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INDUCATE
Το INDUCATE είναι έργο Erasmus+ συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική 
Ένωση το οποίο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2019 και έληξε τον Μάρτιο 2022. 
Επισκεφτείτε την σελίδα μας στο  για περισσότερα 

Ενημερωτικές ημερίδες διάχυσης αποτελεσμάτων έργου
Το έργο INDUCATE ολοκλήρωσε τις ενημερωτικές ημερίδες σε κάθε μια από τα
των χώρες  των εταίρων της κοινοπραξίας ώστε να μοιραστούν τα επιτευχθέντα 
αποτελέσματα. Ειδικότερα, το Ενιαίο Πλαίσιο Αξιολόγησης παρουσιάστηκε στους φορείς 
ενήλικης  κατάρτισης. Σε σχέση με τις κατά τόπους επιδημιολογικές συνθήκες, οι ημερίδες 
πραγματοποιήθηκαν είτε εξ αποστάσεως / διαδικτυακά ή πρόσωπο με πρόσωπο. 
Αρκετοί παρευρισκόμενοι είχαν ενεργή συμμετοχή και συζήτησεις με ενδιαφέρουσες 
μαρτυρίες σχολιάστηκαν από ειδικούς στο χώρο της ενήλικης εκπαίδευσης.

Δυναμική παρουσία στη Γαλλία
Μετά από μια διαδικτυακή παρουσίαση του Ενιαίου Πλαισίου Αυτοαξιολόγησης,

του οδηγό εφαρμογής του και την ανταλλαγή της εμπειρίας των δοκιμών από το GIP-FCIP, 
ο λόγος δόθηκε στην κα. Bénédicte Ducorps,

που είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια για άτομα που έχουν 
καταλυτικές εμπειρίες ζωής. Η κα. Ducorps μοιράστηκε 
με το κοινό τις συνέπειες που υπέστη στις γνωστικές της 
ικανότητες μετά από ένα σοβαρό εγκεφαλικό. Μοιράστηκε 

τις γνώσεις που απέκτησε κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και 
της επιμόρφωσης που έλαβε μετά την περιπέτειά της.
Στη συνέχεια, η κα. Anne Lefèvre, εκπαιδεύτρια στη 
γνωστική αποκατάσταση, εξήγησε τις βασικές γραμμές της 
καθοδήγησής της στους ανθρώπους με γνωστικές διαταραχές. Ακολούθησαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις και 
έγιναν επικοδομητικές επικοινωνίες με το  τμήμα εκπαίδευσης του εθνικόύγαλλικού σχολείου
για να συνεχίσει το έργο που έχει ξεκινήσει.

Ενημερωτική ημερίδα στην Αυστρία
Στις 22 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το INDUCATE Infoday στο Πανεπιστήμιο του 
Σάλτσμπουργκ με
πολλούς συμμετέχοντες. Με την ευκαιρία αυτή, καλωσορίσαμε τον Landesrätin Andrea Klambauer (Land 
Salzburg), ο οποίος άνοιξε πανηγυρικά την εκδήλωση εκ μέρους του Land Salzburg ως associate partner του 
έργου.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευόμενων με 
μακροχρόνια προβλήματα υγείας και ο εστιασμός στη συνάφεια του θέματος με τις βασικές συνεισφορές των 
παρακάτων εμπειρογνωμώνων: ο καθηγητής Dr. Elke Gruber (Πανεπιστήμιο του Γκρατς) έδωσε μια διάλεξη 
για το θέμα «Η ποιότητα δεν είναι τυχαία - Πώς προκύπτει η ποιότητα στην εκπαίδευση ενηλίκων;» και  η 
καθηγήτρια Dr. Helga Fasching (Πανεπιστήμιο της Βιέννης) ανέπτυξε το θέμα «Υποστηρίζοντας την συμμετοχή 
εκπαιδευόμενων με μακροχρόνιες παθήσεις που σχετίζονται με την υγεία στην επαγγελματική αρένα». Οι 
συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν την εργαλειοθήκη INDUCATE.
Όλα τα εργαλεία είναι ελεύθερα προσβάσιμα στην αρχική σελίδα www.inducate.eu για τα επόμενα 5 
χρόνια. Τα εργαλεία INDUCATE που αναπτύχθηκαν υποστηρίζουν τους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων 
με μια απλή διαδικασία βήμα προς βήμα.



INDUCATE information day event in Greece
Στις 31 Μαρτίου 2022 η ΠΡΟΜΕΑ διοργάνωσε online την ενημερωτική ημερίδα για τα αποτελέσματα 

του έργου «INDUCATE- Βελτιστοποιώντας την μαθησιακή εμπειρία των ενηλίκων εκπαιδευόμενων 
με μακροχρόνια προβλήματα υγείας» (2019-1-AT01-
KA204-051520). 
Το έργο INDUCATE, με Επικεφαλής Εταίρο το Paris Lodron 

University of Salzburg , είναι συγχρηματοδοτούμενο του 
προγράμματος Erasmus + και είχε διάρκεια 2 χρόνια (2019-
2022).
Το INDUCATE προτείνει ένα σύστημα συστάσεων προς τους 
φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων αναφορικά με την κοινωνική 

ενσωμάτωση των εκπαιδευομένων με μακροχρόνια προβλήματα 
υγείας στην εκπαιδευτική κοινότητα. Επιπλέον, το έργο ανέπτυξε 
ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο  εργαλείων αυτό-αξιολόγησης, τα 
οποία επιτρέπουν στους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων να:

• Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουν.
• Ανταποκρίνονται στις ανάγκες ένταξης και εκπαίδευσης των ατόμων με μακροχρόνια προβλήματα υγείας. 

