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Plan de îmbunătățire a activității din Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” 

Ținta 1: Implementarea noilor programme școlare 

Rezultate așteptate: Acces la o educație de calitate prin activități didactice care să dezvolte competențele cheie și abilitățile de viațî ale elevilor, la toate 

disciplinele de învățământ  

Domenii 

vizate 

Activități propuse Termene Responsabilități Indicatori de realizare/de 

calitate 

Observații 

La nivelul 

cadrelor 

didactice 

-Asistențe la clasă – monitorizarea 

implementării noilor programme 

școlare și a prevederilor din scrisorile 
metodice ale MEN/ prioritar 

dezvoltarea competențelor de 

comunicare în limba română și a 
competențelor transversale ”a învăța 

să înveți” 

-Participarea la cercurile pedagogice 

-Cursuri de formare 
-Lecții deschise, interasistențe, 

dezbateri privind buna practică 

Anul școlar 2017-

2018 

 
 

 

 
 

 

Mai, 2018 

 
An școlar 2017-2018 

Directori 

Responsabili CM 

Nr. de asistențe 

 

 
 

Nr. de cadre didactice 

participante 
Activitățile se vor regăsi în 

portofoliile cadrelor didactice 

(OMECTS 3597/2014) 

 

La nivelul 
directorilor 

-Armonizarea documentelor 
proiective ale școlii cu cele ale 

ISJBN 

-Prezentarea concluziilor în urma 

asistențelor la lecții în CA 

Octombrie/noiembrie 
Semestrial 

 

 

Permanent 

Directori 
Directori 

 

 

Responsabili CM 

Țintele ISJBN se regăsesc în 
documentele școlii 

 

Prezentarea în CA a acestor 

concluzii 

 



-Monitorizarea activităților didactice 
(lecții, act. 

extrașcolare/extracurriculare) în 

contextul implementării   noilor 

programme 
-Monitorizare CDȘ - cls. a V-a 

-Monitorizarea impactului la clasă a 

competențelor dobândite prin 
cursurile de formare – în special cele 

care vizează strategii didactice pentru 

predarea integrată, dezvoltarea 

gândirii critice și integrarea copiilor 
cu CES în învățământul de masă 

și CEAC  
Nr. de asistențe/interasistențe 

Rapoarte specifice 

 

La nivelul 

comisiilor 
metodice 

-Includerea în planurile de activități 

ale CM a unor actvități specific 
vizând implementarea noilor 

programme și predarea 

integrată/adaptarea curricular pentru 

copiii cu CES 
-Organizarea de 

interasistențe/schimburi de bune 

practice în predare-evaluare 

Noiembrie 2017 Directori 

Responsabili CM 

Planurile managerial ale CM 

Rapoarte specific 
Procese verbale 

 

 

50% dintre cadre didactice vor 
susține câte o lecție 

deschisă/activitate ce vizează 

predarea integrată (experiențe 
de la cursurile de formare)  

 

La nivelul 

personalului 

didactic-
auxiliar 

-Cursuri de formare pentru 

dezvoltarea personal și profesională 

Conform calendarului 

CCD 

 Nr. de participanți  

 

 

Ținta 2: Implementarea indicatorilor de calitate elaborați la nivelul ISJBN 

Rezultate așteptate: dezvoltarea sistemului calității în domeniul educațional 



Domenii vizate Activități propuse Termene Responsabilități Indicatori de realizare/de 

calitate 

Observații 

La nivelul 

CEAC 

-Elaborarea instrumentelor interne 

pentru monitorizarea implementării 

indicatorilor de calitate în evaluarea 
cadrelor didactice 

Decembrie 2017- 

iunie 2018 

CEAC Instrumente de monitorizare  

Directori -Participarea la cercul pedagogic cu 

tema: implementarea indicatorilor 

de calitate în ce privește evaluarea 
cadrelor didactice 

-SCMI- Optimizarea activității de 

CMI prin eleborarea de indicatori 
privind îndeplinirea/neîndeplinirea 

prevederilor SCMI 

Mai, 2018 

 

 
 

 

Sem. I 

Directori 

Reprezentant 

sindicat 

 

 

 
Indicatorii de calitate 

elaborați 

 

Cadre 

didactice/comisii 
metodice 

-Participarea la cercuri pedagogice 

cu tema  Indicatori de calitate în 
activitatea cadrelor didactice 

-Includerea în planurile de actvitate a 

unor activități specific vizând 
dezvoltarea sistemului de claitate 

-Comisia pentru formare continuă va 

identifica nevoile de formare și va 

elebora indicatori de performanță 
pentru impactul la clasă al cursului 

parcurs 

Ianuarie-

februarie2018 
 

Februarie 2018 

 
 

 

Septembrie 2017- 

iunie 2018 

Metodiști 

Responsabile 
Cm/cerc pedagogic 

 

 
 

 

Responsabil 

comisia de 
formare/CEAC 

 

Nr. de cadre didactice 

participante 
 

Planurile de activitate 

 
 

 

 

 
Seturi de indicatori 

 

Evaluare La nivelul CA- implementarea 
indicatorilor de calitate privind 

evaluarea cadrelor didactice, 

didactice-auxiliare și nedidactice 

-Aplicarea indicatorilor de calitate în 
CM și comisiile prevăzute în 

ROFUIP 

-Evaluarea intermediară- 2 etape 
Chestionare de satisfacție 

-SCMI- revizuirea instrumentelor de 

Iunie-august 2018 
 

 

 

Iunie-august 2018 
An școlar 2017-2018 

 

An școlar 2017-2018 
Noiembrie 2017 

Directori 
Membri CA 

 

Directori 

Responsabili CM 
Directori 

 

Directori 
Responsabil SCMI 

Evaluarea personalului din 
școală pe baza indicatorilor 

cuprinși în fișele de evaluare 

Rapoarte de activitate 

 
Fișa postului 

 

Chestionare 
Instrumente interne  

 



lucru (standardul7) 

Ținta 3: Dezvoltarea personală prin activități educative 

Rezultate așteptate: Dezvoltarea competenței ”a învăța să înveți” 

Domenii vizate Activități propuse Termene Responsabilități Indicatori de realizare/de 

calitate 

Observații 

Directori -Monitorizarea actvității educative 
din școală 

-Cerc pedagogic 

An școlar 2017-2018 
Ianuarie-

februarie2018 

directori Nr. de activități monitorizate  

Cadre 

didactice/comisii 
metodice 

-Activități/cursuri privind 

dezvoltarea profesională 
-Cerc pedagogic 

-Includerea în planurile de activități 

a unor activități specific ce vizează 
dezvoltarea competenței ”a învăța să 

înveți” 

-Analize commune în cadrul 

consiliului clasei privind 
activitatea/evoluția clasei 

An școlar 2017-2018 

 
Mai 2018 

Octombrie 2017 

 
 

 

Semestrial 

Responsabili cerc 

pedagogic 
 

Diriginți 

Nr. cadre didactice prezente 

 
 

Planuri managerial 

 
 

 

Rapoarte/procese verbale 

 

Elevi-părinți -Organizarea de activtăți/lectorate cu 

părinții cu tema: Comunicarea 
eficientă elevi-profesori-părinți 

pentru motivarea elevilor pentru 

propria formare 

An școlar 2017-2018 Directori 

Diriginți 

Nr. de activități/lectorate cu 

părinții 
Nr. de participanți 

Feed-back în urma 

desfășurării activităților 

 

Director, prof. Secheli Mărioara 


