RAEI – Partea a II-a
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE
Nr.
Activităţi
crt
1
Actualizarea
optimizată a
Planurilor
manageriale şi a
planului operaţional
anual din PAS

Tipul de
Obiective
activitate1
6
Îmbunătăţirea
calităţii ecuaţiei
prin creşterea
calităţii
documentelor de
planificare

Termene
01.10.2012

Responsabilităţi
Echipa
managerială

Indicatori de
realizare
Existenţa noilor
documente

Elaborarea
documentelor de
Eficientizarea
CEAC,
Obţinerea feed-backplanificare pentru
activităţii la
Responsabilii
ului în aplicarea
comisiile metodice şi
nivelul
comisiilor
documentelor de
de lucru, respectiv a
comisiilor/
metodice, de
planificare, din partea
compartimentelor
compartimentelor
lucru şi a
beneficiarilor
funcţionale
compartimentelor
(secretariat,
funcţionale
contabilitate,
bibliotecă)
Comentarii:
 Realizat
 Ce am învăţat din realizare: importanţa conceperii documentelor de planificare pe baza analizei gradului de
realizare a indicatorilor specifici în anul şcolar anterior
2
Activităţi
Tipul de
Obiective
Termene
Responsabilităţi
Indicatori de realizare
activitate
Actualizarea fişelor
6
Îmbunătăţirea
01.09.2012
Directori,
Fişe de post conform
de post şi a fişelor de
activităţii şi a
responsabilii
legii, Fişe de
autoevaluare/evaluare
obiectivităţii
comisiilor
autoevaluare/evaluare
în conformitate cu
evaluării
metodice,
corecte, obiective
O.M.E.C.T.S.
personalului
responsabilii
nr.6143/1.11.2011
didactic şi
compartimentelor
didactic auxiliar
funcţionale
Comentarii:
 Realizat
 Ce am învăţat din realizare: personalul didactic a fost mai preocupat de a desfăşura o activitate complexă şi de
calitate, de a se implica îm activităţi extracurriculare şi de formare continuă/perfecţionare
3
Activităţi
Tipul de
Obiective
Termene
Responsabilităţi
Indicatori de realizare
activitate
Îmbunătăţirea
6
Utilizarea la
01.10.2012
Comisia de
Utilizarea 100% a
planificării activităţii
mximum a
elaborare a
laboratoarelor şi
în laboratoare şi
dotărilor din
orarului şi
cabinetelor.
cabinete, în funcţie
laboratoare şi
responsabilii
de orarul şcolii
cabinete
Comisiilor
metodice:
Matematicăinformatică,
Fizică-chimiebiologie,
Mecanică şi
transporturi,
Electrotehnică
1
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Comentarii:
 Realizat
 Ce am învăţat din realizare: o bună planificare asigură accesul fiecărui elev în laboratoare şi cabinete
Activităţi
Tipul de
Obiective
Termene
Responsabilităţi
Indicatori de realizare
activitate
4
Îmbunătăţirea bazei
3
Îmbunăţăţirea
01.06.2013
Directori,
Existenţa elementelor
materialale a şcolii
competenţelor
responsabilii
menţionate: traseu
-schimbare traseu
tehnicocomisiilor din
termic, 12
termic
aplicative ale
aria curriculară
calculatoare, mobilier
-înnoire mobilier
elevilor
tehnologii
şcolar
şcolar pentru
Administrator
laborator
Îmbunătăţirea
electrotehnică,
condiţiilor din
cabinet mecanică
sălile de clasă,
-achiziţionare de 12
laboratoare,
calculatoare
cabinete
Comentarii:
 Realizat
 Ce am învăţat din realizare: orele de curs şi laborator au devenit mai eficiente şi mai plăcute pentru elevi, s-a
realizat economie energetică
Activităţi
Tipul de
Obiective
Termene
Responsabilităţi
Indicatori de realizare
activitate
5
Diversificarea
2,5
Formarea la elevi Permanent
Directori,
Activităţile realizate,
activităţilor
a abilităţilor de
Consilierul
dovedite prin procese
extracurriculare,
comunicare,
educativ,
verbale, fotografii;
multe dintre acestea
colaborare, a
Psihologul
Chestionare aplicate
realizate în
spiritului de
şcolar,
şi interpretate;
parteneriat cu
iniţiativă, de
CEAC,
Reducerea numărului
părinţii, instituţii,
cercetare, a unor
Diriginţi,
de absenţe;
O.N.G.-uri:
comportamente
Medic şcolar
Reducerea
- Campanii antidrog,
sănătoase,
comportamentelor de
antitutun, antialcool,
