
• Βασίζεται σε αποδείξεις και δεδομένα που 
έχουν συλλεχθεί από την κοινοπραξία με 
έρευνα με σκοπό τον εντοπισμό εμπόδιων 
που περιορίζουν την ποιότητα της 

εκπαίδευσης ενηλίκων σε εκπαιδευόμενους 
με χρόνια προβλήματα υγεία.

• Είναι φιλικό προς στο χρήστη και 
εστιάζει ειδικά στη συγκεκριμένη ομάδα 
εκπαιδευτικού πληθυσμού καθώς 

διαφοροποιείται μεταξύ διοίκησης και 
εκπαιδευτών.Είναι προσαρμοσμένο 
και εφαρμοσμένο στις προτεραιότητες 
εκπαιδευτικών οργανισμών από διάφορες 
χώρες.
• Βασίζεται σε επιστημονικές εκπαιδευτικές 
πρακτικές και τεκμηριώσεις.

• Μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε τακτά 
χρονικά διαστήματα.
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INDUCATE
Το ευρωπαϊκό έργο «INDUCATE»  συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και έχει 28 
μήνες διάρκεια (Δεκέμβριος 2019 - Μάρτιος 2022) 
Visit our  page 

INDUCATE Ενιαίο Πλαίσιο Αξιολόγησης
“Ένα εργαλείο που προσφέρει  στην επίτευξη βέλτιστων μαθησιακών αποτελεσμάτων 
σε ενήλικες εκπαιδευόμενους με χρόνια προβλήματα υγείας”
Το INDUCATE ΕΠΑ εργαλείο :
επιτρέπει τους φορείς ενήλικης εκπαίδευσης και εκπαιδευτές ενηλίκων να αξιολογούν και καταγράφουν 
συστηματικά την αποτελεσματικότητά τους στους εκπαιδευόμενους με χρόνια προβλήματα υγείας, βοηθάει 
στον σχεδιασμό βέλτιστων πρακτικών,  προσδίδει εμπειρία στους εθνικούς φορείς σχεδιασμού εκπαιδευτικής 
πολιτικής, υιοθετεί ένα σύστημα παρακολούθησης αποτελεσματικότητας σε εκπαιδευόμενους με χρόνια 
προβλήματα υγείας και αναπτύσσει ενημερωμένα πλάνα ανάπτυξης και βελτίωσης.

Για την δημιουργία του ΕΠΑ, τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα σχετικά με τους 
παράγοντες επηρεασμού αποτελεσματικότητας εκπαίδευσης ενηλίκων σε εκπαιδευόμενους με χρόνια 
προβλήματα υγείας, ερμηνεύτηκαν και μετατράπηκαν σε συγκεκριμένες διαστάσεις και δείκτες αυτό-
αξιολόγησης στα πλαίσιο παροχής ενήλικης εκπαίδευσης. Οι συστάσεις αυτο-αξιολόγησης που 
προτείνονται να υιοθετηθούν και να ακολουθηθούν από το φορέα ενήλικης εκπαίδευσης στηρίζονται 
σε πρακτικές προσανατολισμένες στους πόρους και στον αναστοχασμό. 
πρακτικές προσανατολισμένες 
Το Πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
τόσο από φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων 
όσο και από μεμονωμένους εκπαιδευτές 
με σκοπό την αυτό-αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών τους στους εκπαιδευόμενους με χρόνια προβλήματα 
υγείας. Μετά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου  αξιολόγησης, το εργαλείο παρουσιάζει 
στον χρήστη την πρόοδο και την επίδοσή του. Μια τελική έκθεση αποτελεσμάτων αναπαράγεται 
αυτόματα επισημαίνοντας το τελικό σκορ ενδυναμώνοντάς τον να εντοπίσει και να εργαστεί για την 
αποκατάσταση ενδεχόμενων κενών στις παρεχόμενες εκπαιδευτικές τους υπηρεσίες απέναντι στους 
εκπαιδευόμενους με χρόνια προβλήματα υγείας. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο σε 6 γλώσσες: Αγγλικά, 
Γαλλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Λιθουανικά και Ελληνικά.
Discover the Tool >> http://inducate.eu/
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Τα βασικά χαρακτηριστικά του εργαλείου είναι



