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Priročnik je nastal s finančno podporo Evropske unije. Podpora Evropske 
komisije za izdelave te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, ki odraža 
zgolj stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršnokoli 
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Dvoletni project, ki traja od januarja 2021 do januarja 2023, 
je skupno prizadevanje 7 partnerskih organizacij, ki pred-
stavljajo 6 EU držav, in sicer Ciper, Grčijo, Italijo, Litvo, Por-
tugalsko in Slovenijo. 
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Vsebina
Vsebina priročnika vseh sedmih obravnavanih področij 
je bila izbrana na podlagi obširne raziskave, in prido-
bljenih rezultatov. Vsebina se nanaša na:

NA OTROKA USMERJEN PRISTOP – PRISTOP, KI 
USTREZA POTREBAM IN ZMOŽNOSTIM UČENCA

PODPORA UČITELJA

KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE S STARŠI

SOCIALNO-ČUSTVENE POTREBE 
UČENCEV IN OBČUTEK PRIPADNOSTI

UČITELJEVE KOMPETENCE

UČNI DOSEŽKI UČENCEV IN JEZIKOVNA PODPORA

MEDKULTURNO IZOBRAŽEVANJE

Kako uporabljati priročnik?
Vsako poglavje vključuje opis teme, ki mu nato sledijo 
usmerjevalna vprašanja, nasveti, zakonodajna priporoči-
la in dodatna literature. 

Usmerjevalna vprašanja za šolsko osebje podajajo pred-
loge za aktivnosti, ki bi jih lahko izvajali učitelji in učenci 
v okviru delavnic, prireditev in drugih šolskih in obšolskih 
dejavnosti. Na tej ravni se obravnava tudi vloge drugega 
šolskega osebja. Za učitelje so lahko nove pedagoške 
prakse prav gotovo izziv, zato potrebujejo nasvete kako 
lahko predlagane pristope uvedejo v svoje poučevanje in 
delo v razredu. 

Za učitelji in drugo šolsko osebje smo zato pripravili 
posebne razdelke v vsakem izmed poglavij, ki vsebuje 
nasvete kako premagati določene izzive, ki se pojavljajo 
v razredu. Poleg tega pa priročnik vsebuje tudi infor-
macije, ki jim lahko pomagajo uresničiti njihove ideje v 
razredu.

V razdelku s priporočili so vključeni vsi zbrani pomis-
leki učiteljev, ki so jih raziskovalci zbrali v sklopu 
raziskovalnega procesa projekta. Razdelek vsebuje 
tudi priporočila iz dodatnih študij, ki smo jih zvedli v 
projektu. Namen razdelka z zakonodajnimi priporočili 
je v bralcu spodbuditi navdih in predstaviti tudi druge 
- sorodne programe, ki uporabljajo enako ali podobno 
strategijo.

Zbirka zakonodajnih priporočil bo učiteljem prav got-
ovo v pomoč pri uporabi novih učnih pristopov, ki jih 
lahko učitelji uporabijo za vključevanje otrok prisel-
jencev v šolski razred. Zgolj vsebina priročnika iz bralca 
ne bo naredila strokovnjaka s področja vključevanja 
novoprispelih otrok v razredi. Si pa prizadevamo, da bi 
priročnik lahko služil kot vir ali referenca za nadaljnje 
pridobivanje informacij. 

O priročniku
Priročnik je zasnovan za namene projekta PASSAGE (Pedagogies of Passing from 
Reception to Education). Namenjen je učiteljem in vodstvenemu kadru šol za izboljšanju 
njihovih strokovnih veščin pri uporabi pedagoških praks, ki spodbujajo vključujoče 
učenje. Pričujoči priročnik bo dodana vrednost strokovnjakom zaposlenim v šolah in 
se pri svojem delu srečujejo s sprejemom novo prispelih otrok iz tretjih držav in temelji 
na pristopu, ki je osredotočen na otroka in upošteva kar največjo korist otroka.


