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Projektas PASAŽAS sėkmingai juda į priekį! 
PASAŽAS – KELIAS NUO PRIĖMIMO Į UGDYMĄ “(“PASSAGE - PEDAGOGIES OF PASSING FROM 
RECEPTION TO EDUCATION”) - dvejų metų projektas, f inansuojamas Europos Sąjungos programos 
„Erasmus +“, kurio tikslas yra sukurti novatoriškus ir tikslingus metodus, padedančius užtikrinti naujai 
atvykusių vaikų iš trečiųjų šalių efektyvesnį integracijos į mokyklos gyvenimą procesą  
 

 Medžiaga mokytojams 
Mokytojai, dirbantys su naujai atvykusiais mokiniais migrantais, ir tie, kurie šią temą nagrinėja savo klasėse, gali 
patobulinti savo profesinius įgūdžius ir kompetencijas, susijusias su socialinės įtraukties metodais, dalyvaudami 
internetiniame mokymo kurse ir seminare, kurie padės jiems pasirengti naujai atvykusių mokinių integracijai.  

INTERNETINIS KURSAS MOKYTOJAMS  

Keturių modulių internetinis kursas "Kaip priimti 
mokinius migrantus ir pabėgėlius savo klasėje" 
parengtas įgyvendinant PASAŽAS projektą ir juo siekiama 
padėti mokytojams priimti ir vertinti įvairovę, užtikrinti 
skirtingų kultūrų tarpusavio bendravimą, skatinti socialinę 
įtrauktį ir mokinių bei švietimo bendruomenės 
bendradarbiavimą. Naudodamiesi įvairiais šaltiniais ir 
tyrimų rezultatais, trumpais vaizdo įrašais ir tikrais 
liudijimais, veiklomis ir papildoma medžiaga, kursų metu 
bus siekiama mokytojams suteikti įvairių pedagoginių 
metodų, naudingų priimant ir integruojant mokinius 
migrantus ir pabėgėlius. 

Internetinis kursas yra atviras ir patalpintas internetinėje 
platformoje (Moodle) PASSAGE partnerių kalbomis 
projekto interneto svetainėje https://passageproject.eu.   

 MOKYMŲ VADOVAS  

Be mokymų kurso, du Portugalijos švietimo ekspertai 
parengė 12 valandų trukmės seminarą "Mentorystė ir 
vaidmenų modeliai", skirtą tam, kad mokytojai ir mokiniai 
galėtų būti pavyzdžiais naujai atvykusių mokinių migrantų 
ir pabėgėlių integracijos procese. 

 

 

 

 

Naudojant PASAŽAS mentorystės modelį bus siekiama 
padėti naujai atvykusiems mokiniams integruotis į kalbinį 
kontekstą ir mokyklos aplinką, plėtoti jų asmeninį, 
tarpasmeninį ir akademinį tobulėjimą, kartu skatinant 
draugystę, bendravimą ir kultūrinius mainus.Mokymų 
vadovas anglų ir partnerių nacionalinėmis kalbomis 
(slovėnų, graikų, italų, portugalų, lietuvių) skelbiamas 
projekto Priemonės skyriuje. 
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Partnerių susitikimas Palerme, Italijoje 
  2022 m. birželio 14-15 d. projekto partneriai susitiko 
Palerme (Italija), kur vyko trečiasis projekto valdymo 
grupės posėdis. Partneriai išsamiai aptarė projekto jau  
įgyvendintus rezultatus ir tolesnius veiksmus, įskaitant 
būsimus bandomuosias veiklas, kurios bus vykdomos 
visose šalyse partnerėse kitais mokslo metais. Partneriai 
taip pat turėjo galimybę pasitarti dėl projekto PASAŽAS 
priemonių rinkinio, skirto mokyklų pedagogams, kuris bus 
išleistas rugsėjo mėnesį, dizaino ir kūrimo. Kitas svarbus 
darbotvarkės klausimas buvo politikos rekomendacijų, 
kuriomis siekiama užtikrinti, kad naujai atvykusiems 
trečiųjų šalių piliečių vaikams būtų suteikta pakankama 
parama pradedant mokytis mokykloje, rengimas. 

Bandomasis projekto etapas jau 
prasidėjo! 

Pastaruosius kelis mėnesius projekto partneriai planavo 
projekto PASAŽAS bandomąjį etapą, kuriame dalyvaus visų 
projekte dalyvaujančių šalių pradinės ir vidurinės mokyklos. 
Internetiniuose ir tiesioginiuose mokymuose, kuriuose bus 
praktiškai taikomas projekto internetinių mokymų ir seminarų 
vadovas, dalyvaus daugiau kaip 60 mokytojų ir 120 mokinių 
Slovėnijoje, Kipre, Italijoje, Graikijoje, Graikijoje, Portugalijoje ir 
Lietuvoje, siekiant sukurti palankią ir įtraukią mokyklos aplinką 
naujai atvykusiems mokiniams.  

Proyecto partner 

Sekite projekto naujienas projekto 
tinklapyje ir socialinėse medijose:  

    


