
• pagrįstas įrodymais, surinktais tyrimo 
metu, kurį atliko projekto partneriai, 
siekiant nustatyti kliūtis, lemiančias 

suaugusiųjų besimokančiųjų, turinčių 
sveikatos problemų ugdymo kokybę;

• orientuotas į vartotoją ir į tikslinę 
grupę, kadangi išskiria valdymo 
(administravimo) lygį bei mokytojų 
(dėstytojų) lygį;

• pritaikomas visose suaugusiųjų 
ugdymo institucijose, esančiose 
skirtingose šalyse bei turinčiose 
skirtingus ugdymo prioritetus;
• pagrįstas teorine prieiga apie 
atitinkamus metodus;
• tvarus – IVS tinka taikyti pakartotinai 
ir po tam tikro laiko.
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INDUCATE
INDUCATE yra 28 mėnesių trukmės Europos projektas, pradžia 2019 m. gruodį, pabaiga 2022 m. 
kovą. Visit our  page 

INDUCATE Integruotos Vertinimo Sistemos Įrankis (IVS)
“Įrankis, padedantis pasiekti besimokantiesiems, turintiems sveikatos problemų, 
geriausių rezultatų.”
INDUCATE IVS įrankis:
• leidžia suaugusiųjų švietimo teikėjams ir mokytojams sistemingai vertinti ir stebėti savo ugdomojo 

darbo poveikį besimokantiesiems, turintiems sveikatos problemų;
• padeda suaugusiųjų švietimo teikėjams tobulinant jau esamas praktikas;
• leidžia dalintis patirtimi nacionaliniame suaugusiųjų švietimo politikos formavime;
• pritaiko nuolatinę stebėjimo sistemą, leidžiančią įvertinti poveikį besimokantiesiems, turintiems 

sveikatos problemų bei parengti patobulintus planus ateičiai.

Kuriant IVS, tyrimų duomenys, remiantis faktoriais, įtakojančiais suaugusiųjų besimokančiųjų, turinčių 
sveikatos problemų, ugdymo efektyvumą, buvo paversti į konkrečias suaugusiųjų švietimo metu 
vykstančias savęs vertinimo veiklas ir jų rodiklius. 

Sistema padalinta į du lygmenis:

Bet kuris ugdymo institucijos administracijos atstovas ar mokytojas gali šį įrankį taikyti. Atsakius į 
abiejų lygių vertinamuosius klausimus, įrankis leidžia stebėti ugdymo progresą. Tiek ugdanti įstaiga, 
tiek ir mokytojas gauna individualią ataskaitą, t.  y. kiekvienos srities gaunama balų suma, leidžia 
vartotojui pamatuoti savęs įsivertinimą ir numatyti tolimesnius žingsnius. Įrankis yra anglų, prancūzų, 
vokiečių, ispanų, lietuvių bei graikų kalbomis. 

Atraskite šį įrankį paspaudę nuorodą  >> http://inducate.eu/
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Įrankį papildo jo taikymo vadovas, padedantis suaugusiųjų ugdymo teikėjui orientuotis šiame procese, 
tame tarpe ir suburiant efektyviausią vertinimo darbo grupę. Tai yra žingsnis po žingsnio metodika, 
kuri gali būti taikoma atsižvelgiant į organizacijos poreikius.
Jį sudaro veiklų planas bei preliminarus laiko planas:

Taikymo vadovas yra parengtas ir prieinamas internete anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, lietuvių bei 
graikų kalbomis. 

Atraskite šį įrankį paspaudę nuorodą>> http://inducate.eu/

Gerųjų įtraukiojo suaugusiųjų švietimo praktikų, susijusių su besimokančiaisiais, 
turinčiais sveikatos problemų, tyrimas ir duomenų rinkimas buvo atlikti 

vadovaujantis INDUCATE geriausių praktikų rinkimo metodika. Praktikos 
buvo renkamos apklausos forma, kurią visi INDUCATE partneriai platino 
savo šalyse. Apklausa vyko 2021 m. nuo liepos iki rugsėjo mėn. Iš viso 

gauti 42 atsakymai, iš kurių nustatyta 20 geroji praktika. Projekte INDUCATE 
aprašytos gerosios praktikos turėtų padėti suaugusiųjų švietimo teikėjams pakeisti savo 
darbo organizavimą ir pagerinti suaugusiųjų, turinčių sveikatos problemų, mokymosi sąlygas. 
Atvirumą pokyčiams, individualų bendravimą su suaugusiaisiais, turinčiais sveikatos problemų, 
lankstumą, toleranciją, įtrauktį, komandinę dvasią ir pasitikėjimą laikome pagrindinėmis 
vertybėmis, kurios dominuoja daugelyje nustatytų gerųjų praktikų.

Mokymai / kaip naudotis IAF internetiniu įrankiu? 
Lapkričio 23, 24 ir 25 d., kaip projekto INDUCATE dalį, asociacija „Agora“ kartu su projekto partneriais 
ves mokymus. Suaugusiųjų švietėjai, mokytojai ir dalyvaujančių organizacijų vadovai bus apmokyti 
naudotis INDUCATE internetine priemone, kuria galės naudotis organizuojant suaugusiųjų ugdymą. 
Į darbotvarkę bus įtraukti dalyvių diskusijų seminarai, kurių tikslas - keistis patirtimi ir žiniomis apie 
suaugusiųjų švietimą nepalankioje padėtyje esantiems besimokantiesiems, turintiems sveikatos 
problemų. Vienas iš pagrindinių LTT tikslų yra užtikrinti projekto rezultatų sklaidą partnerių organizacijų 
viduje ir projekte dalyvaujančiose šalyse (Lietuvoje, Austrijoje, Graikijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje) 
apskritai.
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