RAEI – Partea a II-a
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

Nr. crt

Activităţi

Tipul de
activitate1

Obiective

Termene

1

Popularizarea
programelor de
studii oferite în
scopul atragerii
elevilor spre
formarea teoretică
şi profesională

Creșterea
numărului de
elevi care aleg
unitatea de
învățământ pentru
ciclul inferior al
liceului.

Semestrul al IIlea al anului
școlar 20132014

Responsabilităţi
Dir. adj.Caramarin Anișoara,
coordonator CEAC,
Dir. Năparu NistorTrimiterea de adrese către
conducerile școlilor generale
din municipiul Tulcea și din
județ în vederea organizării
vizitelor pentru informarea
elevilor de clasa a VIII-a

Ali Nelida- membru CEACRealizarea unei statistici a
școlilor generale din
municipiul Tulcea și din
județ

Gabriela Marin,
Coordonatorul Educativ al
Şcolii
- Informarea elevilor din
nivelul secundar inferior atât
în unităţile în care îşi
desfăşoară activitatea cât şi
prin vizite la unitatea noastră
de învățământ

RAEI

Indicatori de realizare
Adrese oficiale

Realizarea unei statistici a școlilor generale
din municipiul Tulcea și din județ

Număr de elevi informaţi. Număr unităţi de
învăţământ informate. Statistică a elevilor
ce vor alege oferta educaţională oferită.

1

Comentarii:
 Realizat în proporție de 75%
 Ce am învăţat din realizare –
colegiului nostru.
2
Activităţi
Tipul de
activitate
Creşterea
procentului de
1.
promovabilitate
pe clase şi
îndeosebi la
clasele
terminale,
precum şi a
procentului de
promovabilitate
la evaluările
naţionale

lucru demonstrat de numărul de elevi ce au ales unitatea noastră de învățământ pentru anul școlar 2013-2014.
vizitele de promovare la cât mai multe unități de nivel secundar (școli generale) atrag elevii spre oferta educațională a
Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

Creșterea
promovabilității pe
clase cu 10% și a
promovabilității la
examenele naționale
(evaluarea naționalăclasele a VIII-a și
Bacalaureat)
cu 10%

Permanent
Pe parcursul
întregului an
școlar

Informarea elevilor de liceu cu privire la rezultatele
obținute la examenele naționale în anii anteriori- Ali
Nelida, membru CEAC

Procese Verbale,
chestionare, statistici

Informarea elevilor şi părinţilor atât în grupuri separate
cât şi comune, referitoare la necesitatea implicării în
acţiunea de învăţarea a elevilor şi la îmbunătăţirea
rezultatelor şcolare- Crăiță Săndița, membru CEAC,
Rusu Steluta , membru CEAC reprezentant al
Consiliului părinților, Cordon Cosmina Nicoleta
membru CEAC, reprezentant al Consiliului Elevilor
Diriginții claselor terminale

100% din părinţi şi elevi
informaţi

Organizarea de meditaţii sistematice obligatorii pentru
toţi elevii cu probleme la învăţătură şi pentru cei aflaţi
în anii terminali, pe baza unui contract consensual
între şcoală-părinţi-elevi. Profesorii ai căror materii
sunt supuse periodic evaluărilor naţionale.
Marin Gabriela - Coordonatorul Educativ

100% din elevi participă
la meditații, procese
verbale de prezență

Procese verbale de
susținere a simulărilor,
interpretarea rezultatelor
obținute, diagnoză și
prognoză

Organizarea de simulări ale examinărilor naționale,
realizate la nivel de școală- Profesorii ai căror materii
sunt supuse periodic testărilor naţionale şi
Coordonatorul Educativ
Comentarii:
 Nerealizat din cauza interesului scăzut al elevilor pentru pregătirea și perfecționarea proprie cu toate că li s-au pus la dispoziție toate condițiile necesare
recuperării materiei și acumulării competențelor necesare pentru a promova.
 Ce am învăţat din nerealizare- trebuie insistat până când elevii și părinții vor conștientiza necesitatea tratării cu seriozitate a școlii, a disciplinelor predate și
mai ales a celor supuse periodic testărilor naționale. Din acest motiv activitățile vor continua și în anul școlar viitor, urmând aceeași pași dar cu încercarea
de a-i constrânge pe elevi, în sensul cel mai bun al expresiei.
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RAEI – Partea a IV-a.
PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR URMĂTOR.

Nr.
crt
1.

Activităţi
Creşterea
1.
procentului de
promovabilitate
pe clase şi
îndeosebi la
clasele
terminale,
precum şi a
procentului de
promovabilitate
la evaluarile
naţionale

Tipul de
activitate2

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Creșterea
promovabilității
pe clase cu
10% și a
promovabilității
la examenele
naționale
(evaluarea
naționalăclasele a VIII-a
și Bacalaureat)
cu 10%

Permanent
Pe parcursul
întregului an
școlar

Informarea elevilor de liceu cu privire la rezultatele obținute
la examenele naționale în anii anterioriTurtoi Ionela, membru CEAC

Procese Verbale,
chestionare, statistici

Informarea elevilor şi părinţilor atât în grupuri separate cât şi
comune, referitoare la necesitatea implicării în acţiunea de
învăţarea a elevilor şi la îmbunătăţirea rezultatelor şcolareCrăițăSăndița membru CEAC, Diriginții claselor terminale

100% din părinţi şi elevi
informaţi

Organizarea de meditaţii sistematice obligatorii pentru toţi
elevii cu probleme la învăţătură şi pentru cei aflaţi în anii
terminali, pe baza unui contract consensual între şcoalăpărinţi-elevi- Profesorii ai căror materii sunt supuse periodic
evaluărilor naţionale
Marin Gabriela - Coordonatorul Educativ

70% din elevi participă la
meditații, procese verbale
de prezență

Organizarea de simulări ale examinărilor naționale, realizate
la nivel de școalăProfesorii ai căror materii sunt supuse periodic testărilor
naţionale şi Coordonatorul Educativ
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Indicatori de realizare

Procese verbale de
susținere a simulărilor,
interpretarea rezultatelor
obținute, diagnoză și
prognoză

3

