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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 Respons

abilităţi 
Indicatori de 

realizare 

1  Aplicarea testelor 

iniţiale şi interpretarea 

lor în conformitate cu 

normele în vigoare; 

 Completarea rubricilor 

de observatie din 

planificarile 

calendaristice; 

 Realizarea unei fişe de 

monitorizare a 

portofoliului elevului; 

 Realizarea unei fişe tip 

de monitorizare şi de 

observare a progresului 

elevilor; 

 

1.Elaborarea 

de 

instrumente 

de evaluare a 

performanţe-

lor şcolare; 

Îmbunăta

-ţirea 

procesu-

lui de 

evaluare 

a 

învăţării; 

 

 Oct 

2012 

 

 

 

 

 

 

 Noie-

mbrie 

2012 

 Dec 

2012 

CEAC 

Cadrele 

didacti-

ce 

 Existenţa 

analizelor, a 

testelor, 

matricilor şi a 

baremelor în 

dosarul fiecărei 

comisii 

metodice; 

 Existenţa 

completărilor din 

rubricile de 

observaţie; 

 Existenta fişei de 

monitorizare; 

 Existenta fişei de 

monitorizare şi 

de observare; 

Comentarii:  

 Realizat in proportie de 90% 

 Ce am învăţat din realizare: 

- Existenţa unei interpretări şi a monitorizării clare a testelor inţiale contribuie la identificarea 

punctelor slabe şi la realizarea domeniilor care necesită intervenţie; procesul de comparare a 

testelor iniţiale cu cele finale permite determinarea nivelului eficienţei metodelor şi a tehnicilor de 

lucru, precum şi a progresului elevilor. 

- Existenta unei fişe de monitorizare a portofoliilor elevilor asigură eliminarea ambiguităţii 

privitoare la ce trebuie să conţină acest instrument de evaluare. 

- Existenţa unei fişe de monitorizare permite cadrului didactic să cunoască particularităţile fiecărui 

elev în parte, însă dezavantajul este că monitorizarea permanentă a elevilor este un proces care 

necesită timp foarte mult şi efort sporit din partea profesorului, împiedicând adesea concentrarea 

interesului asupra procesului de predare-învăţare-evaluare; 

- Rubricile de observaţie completate prezintă avantajul de a justifica întârzierile/ eventualele 

nepotriviri dintre planificările iniţiale şi starea de fapt, la un moment dat. 

 

Nr 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Responsab

ilităţi 

Indicatori de 

realizare 

2  Monitorizarea 

gradului de centrere a 

activităţii didactice pe 

elev. 

 Monitorizarea 

activităţii de 

consiliere şi de 

orientare realizată de 

1 

Introducere

a unor noi  

metode şi 

tehnici  

didactice 

4 

Intervenţii / 

Îmbuătăţi-

rea 

modalităţii 

de 

evaluare a 

calităţii 

activitatii 

la clasă a 

Mai 

2013 

Comisiile 

metodice 

Profesorii-

diriginti 

Responsabi

lul comisiei 

diriginţilor 

Profesorul 

Cel puţin 80 % 

dintre activităţile 

didactice au fost 

centrate pe elev. 

S-au realizat cel 

puţin trei activităţi 

în colaborare cu 

profesorul 

                                                           
1
Veziexplicaţie în Instructiunipentrucompletarea RAEI 
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cadrele didactice. activităţi 

privind 

resursa 

umană: 

îmbunătăţi-

rea 

calităţilor 

de consilier 

şcolar ale 

profesorului

-diriginte 

prin 

colaborarea 

cu persoane 

specializate 

cadrelor 

didactice. 

consilier al 

şcolii; 

consilier aş şcolii , 

iar baza pentru 

discuţiile din 

cadrul acelor ore 

au fost 

reprezentate de 

către materialele 

existente specifice. 

Comentarii:  

 Realizat in proportie de 100% 

 Ce am învăţat din realizare: 

Prin aplicarea de activităţi comunicative, centrate pe elev, creşte gradul de atractivitate a cursurilor, 

precum şi eficienţa predării şi a învăţării. 

