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ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUNTEȘTI 

JUDEȚUL BIHOR 
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DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE 

 
 

 

 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de activitate
1
 Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de 

realizare 

1 Proiect 

Viața-  

Derularea 
proiectului 

Mișcarea 

izvor de 
sănătate 

1,2,3,5 Conform cu 

obiectivele 

din Proiectul 

Viaţa 

-sept. 2012-

iun. 2013 
-responsabili 

proiect 

Art.”Beiușanul” 

p.5, nr. 29 

-activitati 

educative 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială:MIȘCAREA NE AJUTĂ SĂ FIM SĂNĂTOȘI 

2 Întrece-te cu 

Istețilă! 

2,5 Conform cu 

obiectivele 

proiectului 

-sept. 2012-

iun. 2013 
-responsabili 

proiect 

-participarea la 

concursul național 
-diplome 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de100% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR 

3 Olimpicii 

cunoașterii 

2,5 Conform cu 

obiectivele 

proiectului 

-oct. 2012 -responsabili 

proiect 

-participarea la 

concursul național 

-diplome 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

 Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR 

4 Noi despre 
noi 

2 Conform cu 

obiectivele 

proiectului 

-oct. 2012 - 
mart. 2013 

-responsabili 

proiect 

-activități 
educative 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială RESPECTUL DE SINE 

5 Schimb de 
experiență 

1,2,3,5 Conform cu 

obiectivele  

protocolului 

de 

colaborare 

-sept. 2012-
aug. 2013 

-responsabili 

protocolului 

-analize de nevoi 
-ateliere de lucru 

-vizite la parteneri 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială ÎNȚELEGEREA NEVOILOR CELUILALT 

6 Clasici 
noștri 

2,5 Conform cu 

obiectivele 

proiectului 

-sept. 2012-
iun. 2013 

-responsabili 

proiect 

-portofolii 
-diplome de 

participare 

-albume foto 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

                                                
1
 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI 
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Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială CULTIVAREA PLĂCERII DE A CITI 

7 Concurs 
Comper 

2,5 Conform cu 

obiectivele 

proiectului 

-sept. 2012-
iun. 2013 

-responsabili 

proiect 

-participarea la 
concursul național 

-diplome 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR 

8 Protocol de 
cooperare cu 

poliția 

1,5 Conform cu 

obiectivele 

proiectului 

-sept. 2012-
iun. 2013 

-responsabili  

proiect 

-întâlniri cu elevii 
-pliante și broșuri 

educative 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială PREVENIREA FAPTELOR ANTISOCIALE 

9 Pentru copii 
frumoși dinți 

sănătoși 

2,5 Conform cu 

obiectivele 

proiectului 

-nov. 2012 -responsabili  

proiect 

-informare, 
educare 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţialăPROMOVAREA MENȚINERII SĂNĂTĂȚII ORALE  

10 Fă un copil 
fericit de 

sărbători 

4 Conform cu 

obiectivele 

proiectului 

-dec.2012 -responsabili  

proiect 

-donații de jucării 
și alte obiecte 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială SĂ FIM VOLUNTARI 

11 Natura 
inspiră și 

dăruiește 

2,5 Conform 

calendarului 

CDI 

-oct.2012-
dec. 2012 

-responsabili  

proiect 

-activitați 
educative 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială SĂ PREȚUIM NATURA  

12 Concurs 

național 
Piciul 

2,5 Conform cu 

obiectivele 

proiectului 

-sept.2012-

dec. 2012 
-responsabili  

proiect 

-participarea la 

concursul național 
-diplome 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială   VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR 

13 Legenda 

între adevăr 
și ficțiune 

2,5 Conform cu 

obiectivele 

proiectului 

-ian. 2013- 

iun. 2013 
-responsabili  

proiect 

-creație artistică și 

literară 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială  DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII 

14 Călători prin 

anotimpuri 

2,5 Conform cu 

obiectivele 

proiectului 

-dec.2012- 

mart. 2013 
-responsabili  

proiect 

-creație artistico-

plastice 
-diplome 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială  DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII 

15 Iarna la 

români 

2,5 Conform cu 

obiectivele 

proiectului 

-dec.2012- 

febr. 2013 
-responsabili  

proiect 

-creație artistico-

plastice 
-diplome 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială   DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII 

