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ERASMUS+ PROJEKT  
MREŽENJE EVROPSKIH ŠOL V 
UČILNICI BREZ MEJA 
 
 
Naslov seminarja: Use ICT to Integrate Migrant Students in your Classroom 
Datum udeležbe: 25. - 30. 7. 2022 
Kraj: Firence, Italija 
Organizator izobraževanja: Europass Teacher Academy SRL 
Izvajalka: Layla Dari 
 
 
Izobraževanja, ki je potekalo zadnji 
teden julija 2022, se je udeležila 
Mojka Mehora Lavrič in se je 
izvajalo na sedežu Europass 
Teacher Academy v Firencah v 
Italiji. 
 
Izobraževanje je bilo osredotočeno 
na delo s priseljenci in otroki iz 
različnih skupin z manj priložnostmi, 
predvsem s pomočjo različnih IKT 
orodij in drugih izobraževalnih 
strategij. Pri poučevanju v večkulturnem okolju se namreč lahko poslužujemo 
digitalne tehnologije, s katero si lahko pomagamo prav na vseh predmetnih 
področjih. Skozi različne dejavnosti lahko spodbujamo socialno vključevanje, 
motiviramo učence za delo in prispevamo k dvigu njihovih jezikovnih kompetenc. 
 
V uvodnem delu seminarja so potekale dejavnosti za »prebijanje ledu« med katerimi 
smo se udeleženci med seboj spoznali in navezali stike. Udeležencem iz Romunije, 
Poljske, Nemčije in Portugalske ter mentorici Layli Dari sem predstavila našo šolo, 
kraj in državo ter različne Erasmus+ in eTwinning projekte, ki jih izvajamo na naši 
šoli. Prav tako so se s svojimi zanimivimi predstavitvami predstavili tudi ostali 
udeleženci izobraževanja. 
 

  V naslednjih dneh je delo potekalo 
zelo aktivno v obliki delavnic. 
Spoznali smo različne pristope 
poučevanja za učence, ki nimajo 
znanja jezika (ali pa je le-to šibko), 
ter za tiste, ki nimajo osnovne 
izobrazbe. Spoznali smo digitalna 
orodja za pripovedovanje zgodb in 
učenje jezikov, različne aplikacije za 
delo v multikulturnem razredu ter 
uporabo spletnih kvizov za 
izboljšanje besednega zaklada, 
učenja in spomina. 
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Tretji dan izobraževanja je bil 
posvečen ustvarjanju inkluzivne 
učilnice (strategije za ustvarjanje 
pozitivnega inkluzivnega okolja za 
skupinsko delo ter krepitev 
skupinske komunikacije in 
sodelovanja z igrami). 
 
 

 
V nadaljevanju seminarja smo se učili 
ustvarjanja videoposnetkov s pomočjo 
digitalnih orodij, objavljanja e- gradiv in 
uporabe drugih digitalnih orodij kot 
izobraževalnih sredstev za uporabo tako 
v učilnici kot na prostem. 
 
 
V sklopu seminarja je bila organizirana 
tudi zanimiva in poučna ekskurzija, kjer 
smo spoznali naravno in kulturno 
dediščino Toskane.  
 

 
 
V tednu mojega bivanja v Firencah 
sem se srečala tudi z učiteljicami 
lokalne osnovne šole, ki smo jih v 
preteklosti gostili na naši šoli v sklopu 
njihovega Erasmus+ projekta 
(opazovanje na delovnem mestu). 
 
 
 

 
 
 
Ob zaključku seminarja smo udeleženci 
prejeli gradivo, ki ga bomo lahko 
uporabili pri nadaljnjem izobraževanju 
in potrdila o udeležbi. 
 
 
Zapisala: Mojka Mehora Lavrič 