Prin colaborarea la orele de dirigenţie,  cu cadre didactice de specialitate –consilieri şcolari, psihologi,  

reprezentanţi ai poliţiei, ai serviciilor de sănătate publică sau ai asociaţilor de părinţi, profesorul-

diriginte devine mai conştient de importanţa misiunii sale şi de felul în care trebuie abordate 

problemele specifice vârstei.  Relaţia dintre profesorul-diriginte şi clasă devine astfel, una mai 

apropiată şi mai eficientă în vederea bunei desfăşurări a activităţii din şcoală şi din afara ei. 

Nr 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Respons

abilităţi 
Indicatori de 

realizare 

3 Realizarea unei proceduri 

privitoare la centralizarea şi 

la gestionarea datelor 

referitoare la activitatea 

metodică a cadrelor 

didactice şi reactualizarea 

permanentă a bazei de date 

conţinând participarea 

cadrelor didactice din 

şcoală, la activităţile de 

formare continuă. 

Diseminarea paşilor de 

urmat vederea participării 

susţinute a cadrelor 

didactice, la programele de 

formare profesională.  

Informarea permanentă a 

cadrelor didactice cu 

privire la oportunităţile de 

formare şi la activităţile 

metodice existente la nivel 

local/ regional/ naţional. 

6 

îmbunătăţir

ea 

sistemului 

de colectare 

a datelor 

4 

participarea 

cadrelor 

didactice la 

programe 

de formare 

profesională 

Îmbunătă-

ţirea 

sistemului 

de 

centrali-

zare şi de 

gestionare 

a datelor 

referitoare 

la 

activitatea 

metodică a 

cadrelor 

didactice. 

Nov 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

permanent 

CEAC 

CA 

Respon

sabilii 

comisiil

or 

metodic

e 

Existența procedurii. 

Toţi membrii 

corpului profesoral 

cunosc paşii de 

urmat. 

Există la nivel de 

şcoală un procedeu 

eficientizat de 

informare cu privire 

la posibilităţile de 

formare 

profesională. 

Comentarii:  

 Realizat in proportie de 90% 

 Ce am învăţat din realizare: 

Procesul de informare a cadrelor didactice cu privire la oportunităţile de perfecţionare a dus la 

sporirea numărului celor care se înscriu la cursuri de formare şi, implicit, la îmbunătăţirea calităţii 
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actului educaţional la nivel de şcoală, prin aplicarea cunoştinţelor şi a  deprinderilor acumulate în 

urma formării. 

 

Nr 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Respons

abilităţi 
Indicatori de 

realizare 

4 Realizarea unei proceduri 

operaționale specifice de 

autoevaluare instituțională. 

Diseminarea paşilor de 

urmat în rândul corpului 

profesoral. 

Focalizarea pe domeniile 

care necesită îmbunătățire, 

în conformitate cu RAEI. 

6 

Îmbunătăţi-

rea 

sistemului 

de 

autoevalua-

re 

instituţiona- 

lă. 

Ȋ mbunătă

-țirea 

procesului 

de 

autoeva-

luareinstit

u-țională. 

februarie 

2013 

 

 

 

 

 

 

decembrie 

2012 

CEAC 

CA 

Respon

sabilii 

comisii

-lor 

metodi-

ce 

Consili-

ul 

elevilor 

O mai mare eficienţă 

a activității grupului 

de lucru. 

Existența strategiei 

revizuite. 

Rezultate apreciabile 

în creşterea eficienței 

activităților de 

monitorizare 

instituţională datorită 

aplicării strategiei şi 

a procedurilor. 

Comentarii:  

 Realizat in proportie de 70% 

 Ce am învăţat din realizare 

Prin îmbunătăţirea sistemului de autoevaluare instituţională creşte eficienţa procesului de 

diagnosticare a problemelor şi de identificare a domeniilor care necesită intervenţie în vederea 

creşterii calităţii educaţiei. 