Στην ημερίδα έγιναν παρουσιάσεις για τους εκπαιδευτικούς πόρους του έργου INDUCATE, καθώς και για τις 
ακόλουθες θεματικές:

• Η παρουσίαση των στόχων, των  ελεύθερα διαθέσιμων υλικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης και της Εργαλειοθήκης 
του έργου INDUCATE, 

• Καλές πρακτικές υποστηρικτικού πλαισίου στην εκπαίδευση ενηλίκων: Σχολή ΑΜΕΑ ΟΑΕΔ Αθηνών
• Η επίδραση των χρόνιων νοσημάτων στην εκπαίδευση: προτάσεις της Ένωσης για το εκπαιδευτικό περιβάλλον 

και τις διακρίσεις
• Προτάσεις και θέσεις ΕΣΑμεΑ για την εκπαίδευση ενηλίκων και τη δια βίου μάθηση

Ενημερωτική ημερίδα στην Λιθουανία
Το ενημερωτική ημερίδα στη Λιθουανία πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2022 με φυσικά παρουσία. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης παρουσιάστηκε αναλυτικά το έργο INDUCATE. Τα πιο σημαντικά μέρη 
ήταν οι παρουσιάσεις του εργαλεία του έργου και το μνημόνιο συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τα οφέλη του έργου για τον 
εκπαιδευτικό τους φορέα και το Λιθουανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 
61 συμμετέχοντες από διάφορους φορείς εκπαιδεύσεις ενηλίκων , όπως κέντρα εκπαίδευσης 
ενηλίκων, επιμόρφωσης και κατάρτισης, περιφερειακά εκπαιδευτικά κέντρα, πανεπιστήμια, 
ενώσεις που εργάζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων και άλλα. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι 
συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν στην πρακτική χρήση των εργαλείων έργου INDUCATE. Οι συμμετέχοντες 

προσπάθησαν να αυτοαξιολογήσουν τον 
οργανισμό τους και να χρησιμοποιήσουν 
τα σχέδια βελτίωσης της ποιότητας. Οι 
προτάσεις τους φωτογραφήθηκαν και 
χρησιμοποιήθηκαν ως παραδείγματα για άλλες 
οργανώσεις που μελλοντικά θα έκαναν σχέδια και 
τέλος υπέγραψαν το μνημόνιο συνεργασίας.
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Ελπίζουμε να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερους οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων στο δίκτυό 
μας INDUCATE. Μέλη του INDUCATE δικτύου θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του έργου. Με αυτόν τον τρόπο 
φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων θα έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν ότι είναι ευαίσθητοι στις ανάγκες των 
μαθητών με μακροχρόνιες παθήσεις και προσφέρουν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την ομάδα στόχο κ.λπ.



“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

Ενημερωτική ημερίδα στην Ισπανία
Η AGORA παρουσιάσε το σκοπό και τα αποτελέσματα του έργου INDUCATE στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Η Agora παρουσίασε τα αποτελέσματα και τα αποτελέσματα του έργου INDUCATE στο Σχολείο Ενηλίκων 
στο La Verneda-
Sant Martí, Ισπανία. 
Οι συμμετέχοντες 

μπόρεσαν να μάθουν 
για τα κύρια επιτεύγματα 

του έργου και σχετικά με 
τον τρόπο χρήσης και πού 
είναι διαθέσιμα τα εργαλεία 
INDUCATE στα ισπανικά. 

Οι συμμετέχοντες ήταν 
επαγγελματίες και εθελοντές 
της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 
καθώς και εκπαιδευόμενοι με 
και χωρίς παθήσεις υγείας. 

Επίσης, προσκαλέσαμε ως 
κεντρική ομιλήτρια την κα. Sandra 
Racionero-Plaz, αναπληρώτρια 
καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της 
Βαρκελώνης. Κατέχει διπλό διδακτορικό στην Ψυχολογία καπό το Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Madison, όπου 
ήταν υπότροφος Fulbright.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση με τους παρευρισκόμενους μιας βέλτιστης πρακτικής, της Διαλογικής 
Λογοτεχνικής Συγκέντρωσης που πραγματοποιείται σε Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από το 2017.

Το INDUCATE δεν σταματά!
Κατά τη διάρκεια των ενημερωτικών ημερίδων, οι εταίροι του έργου 
επέμειναν στο ενδιαφέρον των παρόχων ενήλικης  εκπαίδευσης 

αλλά και λοιπόν ενδιαφερόμενων μερών να σχηματίσουν ένα 
δίκτυο διαθέσιμων οργανισμών με  σκοπό της υπεράσπισης 
της  κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των ατόμων με 

μακροχρόνια προβλήματα υγείας.

Αυτή η δέσμευση υλοποιείται με ένα Μνημόνιο Συνεργασίας (MoC) που είναι ανοιχτό 
προς υπογραφή από όλους οργανισμούς.

Το MoC είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση:  http://inducate.eu/index.php/results/
output-item4/ και θα πρέπει να επιστραφεί στη διεύθυνση disseminationinducate@
gmail.com ή συμπληρώστε το εδώhttps://forms.gle/1iYPSphLzcjhAhv76  
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