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INDUCATE
INDUCATE yra 28 mėnesių projektas, kuris vykdomas nuo 2019 m. gruodžio iki 
2022 m. kovo. 
Apsilankykite mūsų  puslapyje 

Čia vėl pamatysite mūsų infodienas.
Infodienos užbaigė projekto INDUCATE veiklas kiekvienoje iš šalių – partnerių. 
Jų metu pasidalinta gautais rezultatais. Pirmiausia buvo pristatyta integruota 
mokymo teikėjų įsivertinimo sistema. Priklausomai nuo vietos konteksto, 
infodienos vyko nuotoliniu būdu arba kontaktiniu būdu. Kai kurie partneriai 
organizavo mokymus, specialistų pranešimus arba suteikė žodį projektu 
besidomintiems žmonėms.

Stiprus liudijimas iš Prancūzijos
Po internetinio integruotos įsivertinimo sistemos pristatymo, jos įgyvendinimo 

vadovo ir GIP-FCIP pasidalijimo testavimo patirtimi, žodis buvo suteiktas vienam 
iš mokinių Bénédicte Ducorps, kuris dabar yra sertifikuotas darbo su žmonėms 

treneris, kurie patyrė nelaimingų atsitikimų. 
Bénédicte papasakojo auditorijai patirto didžiulio 
insulto pasekmes jo pažintiniams gebėjimams. 

Ji pasidalijo savo patirtimi mokymų metu, kuriuose 
dalyvavo po insulto. Po to sekė Anne Lefèvre, 
kognityvinio gydymo trenerės, paaiškinamosios mintys 
apie kognityvinių sutrikimų turinčių žmonių mokymąsi. 
Susitikimo metu buvo užmegzti ryšiai su nacionaliniu 
Prancūzijos mokyklų švietimo skyriumi tam, kad būtų tęsiamas pradėtas darbas.

PLUS infodiena Austrijoje
2022 m. vasario 22 d. Zalcburgo universitete sėkmingai įvyko INDUCATE infodiena, kurioje dalyvavo 
daug suinteresuotų šalių ir dalyvių. Ta proga visus pasveikino Federacinės žemės parlamento narė 
Andrea Klambauer (Zalcburgo žemė) ir iškilmingai atidarė renginį Zalcburgo žemės vardu, kuri yra 
asocijuota projekto partnerė. Renginio tikslas buvo supažindinti su besimokančiųjų, turinčių ilgalaikių 
sveikatos sutrikimų, poreikiais suaugusiųjų švietime ir atkreipti dėmesį į temos aktualumą.

Ekspertų indėlis: prof. dr. Elke Gruber (Graco universitetas) skaitė paskaitą tema „Kokybė nėra 
atsitiktinumas – kaip kokybė atsiranda suaugusiųjų švietime? Doc. prof. mag. dr. Helga Fasching 
(Vienos universitetas) praturtino renginį savo indėliu, pavadintu „Profesionalaus besimokančiųjų, 
turinčių ilgalaikių sveikatos problemų, dalyvavimo rėmimas“. Dalyviai taip pat turėjo galimybę susipažinti 
su sukurtais INDUCATE įrankiais. Visos priemonės ateinančius 5 metus bus laisvai prieinamos 
pagrindiniame projekto puslapyje www.inducate.eu. Sukurtos INDUCATE priemonės padeda 
suaugusiųjų švietimo institucijoms atlikti paprastą, žingsnis po žingsnio procesą. Tikimės į mūsų 
INDUCATE tinklą įtraukti kuo daugiau suaugusiųjų švietimo įstaigų. Dalyvaujančių institucijų 



INDUCATE infodiena Graikijoje
PROMEA, kaip INDUCATE konsorciumo partnerė, 2022 m. kovo 31 d. surengė internetinę 

infodieną, skirtą pasidalyti europinio projekto rezultatais ir prisidėti prie jų sklaidos. Internetinė 
infodiena suteikė galimybę pristatyti tyrimo medžiagą 
bei interaktyvią priemonę, kurią sukūrė INDUCATE 
projektas. Taip pat buvo pateiktos gaires, kaip dalyviai 

galėtų geriausiai naudotis šiomis priemonėmis. PROMEA 
pristatė tyrimų medžiagą ir internetinį interaktyvų įrankį 
graikų kalba, apie kurį vyko vaisinga diskusija. Joje dalyvavo 
suaugusiųjų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą atstovai: 
agentūros ir organizacijos, profesinio mokymo teikėjai, 

stažuotojai ir suaugusieji, turintys sveikatos sutrikimų, kitos 
suinteresuotosios šalys, siekiančios pasinaudoti INDUCATE 
rezultatais savo auditorijų poreikiams. Infodienos metu vyko 
atvira diskusija šiomis temomis:

• INDUCATE projekto metu sukurtų rezultatų ir turimų ugdymo efektyvumo vertinimo pagrindų 
priemonių pristatymas. 

