
Υπογράφοντας αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας ο φορέας συμφωνεί στο να:
 Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές ευκαιρίες που έχουν οι εκπαιδευόμενοι με χρόνια 

προβλήματα υγειας,
 Εξασφαλίζει μια εξατομικευμένη φροντίδα, καθοδήγηση και παρακολούθηση χωρίς διακρίσεις,
 Ενημερώνει για την ύπαρξη κατάλληλου υποστηρικτικού προσωπικού μέσα στον οργανισμό,
 Ενημέρωνει τις αρμόδιες εκπαιδευτικές και διοικητικες ομάδες του οργανισμού για την υποδοχή και υπο-

στήριξη προς τους εκπαιδευόμενους με χρόνια προβλήματα υγείας,
 Οργανώνει εσωτερικές επιμορφώσεις στους επαγγελματίες εκπαίδευσης σχετικά με την συμπλεριληπτική 

εκπαίδευση ενηλίκων,
 Παρέχει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων με 

χρόνια προβλήματα υγείας,
 Αναπτύξει διάλογο με τον/την  ενήλικα εκπαιδευόμενο/η και να τον/την συμπεριλαμβάνει στις αποφάσεις 

που τους αφορούν ,
 Αναπτύξει  εκπαιδευτικές στρατηγικές που συμπεριλαμβάνουν την προώθηση της ατομικής ανεξαρτησίας 

και αυτονομίας χωρίς υποβιβασμό των αναμενόμενων προσωπικών προσδοκιών των εκπαιδευόμενων με 
χρόνια προβλήματα υγείας,

 Συνεργάζεται με άλλους φορείς από το χώρο των εκπαιδευτικών, ιατρο-κοινωνικών και επαγγελματικών 
υπηρεσιών,

 Αξιολογεί και παρακολουθεί συχνά την συμπεριληπτική προοπτική και να κοινοποιεί τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης και των άνωθι δράσεων. [1]

[1] Για την επίτευξη της αξιολόγησης προτείνεται η χρήση των  INDUCATE εργαλείων. Δείτε περισσότερα εδώ. http://inducate.eu/index.php/results/

Μνημόνιο Συνεργασίας για αποτελεσμα-
τική και συμπεριληπτική εκπαίδευση σε 
ενήλικες με χρόνια προβλήματα υγείας

Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας είναι αποτέλεσμα του έργου INDUCATE “Βελτιστοποιώντας την μαθησιακή εμπειρία των ενη-
λίκων εκπαιδευόμενων με μακροχρόνια προβλήματα υγείας” (2019-1-AT01-KA204-051520), το οποίο συγχρηματοδοτείται από 
το πρόγραμμα Erasmus+. 

Το INDUCATE προτείνει ένα σύστημα συστάσεων προς τους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων αναφορικά με την κοινωνική ενσω-
μάτωση των εκπαιδευομένων με μακροχρόνια προβλήματα υγείας στην εκπαιδευτική κοινότητα. Επιπλέον, το έργο έχει αναπτύ-
ξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο  εργαλείων αυτό-αξιολόγησης, τα οποία θα επιτρέπουν στους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων να 
αξιολογούν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουν, να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ένταξης 
και εκπαίδευσης των ατόμων με μακροχρόνια προβλήματα υγείας.  

Το Μνημόνιο Συνεργασίας, ακόμα, εκφράζει την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των οργανισμών και των φορέων που συνυπο-
γράφουν οι οποίοι με τη σειρά τους σηματοδοτούν άλλους οργανισμούς την αξία και τη χρηστικότητα της συμπεριληπτικής και 
αποτελεσματικής εκπαίδευσης σε ενήλικες με χρόνια προβλήματα υγείας.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς που υπογράφουν το Μνημόνιο Συνεργασίας συμβάλλουν στην δημιουργία του INDUCATE δικτύου, ευ-
ρωπαικής εμβέλειας, που στοχεύουν στην κοινωνική ενσωμάτωση και επαγγελματική πρόοδο των  εκπαιδευομένων με χρόνια 
προβλήματα υγείας.

Σημείωση: Πληροφορίες σχετικές με την φύση της χρόνιας ασθένειας αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και δεν ενδια-
φέρουν την κοινοπραξία INDUCATE και τα αποτελεσμά της. Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητηθούν από την κοινοπραξία για την 
διεξαγωγή του έργου. Η εκπαιδευτική κοινότητα ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τις συνέπειες που φέρει η χρονική ασθένεια στον 
εκπαιδευόμενο.

Ημερομηνία : .............................

Πόλη, χώρα:: ......................

Ονοματεπώνυμο: : ....................................

.......................................................
Σφραγίδα : 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της 
παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το 
οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, 
και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


