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Projekt PASSAGE se razvija!
“PASSAGE- PEDAGOŠKE PRAKSE OD SPREJEMA DO ZAKLJUČKA”

JE

DVELETNI PROJEKT, FINANCIRAN S

STRANI ERASMUS+ PROGRAMA EVEROPSKE UNIJE, KI SPODBUJA RAZVIJANJE INOVATIVNIH IN VEČ KOT

POTREBNIH REŠITEV, DA BODO NOVO PRISPELI OTROCI IZ TRETJI DRŽAV DOBILI VSO POTREBNO PODPORO
PRI VSTOPU V ŠOLSKO OKOLJE .

Kaj je bilo storjeno do sedaj?
PASSAGE’ analiza primarnih virov na državni in Evropski ravni, ki opredeljuje trenutne potrebe in prakse. Zaključena je

analiza, ki opredeljuje obstoječe stanje na ravni šolskega sistema in opredeljuje ključne izzive, ki se pojavljajo pri
izobraževanju novoprispelih otrok iz tretjih držav.

Rezultat te obsežne raziskave, temelji na obstoječi literaturi
in na intervjujih, fokusnih skupinah ter spletnih anketah, ki

so bile izvedene z učitelji, deležniki in oblikovalci politik, je
objavljen v 6 nacionalnih poročilih. Vsak partner je objavil

svojo »Nacionalno - najsodobnejšo analizo in analizo

državah o vprašanjih, povezanih z izobraževalno integracijo
novoprispelih učencev v EU.

Obiščite spletno stran projekta PASSASGE in preberite
poročila!

vrzeli z zbiranjem in analizo podatkov, pri čemer je
opredelil vrzeli in ovire v obstoječih politikah in najboljših

praksah ter pedagoških pristopih v vsaki sodelujoči državi
(Italija, Portugalska, Litva, Grčija, Ciper in Slovenija).

Oblikovali smo tudi Poročilo »EU Passage REPORT« in

»Transnacionalno

poročilo«,

ki povzemata pregled

literature o pedagoških modelih in upravnih strukturah,
praksah pri zagotavljanju integracije otrok z ozadjem

priseljencev, ki vstopajo v novo šolsko okolje, ter zbrane
podatke iz raziskave fokusnih skupin. Namen oblikovanih
poročil je, da deluje kot izčrpna referenca o ravni
razumevanja, znanja in ozaveščenosti v vseh sodelujočih

Ta projekt je financiran s podporo Evropske komisije. Podpora Evropske komisije izdelavi tega dokumenta ne pomeni odobritve vsebine, ki odraža
samo stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. Številka pogodbe: 621412-EPP-1-2020-1SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN

h

Passage srečanje partnerjev v Atenah, Grčija
9. in 10. decembra 2021 je potekalo srečanje partnerjev,

v Atenah v Grčiji. Na srečanju so sodelovali vsi partnerji, iz
Cipra, Grčije, Italije, Litve, Portugalske in Slovenije. Partnerji

so se tako prvič po skoraj enem letu od začetka projekta
srečali v živo.

Na dvodnevnem srečanju je potekala temeljita razprava o
poteku projekta. Partnerji so podrobno razpravljali o

nalogah, dejavnostih in rezultatih vseh delovnih paketov ter

se osredotočili na naslednje korake projekta. Konzorcij je
sklenil srečanje z akcijskim načrtom ter z vsemi

prihajajočimi aktivnostmi, roki in razdelitvijo nalog. Vsi

partnerji so se strinjali, da je bilo srečanje plodno in obnovili
svoj termin za naslednje spletno srečanje!

Naslednji koraki
Ugotovitve raziskave, ki so jo opravili projektni partnerji, se
trenutno uporabljajo za informiranje o razvoju učnega

gradiva PASSAGE in programa »vzornikov« za učence.
Gradivo za krepitev zmogljivosti, bo v naslednjih mesecih

pilotirano prek osebnih in spletnih tečajev za učitelje, za

učence in druge zainteresirane strani, ki se osredotočajo na
učinkovite metodologije, tehnike poučevanja, dejavnosti in

Ostanite z nami!

Če želite izvedeti več o projektu PASSAGE
obiščite našo spletno stran ali nam sledite
na družbenih omrežjih

orodja, katerih cilj je ustvariti bolj vključujoče učno okolje.

Konzorcij
Projekt PASSAGE, ki poteka od januarja 2021 do januarja 2023, je skupno prizadevanje 7 partnerskih organizacij:

2

