
 

 

 

 

 

Integruota suaugusiųjų švietimo teikėjų sistema, skirta remti besimokančiųjų, 

turinčių sveikatos sutrikimų, socialinę įtrauktį (akronimas: INDUCATE) 

 

Projekto numeris: 2019-1-AT01-KA204-051520 

Projekto trukmė: 2019 m. gruodžio 1 d. – 2022 m. kovo 31 d. 

Projektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos. 

Projekto tikslas: Pagerinti sveikatos sutrikimų turinčių suaugusių asmenų ugdymo kokybę. 

Projekto tikslinė grupė: Suaugusiųjų ugdymo organizacijos, dirbančios su asmenimis, turinčiais 

sveikatos sutrikimų. 

Projekto metu planuojama: 

• sukurti integruotą suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų sistemą, kuri patenkintų žmonių, 

turinčių sveikatos sutrikimų, specifinius poreikius ir ypatumus;  

• nustatyti veiksnius, turinčius įtakos suaugusiųjų švietimo veiksmingumui 

besimokantiesiems, turintiems sveikatos problemų;  

• sukurti integruotą sistemą suaugusiųjų švietimo teikėjams, kad jie galėtų įvertinti savo 

pasiūlymų poveikį besimokantiesiems, turintiems sveikatos problemų;  

• dalintis rekomendacijomis, kad suaugusiųjų švietimo teikėjai galėtų sėkmingai patenkinti 

asmenų, turinčių sveikatos problemų, poreikius. 

Projekto veiklos:  

• mokslinių faktorių, darančių įtaką suaugusiųjų švietimo veiksmingumui 

besimokantiesiems, turintiems sveikatos sutrikimų, paieška;  

• sukurti integruotą vertinimo sistemą ir internetinę priemonę suaugusiųjų mokymosi 

teikėjams, kad būtų galima įvertinti jų veiksmingumą besimokantiesiems, turintiems 

sveikatos problemų;  

• parengti veiksmų planą su rekomendacijomis suaugusiųjų švietimo teikėjams, kaip 

sėkmingai patenkinti žmonių, turinčių sveikatos problemų, poreikius;  

• veikla INDUCATE rezultatų įsisavinimui ir INDUCATE tinklo bei savęs įvertinimo 

ataskaitų, kokybės gerinimo planų ir bendradarbiavimo memorandumo sukūrimas;  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

• tarptautinis mokymo seminaras apie INDUCATE sistemos naudojimą ir konkrečių 

institucijų tobulinimo priemonių planavimą;  

• INDUCATE rezultatų skatinimas 5 šalių-partnerių renginiuose. 

Ilgalaikė nauda: suaugusiųjų švietimo teikėjų INDUCATE vertinimo sistemos ir priemonių 

įsisavinimas ir pritaikymas Europos Sąjungoje; nacionalinių institucijų, užsiimančių Europos 

suaugusiųjų švietimo sistemų stebėjimu, kokybės užtikrinimu ir vertinimu, INDUCATE rezultatų 

įsisavinimas, siekiant patobulinti dabartinius stebėjimo metodus; vis daugiau suaugusių 

besimokančių, turinčių sveikatos problemų, dalyvavimas mokymosi visą gyvenimą programose, 

kurios bus patobulintos remiantis INDUCATE rezultatais, dėl kurių atsiras asmenų, turinčių 

sveikatos problemų, socialinė įtrauktis. 

Projektą įgyvendina Paryžiaus Lodrono universitetas Zalcburge (Austrija) – projekto 

koordinatorius, PROMEA – Graikijos nevyriausybinė organizacija, dirbanti su ES projektais, GIP-

FCIP Créteil – Prancūzijos visuomenės interesų grupė pagrindiniam profesiniam ir tolesniam 

mokymui, AGORA – Ispanijos suaugusiųjų ugdymo asociacija ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo 

asociacija. 

Projekto oficiali svetainė: http://inducate.eu/ 

 

 