16 UN 

ZÂMBET O 

2,5 Conform cu 

obiectivele 

-feb. 2013 -responsabili  

proiect 

-participarea la 

concursul național 
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FLOARE O 
RAZĂ DE 

SOARE 

proiectului -diplome 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială  RESPECT PENTRU MAMĂ 

17 ED SANO 1,2,3,5 Conform cu 

obiectivele 

proiectului 

-FEBR. 2012 

-AUG. 2013 
-responsabili  

proiect 

-asistență tehnică 

și materială pentru 

desfășurarea 

activităților 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială  NORMELE DE BAZĂ ÎN MENȚINEREA 

SĂNĂTĂȚII 

18 Job shadow 
day 

2,5 Conform cu 

obiectivele 

proiectului 

-apr.2013 -responsabili  

proiect 

-vizite la locurile 
de muncă ale 

părinților 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială  IDENTIFICAREA INTERESELOR PE PIAȚA 

MUNCII 

19 O mână 

întinsă 

pentru cei 
aflați în 

nevoie 

4 Conform cu 

obiectivele 

proiectului 

-dec 2012 - 

iun. 2013 
-responsabili  

proiect 

-donații 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială  SĂ FIM VOLUNTARI 

20 DATINI ȘI 

TRADIȚII 

PASCALE 

2,5 Conform cu 

obiectivele 

proiectului 

-mart. 2013 - 

apr. 2013 
-responsabili  

proiect 

- lucrări artistico-

plastice 

- ouă încondeiate 

-afișe 
-felicitări 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială  RESPECTAREA TRADIȚIILOR 

21 Lăsați copii 

să vină la 

mine 

2,5 Conform cu 

obiectivele 

proiectului 

-sept. 2012 - 

dec. 2012 
-responsabili  

proiect 

- vizite la biserică 

- icoane pe sticlă 

- colinde 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială  RESPECTUL FAȚĂ DE RELIGIA ORTODOXĂ 

22 Măicuța mea 2,5 Conform cu 

obiectivele 

proiectului 

-febr. 2013 - 
apr. 2013 

-responsabili  

proiect 

--participarea la 
concursul județian 

-diplome 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială  DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII 

23 Elevii au 
talent 

2,5 Conform cu 

obiectivele 

proiectului 

-mart. 2013 - 
apr. 2013 

-responsabili  

proiect 

-teatru 
-album de 

fotografii 

-premii 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială  NOI JUCĂM TEATRU 

24 Mergem la 

școală și ne 
jucăm 

2,5 Conform cu 

obiectivele 

proiectului 

-mart. 2013 -responsabili  

proiect 

-expoziții  

-concurs 
-diplome 
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Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială  SĂ FIM COMPETITIVI 

25 Datini și 

tradiții 
pascale 

2,5 Conform cu 

obiectivele 

proiectului 

-martie2013- 

iunie 2013 
-responsabili  

proiect 

-expoziție 

-diplome 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială  RESPECTAREA TRADIȚIILOR 

26 Copii, 

ascultați pe 

părinții 
voștri 

2,5 Conform cu 

obiectivele 

proiectului 

- aprilie 

2013- iunie 

2013 

-responsabili  

proiect 

-activități 

educative 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială  SĂ NE RESPECTĂM RELIGIA 

27 Un crâmpei 
de bună 

dispoziție 

2,5 Conform cu 

obiectivele 

proiectului 

-aprilie 2013 -responsabili  

proiect 

-teatru 
- premii 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială  NOI JUCĂM TEATRU 

28 Lucian 
Blaga – 

spirit  

european 

2,5 Conform cu 

obiectivele 

proiectului 

- aprilie 2013 -responsabili  

Proiect 

-activități 
educative 

-diplome 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială  VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR 

29 Visul meu 

de copil 

2,5 Conform cu 

obiectivele 

proiectului 

-mai 2013 -responsabili  

proiect 

-expoziție 

-premii 
-târg de carte 

Comentarii:  

 Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100% 

Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială  VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR 

 

 
 

 

       Data:      Director, 

30. 09. 2013 CORBU MIRELA 