antinocive;
risc;
pentru sănătate;
Formarea unei
Reducerea actelor/
- Activităţi complexe
atitudini
comportamentelor
în cadrul
ecologice;
violente;
Programului ,,Şcoala
Educarea voinţei
Echipa de Teatru
altfel- Să ştii mai
în spiritul
Forum formată;
multe să fii mai bun”,
rezistenţei la
Funcţionarea
inclusiv un proiect
tentaţiile unui
eficientă a Asociaţiei
selectat de MECTS;
eventual mediu
de părinţi
-Campanii
nociv şi
antiviolenţă (Teatru
antisocial;
Forum);
Formarea
-Campanie de
spiritului de
prevenire şi reducere
apartenenţă şi de
a absenteismului;
mândrie
-Activităţi legate de
naţională;
evenimente istorice,
Educarea pentru
culturale;
activitatea fizică
-Activităţi sportive şi
în aer liber;
de recreere;
Îmbunătăţirea
-Activităţi de
relaţiei eleveducaţia părinţilor;
şcoală-părinte
Comentarii:
 Realizat în proporţie de 80%
 Ce am învăţat din realizare parţială: activităţile extracurriculare au avut un aport crescut la sudarea colectivelor
de elevi, la creşterea încrederii elevilor în instituţiile statului, la motivarea acestora pentru studiu, pentru o
atitudine responsabilă ca membru al societăţii. Obiectivele propuse s-au realizat în cea mai mare parte, cu
menţiunea că încă se înregistrează probleme în ceea ce priveşte absenteismul, fapt explicabil prin problemele
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complexe de ordin familial pe care le au destul de mulţi dintre elevii noştri.
Activităţi
Tipul de
Obiective
Termene
Responsabilităţi
Indicatori de realizare
activitate
6
Folosirea unor noi
1
Implicarea
Permanent,
Directori;
Existenţa
metode şi tehnici
elevilor în
în funcţie de CEAC,
instrumentelor de
didactice de evaluare,
evaluare;
tipul de
Responsabilii
evaluare, a
inclusiv elaborarea,
Îmbunătăţirea
evaluare
comisiilor
interpretării
aplicarea şi
motivaţiei
metodice
rezultatelor şi a
interpretarea testelor
elevilor şi a
planurilor de măsuri
iniţiale după modelul
rezultatelor
pentru îmbunătăţirea
transmis de M.E.N.
şcolare;
rezultatelor învăţării
Comentarii:
 Realizat în proporţie de peste 90%
 Ce am învăţat din realizare parţială: este important ca elevii să fie conştienţi de nivelul de pregătire la care se
situează şi să fie motivaţi să-şi îmbunătăţească rezultatele şcolare, dar nu toţi elevii reuşesc să se mobilizeze şi să
înregistreze progres şcolar.
Activităţi
Tipul de
Obiective
Termene
Responsabilităţi
Indicatori de realizare
activitate
7
Utilizarea
1
Creşterea
Permanent
Directori
Utilizarea la clasă a
auxiliarelor
atractivităţii şi
Responsabili de
mijloacelor IT şi a
curriculare şi a TIC
eficienţei orelor
comisie metodică auxiliarelor
pentru majoritatea
de curs;
curriculare în format
disciplinelor
Îmbunătăţirea
lectric şi electronic;
competenţelor
Numărul de lecţii
dobândite de
realizate în
elevi
laboratoare şi
cabinete
Comentarii:
 Realizat
 Ce am învăţat din realizare: elevii sunt mai receptivi dacă mijloacele şi metodele didactice folosite la lecţie
includ utilizarea IT şi a auxiliarelor curriculare
Activităţi
Tipul de
Obiective
Termene
Responsabilităţi
Indicatori de realizare
activitate
8
Consilierea privind
2
Asigurarea
01.06.2013
Directori,
Numărul activităţilor
cariera la orele de
premiselor pentru
Consilier
de consiliere
dirigenţie, prin
orientarea
educativ,
desfăşurate;
activităţile de
profesională a
Diriginţi
Numărul de
promovare a ofertei
absolvenţilor în
absolvenţi care
instituţiilor de
conformitate cu
continuă studiile sau
învăţământ postliceal
competenţele şi
îşi găsesc un loc de
şi superior şi a ofertei
aspiraţiile
muncă
angajatorilor
acestora.
Comentarii:
 Realizat
 Ce am învăţat din realizare: absolvenţii de liceu sunt interesaţi de continuarea studiilor, fiind conştienţi de
şansele mici de angajare imediată, în timp ce absolvenţii învăţământului profesional sunt în mai mare măsură
