
RAEI – Partea a II-a

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

Nr. 
crt

Activităţi Tipul  de activitate1 Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 
realizare

- Încheiere de parteneriate cu reprezentanţii 
comunităţii;

- Adecvarea ofertei educaţionale la contextual 
social economic

- Dotarea CDI cu soft-uri educaţionale;

- Eficientizarea sistemului de gestionare a 
informaţiei , de înregistrare şi prelucrare a 
datelor;

- Diseminarea informaţiilor achiziţionate la 
cursuri de perfecţionare;

- Diversificarea activităţilor extracurriculare

- Dezvoltarea şi diversificarea procedurilor de 
colectare regulată a feed-back-ului din partea 
elevilor si cadrelor didactice;

Realizarea de proiecte 

Elaborarea de proiecte 
de optionale 

Achizitionare 

Crearea de baze de 
date

Dezbateri in cadrul 
comisiilor metodice 

Organizarea de 
activitati 
extracurriculare 

Aplicarea de 
chestionare
Cursuri

Participarea elevilor la 
actiuni educative

Diversificarea CDS

Intelegerea continuturilor 
si eficientizarea actului 
didactic

Optimizarea sistemului 
de comunicare 

Perfectionarea  si 
indrumarea cadrelor 
didactice

Participarea elevilor la 
activitati educative

Corelarea proiectarii in 
functie de feed-back

permanent

februarie 
2013

octombrie 
2012

ianuarie 2013 

periodic

permanent

conform 
graficelor 
CCD

Nicolae Roxana

Responsabilii de 
catedre

Tudorache 
Nicoleta 

Visinescu Draga

Radu Mariana

Nicolae Roxana

Toate cadrele 
didactice
Nicolae Maria

70%

95%

       
       
      80%

90%

95%

90%

95%

1 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI
RAEI 1



RAEI – Partea a IV-a.

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

Nr. 
crt

Activităţi Tipul  de activitate2 Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori 
de 

realizare

- Încheiere de parteneriate cu reprezentanţii comunităţii;

-  Reducerea absenteismului cu 25%

- Stabilirea unui plan de masuri de ameliorare si 
recuperare pentru elevi in urma analizei testelor initiale 

- Evaluarea calitatii activitatii cadrelor didactice;

Realizarea de 
proiecte 
Consemnarea 
absentelor si 
informarea parintilor

Elaborarea unui plan 
de masuri remediale

Teste, chestionare, 
interasistente, 
asistente 

Participarea elevilor 
la actiuni educative

Participarea tuturor 
elevilor la cursuri

Corelarea proiectarii 
didactice cu nivelul 
clasei 
Verificare si 
indrumare a cadrelor 
didactice

permanent

permanent

periodic

permanent

Sandru Violeta

Ciupuliga Lucica
Ciocarlan Daniel

Toate cadrele 
didactice
Nicolae Maria

Nicolae Maria
Mihai Emilia
Florescu Cristina
Nicolae Roxana

80%

 100%

95%

80%

2 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI
RAEI 2


