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Partneriai

Šis dvejų metų projektas, (2021.01-2023.01) yra bendras 7 
organizacijų partnerių, atstovaujančių 6 ES šalims: Kiprui, 
Graikijai, Italijai, Lietuvai, Portugalijai, Slovėnijai ir Kiprui, 
darbas.

Casa do Professor
casadoprofessor.pt

Center for Social Innovation
csicy.com

Cesie
cesie.org

Cyprus Pedagogical Institute
pi.ac.cy

Ljudska univerza Ptuj
lu-ptuj.si

Symplexis
symplexis.eu

Jaunimo karjeros centras
karjeroscentras.eu
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Turinys
Priemonių rinkinio turinys ir kiekvieno iš septynių skyrių 
temos buvo parinktos PASAŽAS projekto tyrimo etape, 
atsižvelgiant į mokyklų poreikius ir daugiausia dėmesio 
skiriant šioms sritims:

VISAPUSIŠKAS POŽIŪRIS Į VAIKĄ / POŽIŪRIS, 
ATITINKANTIS MOKINIO POREIKIUS IR GEBĖJIMUS

PAGALBA MOKYTOJAMS

BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS 
SU TĖVAIS IR BENDRUOMENE

MOKINIŲ SOCIALINIAI IR EMOCINIAI POREIKIAI, 
BENDRUOMENIŠKUMO IR LYGYBĖS JAUSMAS

MOKYTOJŲ KOMPETENCIJOS

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMAI 
IR KALBINĖ PARAMA

DAUGIAKULTŪRINIS UGDYMAS

Kaip naudoti šį 
priemonių rinkinį

Kiekviename skyriuje pateikiamas temos aprašymas, 
pagrindiniai klausimai, patarimai, rekomendacijos ir 
papildomi šaltiniai.

Pedagogams ir vadovams skirtose gairėse pateikiami 
pasiūlymai, kokią veiklą reikėtų vykdyti, organizuoti 
seminarus, renginius ir kitus užsiėmimus su mokiniais, 
mokinių ir mokytojų grupėmis. Jose taip pat nagrinė-
jami mokyklų vadovų ir mokytojų veiklos aspektai. 
Pedagogams kyla iššūkis nuspręsti, kaip jie galėtų 
įgyvendinti siūlomus metodus nuolatiniame mokyme ir 
klasės / mokyklos valdymo procese.

Patarimų skyriuje mokytojams ir vadovams pateikiami 
pasiūlymai, kaip įveikti sunkumus, su kuriais jie gali 
susidurti. Be to, pateikiama informacija apie ekspertus, 
galinčius padėti įgyvendinti jų idėjas, taip pat papildomi 
mokslinių tyrimų ir mokymosi ištekliai.

Pasiūlymų skyriuje pristatomi svarbiausi dalykai, 
kuriuos tyrimo etape paminėjo kiekvienos projekte 
dalyvaujančios šalies mokyklų mokytojai ir vadovai. 
Jame taip pat pateikiami pasiūlymai dėl tolesnių šios 
temos tyrimų. Pateikiama idėjų ir informacijos iš kitų 
mokyklų vykdomų projektų ir programų, kuriose nau-
dojami tokie pat ar panašūs metodai. 

Šis priemonių rinkinys padės mokytojams ir mokyklų 
vadovams susipažinti su inovatyvia praktika, kurią 
jie galės įgyvendinti, ir taip pasiruošti galimiems 
iššūkiams. Mokytojai ir vadovai, kurie domisi šia tema, 
netaps jos ekspertais vien naudodamiesi šiuo prie-
monių rinkiniu. Kiekvieno kurso pabaigoje yra skyrelis, 
kuriame siūlomi papildomi šaltiniai, jei jie norėtų dau-
giau pasidomėti tam tikra tema.

Apie priemonių rinkinį
Priemonių rinkinys buvo sukurtas įgyvendinant PASAŽAS projektą. Jis skirtas padėti 
mokyklų vadovams ir mokytojams tobulinti savo žinias socialinės įtraukties ugdymo 
srityje. Priemonė bus ypač naudinga specialistams, dirbantiems švietimo įstaigose, 
kuriose priimami naujai atvykę mokiniai iš trečiųjų šalių ir siekiama labiau į vaiką 
orientuoto požiūrio, atsižvelgiant į vaiko interesus.