interesaţi de angajare, decât de continuarea studiilor în ciclul superior al liceului; acest lucru se explică prin
calificarea de nivel 2 obţinută, mecanic auto, care asigură integrarea pe piaţa muncii.
Activităţi
Tipul de
Obiective
Termene
Responsabilităţi
Indicatori de realizare
activitate
9
Realizarea pregătirii
1,2
Creşterea
Permanent
Directori,
Procentul de
suplimentare a
procentului de
CEAC,
promovabilitate la
elevilor pentru
promovabilitate
Cadre didactice
examenul de
bacalaureat, pentru
la examenul de
bacalaureat de minim
performanţă şi pentru
bacalaureat;
50%
recuperarea
Combaterea
Procentul de
decalajelor existente
insuccesului
promovabilitate de
în pregătire
şcolar
peste 90%
Comentarii:
 Realizat în proporţie de 70%
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Ce am învăţat din realizare parţială: implicarea profesorilor a fost lăudabilă, dar interesul elevilor pentru
efectuarea orelor de pregătire suplimentară pentru bacalaureat nu a fost pe măsură. Pregătirea suplimentară pentu
olimpiade, concursuri şi competiţii şcolare a dat roade.
Activităţi
Tipul de
Obiective
Termene
Responsabilităţi
Indicatori de realizare
activitate
10 Realizarea unui
1, 6
Pregătirea
01.10.2012: Director,
Toţi elevii claselor a
parteneriat solid cu
practică în
contractele
Director adjunct
XI-a rută directă fac
agenţii economici
condiţii reale de
de practică
tehnic
practica la agenţi
muncă a elevilor pentru anul
economici şi
colegiului, în
şcolar 2012numărul de
vederea integrării 2013
contracte-cadru este
pe piaţa muncii
1.11.2012:
acoperitor pentru ca
contracteletoţi elevii
cadru cu
învăţământului
agenţii
profesional de doi ani
economici
şi a astagiilorde
pentru
pregătire practică să
învăţământul
poată efectua practica
profesional
în producţie.
de 2 ani
Comentarii:
 Realizat
 Ce am învăţat din realizare: în domeniul auto există interes atât din partea elevilor şi părinţilor, cât şi din partea
agenţilor economici pentru realizarea practicii în producţie
Activităţi
Tipul de
Obiective
Termene
Responsabilităţi
Indicatori de realizare
activitate
Activităţi
Tipul de
Obiective
Termene
Responsabilităţi
Indicatori de realizare
activitate
11 Funcţionarea clubului
2, 5
Dezvoltarea
01.10.2012
Directori,
Cel puţin activităţi 8
,,Foişorul de foc”
gândirii creative
Responsabili ai
ale ale clubului
a elevilor,
comisiilor
respectiv a
metodice
implicării civice
Comentarii:
 Realizat în proporţie de 80%
 Ce am învăţat din realizare parţială: Elevii sunt interesaţi de cunoaştere şi acţiune civică, dar există limitări
legate de disponibilitatea lor de a petrece timp în şcoală post meridian, din cauză că foarte mulţi sunt elevi
navetişti.
Activităţi
Tipul de
Obiective
Termene
Responsabilităţi
Indicatori de realizare
activitate
12 Desfăşurarea Zilelor
2,5
Promovarea
01.06.2013
Directori,
Anuarul apărut
şcolii, apariţia unui
unităţii şcolare în
Consilier
Activităţile
nou număr al
rândul elevilor
educativ
desfăşurate la nivel
anuarului unităţii
claselor a VIII-a,
Psiholog şcolar
de comisii metodice
atragerea elevilor
diriginţi
sau la nivelul şcolii
spre sudiu prin
activităţi tip
competiţie,
excursie
tematică, acţiuni
culturale etc.
Comentarii:
 Realizat
 Ce am învăţat din realizare: prin implicarea în organizarea şi desfăşurarea Zilelor şcolii elevii şi profesorii capătă
mândria apartenenţei la organizaţie şi se sudează legătura dintre aceştia.
Activităţi
Tipul de
Obiective
Termene
Responsabilităţi
Indicatori de realizare
activitate
13 Promovarea unui
4, 6
Perfecţionarea
Permanent
Directori,
Mare parte din
management
resursei umane
Responsabilul
cadrele didactice,
motivant în domeniul
Motivarea
Comisiei de
personalul didactic
RAEI
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resurselor umane

