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Projekt PASSAGE se premika naprej! 
“PASSAGE- PEDAGOGIES OF PASSING FROM RECEPTION TO EDUCATION”, JE DVELETNI PROJEKT, 
FINANCIRAN S STRANI ERASMUS+ PROGRAMA EVROPSKE UNIJE, KI SPODBUJA RAZVIJANJE INOVATIVNIH IN 
VEČ KOT POTREBNIH REŠITEV, DA BODO NOVO PRISPELI OTROCI IZ TRETJIH DRŽAV DOBILI VSO POTREBNO 
PODPORO PRI VSTOPU V ŠOLSKO OKOLJE. 

Podpora učiteljem 
Učitelji, ki se pri svojem delu srečujejo z novo prispelimi učenci priseljenci ter tudi tisti, ki to temo zgolj obravnavajo v 
svojih učilnicah, lahko zdaj izboljšajo svoje znanje, spretnosti in kompetence povezane z metodami socialne inkluzije, s 
pomočjo spletnega tečaja in delavnice, ki jih bo pripravila na integracijo novo prispelih učencev. 
 
SPLETNI UČILNICA ZA UČITELJE 

Spletna učilnica z naslovom »Kako sprejeti učence 
migrante in begunce v svojo učilnico«, skozi 4 module 
predstavlja orodje za opolnomočenje učiteljev za 
učinkovitejše vključevanje otrok priseljencev v učni proces. 
Spletna učilnica je nastala v okviru projekta PASSAGE in je 
namenjena podpori učiteljem pri soočanju z raznolikostjo, 
upravljanjem medkulturne komunikacije, spodbujanjem 
socialne vključenosti in sodelovanjem med učenci in 
izobraževalno skupnostjo. S pomočjo različnih virov in 
rezultatov študij, kratkih videoposnetkov, opravljanja 
različnih nalog in dodatnega gradiva, spletna učilnica 
opremlja učitelje z inovativnimi pristopi za integracijo 
učencev priseljencev in beguncev. 

Spletna učilnica je na voljo na spletni platformi in prevedena 
v vseh 5 partnerskih jezikov  spletna stran.   

 

 

PRIROČNIK ZA IZVAJANJE DELAVNIC 

Poleg tečaja usposabljanja so portugalski partnerji zasnovali 
tudi 12-urno delavnico na temo »Mentorstvo in vzornikov«, 
da bi učiteljem in učencem omogočili, da delujejo kot 
vzorniki v procesu integracije novoprispelih učencev 
priseljencev in beguncev. 
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Koncept mentorstva je namenjen podpori vključevanja 
novoprispelih učencev v novi jezikovni okvir in šolsko okolje, 
ter je namenjen izboljšanju njihovega osebnega, in učnega 
razvoja ter hkrati spodbujanju prijateljstva in vzajemnega 

učenja. Priročnik za usposabljanje je na voljo v angleščini in 
vseh preostalih partnerskih jezikih (slovenščina, grščina, 
italijanščina, portugalščina in litovščina) v našem razdelku 
spletne strani. 

Srečanje partnerjev, Palermo, Italija
14. in 15. Junija so se projektni partnerji ponovno srečali, 
tokrat v Palermu, v Italiji, na tretjem projektnem sestanku. 
Partnerstvo je imelo obširno razpravo o napredku projekta 
ter o naslednjih korakih, vključno s prihajajočimi pilotnimi 
aktivnostmi, ki bodo potekale v pričetku novega šolskega 
leta. Partnerji so razmišljali tudi o zasnovi in razvoju orodij 
PASSAGE za učitelje, ki  bo izšlo v mesecu septembru. Druga 
pomembna točka sestanka, pa je bila priprava osnutka 
priporočil za odločevalce politik, katerih cilj je zagotoviti, da 
bodo novoprispeli otroci iz tretjih držav prejeli zadostno 
institucionalno podporo pri vstopu v šolsko okolje.

Pilotne izvedba se je že pričela! 
V preteklih mesecih so projektni partnerji načrtovali pilotno 
izvedbo projekta PASSAGE, ki bo potekala ob sodelovanju 
osnovnih in srednjih šol iz vseh sodelujočih držav. Spletne 
delavnice in delavnice iz oči v oči, bodo v praksi uporabljale 
projektni spletni tečaj in priročnik za delavnice in bodo 
namenjene doseganju več kot 60 učiteljev in 120 učencev v 
vsaki izmed vključenih držav – v Sloveniji, na Cipru, v Italiji, Grčiji, 
na Portugalskem in v Litvi, vse z namenom izgradnje 
podpornega in vključujočega šolskega okolja za novoprispele 
učence.  

 
Konzorcij partnerjev 

Projekt PASSAGE, ki poteka od januarja 2021 do januarja 2023, je skupno prizadevanje 7 partnerskih organizacij: 

Stay tuned for more!  
To find out more about the 
PASSAGE project visit our website 
and follow us on social media:  

 


