
 

Razpis za pridobitev naziva dijak TUTOR v 

Dijaškem domu Tabor 

 

Opis razpisa: 

Dijaški dom Tabor želi svojim dijakom novincem olajšati začetke bivanja v dijaškem domu in 

prilagajanju na nove šolske izzive, zato v mesecu juniju objavlja razpis za pridobitev dijakov 

tutorjev v DDT. S pomočjo tutorstva želimo doseči, da bi se dijaki novinci v domu dobro počutili 

in se počutili sprejete. S tem želimo krepiti občutek varnosti, pripadnosti in socialne sprejetosti 

novincev ter ponuditi medsebojno pomoč med dijaki. 

Predmet razpisa: 

Pridobitev dijakov, ki bi s svojim delom pridobili naziv tutor. 

Idejna rešitev:  

Tutor v prevodu pomeni skrbnik, varuh; tutorstvo v dijaškem domu pa pomeni vodeno pomoč 

starejših dijakov novincem. Med najpogostejšimi oblikami pomoči bi lahko našteli svetovanje, 

nudenje učne ali kakšne druge pomoči, biti na voljo za razna vprašanja, povezana s šolo ali 

dijaškim domom, poslušanje in nudenje podpore. Predvsem v prvem tednu bivanja novincev 

lahko tutorji odigrajo pomembno vlogo, da je prehod iz prejšnjega osnovnošolskega ritma v 

nov srednješolski ritem veliko lažji. Med šolskim letom pa se pri tutorjih izve vse o načinih dela 

posameznih učiteljev, vzgojiteljev in o oblikah opravljanja ocen, načinih opravičevanja ipd. 

Pogoji za sodelovanje : 

Dijak tutor lahko postaneš, če: 

•  imaš željo in smisel za pomoč vrstnikom in ostalim; 

• si se z dosedanjim delom v domu in sodelovanjem pri različnih aktivnostih izkazal kot 

zaupanja vreden posameznik. 

Tutorji so lahko dijaki s statusom odgovornega dijaka, člani domske skupnosti ali drugi dijaki, 

ki imajo močneje izražen čut in skrb do soljudi.   

Naloge tutorja: 

• usmerjanje novincev (pomoč pri orientaciji v novem okolju), 

• informiranje, 

• pogovor in druženje, 

• nudenje podpore, 

• spremljanje in spodbujanje, 

• učna pomoč. 

Dijak tutor je novincem na voljo po elektronski pošti, socialnih omrežij, najbolje pa kar v živo 

pri neposrednem stiku z novinci. Zelo pomemben je začetek – stik se vzpostavi že ob nastanitvi 

in sploh v prvem tednu bivanja v domu. Priporočljivo je ohranjati stik tutor – novinec 1-krat 



tedensko tudi tekom celega šolskega leta. Tutorji dijakom novincem pomagajo in jih hkrati 

spodbujajo k samostojnosti. Naloga tutorjev je tudi spodbujanje k udeležbi pri različnih 

dejavnostih, ki se v domu organizirajo. Tudi če novinec pomoči ne potrebuje več, se lahko 

srečanja razvijejo v druženje. Tutor si zapisuje število srečanj z novincem v kratko mesečno 

poročila, ki ga oddaja vzgojitelju mentorju.  

Ugodnosti in pridobitve dijaka tutorja: 

Vsak dijak se prostovoljno odloči, ali bo sodeloval v procesu tutorstva. Pri tem lahko pridobi 
številne pozitivne izkušnje, kot so še: 

• nova poznanstva/prijateljstva, 

• komunikacijske spretnosti, 

• sposobnost aktivnega poslušanja in vživljanja v potrebe soljudi, 

• zabavne prigode, 

• druženje, izmenjavanje mnenj in izkušenj z ostalimi tutorji, 

• zavedanje, da pomagaš drugemu, ko potrebuje pomoč. 

Tutorstvo prinaša tudi: 

• priznavanje ur za obvezne izbirne vsebine, 

• praktične nagrade, ki jih bodo prejeli samo dijaki tutorji (majice, puloverji …), 

• priznanje o pridobitvi naziva tutor, 

• in še veliko drugega. 

Rok za prijavo: 

Rok za prijavo za sodelovanje na razpisu je 18. junij 2021.  

Svojo prijavo pošljite na elektronski naslov sasa.sterk@guest.arnes.si s pripisom »Prijava na 

razpis za pridobitev naziva dijak tutor«. 

Potek dogajanj:  

• 22. junija prvo (ZOOM) srečanje z dijaki tutorji in mentorji, 

• 31. avgust pričetek tutorstva v Dijaškem domu Tabor. 

Več informacij: 

Vse dodatne informacije, ki se nanašajo na projekt tutorstvo prejmete pri mentorjih tutorjev: 

Šemsu Mujanoviču (semso.mujanovic@guest.arnes.si 

Saši Jerman Šterk (sasa.sterk@guest.arnes.si) 

Francetu Žagarju (france.zagar@guest.arnes.si) 

Stanetu Šviglju (stane.svigelj@guest.arnes.si) 

Andreji Zgonc (andreja.zgonc@guest.arnes.si) 

 

 

Vabljeni k sodelovanju! 

Ljubljana, 8. junij 2021 
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