
Şcoala  Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Piteşti 

Comisia de Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

Nr. de înregistrare .......... din ......................... 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE 

în anul şcolar 2013-2014 

 

 

 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de  

Activita-

te
1
 

Obiective Termene Responsabili

tăţi 

Indicatori de realizare 

1.  Diversificarea ofertei scolare prin 

introducerea unor cercuri/cluburi 

noi 

2 Ierarhizarea   pana la sfarsitul lunii 

octombrie a  intereselor elevilor pentru 

introducerea unor cercuri/cluburi. 

Elaborarea proiectelor in vederea infiintarii 

cercurilor/cluburilor pentru care au optat 

elevii 

 

  30 

noiembrie-

2013 

Membrii 

CEAC 

Directorul  

Responsabilu

l C.A.E.S.E 

Identificarea a cel putin 

2 cercuri ce vor fi 

introduse 

Comentarii:  

Interesele elevilor sunt variate, iar introducerea unui nr. mare de cercuri este dificila intrucat nu sunt cadre didactice calificate, pe de o parte, iar, pe de alta 

parte, aceste cadre didactice nu sunt platite. 

De asemenea, un alt impediment ar fi spatiul de desfasurare al acestor activitati. 

Doar 61 dintre elevii scolii au participat la activitatile din noile cercuri introduse. 

 Aceste cercuri sunt: cercul de teatru- 16 elevi 

                      cercul de karate- 20 elevi 

                      ansambluri sportive-25 elevi 

  Necesitate infiintarii de cercuri sportive si practic- aplicative.                      

2.  

Imbunatatirea bazei materiale a 

scolii 

 

3, 6    

Identificarea pana la sfarsitul sem I a  

surselor de finantare in vederea inlocuirii 

tehnologiei informatice din biblioteca scolii. 

Identificarea unor spatii scolare necesare 

desfasurarii activitatilor extrascolare sau a 

unor spatii necesare functionarii unor 

cabinete scolare. 

Realizarea unui progres privind 

imbunătăţirea bazei materiale a şcolii. 

Realizarea şi  utilizarea eficientă a 

 

 

 

 

 

 

 

20 

decembrie 

2013 

 

Membrii 

CEAC 

Bibilotecara  

Profesorii de 

specialitate 

Directorul  

 

 Dotarea cu tehnologie 

informatică noua a 

bibliotecii scolii. 

Realizarea unei sali 

multimedia la Structura 

Scoala Nr. 2. 

 

 

Dotarea a cel putin 4 

Sali de clasa cu 

videoproiectoare fixe si 

                                                 
1
 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI 



mijloacelor de învăţământ.  

15 iunie 

2014 

ecrane de proiectie 

Îmbunătăţirea 

laboratorului AeL prin 

achiziţia a 11 monitoare 

LCD.  

Achizitionarea a  cel 

puţin  unui copiator in 

fiecare semestru. 

 

Comentarii:  

 Bibiloteca scolii s-a dotat cu mijloace IT moderne in vederea realizarii unei activitati de calitate.  

  S-a dat in folosinta sala multimedia de la Structura Scoala Nr. 2. 

 S-a achizitionat un copiator modern, care poate fi folosit de toate cadrele didactice(in cancelarie). 

 Ce am învăţat din  realizare parţială :  

Necesitatea realizarii unor rapoate periodice cu privire la necesitatile materiale pentru fiecare departament/comisie/subcomisie din scoala. 

Necesitatea continuarii activitatii de imbunatatire a bazei materiale a scolii. 

3.  

Diversificarea formelor de 

organizare a procesului instructiv-

educativ 

Utilizarea TIC în procesul de 

învăț ământ 

 

 

1,3, 4 Chestionarea nivelului de formare a 

competenț elor digitale ale cadrelor 

didactice 

Inventarierea cadrelor didactice care au 

folosit TIC în procesul de învăț ământ, 

altele decât cele care predau disciplinele 

opț ionale în acest domeniu. 

 

  T1: 15 

decembrie 

2013 

 

 

 

 

T2:31 

ianuarie 

2014 

T3:15 Iunie 

2014   

T4:25 iunie 

2014 

        

Coordonatoru

l CEAC 

Responsabilu

l Comisei de 

perfecţionare  

Profesorul de 

informatică 

Cel putin un instrument 

de investigare va 

identifica nivelul de 

formare a competentelor 

digitale ale cadrelor 

didactice 

Semestrial, fiecare 

cadru didactic va 

raporta lecț iile în care 

a utilizat TIC(atât cele 

în AeL, cât ș i lecț iile 

tradiț ionale) 

Baza de date a 

laboratorului AeL 

Fisele de observare a 

lecț iilor 

Până la 15 iunie 2014, 

fiecare cadru didactic 

care a urmat cursuri va 

depune copii dupa 

certificarte/adeverinț e 

la comisia de 

perfecț ionare 

 

 



 

 

Comentarii:  

 70% dintre cadrele didactice  au urmat cursuri de formare in domeniul utilizarii IT in lectii 

  80% din cadrele didactice au utilizat cel putin o data mijloacele IT la lectii 

   20% din cadrele didactice au desfasurat lectii in laboratorul AeL. 