• Geroji suaugusiųjų švietimą remiančios švietimo sistemos praktika: Mokymo centras OAED Atėnai 
• Ilgų sveikatos problemų poveikis suaugusiųjų švietimui: Graikijos pacientų asociacijos pozicijos dėl 

švietimo aplinkos ir diskriminacijos. 
• Nacionalinės neįgaliųjų ir ilgalaikių sveikatos problemų turinčių asmenų konfederacijos pozicijos ir 

pasiūlymai suaugusiųjų švietimui Graikijoje.

Infodiena Lietuvoje
Nacionalinė infodiena Lietuvoje vyko 2022 m. vasario 26 d. kontaktiniu būdu. Šio renginio metu buvo 
išsamiai pristatytas projektas INDUCATE. Svarbiausios dalys buvo projekto priemonių ir memorandumo 
pristatymai. Renginio metu dalyviai turėjo galimybę aptarti potencialią projekto naudą jų 
organizacijai ir Lietuvos švietimo sistemai. Renginyje dalyvavo 61 dalyvis iš įvairių 
suaugusiųjų švietimo įstaigų, tokių kaip suaugusiųjų mokymo centrai ir gimnazijos, 
regioniniai švietimo centrai, universitetai, asociacijos, dirbančios su suaugusiųjų 
švietimu ir kt. Seminaro metu dalyviai buvo supažindinti su praktiniu projekto INDUCATE 

priemonių panaudojimu. Dalyviai 
bandė patys įvertinti savo organizaciją 
ir sudaryti kokybės gerinimo planus. 
Jų pasiūlymai buvo fotografuojami 
ir naudojami kaip pavyzdžiai kitoms 
organizacijoms, kurios vėliau kūrė planus ir 
pasirašė memorandumus. “
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logotipai bus paskelbti INDUCATE pagrindiniame puslapyje. Taip suaugusiųjų švietimo teikėjai turės 
galimybę pranešti, kad jiems svarbūs besimokančiųjų, turinčių ilgalaikių sveikatos sutrikimų, poreikiai, kad 
jie siūlo specialias programas projekto tikslinei grupei ir pan.



“Europos Komisijos parama rengiant šį leidinį nepatvirtina jos turinio, kuris atspindi tik autorių požiūrį. Komisija negali būti 
laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos naudojimą.”
Susisiekite su mumis: inducate2019@gmail.com
Naujienlaiškio redakcija:: GIP-FCIP Créteil

Infodiena Ispanijoje
AGORA pristatė INDUCATE 

projekto tikslus ir 
rezultatus, Barselonoje 
ir suaugusiųjų 
mokykloje La Verneda-

Sant Martí (Ispanija). 
Dalyviai sužinojo apie 

pagrindinius projekto 
pasiekimus ir apie tai, kaip 
naudoti ir kur rasti rezultatus 

ispanų kalba. Renginiuose 
dalyvavo suaugusiųjų švietimo 
specialistai ir savanoriai, taip pat 
besimokantieji, turintys sveikatos 
sutrikimų. Į vieną iš renginių buvo 

pakviesta pagrindinė pranešėja Sandra Racionero-Plaz, Barselonos universiteto docentė. Ji yra įgijusi 
dvigubą psichologijos ir C&I daktaro laipsnį Viskonsino-Madisono universitete, kur buvo Fulbrighto 

Inducate tęsiasi 
Infodienų metu partneriai pabrėžė, kad mokymo paslaugų teikėjai 
ir kitos suinteresuotosios šalys turėtų būti suinteresuotos sukurti 

švietimo teikėjų, norinčių veikti kartu, siekiant ilgalaikės sveikatos 
būklės žmonių socialinės ir profesinės integracijos, tinklą. Šis 

įsipareigojimas įgyvendintas bendradarbiavimo memorandumu 
(MoC), kurį gali pasirašyti visos mokymo organizacijos. MoC galima 

rasti šiuo adresu: http://inducate.eu/index.php/results/output-item4/. Pasirašytas jis 
turėtų būti išsiųstas adresu disseminationinducate@gmail.com.
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