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PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2014-2015
Nr.
crt
1.

2.

Activităţi
Elaborarea si
implementarea unui
program de
consiliere
individuala sau de
grup pentru elevii
care manifesta un
comportament
violent

Participarea la
Concursul de
proiecte cu finantare
europeana Erasmus
+

1

Tipul de
activitate1
4. 6

4. 5

Obiective

Termene

Responsabilităţi

-Asigurarea serviciilor de consiliere
pentru elevii avand un comportament
violent in vederea prevenirii si combaterii
violentei in scoala
-Scaderea cu 25 % a cazurilor de violenta
in scoala

3.11.2014
28.02.2015

Consilierul
psihopedagogic Paicu
Suvergel Florica
Responsabilul Comisiei
de prevenirea si
combaterea violentei in
scoala

Obtinerea unor fonduri nerambursabile in
vederea cuprinderii in proiectul After
school a unui numar mai mare de elevi

19.01-21.02
2015

Responsabilul Comisiei
de proiecte si programe
extracurriculare
Directorul
Profesoara de lb.
engleza, Andrei
Georgiana

Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI

Indicatori de
realizare
Identificarea pana
la 31 noiembrie
2014 a elevilor care
manifesta
comportament
violent;
Identifcarea pana
la 15 februarie
2015 a claselor in
care numarul
elevilor cu un
comportament
violent este mai
mare;
Programe/
planificari ale
activitatilor de
consiliere
psihopedagogica
Identificarea pana
la sfarsitul lunii
februarie 2014 a
domeniilor pentru
care am putea
realiza proiecte cu
finantare europeana
Stabilirea echipei

3.

Dotarea a cel putin 3
sali de clasa,
amenajate drept
cabinete metodice,
cu tehnologie
informatica(calculatoare+
videoproiectoare)

3

-Imbunatatirea situatiei la invatatura a
elevilor de la clasele unde s-a utilizat te
tehnologia informatica:

23.02- 19.06.
2015

Responsabilul CEAC
Directorul
Directorul adjunct

4.

Elaborarea
proiectelor
educationale in
vederea constituirii
cercurilor si
ansamblurilor
sportive

2

Atragerea unui numar mai mare de elevi 15.10.-30 .11.
care
sa
frecventeze
activitatile 2015
extracurriculare din cadrul cercurilor
infiintate

Responsabilul Comisiei
de proiecte si programe
extracurriculare
Directorul adjunct
Reprezentant
CEAC:Pana Gherghina

5.

Infiintarea
cabinetelor metodice

3

Cresterea cu 5% a nr. de elevi cu rezulate 2.02.- 31.03.
foarte bune la disciplinele Lb. romana, 2015

Responsabilii CM de la
ariile curriculare:

de proiect ,
realizarea si
depunerea
proiectului pana la
data stabilita de
Apelul national din
martie
Identificarea pana
la 1 februarie 2015
a surselor de
finantare(atragere
de sponsorizari) in
vederea
achizitionarii unui
numar de 3
computere in
vederea dotarii
cabinetelor
metodice infiintate
in sala de
clasa(Scoala Tudor
Vladimirescu):
Utilizarea IT in
lectiile de limba
romana,
matematica, istoriegeografie la ciclul
primar.
Elaborarea pana la
1.11.2014 a
proiectelor si
avizarea lor in C.A.
Cel putin 10%
dintre elevii scolii
vor frecventa
cercurile/ansamblur
ile nou infiintate
-identificarea pana
la 31 octombrie a

de Lb. romana,
Matematica si
Istorie-Geografie in
salile de clasa

6.

Cresterea numarului
de lectii desfasurate
in laboratorul AeL

Matematica si Istorie-Geografie

1

Imbunatatirea formelor de organizare a
lectiilor in vederea motivarii elevilor sa
participe la activitatea scolara

RESPONSABIL CEAC
PROF. SIMA CAMELIA ZOICA

Matematica si stiinte,
Limba si comunicare,
Om si societate
Directorul adjunct
Reprezentant CEAC:
Sima Camelia

12.01.-21.05.
2015

Responsabilii CM
Directorul Reprezentant
CEAC:Pana Gherghina

DIRECTOR,
PROF. GEORGESCU NICOLA

spatiilor si a
resurselor
disponibile in
vederea organizarii
unor cabinete
metodice, pe
specialitati, in salile
de clasa,
- amenajarea
acestor cabinete
pana la 30
noiembrie 2014
Identificarea pana
la sfarsitul fiecarui
semestru a nr. de
ore desfasurate in
laboratorul Ael de
catre fiecare cadru
didactic;
Realizarea unei
situatii statistice cu
privire la la
respecatrea
planificarilor cu
privire la
desfasurarea
lectiilor in
laboratorul AeL

