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ИНИЦИЈАТИВА ЗА УЧЕЊЕ СО ТУТОР 
(TUTOR LEARNING INITIATIVE): 
ИНФОРМАЦИИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ, 
НЕГУВАТЕЛИТЕ И СЕМЕЈСТВАТА 
Овие информации се за родителите, негувателите и старателите за иницијативата за учење 
со тутор (Tutor Learning Initiative), што ќе им помогне на учениците во учењето во 2021 година. 

Училишната 2020 година беше необична и предизвик за секоја училишна заедница.  

Голем број викториски ученици во второто и третото тримесечје учеа на далечина, а 
викториските училишта и нивните заедници вложија извонредни напори за да обезбедат 
континуитет на наставата и учењето на нашите ученици во тој период. 

Во четвртото тримесечје, училиштата во цела Викторија беа сконцентрирани на поддршката 
на менталното здравје и добросостојба на учениците, како и на помошта за учениците да се 
приспособат на учењето во училиште. Учителите исто така без сконцентрирани на 
оценувањето на учењето на учениците, обрнувајќи внимание на поединечни празнини во 
учењето и идентификувањето на учениците на кои им треба дополнителна поддршка во 
учењето, користејќи следење и оценување во класот.  

Знаеме дека секој ученик имаше различно искуството со учењето на далечина. Додека 
некои ученици напредуваа, други можеби не беа целосно ангажирани во учењето на 
далечина. За мнозинството наши ученици редовната висококвалитетна настава во 2021 
година доволно ќе им помогне да напредуваат до очекуваното ниво на учење. На некои 
ученици ќе им користи дополнителна поддршка на интензивно учење во 2021 година.   

Како што можеби знаете, поради тоа Викториската влада инвестира 250 милиони долари во 
иницијативата за учење со тутор (Tutor Learning Initiative) за да им овозможи на училиштата 
ширум Викторија да ангажираат околу 4.100 учителите како тутори во 2021 година, со цел да 
им помогнат на учениците на кои им треба дополнителна поддршка во учењето. Училиштата 
ќе одредат како оваа иницијатива најдобро да ја применат за нивните ученици и ќе 
обезбедат дека учениците ќе ја добијат таа поддршка на начин што минимално ќе го 
попречи на другото учење или училишните активности. 

Ангажирајќи дополнителни учители заради поддршка на децата со интензивно учење, 
учителите во класот ќе можат подобро да обезбедат дека се задоволени сите други 
постигања, ангажирања и добросостојбата на учениците, за сите ученици да ја добијат 
потребната подршка во 2021 година. 

Повеќе информации за иницијативата за учење со тутор (Tutor Learning Initiative) и како таа 
ќе биде примената за учениците на кои им е потребна индивидуална поддршка во учењето 
во нашето училиште, ќе бидат дадени пред учениците да добијат подучување во 2021 
година.            

Во текот на четвртото тримесечје училиштата ќе работат со учениците за да дознаат за 
нивните искуства со учењето на далечина и со враќањето на учење во училиште.  

Ако сте загрижени околу ангажирањето на вашето дете во однос на учењето додека учеше 
од дома или по враќањето во училиште, ве молиме контактирајте со училиштето на вашето 
дете. 


