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LICEUL TEORETIC OCTAVIAN GOGA HUEDIN 
RAEI – Partea a II-a 

 
 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE 
 
 

 
Nr. 
crt 

Activităţi Tipul  de activitate1 Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 
realizare 

1 Realizarea de 
parteneriate in 
vederea 
desfasurarii 
activitatilor 
extracurriculare 
 
 

Extracurricular Diversificarea 
activitatilor 
extracurriculare 

16.10.2016 Director 
Diriginti 

Nr de 
participanti la 
activitati 

Comentarii:  
 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 
 Ce am învăţat din realizare Atingerea obiectivelor 

2 Activităţi 
Satisfactia 
beneficiarilor 
directi si 
indirecti 
referitor la 
asigurarea 
suplimentarii 
pazei  

Tipul  de activitate 
Chestionar de 
evaluare a 
satisfactiei 
beneficiarilor 

Obiective 
Cresterea 
gradului de 
siguranta a 
elevilor 

Termene 
16.10.2016 

Responsabilităţi 
Director 
CEAC 
Diriginti 

Indicatori de 
realizare 
Nr de persoane 
chestionate 

Comentarii:  
 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 90% 
 Ce am învăţat din realizare Scaderea numarului actelor de violenta si a absentelor nemotivate 

3 Activităţi 
Participarea 
cadrelor 
didactice de 
specialitate la 
activitati 
metodice 

Tipul  de activitate 
Activitati la nivel de 
curriculum si 
metodologie 
didactica 

Obiective 
Realizarea 
schimburilor de 
experienta intre 
cadrele 
didactice care 
predau aceleasi 
discipline 

Termene 
15.01.2017 

Responsabilităţi 
Director  
Responsabil 
comisii metodice 
si cerc pedagogic 

Indicatori de 
realizare 
Nr de 
participanti 

Comentarii:  
 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 80% 
 Ce am învăţat din realizare Imbunatirea actului educational prin schimbul de experienta intre cadrele didactice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI 
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RAEI – Partea a IV-a. 
 
 

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 
URMĂTOR. 

 
 
 
Nr. 
crt 

Activităţi Tipul  de 
activitate2  

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 
realizare 

1 Monitorizarea 
strategiei de 
promovare si 
implementare a 
ofertei educ ptr 
anul sc in curs 

Eficacitate 
educationala pe 
disciplina Z 

Diversificarea 
si revizuirea 
periodica a 
ofertei 
curriculare 
CDS cu cel 
putin 15% 

01.03.2017 Echipa 
manageriala 
CEAC 
Responsabilii 
comisiei 
metodice 

CDS alese 

2 Dezvoltarea 
institutionala 
prin cresterea 
calitatii si 
performantei 
actului 
educational si a 
activitati 
extracurriculare 

Eficacitate 
educationala pe 
disciplina Z 

Trasarea unor 
directii noi de 
implementare a 
unui demers 
eficient care sa 
conduca la 
succesul scolar 

01.05.2017 Echipa 
manageriala 
CEAC 
Sefii comisiilor 
metodice 

Fisa de observatii 
a lectiilor 

3 Monitorizarea 
actiunilor care 
vizeaza 
imbunatatirea 
comunicarii 
formale si 
informale la 
nivelul tuturor 
palierelor 
Liceului 
Teoretic 
Octavian Goga 

Activitati privind 
baza materiala si 
dotarea  

Accesibilizarea 
100% a 
platformei on-
line functionale 
care sa reflecte 
imaginea 
tuturor 
departamentelor 
liceului 

01.07.2017 Informatician 
Catedra de 
informatica 
Echima 
manageriala 

Nr mediu de 
accesari ale sitelui 
Liceului 
comparabil cu nr 
elevilor din scoala 
si gradul de 
incarcare a sitelui 

 
 
 
Director  
Prof . Matis Horea Dorin 

                                                   
2 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI 