 Ce am învăţat din  realizare parţială : 

Toate cadrele didactice care predau la clasele 0-IV au utilizat TIC in procesul instructiv educativ. 

       Este  necesara introducerea mijloacelor IT in clasele de la ciclul gimnazial in vederea cresterii nr. profesorilor care utilizeaza TIC in lectii. 

       Cresterea numarului de lectii in cadrul laboratorului AEL 

 

4.  

Imbunatatirea ofertei scolii cu 

privire la CDS 

 

 

 

1 Aplicarea, analiza si interpretarea 

instrumentelor de evaluare a interesului 

elevilor/parintilor pentru  introducerea 

unor discipline optionale 

Ierarhizarea, pana la 30 aprilie 2014 a 

optiunilor parintilor elevilor claselor a 

III a si ai elevilor claselor V-VIII cu 

privire la disciplinele optionale 

preferate. 

Analiza situatiei privind incadrerea 

cadrelor didactice care ar putea preda 

aceste optionale 

 

 

martie-aprilie 

2013 

Coordonatorul 

CEAC 

Fleancu Mariana 

Sefii CM clasele 

II-IV si Arte si 

tehnologii 

 

 

Introducerea in CDS a cel 

putin doua discipline 

optionale noi pentru care 

opteaza cel putin 50% 

dintre parintii si elevii 

chestionati , in anul scolar 

2014-2015 

Comentarii:  

 Parintii au optat, pe langa  disciplina optionala "Prietenul meu, calculatorul"si pentru disciplina optionala "Educatia financiara" 

 Se recomanda ca disciplina optionala "Prietenul meu, calculatorul" sa fie introdusa si pentru celelalte serii, in anii scolari viitori. 

5. Participarea la Concursul de 

proiecte cu finantare europeana 

1, 3. 5    Identificarea pana la sfarsitul lunii 

decembrie 2013 a domeniilor pentru 

care am putea realiza proiecte cu 

finantare europeana 

  Stabilirea echipei de proiect , 

realizarea si depunerea proiectului pana 

la data stabilita de Apelul national din 

martie 

Martie 2014 Membrii CEAC 

Comisia de 

proiecte si 

programe 

Obtinerea cel putin a 

punctajului care asigura 

eligibilitatea. 

 Comentarii:  

Doar 10% dintre cadrele didactice au participat la elaborarea proiectului 

Proiectul a fost depus, dar nu a fost eligibil. 

 Revizuirea activitatii, in urma experientei dobandite. 

6. Imbunatatirea sistemului de 1, 2, 4 Identificarea componentelor fisei de 30 aprilie 2014 Membrii Pana la 1 aprilie 2014, va fi 



evaluare a cadrelor didactice autoevaluare anuala ce trebuie 

actualizate  

Supunerea dezbaterii publice a fisei 

actualizate 

 

 CEAC 

Directorul 

adjunct 

Şefii comisiilor 

metodice 

elaborata Fisa de 

evaluare/autoevaluare 

anuala pentru anul scolar 

2014-2015 

Comentarii:  

 Evaluarea cadrelor didactice s-a realizat conform fisei de evaluare elaborate, modificata conform normelor introduse i iunie 2014 

7. Dezvoltarea unui sistem eficient de 

consiliere a elevilor cu scopul prevenirii: 

consumului de substante interzise, violentei 

in scoala, a altor situatii ce contravin 

normelor legale) 

  1, 6 Identificarea situatiilor de 

violenta din scoala 

Elaborarea planului de masuri 

in vederea reducerii violentei 

T1: 1 

februarie 

 

T2: 15 

februarie 

Coordonatorul 

CEAC 

Responsabilul 

desemnat  

Participarea tuturor 

elevilor şcolii  la cel 

puţin una dintre 

activităţile prevăzte in 

cadrul perteneriatelor 

incheiate cu institutii cu 

rol de prevenire : 

Asociatia Romana 

Antidrog, Asociatia 

pentru sanatate si familie, 

Politia de proximitate, 

ANP Penitenciar 

Colibasi. 

Comentarii:  

       La activitati au participat aproximativ 80% dintre elevii scolii. 

Planificarea unui nr. ai mare de activitati de consiliere a elevilor care intampina dificultati in adapatarea scolara. 

 Activitatile realizate au condus la reducerea actelor de violenta in scoala noastra. 

 

 

 

      RESPONSABIL CEAC                                                                          DIRECTOR, 

PROF. SIMA CAMELIA ZOICA                                                                                  PROF. DR.GEORGESCU NICOLAE 

 

 

 

 


