RAEI – Partea a IV-a.
PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR
URMĂTOR.

Nr.
crt

1

2

Pregătirea elevilor
selecţionaţi în vederea
participării la sesiunile
de examene în vederea
obţinerii certificatelor
de competenţă
lingvistică conform
STANAG 6001şi a
diplomelor DELF
Evaluarea nivelului de
satisfacţie al
angajatorului despre
curriculum-ul centrat
pe competenţe

3

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

4

Îmbunătăţirea
sistemului de colectare
a datelor de la
compartimentul
învăţământ

5

6

1

Activităţi

Desfăşurarea unei
campanii de promovare
a comportamentului
prosocial şi a
atitudiniilor preventivantiinfracţionale

Construirea unui
sistem de încălzire cu
panouri solare la
imobilul cazare elevi.

Tipul de
activitate 1

2

1,4

Obiective

Obţinerea unui
număr cât mai
mare de
certificatelor de
competenţă
lingvistică

Stabilirea unor noi
auxiliare
curriculare

Termene

30.06.2014

30.04.2014

2,4

Constituirea unui
cadru pentru
valorificarea
comunicării ca
resursă în procesul
educaţional

31.05.
2014

1,6

Dezvoltarea bazei
de date a şcolii

30.06.2014

2,4

3

Promovarea
comportamentului
prosocial şi a
atitudiniilor
preventivantiinfracţionale în
rândul elevilor

Creşterea gradului
de confort pentru
elevi la pavilionul
cazare

01 – 30. 06.
2014

31. 12. 2014

Responsabilităţi
colonel
Grigorescu Ion
Căpitan
Blîndu Kati
locotenent
Padină Melania

Colonel
Răducu Mihai
colonel
Grigorescu Ion
maior Drăguşin
Sorin
cpt. Erciulescu
Simona

Maior
Drăguşin Sorin

Lt.col. Niţă
Adrian

Col. Crînguş
Maria
Lt.col. Dragomir
Ilie,
Mr. Drăguşin
Sorin

Lt.col. Zamfir
Marian

Indicatori de
realizare
Obţinerea atestatului
de competenţă
lingvistică de către
cel puţin 50% din
participanţi

Existenţa
chestionarelor sau
interviurilor aplicate
categoriilor vizate.

Numărul de articole
prezentate în cadrul
sesiunii de
comunicări
ştiinţifice – cel puţin
7;
Numărul de şcoli
reprezentate – cel
puţin 6 şcoli;
Numărul de elevi
participanţi – cel
puţin 50 de elevi.
Utilizarea datelor
centralizatoare
generate de baza de
date de către 75 %
din personalul şcolii
Numărul de
parteneriate încheiate
în scopul promovării
comportamentului
prosocial – cel puţin 7
parteneriate;
Numărul de elevi
implicaţi în campanie
– cel puţin 40 de
elevi.
Recepţia sistemului
de încălzire cu
panouri solare la
imobilul cazare elevi

Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI
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1

7

8

(Obiectivul va fi
finanţat 90% de
Administraţia Fondului
de Mediu)
Amenajarea unui teren
sintetic multisport
( teren fotbal, tenis)
în incinta şcolii
Achiziţionarea de
ţinută pentru
elevi(ţinută de clasă şi
oraş).

3

Îmbunătăţirea
rezultatelor
elevilor la orele de
educaţie fizică

30. 06. 2014

Lt.col. Zamfir
Marian

Baza sportivă are un
grad de utilizare de
cel puţin 75%

3

Creşterea
satisfacţiei elevilor
faţă de instituţie

30. 06. 2014

Lt.col. Zamfir
Marian

Dotarea fiecărui elev
cu ţinută de clasă şi
oraş
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