perfecţionare

resursei umane
Creşterea
spiritului de
iniţiativă şi
competiţie
constructivă

auxiliar şi nedidactic
parcurg o formă de
formare continuă sau
de perfecţionare;
Creşterea numărului
de gradaţii de merit
obţinute de
personalul didactic;
Existenţa profesorilor
metodişti, mentori,
experţi în corpul de
control al ministrului;

Comentarii:
 Realizat
 Ce am învăţat din realizare: dorinţa de perfecţionare şi spiritul competitiv caracterizează personalul didactic al
unităţii şi contribuie la desfăşurarea cu elevii a unor activităţi complexe, în afara obligaţiilor din fişa postului
Activităţi
Tipul de
Obiective
Termene
Responsabilităţi
Indicatori de realizare
activitate
14 Îmbunătăţirea dotării
3, 4
Creşterea
Semestrial
Directori,
Planificarea
CDI: mobilier nou
gradului de
Bibliotecar
activităţii în CDI,
utilizare a
Responsabili ai
astfel încât fiecare
materialelor
comisiilor
comisie metodică să
informative
metodice
desfăşoare cel puţin
existente la CDI
două activităţi pe
şi a numărului de
semestru
activităţi
Procese verbale ale
desfăşurate
activităţilor,
fotografii, filme
Comentarii:
 Realizat în proporţie de 85%
 Ce am învăţat din realizare parţială: CDI asigură cadrul pentru activităţi curriculare şi extracurriculare, este
utilizat pentru o gamă largă de activităţi educative
RAEI – Partea a IV-a.
PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR
2013-2014

Nr.
crt
1

2

Activităţi
Actualizarea
P.A.S. 2009-2014
şi elaborarea
planului
operaţional 20132014
Elaborarea PAS
2015-2019

Elaborarea

Tipul de
activitate2
6

6

6

Obiective

Termene

Elaborarea
20.10.2013
documentelor de
planificare
strategică în acord
cu prevederile
legale
Elaborarea
1.05.2014
documentelor de
planificare
strategică în acord
cu prevederile
legale
Asigurarea
16.09.2013

Responsabilităţi
Directori
Echipa de
elaborare P.A.S.

Directori
Echipa de
elaborare P.A.S.

Directori

Indicatori de
realizare
PAS 2009-2013
actualizat
Planul operaţional
2013-2014

PAS 2014-2019 cu
respectarea
indicaţiilor din
ghidul de realizare
a PAS, disponibil
pe site-ul CNDIPT
Aplicabilitatea

2
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documentelor
manageriale pentru
anul şcolar 20132014

3

Elaborarea
documentelor de
planificare ale
comisiilor
metodice şi de
lucru pentru anul
şcolar 2013-2014

4

Elaborarea CDL
(pregătire practică
comasată) pentru
învăţământul
profesional de doi
ani
Încheierea
contractelor de
practică în
confomitate cu
O.M.E.C.T.S.
nr.3539/14.03.2012

5

6

Încheierea de noi
parteneriate cu
instituţii, agenţi
economici,
O.N.G.-uri etc.

7

Recondiţionarea de
mobilier şcolar şi
achiziţionarea unor
noi elemente
pentru sălile de
clasă (uşi, bănci,
scaune)
Îmbogăţirea dotării
laboratoarelor,
cabinetelor, sălii de
sport şi atelierelor
şcolare
Realizarea unei
baze de date în
format electronic
cu planificări
calendaristice,
proiecte ale
unităţilor de
învăţare,