Ένας Οδηγός Υλοποίησης συνοδεύει το Ενιαίο Πλαίσιο Αξιολόγησης και στοχεύει να υποστηρίξει 
τις διοικητικές ομάδες  των δομών εκπαίδευσης ενηλίκων καθ’ όλη τη διαδικασία, δίνοντας έμφαση 
στη δημιουργία μιας αποτελεσματικής ομάδας αξιολόγησης. Περιγράφει βήμα-βήμα πως μπορεί ο 
φορέας ενήλικης εκπαίδευσης να το ακολουθήσει και να το εφαρμόσει σύμφωνα με τις ανάγκες του. 
Αποτελείται από ένα πλάνο δράσης και ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα:  

Ο οδηγός υλοποίησης έχει κατασκευαστεί και σε online μορφή διαθέσιμος εδώ. 
Ανακαλύψτε τον οδηγό εδώ.http://inducate.eu/

Καλές πρακτικές 
  H συλλογή καλών πρακτικών σχετικά με την συμπεριληπτική εκπαίδευση 

ενηλίκων με χρόνια προβλήματα και διεξήχθει σύμφωνα με την αρχική 
ερευνητική που δημιούργησε το LAAE.  Η έρευνα έγινε με χρήση 

ερωτηματολογίου που στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε φορείς 
εκπαίδευσης ενηλίκων τον Ιούλιο με Σεπτέμβριο 2021 σε 5 χώρες:Αυστρία, 

Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα και Λιθουανία. Συνολικά συλλέχθησαν 42 απαντήσεις από τις οποίες 
οι 20 αξιολογήθηκαν ως καλές πρακτικές. Αυτές, με την σειρά τους, θα παρέχουν έμπνευση και 
ιδέες στους παρόχους ενήλικης εκπαίδευσης ώστε να βελτιώσουν τις συμπεριληπτικές τους 
πρακτικές στους εκπαιδευόμενους με χρόνια προβλήματα. Οι βασικές ιδέες που υπερίσχυσαν 
στις 20 καλές πρακτικές ήταν: η ελαστικότητα, η συμπεριληπτικότητα, το ομαδικό πνέυμα, η 
εμπιστοσύνη, η εξατομικευμένη επικοινωνία σε ενήλικες με χρόνια προβλήματα υγείας και η 
προσαρμοστικότητα.

Εκπαίδευτικό σεμινάριο “Πως χρησιμοποιούμε το INDUCATE πλαίσιο αξιολόγησης” 
Στις 23, 24 και 25 Νοεμβρίου στα πλαίσια του έργου ο εταίρος AGORA θα οργανώσει ένα εκπαιδευτικό 
σεμινάριο με την συμμετοχή όλων των εταίρων διαδικτυακά. Εκπαιδευτές ενηλίκων και διοικητικό 
προσωπικό από τους συμμετέχοντες οργανισμούς θα εκπαιδευτούν στη χρήση του INDUCATE online 
και του οδηγού υλοποίησης. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εργαστήρια με σκοπό την ανταλλαγή 
εμπειριών και γνώσεων στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων σε εκπαιδευόμενους με χρόνια προβλήματα 
υγείας. Ένας από τους βασικούς στόχους του σεμιναρίου είναι η εξασφάλιση της γνώσεων και πρακτικών 
ανταλλαγής μεταξύ των συμμετέχοντων χωρών: Αυστρία, Γαλλία, Λιθουανία, Ισπανία και Ελλάδα.
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“The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, 
which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 
of the information contained therein.”
To contact us (PLUS) inducate2019@gmail.com
Redaction of the newsletter: GIP-FCIP Créteil
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Σχεδιασμός προς 
βελτίωση

Κατανόηση της
δομής του ΚΠΑ
και κατάλληλος
σχεδιασμός

Στήσιμο της ομάδας 
αυτό-αξιολόγησης Υλοποίηση της αξιολόγησης


