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Projekto PASAŽAS veiklos tęsiasi!
“PASAŽAS – KELIAS NUO PRIĖMIMO Į UGDYMĄ “(“PASSAGE - PEDAGOGIES OF PASSING FROM

RECEPTION TO EDUCATION”) - dvejų metų projektas, finansuojamas Europos Sąjungos programos

„Erasmus +“, kurio tikslas yra sukurti novatoriškus ir tikslingus metodus, padedančius užtikrinti naujai

atvykusių vaikų iš trečiųjų šalių efektyvesnį integracijos į mokyklos gyvenimą procesą.

Įgyvendintos veiklos
Atliktas projekto PASAŽAS pirminis tyrimas nacionaliniu ir ES lygiu, apibrėžiantis dabartinius poreikius ir esamą

praktiką. Sėkmingai išanalizuota esamą situaciją ir nustatyti pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria mokyklos,

integruojant naujai atvykusius trečiųjų šalių piliečių vaikus.

Šio išsamaus tyrimo, atlikto naudojant esamų dokumentų

analizę, tikslinių grupių interviu, ir internetines apklausas,

su mokytojais, suinteresuotosiomis šalimis ir politikos

formuotojais, rezultatai paskelbti šešiose Nacionalinėse

ataskaitose.

Kiekvienas

partneris

paskelbė

savo

integracija į ES.
Apsilankykite PASAŽAS projekto svetainėje

(https://passageproject.eu ) ir perskaitykite bei atsisiųskite

ataskaitas!

Nacionalinę pasiekimų ir trūkumų analyze, nustatydamas

esamos politikos spragas ir kliūtis, bei išskirdamas

geriausias praktikas ir mokymo metodus kiekvienoje iš
projekte dalyvaujančių šalių (Italija, Portugalija, Lietuva,
Graikija, Kipras ir Slovėnija).
Taip

pat

paskelbtos

ES

projekto

Pasažas

bendros

ataskaitos, kuriose apibendrinta pedagoginių modelių ir

administracinių struktūrų, praktikų, užtikrinančių migrantų

vaikų integraciją į naujos jiems mokyklos aplinką, apžvalga

bei pateikti tikslinių grupių tyrimo duomenys.

Ataskaitų

tikslas – pateikti išsamią informaciją apie visų dalyvaujančių

šalių supratimo, žinių ir informuotumo lygį klausimais,
susijusiais su naujai atvykusių mokinių iš trečių šalių
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Projekto partnerių susitikimas Atėnuose, Graikija
2021 m. gruodžio 9-10 d. Atėnuose (Graikija) vyko

projekto partnerių susitikimas. Jame dalyvavo partneriai iš

Kipro, Graikijos, Italijos, Lietuvos, Portugalijos, Slovėnijos ir
Italijos, atstovaujantys 7 organizacijoms. Jie pirmą kartą
turėjo galimybę asmeniškai susitikti po beveik vienerių

metų nuo projekto pradžios. Per dvi dienas trukusį

susitikimą buvo išsamiai aptarta projekto įgyvendinimo
eiga. Partneriai aptarė visų veiklų įgyvendinimą, užduotis ir

rezultatus bei sutelkė dėmesį į tolesnius projekto veiksmus.

Konsorciumas sudarė veiksmų planą, kuriame buvo
numatyta

visa

būsima

veikla,

terminai

ir

užduočių

pasiskirstymas, ir kuriam pritarė visi partneriai. Visi sutiko,

kad tai buvo produktyvus susitikimas. Buvo nuspręsta
susitikimus

esant

poreikiui

vykdyti

internetu!

Tolesni veiksmai
Projekto partnerių atliktų tyrimų rezultatai šiuo metu naudojami rengiant

PASAŽAS mokomąją medžiagą ir vaidmenų modelio programą moksleiviams.

Ateinančiais mėnesiais gebėjimų stiprinimo projekto medžiaga bus išbandyta per
tiesioginius

ir

suinteresuotosioms

internetinius
šalims,

mokymus

kuriuose

mokytojams,

daugiausia

dėmesio

mokiniams
bus

ir

skiriama

veiksmingoms metodikoms, mokymo metodams, veiklai ir priemonėms, kuriomis

Sekite projekto
naujienas projekto
tinklapyje ir
socialinėse medijose!

siekiama sukurti įtraukesnę mokymosi aplinką.

Partnerystė
Projektas PASAŽAS įgyvendinamas ( 2021 - 2023 ) 7 partnerių organizacijų bendru darbu:
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