TUTORSTVO 2020/21
KAJ JE TUTORSTVO?
Tutorstvo je celostna in organizirana podpora, ki temelji na osebnem pristopu. Zelo dobro
vzpostavljen sistem tutorstva je na univerzah pa tudi v mnogih srednjih in osnovnih šolah. V
šolskem letu 2020/2021 bo potekalo POLJANSKO TUTORSTVO. Oblikovala se je SKUPINA ZA
TUTORSTVO (Nataša Grof, Dan Kardum Šibila, Maša Klopčič, Jasna Plahuta, Ines Vozelj
Šteharnik), katere naloga je:
- Nastopati kot povezovalni člen med dijaki, ki iščejo učno pomoč in med dijaki, ki jo lahko in
želijo ponuditi ter spodbujati medvrstniško solidarnost.
KDO JE TUTOR?
Vsak dijak, ki je pripravljen nekaj svojega prostega časa nameniti pomoči ostalim dijakom.
Želi jim prenesti lastne izkušnje in znanje. Hkrati pa poglobi svoje znanje in pridobi več
komunikacijskih spretnosti. TUTOR JE ČASTNA NALOGA!!!
Nedvomno pa se bodo skozi poljansko tutorstvo poleg novega znanja in vzajemne pomoči
porajala tudi nova prijateljstva.
KAKŠNE SO NALOGE TUTORJA?
- Dijake motivira in jim pomaga prebroditi učne težave ob prehodu iz osnovne šole,
- dijakom pomaga pri načrtovanju časa za učenje,
- dijake na podlagi lastnih izkušenj seznani s strategijami učenja (kako se učiti),
- dijakom razloži snov, ki je ne razumejo,
- dijakom pomaga pomiriti strahove, ki so povezani z ocenjevanjem,
- na dijaka prenese pozitiven odnos do predmeta,
- dijaku nudi informacije v povezavi s predmetom, delom in življenjem na šoli.
TUTOR SODELUJE Z UČITELJEM PREDMETA, ČE…
- potrebuje mnenje in usmeritve glede razlage snovi. VENDAR TUTORSTVO OSTANE V ROKAH
DIJAKOV.
KAKO POTEKA UČENJE?
Individualno ali skupinsko (tutor poučuje več dijakov) po medsebojnem dogovoru. Dijaki, ki
iščejo oz. potrebujejo učno pomoč, kontaktirajo dijake s seznama tutorjev, ki bo dostopen na
šolski spletni strani. Trenutno bo potekalo učenje na daljavo, ko bomo v šoli pa v učilnicah po
ali pred poukom. NUJNO SE MORATE DRŽATI MEDSEBOJNIH DOGOVOROV.
Vse, ki potrebujete pomoč pri učenju, prosimo, da se na tutorje obrnete takoj, ko snovi ne
razumete in bi želeli dodatno razlago.
Želimo vam uspešno sodelovanje s tutorji.

