TUTORSTVO
Kdo je tutor
Tutor je sposoben in uspešen dijak višjega ali istega letnika, ki pomaga dijaku z učnimi in/ali
drugimi težavami pri odpravljanju teh težav; dijakom prvega letnika nudi pomoč tudi pri
vključevanju v novo šolsko okolje.
Cilj tutorstva
S tutorjevo pomočjo dijak z učnimi in/ali drugimi težavami odpravlja te težave, tutor pa
napreduje tudi sam: poglablja in utrjuje svoje znanje, razvija samostojnost, odgovornost,
vestnost, sposobnost sodelovanja, samozavest in komunikacijske spretnosti; njegovo delo je
dobrodelno.
Naloge tutorja:












po potrditvi učiteljskega zbora podpiše izjavo o izvajanju tutorstva;
udeleži se uvodnega sestanka in drugih sestankov, ki jih organizira koordinator;
izvaja tutorske ure;
dijaku z učnimi težavami pomaga pri načrtovanju časa za učenje;
pojasni mu, kako se učiti, z njim dijak, ki ima učne težave, izboljša kakovost učenja;
dijaku z učnimi težavami razloži učno snov, ki je ta ne razume;
s pomočjo svojega pozitivnega odnosa do predmeta mu pomaga odpravljati strahove
oz. negativen odnos do tega predmeta;
s pogovori skuša dijaku pomagati tudi pri drugih težavah;
deluje pod vodstvom mentorja;
po potrebi sodeluje pri promocijskih dejavnostih šole oziroma na njenih kulturnih
prireditvah;
vodi dnevnik tutorstva.

Predstavitev in potrditev tutorja
Tutorja po predhodnem pogovoru, v katerem ta sprejme svoje naloge, koordinator predstavi
učiteljskemu zboru. Učiteljski zbor ga potrdi.
Tutorjev mandat traja eno šolsko leto.
Status tutorja
Tutor ima status, enakovreden drugim statusom šole, njegovo delo (o njem izda potrdilo
koordinator) se upošteva kot opravljeni del OIV. Če ne opravlja svojih nalog, se mu status
odvzame.
Naloge dijaka, ki mu tutor nudi pomoč:



po tem, ko mu je predstavljena možnost tutorjeve pomoči, dijak zaprosi za to pomoč.
udeleževati se mora tutorskih ur in izpolnjevati dogovore ter druge obveznosti.

Tutorjev mentor, koordinator tutorskih dejavnosti
Tutorjev mentor je učitelj določenega predmeta ali šolski svetovalni delavec. Istemu tutorju
sta lahko mentorja tudi oba. Tutorske dejavnosti nadzira in usklajuje koordinator. V prvem
letu izvajanja RN 2019−2024 oz. v šolskem letu 2019/2020 bo koordinatorica profesorica
Dragica Babič.
Naloge tutorjevega mentorja/tutorjevih mentorjev/koordinatorja:








usposabljanje tutorjev v delavnicah;
predavanja za tutorje: učne strategije, reševanje problemov, komunikacija,
premagovanje stresa, delovanje šolskega sistema, pravice in dolžnosti dijakov, pisanje
dnevnika;
vodenje sestankov tutorjev;
svetovanje tutorjem;
priprava navodil za tutorje;
poročilo o opravljenem delu v šolskem letu;
ocena tutorjevega dela.

