
Tutorat 
 

Activitatea este destinată elevilor cu ritm lent de învățare și își propune să recupereze rămânerile în urmă ale 

acestora  dar și ceeea ce nu au înțeles de la clasă 

Activitatea va viza un număr de 80 de elevi de clasa a XII-a împărțiți în 16 grupe de câte 5 elevi, fiecare grupă având câte 

un tutor. 

 Tutorul poate fi un cadru didactic care predă/ nu predă  la clasa elevului  dar care să fie de specialitatea unei 

probe susținute la bacalaureat de către elev( matematică, română, istorie, geografie, biologie, fizică, chimie) 

 Tutorul va facilita progresul fiecărei grupe de elevi plecând de la diagnosticarea problemelor elevilor, oferind 

ajutor elevilor în privința aptitudinilor de învățare, prin activități al căror scop este promovarea studiului și 

facilitarea învățării. 

 Tutorul va monitoriza și evalua activitatea elevului la toate cele 3 discipline la care susține bacalaureatul prin 

consultarea cu celelalte 2 cadre didactice care se ocupă de pregătirea elevului pentru bacalaureat.Tutorul va 

ține legătura cu părinții/tutorii elevilor din grupă pe care îi vor informa săptămânal despre evolutia elevului. 

 Tutorul va întocmi o fișă personală fiecărui elev încredințat precum și un program anual al activităților de 

tutorat (fișă tip care va fi eleborată de către un colectiv de cadre didactice, psihologi). 

Activitatea de tutorat se va desfășura 1 h la 2 săptămâni folosind diferite mijloace de comunicare : telefon, e-mail, 

internet, față în față, etc. 

Se va realiza până la finalul proiectului un ghid de tutorat care să conțină exemple de bune practici utilizate . 

Grup țintă : 80 elevi  clasa a XII-a de pe filiera tehnologică  

Resurse umane : 16 cadre didactice de la specialitățile : matematică, română, istorie, geografie, biologie, fizică, chimie  

Resurse materiale/logistică: Aparatură audio-video, video-proiector, coli de flip-chart, instrumente de scris  

Responsabilități: Fiecare din cei 16 profesori va fi responsabil de rezultatele obținute la bacalaureat de către elevii din 

grupă 

Roluri: Profesorul tutor  colaborează cu cadrele didactice în atingerea obiectivelor  proiectului. 

Durata și locul: Fiecare activitate se va desfășura  pe durata unui an școlar 1h/săptămână și se va desfășura atât la 

sediul LICEULUI TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI sau, la telefon, e-mail, internet . 

Beneficiarii direcți: elevii   

Beneficiari  indirecți ai proiectului: profesorii,părinții . 

 


