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	  	  	  V šol. l. 2006/07 in 2007/2008 je bil prijavljen projekt z naslovom ALI SO 
   LAHKO UČENCI ROMI TUTORJI SOVRSTNIKOM ROMOM PRI 
   RAZUMEVANJU SLOVENSKEGA JEZIKA? 

   V šolskem letu 2008/2009 je bilo razširjeno in spremenjeno  
   raziskovalno vprašanje KAKO S TUTORSTVOM DOSEŽEMO 
   KVALITETNEJŠE MEDVRSTNIŠKE ODNOSE? 

   V šolskem letu 2009/2010 je bil oblikovan KODEKS TUTORSTVA. 

   V šolskem letu 2010/2011 se projekt nadaljuje z upoštevanjem Kodeksa 
   tutorstva in temeljnih načel tutorstva. V letošnjem  šolskem letu želimo 
   poglobiti kvalitativni vidik tutorstva.  















•     Poudarek na individualizaciji in  
       formativnem spremljanju učenčevega 
       napredka. 

•      Povečana pripravljenost in motivacija  
        učencev Romov – tutorjev za 
        šolsko delo. 



•  Tutorstvo se izvaja v prostih uricah, po pouku, pred 
poukom, v OPB ali individualno, tudi doma. 

•  Aktivnih je 48 tutorskih parov (96 učencev iz vseh treh 
triad).  

•  Člani projektnega tima skupaj z drugimi strokovnimi 
delavci in starši sproti usklajujejo nastale situacije.  





	  	  	  Načrt aktivnosti do zaključka šolskega leta 2008/2009: 

•  evalvacije tutorjev in prejemnikov,  

•  izvedba ankete med učenci o prepoznavnosti in sprejetosti 
tutorstva na naši šoli,  

•  izvedba ankete med starši, starš v vlogi “kritičnega 
prijatelja”. 





•  Obojestransko tutorstvo 
•  Dojemanje tutorskega dela kot čast 
•  Povečano število tutorskih parov 
•  Upoštevanje kodeksa tutorstva 
•  Oblikovanje portfolia 



•  Projekt nadaljuje z upoštevanjem Kodeksa 
tutorstva (temeljnih načel tutorstva).  

•  Poglabljanje kvalitativnega vidika tutorstva. 
•  Obojestransko tutorstvo. 
•  Dojemanje tutorskega dela kot čast. 
•  Oblikovanje portfolia. 



PO TRETJEM LETU  
polletna evalvacija 

(šolsko leto 2008/2009)	  





   Komisija za presojo upravičenosti dodelitve potrdila 
za doseganje 5. ravni razvoja novosti vodjem in 

članom inovacijskih projektov je 11. 2. 2010 odločila, 
da inovacijski projekt (Romi z nami, Romi med nami) 
dosega najvišjo raven (5. raven) razvoja novosti, kar 

pomeni: ODKRITJE NOVEGA VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNEGA ELEMENTA. 



•  Spoznanja in vedenja dajo sposobnost videti nove 
dimenzije, 

•  osmislimo svet, v katerem živimo, 
•  osmislimo svoje bivanje,  
•  korenine in krila.  

ZA KONEC IN NOV ZAČETEK 


