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Beszámoló 

Dátum: 2019. május 21. 

Program megnevezése: 24. Önkéntesség a Tanodákban tutorálás, kortárssegítés 

Program időtartama: 1 óra 

Program helyszíne: Koinonia Egyesület székhelye 3980 Sátoraljaújhely Bajza utca 30. 

Összefoglaló: 

A programon 13 fő vett részt. melyből a közvetlen célcsoport száma 11 fő. Az előadó 

bemutatta, a Sátoraljaújhelyben és környékén működő Tanodákat. Tisztázták a tutorálás és 

a kortárssegítés fogalmát. 

A kortárs, közel kortárs (diák-) mentorálás nem egészen ismeretlen, de még korántsem 

széles körben elterjedt gyakorlat a magyar iskolarendszerben. Az ilyen mentorálás két fiatal 

közötti személyes kapcsolatra épül, szabályozott és lényegesen kiegyensúlyozottabb, mint 

egy barátság. Célja a mentorált fejlődésének segítése. Elsődleges színtere az iskola, és 

szereplői is közel vannak az iskolához (maguk is tanulnak még, az oktatásban dolgoznak, 

vagy nemrég léptek ki az oktatásból). 

Tutorálás: tutorálás elméleti, tanulmányi ismeretek és készségek gyarapítását jelenti, 

eredményközpontú tevékenység, időnként éppen a felzárkóztatás a célja.  

 Egyéni tutorálás esetén az eseménynek két szereplője van: egy tutor és egy tanuló. 

Egy tutorhoz több tanuló is tartozik, de ő mindegyikükkel egyéni, személyes 

beszélgetést, segítségnyújtást folytat. 

 Csoportos tutorálás során egy meghatározott csoport felé végzi a tutor a segítő 

tevékenységét. 

A Tanodákban inkább az egyéni tutorálás a jellemző, azonban egyes esetekben a csoportos 

tutorálás is előfordul. Tutor lehet kortárssegítő, pedagógus, önkéntes is. 
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A kortárssegítők olyan fiatalok, akik az egykorú partnerek között eredendően meglévő 

azonosulási képességet mozgósítva, mellérendelt szerepből igyekeznek segítséget nyújtani 

társaiknak. A kortárssegítő olyan probléma érzékeny, segítő attitűddel rendelkező, 

szakmailag képzett fiatal, aki összekötő kapcsolatot jelent a diákok és a pedagógusok, 

szakemberek között. Informális módon is kapcsolatba kerülhet kortársaival. Akiket ha 

szükséges, a megfelelő tanácsadási-segítő rendszerbe terel. A kortárssegítők elsősorban 

saját természetes közegükben működnek segítőként, legfontosabb szerepük a pozitív 

mintaadás. 

Az eseményen a Koinonia Baráti Kör kisközösség tagjai is képviseltették magukat és 

mindannyian megállapították, hogy nagyon hasznos ismereteket kaptak a mai napon is. 

         

 

 

 


