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Cilj programa PASSAGE je razviti inovativne in nujno potrebne 
rešitve za zagotovitev, da novo prispeli otroci iz tretjih držav 
prejmejo zadostno podporo pri vstopu v šolsko življenje.



Na kratko o programu
Cilj programa PASSAGE je razviti 
inovativne in nujno potrebne rešit-
ve za zagotovitev, da novo prispeli 
otroci iz tretjih držav prejmejo za-
dostno podporo pri vstopu v 
šolsko življenje.

Program
Namen pilotnega programa je di-
jakom in učiteljem omogočiti, da 
delujejo kot »vzorniki« v procesu 
vključevanja na novo prispelih di-
jakov iz tretjih držav (beguncev, 
prosilcev za azil in migrantov), z 
oblikovanjem modela mentorstva.

Mentorstvo je strategija za spre-
jemanje in vključevanje na novo 
prispelih otrok v šolski sistem, ki 
jim zagotavlja vodenje in podpo-
ro skozi interakcijo med vrstniki, 
krepi njihov osebni, medosebni in 
šolski razvoj, hkrati pa spodbuja 
prijateljstvo, sodelovanje in kul-
turno izmenjavo.

Prednosti
Spodbuja tesen odnos med 
dijakom -mentorjem (vzornikom) 
in novo prispelim dijakom 
(mentorirancem), tako da lahko 
lažje izrazita svoje težave in skrbi. 

Neposredno koristi dijakom in 
učiteljem, saj ponuja priložnost 
za razvoj veščin in kompetenc, 
kot so komunikacija, sodelovanje, 
empatija in odgovornost 

Učitelji ne bodo več sami pri 
izvajanju praks sprejemanja in 
vključevanja, spodbujanje vključevanja 
celotne šolske skupnosti

Načrtovanje
Program je namenjen učencem, 
starim od 6 do 15 let, in celotni 
populaciji učencev, ne glede na 
njihovo jezikovno in kulturno ozadje 
ali druge izobrazbene vidike.

Največja fleksibilnost in prilagodljivost 
glede na učne cilje in potrebe 
vsakega učenca in razreda 

Preprosti, jasni in dosegljivi cilji 
za spodbujanje aktivne udeležbe 
vseh učencev in dijakov.

Priročnik Za Usposabljanje 
Na Delavnici

Da bi učiteljem in učencem omogočili, 
da so vzorniki v procesu integracije 
novo prispelih učencev migrantov 
in beguncev, je bila zasnovana 
delavnica »Mentorstvo in vzorniki«. 
Priročnik za usposabljanje na 
delavnici je na voljo v angleščini 
in nacionalnih jezikih partnerjev 
(slovenščini, grščini, italijanščini, 
portugalščini, litovščini) in ga najdete 
na passageproject.eu/resources.
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