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passageproject.euΤο εταιρικό σχήμα
Το διετές έργο PASSAGΕ, το οποίο ξεκίνησε τον 
Ιανουάριο του 2021 και πρόκειται να ολοκληρωθεί 
τον Ιανουάριο του 2023 είναι μια κοινή προσπάθεια 
7 εταίρων που εκπροσωπούν 6 χώρες της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης: Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, 
Λιθουανία, και Σλοβενία.

facebook.com/passageEUproject

twitter.com/passage_project

linkedin.com/showcase/passage-project

Παιδαγωγικές 
Προσεγγίσεις για 
τη Μετάβαση από 
την Υποδοχή στην 
Εκπαίδευση

Tο έργο PASSAGE στοχεύει  στην ανάπτυξη 
καινοτόμων και αναγκαίων λύσεων 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
νεοαφιχθέντα παιδιά από τρίτες χώρες 
λαμβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη 
κατά την  είσοδό τους στη σχολική ζωή.

Jaunimo karjeros centras
karjeroscentras.eu



Το έργο PASSAGE 
σε συντομία

Εθνικές και Διακρατικές Εκθέσεις Χαρτογράφησης

Δια ζώσης και διαδικτυακό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα PASSAGE

Εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία

Συστάσεις για χάραξη πολιτικής

Στοχευμένο ενημερωτικό υλικό 

Ιστοσελίδα έργου και εκστρατεία 
ευαισθητοποίησης στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης

Ενημερωτικές εκδηλώσεις σε εθνικό 
επίπεδο και διεθνές συνέδριο

Κύριες δραστηριότητες και 
αποτελέσματα του έργου

 Χαρτογράφηση αναγκών και 
υφιστάμενων πρακτικών

μέσω πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας, με 
σκοπό την καταγραφή και ανάλυση της υπάρχουσας 
κατάστασης και τον εντοπισμό των βασικών προ-
κλήσεων που αντιμετωπίζουν τα σχολεία κατά την 
εκπαιδευτική ένταξη νοαφιχθέντων παιδιών από τρί-
τες χώρες.

 Ανάπτυξη ικανοτήτων για επιμόρφωση

εκπαιδευτικών, μαθητών/μαθητριών και εκπρο-
σώπων σχετικών φορέων μέσω διά ζώσης και 
διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
επικεντρώνονται σε αποτελεσματικές μεθόδους 
διδασκαλίας, δραστηριότητες και εργαλεία για τη 
δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού μαθησιακού  
περιβάλλοντος

 Σχεδιασμός εκπαιδευτικού 
υλικού και εργαλείων

για εκπαιδευτικούς, με στόχο την καλλιέργεια ενός 
συμπεριληπτικού και με σεβασμό στην πολιτισμική 
διαφορετικότητα του σχολικού περιβάλλοντος, που 
θα προωθεί την εκπαιδευτική ένταξη.

 Συστάσεις σε επίπεδο πολιτικής

προς τα κέντρα αποφάσεων και χάραξης πολιτικής 
σε όλα τα επίπεδα, με στόχο την εγκαθίδρυση των 
βασικών απαιτήσεων για την αποτελεσματική μετά-
βαση των νεοαφιχθέντων παιδιών από την υποδοχή 
στην εκπαίδευση.

 Ευαισθητοποίηση και διάχυση

της προσέγγισης και μεθοδολογίας του έργου σε ένα 
ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών, μαθητών και μαθητριών, 
γονέων και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, σε μια 
προσπάθεια ενίσχυσης της συμπερίληψης στις υπάρ-
χουσες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και προώθησης 
ενός πολυπολιτισμικού σχολικού περιβάλλοντος.

Οι κύριοι στόχοι του έργου
Το έργο PASSAGE αποσκοπεί στην προώ-
θηση της συμπεριληπτικής και ποιοτικής 
εκπαίδευσης για όλους τους νεοαφιχθέντες 
μαθητές και νεοαφιχθείσες μαθήτριες, από 
τα αρχικά στάδια της διαδικασίας ένταξής 
τους, χρησιμοποιώντας μια διττή προσέγ-
γιση που εστιάζει στην:

Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, πα-
ρέχοντας τους τα κατάλληλα εργαλεία 
και μεθόδους, ώστε να αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικότερα τις υπάρχουσες παι-
δαγωγικές προκλήσεις

Υποστήριξη της επιτυχούς ένταξης των 
νεοαφιχθέντων μαθητών και των νεοα-
φιχθεισών μαθητριών από τρίτες χώρες, 
μέσω του σχεδιασμού και της προώθησης 
ενός πιλοτικού προγράμματος «προ-
τύπων» (role-model) με τη συμμετοχή 
μαθητών/μαθητριών και αποφοίτων τοπι-
κών σχολείων.


