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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  

Dezvoltarea 

profesională 

prin 

activităţi 

specifice 

 

 

4 

 

Participarea 

cadrelor 

didactice la 

proiecte/lucrări 

de cercetare 

ştiinţifică 

1.08.2014 Comisia de 

perfecţionare 

Participarea 

cadrelor didactice 

la proiecte şi 

lucrări de 

cercetare ştiinţifică 

Posibilitatea 

publicării 

rezultatelor şi a 

implementării 

acestora în scopuri 

educaţionale 

Comentarii:  

 Realizat 

 Ce am învăţat din realizare: se pot realiza diverse modalităţi de perfecţionare 

2 Activităţi 

Creşterea 

rolului 

CEAC în 

viaţa 

Liceului 

Tipul  de activitate 

6 

Aplicarea unor 

chestionare părinţilor, 

profesorilor şi 

elevilor 

Distribuirea 

modelelor de 

chestionare pentru 

stabilirea stilurilor de 

învăţare la elevi 

Prezentare ppt în CP 

şi în Consilul 

părinţilor 

Propunere privind 

dezvoltarea 

infrstructurii liceului 

în CA 

 

Obiective 

 

Mobilizarea 

părinţilor,a 

profesoriloor 

şi a elevilor 

pentru o mai 

bună implicare 

în dezvoltarea 

liceului 

Termene 

22.07.2014 

Responsabilităţi 

CEAC 

Indicatori de 

realizare 

Chestionare 

Prezentare ppt în 

CP şi în şedinţa 

Comitetului de 

părinţi pe şcoală 

Propuneri în CA 

Creşterea nr. de 

proceduri 

Comentarii:  

 Realizat parţial 85% 

 Ce am învăţat din  realizarea parţială: propunerile de proiect cu alte instituţii trebuie urmărite consecvent până 

la realizare 

3 Activităţi 

Creşterea 

gradului de 

implicare a 

profesorilor 

în proiectele 

de atragere a 

fondurilor 

europene 

Tipul  de activitate 

 

5 

Obiective 

Să crească nr. 

de profesori şi 

de elevi 

implicaţi în 

proiecte 

europene 

Termene 

22.06.2014 

Responsabilităţi 

Responsabilul cu 

proiecte şi 

programe 

 

Director 

 

Indicatori de 

realizare 

 

Nr. de profesori şi 

de elevi implicaţi 

în programe şi 

proiecte europene 

Comentarii:  

  realizat în proporţie de 85% 
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 Ce am învăţat din realizarea parţială : profesorii trebuie încurajaţi şi susţinuţi să aplice la aceste proiecte 

 

 

RAEI – Partea a IV-a. 

 

 

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 

URMĂTOR. 

 

Punct slab identificat: Proiectarea în echipă,la nivelul catedrelor şi între arii poate fi îmbunătăţit. 

 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate
2
  

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

1 Ateliere de lucru 1 Creşterea 

gradului 

colaborării 

1oct 2013 Şef comisie PV al întâlnirilor 

 Interasistenţe 

transdisciplinare 

 Identificarea 

oportunităţilor 

pt. o mai bună 

proiectare 

2/sem Sefii de catedră Fişe de asistenţă 

 Proiecte 

interdisciplinare 

(realizarea unor 

lecţii deschise 

interdisciplinare) 

 Popularizarea 

unor astfel de 

proiecte 

2/sem. Coord. Proiect Fişă de observaţii 

 Prezentare 

material ppt în 

CP 

 Mediatizarea 

proiectului 

O data pe 

semestru 

Membru proiect PV al CP 

 

 

 

 

Punct slab identificat: Trebuie dezvoltate modalitatile de orientare profesionala a elevilor de gimnaziu pentru liceu si a 

celor de liceu pentru facultate. 

2 Orientarea 

profesionala a 

elevilor 

3 O mai usoara 

alegere a 

elevilor in 

ceea ce 

priveste 

studiile 

liceale si 

superioare 

pentru 

pregarirea 

viitorului lor 

profesional 

1.05.2014 Sefii de catedra, 

dirigintii si 

profesorii 

Sporirea 

interesului faţă de 

viitorul profesional 

va duce la 

rezultate f. bune la 

învăţătură/ 

concursuri şcolare, 

iar elevii vor 

capata o mai mare 

incredere in sine si 

viitor. 
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