8

9
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1, 2,5

1

1,6

2,5

cadrului
organizatoric
necesar
desfăşurării
activităţii în anul
şcolar 2013-2014
Îmbunătăţirea
calităţii orelor
desfăşurate;
Îmbogăţirea
paletei de
activităţi
extracuriculare;
Creşterea
numărului de
participări şi de
premii obţinute la
olimpiade şi alte
concursuri şcolare
Corelarea
pregătirii
teoretice şi
practice a elevilor
cu specificul
locului de muncă
Adecvarea
pregătirii practice
a elevilor
învăţământului
profesional la
condiţiile unui loc
de muncă
Asigurarea unei
educaţii
nonformale şi
informale utile

documentelor
elaborate, dovedită
prin feed-back-ul
obţinut

21.09.2013

Responsabilii
comisiilor
metodice şi de
lucru

Rezultatele şcolare
şi extraşcolare ale
elevilor
îmbunătăţite în
raport cu cele din
anul şcolar anterior

21.09.2013

Directori
Agenţi
economici
parteneri

01.10.2013

Directori

Programele şcolare
elaborate
corespund nevoii
de formare iniţială
a elevilor şi
angajatorilor
Toţi elevii claselor
a XI-a, a X-a şi a
XI-a învăţământ
profesional
desfăşoară practica
în producţie

Permanent

Directori,
Consilier
educativ,
Psiholog şcolar,
Diriginţi

3

Îmbunătăţirea
condiţiilor de
studiu şi a
esteticii sălilor de
clasă

01.03.2014

Diectori,
Diriginţi

3

Creşterea
caracterului
aplicativ al
lecţiilor

Permanent

Directori,
Responsabilii
comisiilor
metodice

1

Îmbunătăţirea
calităţii actului
didactic

01.12.2013

Directori,
Responsabilii
comisiilor
metodice

Activităţile
desfăşurate
schimbă în bine
atitudini,
comportamente,
adaugă noi
competenţe şi
abilităţi elevilor,
dar şi părinţilor
Numărul de piese
de mobilier
schimbate sau
recondiţionate să
fie suficient pentru
un aspect civilizat
al sălilor de clasă
Ore mai eficiente
Competenţe de
execuţie sporite
pentru elevi
Baza de date
conţine
planificările
calendaristice,
proiecte ale
unităţilor de
învăţare, fişe şi
teste diverse,
6

10

11

12

13

14

15

RAEI

instrumente de
lucru, autoevaluare
şi evaluare,
auxiliare
curriculare
Elaborarea,
aplicarea şi
interpretarea unor
chestionare de
satisfacţie pentru
beneficiari (elevi,
părinţi, agenţi
economici) şi
pentru personalul
şcolii
Elaborarea,
aplicarea şi
interpretarea
testelor iniţiale şi
realizarea învăţării
centrate pe elev
Realizarea
pregătirii
suplimentare a
elevilor pentru
bacalaureat,
olimpiade şi
concursuri, dar şi
pentru recuperarea
decalajelor

Aplicarea unui
management al
resurselor umane
în vederea
stimulării
perfecţionării şi
formării continue a
personalului
didactic şi
nedidactic
Utilizarea în
activităţile
curriculare şi
extracurriculare a
rezultatelor
activităţilor de
formare continuă şi
perfecţionare a
cadrelor didactice

Promovarea ofertei
educaţionale a
şcolii prin târguri
de ofertă
educaţională, vizite

auxiliare
curriculare etc.

1,6

Utilizarea feedback-ului obţinut
pentru
îmbunătăţirea
activităţii viitoare

Semestrial

CEAC
Psihologul şcolii

Minim câte un
chestionar pe
semestru pentru
fiecare categorie de
beneficiari

Adaptarea
demersului
didactic la
particularităţile
elevilor

1.10.2013

Directori,
Responsabilii
comisiilor
metodice

1,2

Îmbunătţirea
rezultatelor la
bacalaureat, la
olimpiade şi
concursuri şcolare

Permanent

Directori,
CEAC
Profesorii de
specialitate

4,6

Motivarea
resursei umane

Permanent

Directori

Testele inţiale
aplicate,
interpretarea lor,
proiectarea
didactică centrată
pe elev
Obţinerea unui
procent de
promovabilitate de
minim 35% la
examenul de
bacalaureat;
creşterea
numărului de
participanţi şi de
premii la olimpiade
şi concursuri,
raportat la anul
şcolar trecut
Cel puţin 50% din
personalul şcolii
este cuprins anual
într-o formă de
perfecţionare sau
formare continuă

1, 2

Creşterea
atractivităţii şi
eficienţei lecţiilor

Permanent

Directori,
Responsabilii
comisiilor
metodice

6

Realizarea
planului de
şcolarizare, atât la
zi, cât şi la seral

01.05.2014

Directori,
CEAC

1

Instrumentele de
lucru şi de evaluare
elaborate de
cadrele didactice
aplică principiile,
metodele şi
noţiunile dobândite
de profesori în
cadrul activităţilor
de perfecţionare
sau de formare
continuă
Planul de
şcolarizare realizat
în proporţie de
100%
7

