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PASSAGE projektas prasidėjo! 

„PASAŽAS  – KELIAS NUO PRIĖMIMO  Į UGDYMĄ  “ (“PASSAGE  - PEDAGOGIES  OF  PASSING  

FROM  RECEPTION  TO EDUCATION”)  YRA DVEJŲ METŲ PROJEKTAS , FINANSUOJAMAS EUROPOS 

SĄJUNGOS PROGRAMOS „ERASMUS +“,  KURIO TIKSLAS - SUKURTI NOVATORIŠKUS IR YPAČ REIKALINGUS 

SPRENDIMUS , SIEKIANT UŽTIKRINTI , KAD NAUJAI ATVYKĘ VAIKAI IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTŲ PAKANKAMĄ 

PARAMĄ EFEKTYVIAU INTEGRUOTIS  Į MOKYKLOS GYVENIMĄ .

Pagrindiniai mūsų tikslai 

„PASSAGE“ siekia skatinti įtraukųjį ugdymą ir kokybišką švietimą naujai atvykusiems vaikams iš trečių šalių nuo pat 

ankstyvojo integracijos proceso etapo, taikant dvigubą požiūrį, kuriame daugiausia dėmesio  būtų skiriama aprūpinti 

mokytojus ypač reikalingomis priemonėmis ir ištekliais, kurie suteiktų jiems galimybę efektyviau spręsti sisteminius 

pedagoginius uždavinius bei  sukurti ir skatinti „pavyzdžio“ programą, per kurią dabartiniai ar buvę vietos mokyklų 

mokiniai galėtų padėti sėkmingai integruoti naujai atvykusius mokinius. 

Mūsų veiksmų planas 

 DABARTINIŲ POREIKIŲ IR PRAKTIKOS ŽEMĖLAPIS  

Vykdant duomenų analizę ir pirminius kokybinius bei 

kiekybinius tyrimus sieksime išanalizuoti esamą situaciją ir 

nustatyti pagrindinius iššūkius, su kuriais susiduria mokyklų 

sistemos, integruojant naujai atvykusius trečiųjų šalių 

piliečių vaikus. 

 PAJĖGUMŲ UŽTIKRINIMAS IR MOKYMAI  

Dėstytojams, mokytojams,  studentams  ir kitiems  

suinteresuotiems švietimo darbuotojams organizuosime 

kontaktinius ir virtualius kursus apie veiksmingas 

metodologijas, mokymo metodus, veiklą ir priemones, 

kuriomis siekiama sukurti įtraukią mokymosi aplinką 

 ŠVIET IMO IŠTEKLIŲ IR PR IEMONIŲ RINKINYS  

Mokyklų pedagogams parengsime priemonių rinkinį, kuris 

talkins kurti ir palaikyti kultūriškai jautrią ir įtraukią mokyklos 

aplinką, skatinančią efektyvesnę migrantų integraciją. 

 POLITIKOS REKO MENDACIJŲ PLĖTRA   

Politikams ir sprendimus priimantiems asmenims 

parengsime rekomendacijų rinkinį, kurį sudarys būtiniausių 

priemonių paketas veiksmingam naujai atvykusių vaikų 

perėjimui nuo priėmimo į ugdymą švietimo sistemoje.  

 SĄMONINGUMO DIDINIMAS IR SK LAIDA 

Projekto siūlymus ir metodiką plačiai reklamuosime visiems 

švietimo darbuotojams ir įvairioms suinteresuotosioms 

šalims, siekiant sustiprinti naujų ugdymo metodų 

patrauklumą ir skatinti kultūriškai įvairias mokyklų 

bendruomenes.
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Mūsų pažanga 

Per pastaruosius 6 mėnesius PASSAGE konsorciumas atliko 

išsamią analizę ir pirminius tyrimus nacionaliniu ir ES lygiu, 

nustatydamas dabartinę naujai atvykusių moksleivių iš 

trečiųjų šalių integracijos situaciją į švietimo sistemą.  

Partneriai iš Kipro, Graikijos, Italijos, Lietuvos, Portugalijos ir 

Slovėnijos peržiūrėjo esamus dokumentus  ir vykdė tikslinės 

grupes interviu bei internetines apklausas, kuriose dalyvavo 

mokytojai, vadovai ir politikos formuotojai. Buvo siekiama 

nustatyti spragas ir esamus iššūkius dabartinėje švietimo 

politikoje, taip pat pasidalinti gerąją patirtimi ir šiuo metu 

įgyvendinamais pedagoginiais metodais. 

Tyrimo rezultatai netrukus bus paskelbti nacionalinėse ir tarptautinėse ataskaitose, kuriose bus stengiamasi pateikti 

išsamią informaciją apie įžvalgų, žinių ir supratimo lygį klausimais, susijusiais su naujai atvykusių vaikų iš trečiųjų šalių 

integraciją į ES, skatinant pagrindinius ES įtraukties, įvairovės ir pilietinio atvirumo vertybėms principus.  

Konsorciumas 

Projektas PASSAGE bus vykdomas nuo 2021 m. sausio mėnesio iki 2023 m. sausio ir yra bendras 7 partnerių organizacijų, 

atstovaujančių 6 ES šalims, įdirbis: „Ljudska univerza Ptuj“ (LUP, Slovėnija - koordinatorė), Kipro pedagoginis institutas 

(Kipras), CESIE (Italija), „Symplexis“ (Graikija), Socialinių inovacijų centras (CSI, Kipras), „Casa do Professor“ (Portugalija) ir 

Jaunimo Karjeros centras (JKC, Lietuva). 

 

 

SEKITE NAUJIENAS! 

Norėdami sužinoti daugiau apie 

projektą PASSAGE apsilankykite 

mūsų svetainėje ir sekite mus 

socialiniuose tinkluose 

    

http://passageproject.eu/
https://www.facebook.com/passageEUproject
https://twitter.com/passage_project
https://www.linkedin.com/showcase/passage-project
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

