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Το PASSAGE συνεχίζεται!
ΤΟ

“ PASSAGE - PEDAGOGIES OF PASSING FROM RECEPTION TO EDUCATION ” (“ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ”) ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΔΙΕΤΕΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ

ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS + TΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ . ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ , ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΠΑΡΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ .

Τι έχει γίνει μέχρι στιγμής
Οι εταίροι του PASSAGE, μέσω πρωτογενούς έρευνας, έχουν καταγράψει και αναλύσει τις υφιστάμενες ανάγκες και

πρακτικές, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν εντοπίσει τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα
σχολικά συστήματα, κατά την εκπαιδευτική ένταξη παιδιών με μεταναστευτική και προσφυγική βιογραφία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν αφενός στην

διασφάλιση της ένταξης παιδιών με μεταναστευτική και

(ομάδες εστίασης) με εκπαιδευτικούς και φορείς χάραξης

περιβάλλον, καθώς και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν

υπάρχουσα βιβλιογραφία και αφετέρου σε συνεντεύξεις

πολιτικής, καθώς και σε διαδικτυακή έρευνα, μέσω

ερωτηματολογίου για εκπαιδευτικούς. Τα πορίσματα της

προσφυγική βιογραφία που εισέρχονται στο νέο σχολικό

από τις συνεντεύξεις με τις ομάδες εστίασης.

έρευνας δημοσιεύτηκαν σε έξι (6) Εθνικές Εκθέσεις.

Συγκεκριμένα, κάθε εταίρος δημοσίευσε το “National
State of the Art and Gap Analysis / Data Collection and

Analysis”, στο οποίο εντοπίζονται κενά και προκλήσεις
στις

υφιστάμενες

πολιτικές,

στις

πρακτικές

που

εφαρμόζονται και στις παιδαγωγικές μεθόδους, για κάθε
συμμετέχουσα χώρα (Ιταλία, Πορτογαλία, Λιθουανία,
Ελλάδα, Κύπρο και Σλοβενία).

Παράλληλα, μια έκθεση για τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (EU Passage Report) και μια διακρατική έκθεση

(Transnational Report), συνοψίζουν τη βιβλιογραφική
ανασκόπηση

που

σχετίζεται

με

τις

παιδαγωγικές

μεθόδους και τις διοικητικές δομές, τις πρακτικές για τη

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία του
παρόντος εγγράφου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν
μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Αριθμός συμφωνίας: 621412-EPP-1-2020-1-SIEPPKA3-IPI-SOC-IN

να

μαθητών και νεοαφιχθεισών μαθητριών στην Ευρωπαϊκή

επίπεδο κατανόησης, γνώσης και ενημέρωσης για θέματα

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου PASSAGE για

Οι

ερευνητικές

εκθέσεις

αποσκοπούν

στο

λειτουργήσουν ως ένα αρχικό σημείο αναφοράς σε
που αφορούν τη σχολική ένταξη των νεοαφιχθέντων

Ένωση.

να μελετήσετε ή/και να κατεβάσετε τις Εκθέσεις!

Συνάντηση με τους εταίρους του έργου PASSAGE στην Αθήνα
Στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε η
συνάντηση των εταίρων του έργου στην Αθήνα.
Συμμετείχαν όλοι οι εταίροι και από τους εφτά

(7)

οργανισμούς: από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη

Λιθουανία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία. Οι εταίροι
είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν διά ζώσης, για πρώτη

φορά, μετά από σχεδόν έναν χρόνο από την έναρξη του

έργου.
Κατά

τη

διάρκεια

της

διήμερης

συνάντησης

πραγματοποιίηθηκε διεξοδική συζήτηση για την πορεία
του έργου. Οι εταίροι συζήτησαν λεπτομερώς τα
καθήκοντα, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα

όλων των παραδοτέων έργων και εστίασαν στα επόμενα
βήματα. Ακόμη, οι εταίροι συμφώνησαν σε ένα σχέδιο

δράσης, με όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν

για το έργο, το χρονοδιάγραμμα, καθώς και για την
κατανομή των εργασιών. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες/

συμμετέχουσες διατύπωσαν την απόψη, ότι ήταν μια
εποικοδομητική συνάντηση και διευθέτησαν την επόμενη

διαδικτυακή συνάντηση!

Τα επόμενά μας βήματα
Τα ευρήματα από την έρευνα που έγινε από τους

εταίρους του έργου χρησιμοποιούνται επί του παρόντος

για την ανάπτυξη του επιμορφωτικού υλικού για τους/τις

εκπαιδευτικούς και για την εκπαίδευση «παιδιώνπροτύπων» (role-model). Το υλικό αυτό θα αξιοποιηθεί

τους επόμενους μήνες σε διά ζώσης και διαδικτυακά

σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και φορείς χάραξης
πολιτικής, καθώς και σε βιωματικά εργαστήρια για

παιδιά, με έμφαση σε αποτελεσματικές μεθοδολογίες,

Μείνετε συντονισμένοι!
Για να μάθετε περισσότερα για το
έργο PASSAGE επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας και ακολουθήστε
μας
στα
μέσα
κοινωνικής
δικτύωσης:

τεχνικές διδασκαλίας, δραστηριότητες και εργαλεία που
στοχεύουν

στη

δημιουργία

περιβάλλοντος μάθησης.

ενός

συμπεριληπτικού

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία του
παρόντος εγγράφου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν
μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Αριθμός συμφωνίας: 621412-EPP-1-2020-1-SI2
EPPKA3-IPI-SOC-IN

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:

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία του
παρόντος εγγράφου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν
μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Αριθμός συμφωνίας: 621412-EPP-1-2020-1-SI3
EPPKA3-IPI-SOC-IN

