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RAEI – Partea a IV-a 
 

PLANUL DE ÎMBUNǍTǍŢIRE A CALITǍŢII EDUCAŢIEI 
PENTRU ANUL ÇCOLAR 2021-2022 

Validat în şedinţa CA 14.10.2021 

Discutat în şedinţa CP 13.10.2021 
 

I. ACTIVITǍŢI DE ÎMBUNǍTǍŢIRE A CALITǍŢII 
 
 

Nr 
crt 

Activitǎţi Obiective Termene Responsabilitǎţi Indicatori de realizare 

1. Formarea/infor 
marea cadrelor 

1. Diseminarea exemplelor de 

bunǎ practicǎ şi a 

15.10.2021 
22.04.2022 

1.  Responsabilul  cu formarea profesionalǎ 

identificǎ  acele  cadre  didactice  care deţin 
 minim 2 activitǎţi de diseminare/formare 
în privinţa utilizǎrii tablelor interactive sunt 

planificate în cursul anului şcolar 
 Activitǎţi de diseminare/formare în 

privinţa utilizǎrii tablelor interactive se 

regasesc in Planul de activitati al Comisiei 

de formare profesionala şi ariilor curriculare 

 Minim 10 cadre didactice participǎ la 
activitǎţi de diseminare/formare 

 didactice în competenţelor dobândite prin  abilitǎţi de lucru cu tablele interactive, 
 privinţa programe de formare  precum şi cadrele didactice interesate de 
 utilizǎrii 2. Creşterea gradului de  formare în acest domeniu 
 tablelor utilizare a instrumentelor TIC  2. Responsabilul cu formarea profesionalǎ  
 interactive în activitatea didacticǎ  împreunǎ cu responsabilii ariilor curriculare 
    planificǎ activitǎţi metodice de diseminare/  
    formare 

2. Creşterea 
accesibilitǎţii 

1. Relocarea unor table 

şcolare, pentru buna 

23.05.2022 

31.07.2022 
1. CA asigurǎ includerea în buget a sumelor 
necesare 

 90% din sǎlile de curs au 2 table 

 2 videoproiectoare montate pe suport fix în 

sǎli de clasǎ 

 1 tablǎ albǎ achiziţionatǎ 

 resurselor desfǎşurare a orelor de curs  2. Administratorul identificǎ tablele de 
 educaţionale 2. Achiziţia şi montarea în  dimensiuni corespunzǎtoare sǎlilor de curs 
  salile de curs a unor table  3. Personalul şcolii monteazǎ tablele, câte 2  
  albe/table interactive,  în fiecare salǎ, precum şi celelalte dispozitive 

  videoproiectoare fixe  necesare 
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3. Creşterea 
atractivitǎţii 

1.Dezvoltarea de competente 

tehnice de specialitate, pentru 

15.10.2021 
22.07.2022 

1. Responsabilul comisiei privind proiectele 

europene completeazǎ în aplicaţia  dedicatǎ 
Formularul de aplicaţie pentru acreditare 
este depus 

Proiect de mobilitǎţi Erasmus scris/depus/ 

evaluat 

2 grupe de liceu (calificarea mecanic, 

respectiv electromecanic) şi 2 grupe de înv. 

profesional (calificarea EICO, respectiv 

mecanic auto) participǎ la mobilitǎţi 

 ofertei un grup de 28 de elevi, nivel 3  informaţiile necesare acreditǎrii Erasmus 
 educaţionale de calificare, proveniti din  2. Comisia de proiecte europene scrie/depune 
 prin accesarea medii sociale dezavantajate  proiecte de mobilitǎţi în cadrul programului 
 programelor 2.Imbunatatirea  Erasmus 
 Erasmus competenţelor personale,   

  competentelor de comunicare   

  si cooperare in relatiile de   

  munca pentru o mai bunǎ   

  inserţie profesionalǎ   

 

II. ACTIVITǍŢI DE EVALUARE INTERNǍ 
 

Nr 
crt 

Activitǎţi Obiective Termene Responsabilitǎţi Indicatori de realizare 

1. Evaluarea 

satisfacţiei 
beneficiarilor cu 

privire la 

programele de 

studiu oferite de 

unitatea de 

învǎţǎmânt 

1. Evaluarea satisfacţiei 
beneficiarilor 

2. Adaptarea oferetei 

educaţionale  în 

concordanţǎ cu 

necesitǎţile identificate 

31.03.2022 

30.06.2022 

1. Responsabilul ariei curriculare Tehnologii 

propune chestionarul adresat elevilor, cu privire 

la programele de studiu pe care le oferǎ şcoala 

2. Diriginţii aplicǎ chestionarul 

3. Responsabilul ariei curriculare Tehnologii 

centralizeazǎ rǎspunsurile, întocmeşte un raport 

pe care îl prezintǎ în CP 

chestionarul elaborat 

minim 100 de rǎspunsuri ale elevilor 

nr. de elevi de la fiecare calificare care 

rǎspund chestionarului 
minim 2 motive de satisfacţie/ 
insatisfacţie identificate 

2. Monitorizarea 
pregǎtirii pentru 
examenul de 

Bacalaureat 

Îmbunǎtǎţirea 
rezultatelor la examenul 

de Bacalaureat 

15.11.2021 

01.06.2022 

1. Cadrele didactice realizeazǎ planificarea 
orelor de pregǎtire suplimentarǎ/remedialǎ 

2. Diriginţii comunicǎ pǎrinţilor graficul orelor 

de pregǎtire şi frecvenţa elevilor la aceste ore 

3. Directorii monitorizeazǎ desfǎşurarea orelor 

de pregǎtire suplimentarǎ 

 numǎrul orelor de pregǎtire 
suplimentarǎ pentru Bacalaureat 
planificate/realizate 

 numǎrul elevilor care participǎ la 

activitǎţile de pregǎtire 

 procentul de reuşitǎ la examen 
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