RAEI – Partea a II-a
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR
2012-2013
Nr.
crt.

1

Activităţi

Pregătirea elevilor
selecţionaţi în
vederea participării
la sesiunile de
examene în vederea
obţinerii
certificatelor de
competenţă
lingvistică conform
STANAG 6001şi a
diplomelor DELF

Tipul de
activitate 1

2 şi 5

Obiective

Desfăşurarea
activităţilor
extracurriculare
şi comunitare

Termene

Responsabilităţi

colonel
Grigorescu Ion
31.12.2012

locotenent
Padină Melania
Căpitan Blîndu
Kati

Indicatori de
realizare
Obţinerea
certificatelor de
competenţă
lingvistică
conform
STANAG 6001şi
a diplomelor
DELF necesare
elevilor în
comunicarea
profesională în
limba franceză şi
engleză, în cadrul
cooperării
internaţionale

Comentarii:
• Realizat
• Un număr de 20 de elevi au obţinut atestat de competenţă lingvistică la limba engleză conform STANAG –
6001 şi 22 de elevi au obţinut certificate de competenţă de nivel A2 la limba franceză. Aceste certificate şi
diplome vor fi folosite de elevi în activitatea profesională.
Aplicarea
Evaluarea nivelului
instrumentelor de
colonel
de satisfacţie a/al
colectare a datelor
Grigorescu Ion
elevilor,
(chestionare,
maior Drăguşin
Dezvoltare
personalului
1şi 6
30.04.2013
interviuri, fişe de
2
Sorin
curriculară
didactic, didactic
analiză a datelor
cpt. Erciulescu
auxiliar şi
etc.)
Simona
nedidactic şi a
Interpretarea
beneficiarului
datelor obţinute
Comentarii:
• Realizat
În vederea identificării aşteptărilor, a resurselor aptitudinale a elevilor şi corelarea optimă a acestora cu obiectivele
prevăzute prin standardul de pregătire profesională şi curriculum au fost aplicate în etape diferite ale anului de
învăţământ mai multe chestionare, rezultatele acestora fiind interpretate şi discutate în cadrul comisiilor metodice
şi luate în considerare în vederea îmbunătăţirii gradului de satisfacţie al elevilor şi al cadrelor didactice.

3

Organizarea
simpozionului
cu tema „
Valenţele
(in)formative
ale comunicării”
ediţia a II - a

2

Desfăşurarea
activităţilor
extracurriculare
şi comunitare

31.05.
2013

maior
Drăguşin
Sorin
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Implicarea
colectivului de
elevi în campanii
de comunicare
pentru
promovarea
comportamentului
prosocial şi a
atitudinilor
preventiv
antiinfracţionale

1

Comentarii:
• Realizat
În perioada 30.05 – 01. 06. 2013 s-a desfăşurat a doua ediţie a simpozionului “Valenţele (in)formative ale
comunicării” la care au participat reprezentanţi ai mai multor şcoli ale M.A.I., dar şi din învăţământul civil, precum şi
reprezentanţi ai Jandarmeriei Franceze. Evenimentul a constat într-o sesiune de comunicări ştiinţifice la care au fost
prezentate lucrări privind rolul comunicării în gestionarea ordinii publice şi o sesiune concurs dedicată elevilor, în
cadrul căreia aceştia au reuşit să facă dovada creativităţii şi forţei de persuasiune prin produsele de comunicare
realizate pentru promovarea unor mesaje preventiv - antiinfracţionale.

4

Completarea
fondului de
carte al
Bibliotecii şcolii

1 şi 3

Dezvoltarea
bazei materiale

30.06.2013

col.
Crînguş
Maria
maior
Zamfir
Marian

Achiziţionarea de
carte de
specialitate şi
beletristică pentru
nevoile de studiu
ale elevilor

Comentarii:
• Realizat
În anul şcolar 2012 – 2013 au fost achiziţionate 72 titluri de carte de specialitate şi 1585 titluri de carte de specialitate
şi beletristică provenite din transferul bibliotecii de la C.P.P.J. Cîmpulung.
Chestionarea
Modificarea şi
unităţilor
completarea
operative din
Curriculum-ului
Jandarmeria
centrat pe
Dezvoltare
colonel Cîrjan
Română
5
1
30.03.2013
competenţe, în
curriculară
Dumitru
referitor la
funcţie de
nevoile de
cerinţele
formare ale
beneficiarului
elevilor
Comentarii:
• Realizat
Pe baza rapoartelor de informare ale cadrelor didactice elaborate în baza datelor obţinute, cu prilejul, vizitelor de
documentare desfăşurate în anul şcolar 2012 – 2013 în unităţile operative au fost elaborat proiectul de Curriculum
centrat pe competenţe, pentru seria 2013 – 2015 conform cerinţelor beneficiarului (IGJR).

6

Promovarea ofertei
educaţionale către
toţi actualii şi
potenţialii
beneficiari

1

Promovarea
imaginii şcolii

31.05.2013

col. Crînguş
Maria
lt.col. Răducu
Mihai
lt. col. Truţă
Remus

Informarea
factorilor interesaţi
cu privire la
programele de
studii şi la
calificările oferite.

Comentarii:
• Realizat
- Programul activităţilor de promovare în societate a profesiilor specifice structurilor Jandarmeriei Române nr.
2.553.682 din 28.05.2013 – Anexe: Tabelul nominal cu personalul angrenat în activitatea de promovare în societate a
profesiei de jandarm; Programul cu activităţile de promovare în societate a profesiei de jandarm;
- Instructajul cu personalul angrenat în activitatea de promovare în societate a profesiei de jandarm şi a ofertei
educaţionale nr. 2.553.688 din 29.05.2013;
- Confecţionarea şi distribuirea de afişe şi pliante privind Admiterea 2013, la instituţiile de învăţământ liceal din
judeţul Vâlcea şi în unităţile Jandarmeriei Române;
- Note raport pentru postarea pe pagina web a şcolii şi la avizier a datelor privind organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere, sesiunea septembrie 2013, cu nr. 2.553.459 din 21.02.2013, nr. 2.553.460 din 21.02.2013, nr.
2.553.679 din 29.05.2013, nr. 2.553.687 din 29.05.2013, nr. 2.553.770 din 04.06.2013, nr. 2.553.771 din 04.06.2013 şi
nr. 2.553.774 din 05.06.2013;
- Prezentarea ofertei educaţionale elevilor din clasa XII, la sediul Grupului Şcolar “Constantin Brâncoveanu” din
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2

Horezu, Colegiului Naţional “Gib Mihăescu” şi Liceului Tehnologic “Brătianu” din Drăgăşani, conform proceselor
verbale încheiate cu nr. 2.553.663 din 23.05.2013, nr. 2.553.769 din 04.06.2013, nr. 2.553.793 din 10.06.2013 şi nr.
2.553.796 din 11.06.2013;
Îmbunătăţirea
sistemului de
Introducerea în
colectare a datelor
baza de date a
de la
Dezvoltarea
Lt.col. Niţă
rezultatelor şcolare,
compartimentul
7
6
managementului 30.06.2013
Adrian
a absenţelor şi a
învăţământ prin
unităţii şcolare
performanţelor
operaţionalizarea
seriilor de elevi
bazei de date create
la nivelul
B.P.M.I.D.
Comentarii:
• Realizat
• Pentru funcţionarea bazei de date a procesului de învăţământ, a fost relocat un server şi achiziţionată o staţie de
lucru. Personalul didactic are posibilitatea de a se informa în legătură cu rezultatele obţinute de elevi la
învăţătură în timp real.
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