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GRUPUL ȚINTĂ: elevii claselor a X-a – a XII-a 
 
1. Activități remediale 

Își propun să ajute elevii din grupul țintă, care au dificultăți de învățare din diferite motive, să 
evolueze în scopul promovării examenului de bacalaureat și integrării pe piața muncii sau în 
învățământul terțiar și să crească prestigiul școlii.  

Vizează direct obiectivele specifice ale proiectului: aprofundarea și sistematizarea 
cunoștințelor necesare promovării bacalaureatului, dezvoltarea personală prin creșterea stimei de 
sine, a încrederii în forțele proprii, a motivației și îmbunătățirea competențelor de gândire logică, 
digitale și matematice, de lectură și conștientizare și comunicare culturală. 

2. Activități de pregătire în vederea obținerii ECDL-ului 
  Își propun dezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor, în vederea echivalării probei de 

bacalaureat cu acest specific şi  pentru obţinerea calificativului „experimentat”. În acelaşi timp, 
sprijină procesul de învăţare individuală şi permit utilizatorilor să se folosească de aceste abilităţi şi 
după terminarea liceului, să acceseze o serie de surse de informare sau de medii online,  să-şi 
îmbogăţească CV-ul în vederea unei angajări. 

3. Activități de sprijin psihopedagogic 
Își propun să susțină elevii, contribuind astfel la evoluția lor personală. Prin discuții libere sau 

prin diverse tehnici specifice, profesorul psihopedagog va îndruma elevii spre descoperirea valorilor 
și competențelor care să le crească încrederea în propria persoană, voința de realizare prin învățare, 
înlăturând sindromul de nereușită.   
 

 

Din cauza contextului nefavorabil în care se desfășoară acest an școlar, ne propunem să susținem 

toate aceste tipuri de activități online. Vă puteți înscrie urmând pașii indicați de dna profesor 

consilier educativ Popa Laura, exprimându-vă clar nevoile educaționale: materiile școlare la care aveți 

nevoie de ajutor în vederea promovării examenului de bacalaureat. 

Data limită de trimitere a cererilor: 16 octombrie 2020 


