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PASAŽAS:
kelias nuo 
priėmimo į 
ugdymą

Projekto “PASAŽAS” tikslas yra sukurti 
inovatyvius  ir  aktualius   metodus, kurie 
padėtų užtikrinti naujai atvykusių vaikų 
iš trečiųjų šalių efektyvesnį  integracijos 
procesą į  mokyklos gyvenimą.

Jaunimo karjeros centras
karjeroscentras.eu



Trumpa projekto apžvalga
Nacionalinių ir tarptautinių tyrimų ataskaitos

Kontaktinių ir internetinių mokymų programa 

Edukacinių priemonių rinkinys 

Rekomendacijos politikams ir 
sprendimų priėmėjams

Tikslinė informacinė medžiaga

Projekto internetinė svetainė ir 
socialinių medijų naudojimas

 Nacionalinės informacinės dienos 
renginiai ir baigiamoji konferencija

Pagrindinės veiklos 
ir rezultatai

 Esamos situacijos ir  poreikių analizė

vykdant duomenų analizę ir pirminius kokybinius bei 
kiekybinius tyrimus išanalizuoti esamą situaciją ir 
nustatyti pagrindinius iššūkius, su kuriais susiduria 
mokyklos, integruojant naujai atvykusius trečiųjų šalių 
piliečių vaikus.

 Gebėjimų stiprinimas ir mokymai

mokytojų, mokinių ir suinteresuotųjų šalių darbuotojų 
kontaktiniai ir nuotoliniai mokymai apie veiksmingas 
metodologijas, mokymo metodus, veiklą ir priemones, 
kuriomis siekiama sukurti įtraukią mokymosi aplinką.

 Edukacinių priemonių rinkinio kūrimas

rinkinys mokyklų pedagogams kaip kurti ir palaikyti 
kultūriškai jautrias ir įtraukias mokyklų sistemas, ska-
tinančias švietimo integraciją vaikams iš trečiųjų šalių.

 Politikos rekomendacijų rengimas

visų lygių politikams ir sprendimų priėmėjams skirtos 
rekomendacijos, kuriomis siekiama nustatyti būtiniau-
sius reikalavimus, kad naujai atvykusių vaikų perėjimas 
nuo priėmimo į švietimo sistemą būtų veiksmingas.

 Informuotumo didinimas ir sklaida

projekto metodo ir metodikos pristatymas įvairiems 
švietimo sistemos darbuotojams ir suinteresuoto-
sioms šalims, siekiant didinti švietimo metodų įtrauktį 
ir skatinti kultūriškai įvairias mokyklų sistemas.

Projekto uždaviniai
Projektas “Pasažas” siekia skatinti įtraukųjį 
ugdymą ir kokybišką švietimą naujai at-
vykusiems vaikams iš trečių šalių nuo pat 
ankstyvojo integracijos proceso etapo, tai-
kant dvejopą požiūrį, kuriame daugiausia 
dėmėsio skiriama:

mokytojų aprūpinimui ypač reikalingomis 
priemonėmis ir ištekliais, kurie suteiktų 
jiems galimybę efektyviau spręsti sistemi-
nius pedagoginius uždavinius, ir

sukūrimui ir taikymui „pavyzdžio“ progra-
mos, kurios pagalba dabartiniai ar buvę 
vietos mokyklų mokiniai galėtų padėti sė-
kmingai integruotis naujai atvykusiems 
mokiniams į mokyklos bendruomenę.