Nr 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Respons

abilităţi 
Indicatori de 

realizare 

5 Revizuirea strategiilor 

CEAC 

Stabilirea strategiilor 

procedurale împreună cu 

grupul de lucru (membrii 

CEAC, şefii comisiilor 

metodice etc.) 

Implementarea strategiilor 

procedurale revizuite. 

 

6 

Optimiza-

rea 

strategiilor 

şi a 

procedu-

rilor pentru 

asigurarea 

calității. 

Creşterea 

eficienţei 

identifică-

rii 

punctelor 

slabe/ tari 

în vederea 

creşterii 

calităţii 

actului 

educativ si 

al manage-

mentului 

şcolii. 

 

Ianuarie 

2013 

Dec 2012 

Aprilie 

2013 

CEAC 

şi 

grupuri

-le de 

lucru/ 

şefii 

comisii

-lor 

meto-

dice. 

O mai mare eficienţă 

a activității grupului 

de lucru. 

Existența strategiei 

revizuite. 

Rezultate vizibile în 

creşterea eficienței 

activităților de 

monitorizare 

institutională datorită 

aplicării strategiei şi 

a procedurilor. 

Comentarii:  

 Realizat în proporţie de 90%. 

 Ce am învăţat din realizare: 

Revizuirea permanentă a procedurilor şi a strategiilor comisiei permite identificarea de noi 

oportunităţi şi posibilităţi de creştere a calităţii, atât a actului educaţional, cât şi a managementului la 

nivel de instituţie. 

6 Activităţi Tipul  de 

activitate 

Obiective Termene Respon

sabili-

tăţi 

Indicatori de 

realizare 

 Respectarea întocmai a 

orarului stabilit pentru 

funcționarea cabinetului 

medical şi a cabinetului de 

consiliere psihopedagogică. 

5 

Colaborare 

cu cadre 

medicale 

specializate  

Ȋ mbunătă

-țirea 

serviciilor 

medicale 

existente 

Septem-

brie 2012 

Cadrele 

medica-

le 

Respon

-

Peste 90% din 

beneficiari se declara 

multumiţi, în urma 

analizei 

chestionarelor de 
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Realizarea unui program 

propriu al cabinetului 

medical şi al celui de 

consiliere psihopedagogică, 

în vederea organizării de 

ore speciale, în colaborare 

cu  diriginții. 

Ȋ mbunătățirea colaborării 

între cabinetul medical , 

cabinetul de consiliere 

psihopedagogică şi 

cabinetul de orientare 

şcolară, cu focalizare pe 

elevii care necesită dublă 

intervenție (boli cronice, 

tulburări de comportament, 

etc) 

4  

Intervenţii 

privind 

resursa 

umană 

(îmbunătăţi-

rea 

calităţilor 

de diriginte 

prin 

colaborarea 

cu persoane 

specializate) 

în 

instituție. 

sabilulc

omisi-

ei 

diriginți

-lor 

Psiholo

-gul 

şcolii. 

satisfacţie. 

Îmbunătăţirea 

calităţii orelor de 

consiliere şi de 

educaţie sanitară. 

Îmbunătăţirea 

calităţii vieţii în 

rândul elevilor. 

Comentarii:  

 Realizat în proporţie de 90%. 

 

 

 

 

 

RAEI – Partea a IV-a. 

 

 

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL 

ŞCOLAR URMĂTOR. 

 

 

 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  

de 

activi

-tate
2
 

Obiective Termene Responsabilită

ţi 

Indicatori de 

realizare 

1. Realizarea de 

lecţii inter-

disciplinare 

1  Creşterea capacităţii 

de transfer al 

cunoştinţelor. 

 Cresterea capacităţii 

de operaţionalizare şi 

de aplicare a 

cunoştinţelor şi a 

deprinderilor. 

 Dezvoltarea 

autonomiei 

intelectuale a 

elevilor. 

Iunie 2013 Şefii de arie 

curriculară 

Comisia CEAC 

Cel puţin două 

lecţii/ arie 

curriculară, 

realizate din 

perspectiva 

interdisciplinară. 

Cât mai multe 

conexiuni 

interdisciplinare, 

efectuate de 

profesori în 

timpul orelor de 

curs, la fiecare 

disciplină.  

