

•Asigurarea 

transparenţei 

funcţionării unităţii 

şcolare 

•Îmbunătăţirea 

sistemului de 

comunicare cu 

beneficiarii direcţi şi 

indirecţi 

•Implicarea elevilor şi 

a cadrelor 

didactice în acţiunea 

de redactare  şi de 

actualizare a site-ului 

şcolii 

•Promovarea 

activităţilor şi a 

rezultatelor şcolii în 

comunitate 

 

  -Efectuarea de asistenţe 

şi 

interasistenţe; 

-Stimularea cadrelor 

didactice pentru 

accesarea diferitelor 

forme şi 

programe de 

perfecţionare 

-diseminarea 

cunoştinţelor dobândite 

in programele de 

perfecţionare 

 

Perfecţionarea 

continuă a 

personalului 

didactic 

 

Permanent  

 
C.A. 

Consiliul 

Profesoral 

Consiliul 

Reprezentativ la 

părinţilor 

Comisia de 

perfecţionare  

Contabilitate 

 

•Încurajarea formării 

continue a 

cadrelor didactice; 

•Promovarea inovării 

didactice; 

•Diversificarea 

strategiilor de 

învăţare; 

•Înnoirea metodelor de 

învăţare; 

•Motivarea elevilor 

pentru studiu 

•Creşterea 

performanţelor 

elevilor; 

•Îmbunătăţirea actului 
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educativ 

 

  -Elaborarea de 

chestionare 

-Aplicarea de 

chestionare elevi/părinţi 

-Analiza şi interpretarea 

chestionarelor 

-Luarea deciziilor care 

se impun 

 

 

Asigurarea 

permanentă a 

consilierii şi 

orientării 

şcolare şi 

profesionale 

 

Permanent  

 
Directori 

Membrii CEAC 

Psiholog 

Consilier educativ 

 

Alegerea optimă a 

domeniului 

profesional în funcţie 

de abilităţile 

dobândite. 

•Dobândirea de către 

elevi a unei 

largi varietăţi de 

caracteristici 

noncognitive 

promovate şcolar. 

•Educaţia pentru viaţa 

privată. 

•Dobândirea unor 

competenţe 

interpersonale, 

interculturale şi 

sociale care să le 

permită 

participarea eficientă 

la viaţa socială 

  -Activităti diferenţiate 

cu elevii 

selectaţi ( cercuri pe 

discipline, 

arte plastice, activităţi 

sportive etc. 

- Realizarea de pregătiri 

suplimentare, programe 

adaptate, 

proiecte educaţionale, 

indrumări; 

 

Organizarea 

unor 

activităţi de 

cultură 

generală /de 

specialitate şi 

pe 

niveluri de 

vârstă 

 

Permanent  

 

Directorii, 

membrii CEAC 

Responsabili 

comisii 

metodice 

Responsabili 

comisii de lucru 

ale Consiliului 

Profesoral 

Cadre didactice 

 

•Sensibilizarea 

elevilor prin cultură. 

•Dezvoltarea unei 

personalităţi 

armonioase, tolerante 

care îmbină 

simţul propriei 

identităţi crespectul 

pentru diversitate. 

•Cultivarea spiritului 

de competiţie 

şi autodepăşire, 

obţinerea de 

rezultate superioare la 

olimpiade şi 

concursuri şcolare. 

•Instituirea unui climat 

competitiv 

prin raportarea la 

performanţele 

colegilor. 

•Cultivarea spiritului 

de competiţie 

şi a tendinţei de 

autodepăşire. 

•Atragerea unei 

populaţii şcolare 

interesată de actul 

educativ 

  -Identificarea titlurilor 

necesare 

procesului educativ; 

-Estimarea costurilor; 

-Identificarea resurselor 

materiale; 

-Analizarea ofertelor; 

-Achiziţionarea cărţilor; 

-Înregistrarea titlurilor 

în fondul de 

carte în vederea 

constituirii bibliotecii 

şcolare; 

-Asigurarea 

accesibilităţii elevilor şi 

Înnoirea 

fondului de 

carte al 

bibliotecii 

şcolare 

 

Permanent Responsabil CDI Creşterea cantitativă şi 

diversificarea fondului 

de carte. 

Identificarea unui 

spaţiu adecvat pentru 

biblioteca şcolară 

 Actualizarea şi 

înnoirea fondului 

de carte. 

 Asigurarea unui 

număr adecvat 

de titluri la numărul de 

elevi. 

calităţii 

actului 
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cadrelor didactice la 

noile titluri; 

-Diseminarea 

rezultatelor activităţilor; 

-Evaluarea activităţil 

 

educativ. 

pentru studiul 

individual. 

pentru lectura 

şcolară. 

activităţi 

educative în 

colaborare cu 

biblioteca . 

  -Elaborarea unor 

proceduri de 

evaluare pentru elevii 

capabili de 

performanţă şi pentru 

cei în situaţie de risc 

-Aplicarea procedurilor 

de evaluare 

-Evaluarea şi 

interpretarea 

rezultatelor 

-Discutarea 

neconformităţilor în 

CA, 

şedinţele de catedră, 

şedinţele CEAC 

 

Existenţa şi 

aplicarea 

procedurilor de 

optimizare a 

evaluării 

învăţării 

Permanent  Directorii, 

membrii CEAC 

Responsabili 

comisii 

metodice 

Responsabili 

comisii de lucru 

ale Consiliului 

Profesoral 

Cadre didactice 

•Nr. teste chestionare, 

•Nr. de elevi evaluaţi 

•Selectarea grupurilor 

de elevi 

•PV ale CA, CEAC, 

şedinţelor de 

catedră 

 

 

 

 

 


