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Projekto PASAŽAS tikslas - kurti novatoriškus ir ypač reikalingus 
metodus, kurie užtikrintų, iš trečiųjų šalių atvykusiems vaikams 
visapusišką paramą pradedant mokytis naujoje mokykloje.



Trumpai apie projektą 
Projekto PASAŽAS tikslas - kurti 
novatoriškus ir ypač reikalingus 
metodus, kurie užtikrintų, iš tre-
čiųjų šalių atvykusiems vaikams 
visapusišką paramą pradedant 
mokytis naujoje mokykloje.

Programa
Šia bandomąja programa sie-
kiama suteikti mokiniams ir 
mokytojams galimybę būti “pa-
vyzdžiu” naujai atvykusių mokinių 
iš trečiųjų šalių (pabėgėlių, prie-
globsčio prašytojų ir migrantų) 
integracijos procese, taikant men-
torystės modelį.

Mentorystė - tai strategija, skir-
ta naujai atvykusiems vaikams 
priimti ir integruoti į mokyklos 
aplinką, teikti jiems patarimus 
ir paramą bendraujant su ben-
draamžiais, stiprinti jų asmeninį, 
tarpasmeninį ir akademinį tobu-
lėjimą, kartu skatinant draugystę, 
dalijimąsi patirtimi ir kultūrinius 
mainus.

Privalumai
Tai sukuria glaudesnius santykius 
tarp mokinio - mentoriaus ir naujai 
atvykusio mokinio (globotinio), 
kad jis galėtų lengviau pasidalyti 
savo problemomis ir rūpesčiais.

Tai naudinga mokiniams ir 
pedagogams, nes suteikia galimybę 
ugdyti bendravimo, bendradarbiavimo, 
empatijos ir atsakomybės 
įgūdžius ir kompetencijas.

Mokytojai nebebus vieni, 
įgyvendindami naujų mokinių 
priėmimo ir integracijos praktikas, 
o bus skatinamas visos mokyklos 
bendruomenės dalyvavimas.

Planavimas
Programa skirta visiems 6-15 metų 
amžiaus mokiniams, neatsižvelgiant 
į jų kalbinę ir kultūrinę kilmę ar 
kitus mokymosi aspektus.

Maksimalus lankstumas ir 
pritaikomumas atsižvelgiant į 
mokymosi tikslus ir kiekvieno 
mokinio bei klasės poreikius.

Paprasti, aiškūs ir pasiekiami 
tikslai, skatinantys aktyvų 
visų mokinių dalyvavimą.

Seminarų Mokymo Vadovas
Siekiant, kad mokytojai ir mokiniai 
galėtų būti pagalbininkais naujai 
atvykusių mokinių migrantų ir 
pabėgėlių integracijos procese, buvo 
parengta seminaro “Mentorystė 
ir vaidmenų modeliai” medžiaga. 
Seminaro mokymų vadovą galima 
rasti anglų ir partnerių nacionalinėmis 
kalbomis (slovėnų, graikų, italų, 
portugalų, lietuvių) adresu 
passageproject.eu/resources.
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