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RAEI – Partea a II-a 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE 

 

2019-2020 

 

Nr. 

Crt. 
Activităţi 

Tipul de 

activitate1 
Obiective Termene Responsabilităţi 

Indicatori 

de 

realizare 

 

1 

 

Încheierea de 

parteneriate si 

protocoale de 

colaborare cu 

diverse 

instituţii 

 

 

1 

 

 

6 

 

-eficientizarea 

comunicării externe; 

-îmbunătăţirea 

imaginii 

instituţiei de 

învăţământ 

 

-pe 

parcursul 

anului 

şcolar 

2019-2020 

 

-Director 

-cadre didactice 

 

-protocoale 

de 

colaborare; 

 

Comentarii: 

 Realizat în proporţie de 70% 

 Prin identificarea unei varietăţi de parteneri educaţionali şi încheierea de protocoale de colaborare s-a 

urmărit promovarea imaginii unităţii în comunitate, desfăşurarea de activităţi în cadrul unor proiecte şi 

programe la standarde ridicate, implicarea reprezentaţilor comunităţii ca factori activi în viaţa 

grădiniţei şi deschiderea unităţii spre comunitate; 
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2 Activităţi 
Tipul de 

activitate 
Obiective Termene Responsabilităţi 

Indicatori de 

realizare 

 Actualizarea 

ofertei 

educationale 

1 -imbunatatirea ofertei 

educationale (introdu- 

cerea unui nou 

optional) 

-actualizarea site-ului 

gradinitei 

-postarea ofertei 

Educationale pe site-

ul gradinitei 

-pe 

parcursul 

anului şcolar 

2019-2020 

-Director 

-cadre didactice 

-pliante 

-site-ul gradinitei 

-chestionare 

pentru parinti 

Comentarii: 

 Realizat în proporţie de 90% 

 Pentru a dezvolta o imagine favorabila gradinitei in comunitate este necesara imbunatatirea activitatilor 

in functie de cerintele si necesitatile beneficiarilor 

 Activităţi Tipul de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori 

de realizare 

3 Diversificarea 

activităţilor 

extracurricula-

re 

2 -creşterea 

numărului de 

preşcolari 

implicaţi 

în activităţi 

extracurriculare; 

-pe 

Parcursul 

anului 

şcolar 

2019-2020; 

-cadrele didactice 

din grădiniţă; 

- activităţi 

extracurriculare; 

- proiecte 

educaţionale; 

- premii obţinute 

la concursuri 

Comentarii: 

 Realizat în proporţie de 90% 

 Noi activităţi extracurriculare şi extraşcolare desfăşurate în anul şcolar 2019 – 2020: participarea la 

concursuri locale, naţionale si internationale. 

 Implicarea prescolarilor in activitatile extracurriculare contribuie la cresterea atractivitatii activitatii 

educative. 

4 Activităţi Tipul de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori 

de realizare 
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 Lectii 

demonstrative 

sustinute 

la nivelul 

gradinitei 

4 -aprofunda- 

rea curriculum- ului 

prin activitati 

demontrati- ve 

-pe 

parcursul 

anului 

şcolar 

2019-

2020; 

-cadrele didactice 

din grădiniţă; 

-fisa de asistenta 

-sustinerea a cel 

putin 2 

activitati 

demonstrative 

in cadrul 

comisiei 

metodice 

-asistenta la 

cel putin cate 

2 

activitati pentru 

fiecare cadru 

didactic 

  

  

Comentarii: 

 Realizat în proporţie de 85% 

 Pentru cresterea calitatii actului educational este necesara observarea si utilizarea metodelor 

interactive si a metodologiei moderne de predare-invatare 

5 Activităţi Tipul de 

activitate 

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori 

de realizare 

 Realizarea 

programului de 

educatie 

parentala 

„La un ceai cu 

psihologul” 

2 -inplicarea activa a 

parintilor in 

organizarea 

workshop- urilor 

-pe 

Parcursul 

anului 

şcolar 

2019-2020; 

-cadrele didactice 

din grădiniţă; 

-parinti 

-psiholog 

- existenta 

portofoliului cu 

activitati 

extracurriculare 

Comentarii: 

 Realizat în proporţie de 90% 

 Noi activităţi extracurriculare şi extraşcolare desfăşurate în anul şcolar 2019 – 2020: participarea la 

concursuri locale, naţionale si internationale. 

 Implicarea prescolarilor in activitatile extracurriculare contribuie la cresterea atractivitatii activitatii 

educative. 
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RAEI – Partea a IV-a. 

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL 

ŞCOLAR  URMĂTOR. 

2020-2021 

Nr. 

Crt. 
Activităţi 

Tipul de 

activitate2 
Obiective Termene Responsabilităţi 

Indicatori 

de 

realizare 

1 

Achiziţionarea 

unui microbuz 

şcolar 

6 

-dotarea standarde 

europene a unităţii 

învăţământ 

2020-2021 -Director -microbuz şcolar 

2 

Participarea 

cadrelor 

didactice şi a 

celor auxiliare 

la programe 

de 

formare 

profesională 

 

4 

Încurajarea 

pregătirii continue 

a profesorilor şi 

oferirea de 

exemple de bună 

practică. 

-pe 

parcursul 

Anului 

şcolar 2020-

2021 

-cadre didactice 

- director 

-cel puţin 3 cadre 

didactice 

 

 

 

 

3 

Reactualizarea 

ofertei 

educaţionale 

pentru anul 

şcolar 2020- 

2021 

1 

-implementarea 

ofertei în 

concordanţă cu 

contextul 

educaţional 

actual şi 

respectând 

opţiunile 

Părinţilor 

 

Octombrie 

2020 

-cadre didactice; 

-părinţi; 

-Consiliul de 

Administraţie 

-cel puţin 3 

opţionale 
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4 

Imbunatatirea 

activitatilor din 

cadrul 

programului de 

educatie 

parentala 

2 

Imbinarea de 

metode 

traditionale cu 

cele moderne, 

de forme 

diverse de 

organizare a 

activitatilor. 

Iunie 2021 

-cadre didactice 

-coordonator de 

proiecte si 

programe 

educative 

 

5 

Îmbunătăţirea 

sistemului de 

evaluare a 

personalului 

didactic,auxiliar 

şi nedidactic, 

conform noilor 

modificari 

impuse de 

normele legale 

in vigoare 

6 

Realizarea 

procedurilor privind 

evaluarea 

personaluilui 

didactic, didactic 

auxiliar si nedidactic. 

Decembrie 

2020- 

August 2021 

Director Consiliul 

de 

Administraţie 

CEAC 

 

 


