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passageproject.euPartnerji
Dvoletni projekt, ki poteka od Januarja 2021 do Ja-
nuarja 2023 je skupen projekt sedmih organizacij iz 
kar šestih evropskih držav; Ciper, Grčija, Italija, Litva, 
Portugalska in Slovenija.

facebook.com/passageEUproject

twitter.com/passage_project

linkedin.com/showcase/passage-project

Pedagoške 
prakse – od 
sprejema do 
zaključka 
izobraževanja

Cilj programa PASSAGE je razviti 
inovativne in nujno potrebne rešitve, ki 
bodo zagotovile, da bodo novo-prispeli 
otroci iz tretjih držav dobili zadostno 
podporo pri vstopu v šolsko življenje.

Jaunimo karjeros centras
karjeroscentras.eu



PASSAGE v povzetku
Nacionalna in mednarodna priporočila

PASSAGE usposabljanja

Izobraževalni viri in orodja

Priporočila snovalcem zakonodaje

Ciljno naravnano gradivo

Projektna spletna stran in ozaveščanje

Informativni dan projekta in konferenca

Glavne aktivnosti in izdelki

 Pregled obstoječih praks in potreb

Izvedba predhodnih ter primarnih raziskav za analizo    
obstoječega stanja in opredelitev ključnih izzivov, s 
katerimi se šolski sistemi srečujejo pri integraciji novo-
-prispelih otrok iz tretjih držav.

 Krepitev zmogljivosti in usposabljanja

učiteljev, učencev in drugih zainteresiranih skupin preko 
osebnih in spletnih tečajev o učinkovitih metodologijah, 
pristopih, tehnikah, drugih dejavnosti ter orodjih, katerih 
cilj je ustvariti bolj vključujoče učno okolje.

 Oblikovanje izobraževalnih virov in orodij

za šolsko osebje, s poudarkom kako ustvariti in vzdr-
ževati kulturno-občutljive šolske sisteme, ki spodbujajo 
integracijo v procesu izobraževanja.

 Razvijanje priporočil za 
snovalce zakonodaje in politik,

na vseh ravneh, ki si prizadevajo vzpostaviti niz mini-
malnih zahtev za učinkovit prehod otrok priseljencev v 
izobraževalni sistem.

 Ozaveščanje in razširjanje 
projektnih rezultatov

pristopa ter metodologij do številnih ključnih akterjev 
in zainteresiranih strani v prizadevanjih za krepitev 
vključenosti v izobraževalne pristope in spodbujanje 
kulturno-raznolikih šolskih sistemov.

Cilji projekta
Cilji projekta PASSAGE so spodbuditi    vklju-
čujoče učenje in kakovostno izobraževanje 
za novo prispele učence iz tretjih držav v zgo-
dnjih fazah procesa integracije s sprejetjem 
dvojnega pristopa, ki se osredotoča na:

zagotoviti učiteljem prepotrebna orodja in 
vire, ki jim bodo omogočili učinkovitejše re-
ševanje sistematičnih pedagoških izzivov, 
ter 

oblikovanje in spodbujanje programov s 
katerim lahko obstoječi ali bivši učenci lo-
kalnih šol podpirajo uspešno integracijo 
novo-prispelih učencev.