16

17

în şcoli
gimnaziale,
invitarea elevilor
şcolilor gimnaziale
în unitate, prin
legătura cu agenţii
economici
parteneri
Desfăşurarea unor
activităţi
extraşcolare
complexe, în
special în cadrul
săptămânii ,,
Şcoala altfel:Să ştii
mai multe, să fii
mai bun” şi în
cadrul Zilelor
şcolii
Desfăşurarea unor
campanii de
consiliere
profesională

Dobândirea unei
imagini bune şi
personalizate a
şcolii în spaţiul
public

2,5

Lărgirea
orizontului de
cunoaştere al
elevilor
Formarea de
competenţe,
comportamente şi
atitudini utile
pentru
viaţă/societate

05.06.2014

Directori
Consilierul
educativ
Diriginţi
CEAC
Psihologul
şcolar

Activităţile
realizate, ilustrate
prin modificarea în
bine a rezultatelor,
comportamentelor,
atitudinilor
elevilor, după caz

2, 6

Informarea
corectă a elevilor
privind
oportunităţile de
dezvoltare
profesională

01.06.2014

Directori,
Diriginţi
CEAC

Conştientizarea,
01.06.2014
de către elevi şi
părinţi, a
pericolului
atragerii elevilor
în cercuri de
persoane care
practică consumul
de de tutun,
alcool,droguri,
substanţe sau
traficul de
persoane
Prevenirea
Permanent
îmbolnăvirilor
specifice
anotimpului rece,
a bolilor de
nutriţie, a bolilor
virale etc.
Educarea
Semestrial
comportamentului
elevilor pentru
respectarea
principalelor
norme S.S.M. şi
P.S.I. care trebuie
respectate în
şcoală şi în afara
ei

Directori
Consilier
educativ
Psihologul şcolii

Creşterea cu 10/%
faţă de anul şcolar
trecut a numărului
de elevi care
continuă studiile
sau care îşi găsesc
un loc de muncă
Prevenirea şi
combaterea
consumului de
tutun,
alcool,droguri,
substanţe
etnobotanice sau
trafic de persoane
în unitatea noastră

Îmbunătăţirea
frecvenţei şcolare
elevilor şi
reducerea

18

Desfăşurarea unei
campanii de
informare a
elevilor şi
părinţilor pe teme
legate de consumul
de tutun,
alcool,droguri,
substanţe
etnobotanice şi
traficul de
persoane

2,5

19

Desfăşurarea unei
campanii de
informare pe teme
de sănătate

2

20

Desfăşurarea unei
campanii de
informare şi
educare pe teme de
S.S.M. şi P.S.I.

3

21

Elaborarea planului
de măsuri privind
absenteismul,
abandonul şi

2,6

RAEI

01.10.2013

Directori,
medicul şcolar şi
asistenta şcolii

Reducerea cu 15 %
faţă de anul şcolar
anterior a
numărului de
absenţe pe motiv
de boală

Directori,
Responsabilii
Comisiei P.S.I.
şi Comitetului
S.S.M.

Inexistenţa
accidentelor
elevilor sau
personalului şcolii,
cauzate de
nerepectarea
S.S.M. şi P.S.I.

Directori,
Consilier
educativ,
Diriginţi,

Numărul de
absenţe redus cu
20% faţă de anul
şcolar precedent
8

violenţa în mediul
şcolar
22

RAEI

Participarea la
competiţiile pentru
accesarea
programelor cu
fianţare
nerambursabilă

5,6

manifestărilor
violente ale
acestora
Racordarea
unităţii la
noutăţile
educative,
practic-aplicative,
precum şi în
privinţa
mijloacelor
didactice
tehnologic
moderne etc.,
existente la nivel
european

Psiholog şcolar

30.04.2014

Directori,
Comisia pentru
accesarea
proiectelor cu
finanţare
nerambursabilă

Existenţa, în
unitate, a
profesorilor care
beneficiază de
mobilităţi
Comenius
Aplicarea pentru
obţinerea unui
proiect cu finanţare
nerambursabilă ai
cărui beneficiari
direcţi să fie elevii
şcolii

9

