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

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 3 – Managementul resurselor

PUNCTUL SLAB avut în vedere:
3.6 Popularizarea procedurilor de urgenţă şi pentru situaţii de criză; acestea sunt
comunicate, simulate periodic şi înţelese de către toţi membrii personalului, de către
elevi şi de către alţi factori interesaţi.
Nr.
crt

1

2

Activităţi

Tipul de
activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

1. Afişarea în loc
vizibil a procedurii
de gestionare a
situaţiilor de criză
in toate cladirile
Colegiului Tehnic
Radu Negru

6

Cunoaşterea
procedurilor de
urgenţă pentru
situaţii de criză

Octombrie
2011

Comisia
pentru
evaluarea şi
asigurarea
calităţii
Comisia
pentru
securitatea
muncii şi PSI
Comisia
diriginţilor

2. Realizarea
periodică a
exerciţiilor privind
comportamentul în
situaţii de criză

Noiembrie
2011 –
iunie 2012
2

Indicatori de
realizare

Afise existente
in tote spatiile
scolare

Realizarea a cel
putin 2 exercitii
de simulare a
situatiilor de
urgenta

Comentarii:

Realizat .
Obiectivul a fost realizat prin implicarea in activitati a tuturor cadrelor didactice si a elevilor, sub
coordonarea comisiei PSI. In urma relizarii exercitiilor de simulare a situatiilor de urgenta s-a
dovedit ca elevii si personalul institutiei cunosc procedurile, si manifesta interes pentru toate
activitatile de acest tip. In urma desfasurarii acestor activitati au fost realizate procese verbale.
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – Responsabilităţile managementului
PUNCTUL SLAB avut în vedere:
2.7 Comunicarea în cadrul organizaţiei şi cu factorii interesaţi externi este eficientă
Activităţi
Nr.
crt

1

2

3

4

1. Participarea
parinților la
lectoratele pe scoala
si clase.

2. Participarea
parinților la activitați
extracurriculare
impreuna cu elevii și
profesorii
3. Creșterea cu 20 %
a numarului de
parinți care
acceseaza site-ului
școlii
4. Intalnirea
parinților cu
psihologul școlii

Tipul de
activitate

2.

2.

2.

2.

Obiective

Comunicare
eficienta cu
parinții

Responsabilităţi

Indicatori de
realizare

Octombrie
2011

Conducere
a școlii
Consilirul
educativ

Octombrie
2011 – iunie
2012

Diriginţii

Cresterea cu
5% a
numarului
parintilor
participanti la
lectoratele cu
parintii

Termene

Octombrie
2011 – iunie
2012

Octombrie
2011 – iunie
2012

Șefii de
comisii
metodice

Diriginţii

Desfasurarea a
cel putin 3
activitati
extracurricular
e impreuna cu
parintii
Creșterea cu 10
% a numarului
de parin i care
acceseaza siteului școlii
Creșterea cu
5% a
numarului de
parin i care se
intalnesc cu
psihologul
scolii

Comentarii:
Relizat in proportie de 75%.
Se remarca slaba implicare a parintilor in activitatile organizate la nivelul scolii. Numarul parintilor
care se prezinta la lectoratele cu parintii variaza de la un profil la altul. Procentele mai mari (75%) se
inregistreaza la filiera teoretica si la clasele de resuse naturale si protectia mediului. Cele mai mici
procente se inregistreaza la clasele de la ruta progresiva (5%). Parintii manifesta reticienta si in ceea ce
priveste stabilirea de intalniri cu psihologul scolii.
Activitatiile extracurriculare la care au participat si parintii s-au derulat la Teatrul Dramatic „Fani
Tardini”, excursie pe traseul Galati-Bran,
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 2C Parteneriate
PUNCTUL SLAB avut în vedere
2.14 se dezvoltă şi se monitorizează parteneriate cu alţi unităţi de ÎPT pentru îmbunătăţirea
experienţei de învăţare se dezvoltă, se menţin şi se revizuiesc permanent parteneriate şi
colaborări eficiente cu factori interesaţi externi
Activităţi
Nr.
crt
1

Activitati comune
care sa implice elevi
din invatamantul
gimnazial si din
scoala noastra

Tipul de
activitate

2.