2. Creşterea 

numărului de 

1  Creşterea eficienţei 

predării şi a învăţării. 

Iunie 2013 Şefii de arie 

curriculară 

Crestereanr. de 

ore în care se 

                                                           
2
 Vezi explicaţie în Instructiunipentrucompletarea RAEI 
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ore în care 

sunt  

folosite 

tehnologiile 

informatice şi 

de 

comunicare. 

 Creşterea 

componentei practice 

a orelor de curs. 

Comisia CEAC utilizează 

tehnologiile 

informatice şi de 

comunicare. 

3. Dezvoltarea 

de noi 

discipline 

opţionale/ 

optimizarea 

opţionalelor 

deja existente. 

1  Adaptarea ofertei 

şcolii la cerinţele 

societăţii şi la 

nevoile elevilor. 

Iunie 2013 Şefii de arie 

curriculară. 

Comisia CEAC 

Creşterea cu cel 

puţin  5% a nr. de 

opţionale propuse 

ca disciplină nouă 

de către cadrele 

didactice. 

Optimizarea 

opţionalelor deja 

existente în 

materie de 

resurse şi de 

activităţi de 

învăţare şi de 

evaluare, în 

vederea adaptării 

acestora la 

cerinţele şi la 

posibilităţile reale 

ale elevilor. 

Asigurarea unei 

diversităţi optime 

a opţionalelor. 

4. Creşterea 

numărului de 

cadre 

didactice care 

participă la 

programe de 

formare 

continuă. 

4  Îmbunătăţirea 

calităţii actului 

didactic. 

Iunie 2013 Responsabilii 

cu informarea 

asupra 

posibilităţilor 

de formare 

continuă. 

Membrii 

CEAC 

Creşterea cu 20% 

a numărului de 

cadre didactice 

care se înscriu la 

programe de 

formare continuă. 

5. Realizarea de 

proiecte in 

parteneriat cu 

alte scoli la 

nivel 

local/regional 

5 Îmbunătăţirea relaţiilor 

dintre elevii şcolii şi 

elevii altor unităţi de 

învăţământ din oraş. 

Încurajarea competiţiei, 

dar şi a spiritului de 

colaborare în rândul 

elevilor în vederea 

creşterii performanţei 

şcolare. 

Iunie 2013 Conducerea 

şcolii 

Consilierul 

educativ, 

profesorii 

diriginţi. 

Realizarea unui 

proiect de 

parteneriat cu o 

altă şcoală la 

nivel local. 

6.  Realizarea de 

proiecte şi de 

parteneriate 

şcolare în 

colaborare cu 

alte instituţii 

din 

5 Îmbunătăţirea relaţiilor 

dintre şcoală şi 

comunitatea locală. 

Creşterea prestigiului 

instituţiei.Menţinerea 

imaginii de unitate de 

învăţământ de 

Iunie 2013 Conducerea 

şcolii 

Şefii de catedră 

şi profesorii 

diriginţi. 

Realizarea unui 

proiect cu  

instituţiile 

reprezentative  

din comunitatea 

locală. 
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comunitatea 

locală. 

elită,nivelul comunităţii 

locale. 

7. Optimizarea 

instrumentelor 

de evaluare a 

calităţii. 

6 Identificarea punctelor 

slabe şi optimizarea 

activităţii viitoare. 

Decembrie 

2012 

Comisia CEAC Existenţa unor 

instrumente de 

evaluare 

îmbunătăţite. 

8. Îmbunătăţirea 

sistemului de 

evaluare a 

cadrelor 

didactice. 

6 Eficientizarea 

autoevaluării şi a 

evaluării activităţii 

personalului didactic al 

şcolii în vederea 

creşterii clarităţii şi a  

transparenţei procesului 

de evaluare. 

Martie 

2013 

Comisia CEAC Operarea unor  

modificări în fişa 

de evaluare a 

activităţii 

cadrelor 

didactice, în 

măsură să 

conducă la o 

evaluare precisă 

şi eficientă. 

 

 

 
 


