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GRADINIŢA CU P.P. Nr.28, PLOIESTI
PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU
ANUL ŞCOLAR 2017-2018
Nr.
crt
1.

Activităţi de
îmbogăţire a calităţii
Identificarea
nevoilor de
dotare ale
gradinitei

Tipul de activitate

Activităţi privind baza
materială şi dotări

Estimarea
costurilor
Identificarea resurselor
materiale necesare
Achizitionarea
mijloacelor didactice
necesare

2.
.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Formarea
surselor
umane:cursuri
Activitati de proiect
de formare,
grade
didactice,
formare CEAC
Implementare
/Aplicarea
proiectului
Dalton

Rezultate asteptate

Spatii educative echipate
conform normelor de dotare
minimala
Diversificarea metodelor de
predare-invatare-evaluare
Incurajarea inovarii didactice
Cresterea calitatii actului
educativ

Initierea si derularea unor
proiecte si programe
educative
nationale/internationale noi.
Formarea continua a
cadrelor didactice din
gradinita

Termene

Prioritate

Început
activitate
- estimat
10.11.
2017

Responsabilităţi

Director
Consiliul de
Administratie
CEAC
medie

Indicatori de
realizare
dotarea spatiilor
scolare
informarea parintilor,
amenajarea spatiului
deja existent

Sfarsit de
activitate
estimat
31.08.
2018
Început
activitate
- estimat
01.10.
2017
Sfarsit de
activitate
estimat
31.08.
2018

crescuta

CEAC
Toate cadrele
didactice

Implicarea in
proiecte educative a
unui numar mai
mare de copii si
cadre
didactice,decat in
anul scolar
precedent.
Formarea surselor
umane:cursuri de
formare, grade
didactice, formare
CEAC

Nr.
crt
3.

Activităţi de
îmbogăţire a calităţii

Tipul de activitate

Îmbunătăţirea
.
activităţii
metodiceprivind
Activităţi privind resursa
metodele de predare
umană
învăţarecentratăpe
elevcu accent
peaplicatiiinterdiscipli
nare
Eficacitateaact
ivitatilorextrac
urriculare

4.

Activitati de
monitorizaresi
evaluare a
progresuluicop
iilorin
urmaimpleme
ntariisolutiilor
individualesi/s
au de grup.

Analiza de continut a
materialelor de suport
educational

Rezultate asteptate

Diversificareaşimodernizarea
strategiilor de predareînvăţare
centratăpeelev

Realizareaparteneriatelor cu
Muzeul de Arta, Teatru,
etc/realizareafeedbackului

- aplicarea in practica a
cunostintelor teoretice insusite;
- formarea deprinderilor de a
socializa prin activitatile de
grup si individuale.
Imbunatatirea ofertei
educationale

Termene

Prioritate

Început
activitate
- estimat
18.10.
2017

Responsabilităţi

CEAC
Toate cadrele
didactice

-

Ridicat
Sfarsit de
activitate
estimat
31.07
2018

Început
activitate
– estimat
12.09.
2017
Sfarsit de
activitate
estimat
31.07
2018

Ridicat

CEAC
Toate cadrele
didactice

VIZAT:
RESPONSABIL CEAC

Indicatori de
realizare

DIRECTOR,

Chestionare, fise de
evaluare, portofolii

