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Το έργο PASSAGE ολοκληρώθηκε! 

ΤΟ PASSAGE «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΔΙΕΤΕΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ . ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΤΑ ΝΕΟΑΦΙΧΘΕΝΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ . 

Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Πιλοτικές Δραστηριότητες 

Καθώς το PASSAGE φτάνει στο τέλος του τον Ιανουάριο του 2023, οι εταίροι του έργου στη Σλοβενία, την Κύπρο, την 

Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Λιθουανία εφάρμοσαν με επιτυχία μια σειρά από εκπαιδευτικές και 

πιλοτικές δραστηριότητες σε σχολεία σε όλες τις χώρες υλοποίησης του έργου, με στόχο την υποστήριξη της υποδοχής 

των νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών/τριών και προσφύγων στην τάξη.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Περισσότεροι από 350 εκπαιδευτικοί σε όλες τις χώρες 

υλοποίησης του έργου συμμετείχαν σε διαδικτυακά και 

δια ζώσης σεμινάρια που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο 

του έργου. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων 

παρουσιάστηκε το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

με τίτλο «Πώς να καλωσορίσω νεοαφιχθέντες μαθητές 

και νεοαφιχθείσες μαθήτριες από τρίτες χώρες στην 

τάξη μου» που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του έργου 

PASSAGE και έχει ως στόχο τη διασφάλιση ενός 

συμπεριληπτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και της 

ποιοτικής εκπαίδευσης των νεοαφιχθέντων παιδιών από 

τρίτες χώρες. Το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα (Moodle), στην οποία μπορείτε 

να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας του 

έργου.   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ»  

Από τον Σεπτέμβριο του 

2022, οι εκπαιδευτικοί 

που συμμετείχαν στις 

δραστηριότητες 

επιμόρφωσης 

ξεκίνησαν την 

εφαρμογή του 

πιλοτικού 

προγράμματος του 

PASSAGE 

«Καθοδήγηση και 

Παιδιά Πρότυπα» στα 

σχολεία τους.  

 

 

Οι μαθητές της πρώτης δημοτικού ενός 

σχολείου στην Ελλάδα - δεν έχουν μάθει 

ακόμη να διαβάζουν και να γράφουν - 

εκφράζονται ζωγραφίζοντας μια ιστορία "με 

αριθμούς και εικόνες", χορεύοντας και 

ακούγοντας παραμύθια από διάφορες χώρες 

https://passageproject.eu/
https://passageproject.eu/
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Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε περισσότερα από 60 

σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

μέσω βιωματικών εργαστηρίων, στα οποία συμμετείχαν 

μαθητές/τριες, καθώς και εκπαιδευτικοί. Τα εργαστήρια 

είχαν σηματοδότησαν την έναρξη της κύριας φάσης του 

προγράμματος, κατά την οποία μαθητές και μαθήτριες 

από τοπικά σχολεία ανέλαβαν το ρόλο «θετικών 

προτύπων» προσφέροντας καθοδήγηση και υποστήριξη 

σε νεοαφιχθέντες μαθητές και  νεοαφιχθείσες μαθήτριες 

για τη διευκόλυνση της ένταξής τους στο σχολείο.  

Επισκεφτείτε τα νέα στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου 

για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 

επιτυχημένη εφαρμογή και τα μαθήματα που 

υλοποιήθηκαν στις χώρες υλοποίησης του έργου.

Εργαλειοθήκη για τους εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση των 

σχολείων 

Παράλληλα με τις δράσεις επιμόρφωσης και τις πιλοτικές δραστηριότητες, η 

ομάδα του έργου σχεδίασε επίσης εργαλεία για εκπαιδευτικούς και τη 

διεύθυνση των σχολείων. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε η εργαλειοθήκη 

με τίτλο "Πώς να αναπτύξετε ένα συμπεριληπτικό και με σεβασμό προς τη 

διαφορετικότητα σχολικό σύστημα που προωθεί την εκπαιδευτική ένταξη". 

Σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τη διεύθυνση και τους/τις εκπαιδευτικούς των 

σχολείων να αναπτύξουν τις γνώσεις τους για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. 

Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες που εργάζονται στον 

χώρο της εκπαίδευσης και υποδέχονται νεοαφιχθέντες μαθητές και 

νεοαφιχθείσες μαθήτριες από τρίτες χώρες, εφαρμόζοντας μια εκπαιδευτική 

προσέγγιση που θέτει στο επίκεντρο το παιδί και λαμβάνει υπόψη τα 

ενδιαφέροντά του. Η εργαλειοθήκη θα είναι σύντομα διαθέσιμη στα αγγλικά 

και στις γλώσσες των εταίρων (σλοβενικά, ελληνικά, ιταλικά, πορτογαλικά, 

λιθουανικά) στην ενότητα εργαλεία της ιστοσελίδας του έργου.  

Συστάσεις χάραξης πολιτικής 

Πριν την ολοκλήρωση του έργου και αντλώντας καλές 

πρακτικές από την υλοποίησης, τις εμπειρίες και την 

αξιολόγηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του 

έργου, συντάχθηκε μια Έκθεση Συστάσεων Χάραξης 

Πολιτικής, η οποία συμπεριλαμβάνει συστάσεις για τους 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα. Η έκθεση 

στοχεύει στην υποστήριξη των υπεύθυνων χάραξης 

πολιτικής τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και στο επίπεδο 

σχολείων να προσαρμόσουν τις πολιτικές και τις 

εκπαιδευτικές μεθόδους ώστε να διασφαλιστεί μια εύκολη 

μετάβαση από την υποδοχή στην εκπαίδευση. Η Έκθεση 

Συστάσεων Χάραξης Πολιτικής αποτελείται από καλές 

Εκπαιδευτικό Υλικό 
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για να 

δείτε και να κατεβάσετε το εκπαιδευτικό 

υλικό που αναπτύχθηκε από τους 

εταίρους του έργου PASSAGE κατά τη 

διάρκεια υλοποίησής του και 

ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης:  

    

https://passageproject.eu/news/
https://passageproject.eu/resources/
http://passageproject.eu/
https://www.facebook.com/passageEUproject
https://twitter.com/passage_project
https://www.linkedin.com/showcase/passage-project
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πρακτικές που εφαρμόζονται για την επίτευξη της παιδαγωγικής συμπερίληψης σε σχολεία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα προσαρμοστεί στις εθνικές, περιφερειακές και Ευρωπαϊκές πολιτικές και 

κατευθυντήριες οδηγίες. Περισσότερες πληροφορίες για τις συστάσεις χάραξης πολιτικής του έργου PASSAGE θα 

βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του.  

Το εταιρικό σχήμα 

Το έργο PASSAGΕ, το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021 και πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2023, 

είναι μια κοινή προσπάθεια 7 εταίρων που εκπροσωπούν 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:   

 

https://passageproject.eu/resources/
https://www.lu-ptuj.si/about-us
https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?lang=el
http://www.cesie.org
https://symplexis.eu/
https://csicy.com/
https://casadoprofessor.pt/
http://karjeroscentras.eu