Obiective

Dezvoltarea
parteneriatelor
durabile cu
scolile
gimnaziale din
municipiu, cele
apropiate scolii,
ca areal ,
precum si din
mediul rural.

Termene

Parcursul
anului scolar,
accent in
perioada lunii
mai

Responsabilităţi

Indicatori de
realizare

Diriginti
profesori,

Desfasurarea a
cel putin 5
activitati sa
implice elevi
din
invatamantul
gimnazial si din
scoala noastra

Conducerea scolii

Comentarii:

Realizat in totalitate
Obiectivul a fost realizat prin intermediul activitatilor realizate in „Saptamana liceului” dar si in
cadrul altor proiecte educative derulate pe parcursul anului scolar 2011-2012 in parteneriat cu
Scoala Vanatori, Frumusita, Scoala generala nr. 18, Scoala generala nr. 25, Agentia pentru
Protectia Mediului Galati.Elevii participanti la activitatile derulate in cadrul acestor proiecte au
manifestat uninteres real pentru promovarea imaginii scolii la nivelul comunitatii laocale, in
localitatile rurale.
PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 – Predarea, instruirea practică şi învăţarea
PUNCTUL SLAB avut în vedere:
5.3 Elevii au acces la servicii eficiente şi confidenţiale de sprijin în probleme personale, de
învăţare şi de progres; există o varietate de oportunităţi de orientare şi consiliere pe
toată durata şcolarizării
Activităţi
Nr.
crt

1

Stabilirea numarului
de elevi care au
nevoie de servicii de
sprijin pentru
integrarea in școala

Tipul de
activitate

1

Obiective

Sprijinirea
elevilor pentru a
se integra in
mediul școlar

Termene

Noiembrie
2011

Responsab
ilităţi

Indicatori de
realizare

Diriginții
Psihologul
școlii
Comisia
pentru

Baza de date
cu elevii care
au nevoie de
servicii de
sprijin pentru
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2

Stabilirea unui
grafic de acordare a
serviciilor de sprijin

Noiembrie
2011

1

evaluarea
şi
asigurarea
calităţii
Conducerea școlii

integrarea in
școala
Grafic de
acordare a
serviciilor de
sprijin

Comentarii:

Realizat in totalitate
Indeplinirea obiectivului a necesitat colaborarea cadrelor didactice cu psihologul scolii.
Psihologul scolii a realizat consilierea elevilor cu probleme de integrare in activitatea scolara,
potrivit unui grafic prestabilit, dar si in situatii neprevazute, inregistrate pe parcursul anului
scolar.

PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 – Predarea, instruirea practică şi învăţarea

PUNCTUL SLAB avut în vedere:
5.19
elevii sunt implicaţi în evaluarea progresului pe care îl realizează; evaluarea
formativă şi feedback-ul sunt folosite pentru planificarea învăţării şi pentru monitorizarea
progresului elevilor
Nr.
crt

1

2

3

Activităţi

Stabilirea unui
plan de pregatire
a examenului de
bacalaureat
Incurajarea
elevilor sa-și
asume
responsabilitatea
pentru propriul
proces de invațare

Stabilirea feedback-ului pentru
aprecierea
progresului
realizat

Comentarii:

Realizat in totalitate

Tipul de
activitate

Obiective

Termene

1.
Noiembrie

Imbunatațirea
rezultatelor la
examenul de
bacalaureat

2011 - iunie
2012

1.

-

1.

Ianuarie –
iunie 2012

Responsabilităţi

Diriginții
claselor
terminale
Profesorii
Diriginții
claselor
terminale
Profesorii

Responsa
bili
comisii
metodice

Indicatori de
realizare

Existenta
planurilor de
pregatire a
examenului de
bacalaureat la
tote
disciplinele
pentru examen

Cresterea cu
5% a
promovabilitati
i la examenul
de bacalaureat
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Procentul de promovabilitate pentru absolventii inscrisi la examenul de bacalaureat, din
promotia curenta a crescut de la 16,8% promotia 2011 la 20 % promotia 2012. Exista insa
diferente foarte mari de la o forma de invatamant la alta. Astfel in afara elevilor de la frecventa zi,
doar doi absolventi s-au inscris si au promovat examenul. Se remarca lipsa de interes manifestata
de absolventii claselor a XII-a si a XIII- a pentru acest examen, doar 54,8% dintre acestia s-au
inscris la examen.

