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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΙPAL 
 

ΤΟ ΕΡΓΟ IPAL 

Η ΣΕΑ – Συνεχιζόμενη Επαγγελματική 

Ανάπτυξη στην εκπαίδευση ενηλίκων 

έχει μεγάλη σημασία, καθώς συμβάλλει 

στη διασφάλιση ότι η δια βίου μάθηση 

εξελίσσεται με δομημένο, πρακτικό και 

σχετικό τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται 

η αποτελεσματικότητα της μάθησης 

των ενηλίκων. Το έργο IPAL στοχεύει 

στην ανάπτυξη εργαλείων 

διασφάλισης ποιότητας και 

εκπαιδευτικών πόρων που προωθούν 

την επαγγελματική ανάπτυξη και 

επιμόρφωση των εκπαιδευτών 

ενηλίκων, και συνολικά την ποιότητα 

στην εκπαίδευση ενηλίκων.  

 

 

“Εκπαίδευση δεν είναι η εκμάθηση στοιχείων, αλλά η εκπαίδευση του νου να σκέφτεται” 

 – Albert Einstein. 

 

Οι εταίροι αναπτύσσουν επί του παρόντος το πνευματικό προϊόν 3- Κάρτα προόδου και 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για την απόδοση των παρόχων επαίδευσης ενηλίκων όσον αφορά 

τη συνάφεια της παρεχόμενης εκπαίδευσης ενηλίκων. Πρόκειται για ένα αναλυτικό εργαλείο 

αξιολόγησης που μετρά τη συνάφεια και την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων 

όσον αφορά το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και τον αντίκτυπο των 

προγραμμάτων κατάρτισης ενηλίκων. Μάθετε περισσότερα εδώ: 

https://ipalproject.eu/intellectual-output-3/   
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Περιεχόμενα:  
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ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ IPAL – ΕΤΟΙΜΑ ΝΑ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ! 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 1 

Κάρτα προόδου και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για την απόδοση των παρόχων 

εκπαίδευσης ενηλίκων όσον αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων  
            

Αυτό το εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων είναι διαθέσιμο 

διαδικτυακά σε όλες τις γλώσσες των εταίρων. Συμπληρώστε τα ερωτηματολόγια και μάθετε για 

τις επιδόσεις σας στους ακόλουθους τομείς:   

• Χρηματοδότηση της ΣΕΑ 

• Μελλοντικός προσανατιλισμός 

• Εσωτερική οργάνωση  

• Δημόσια εικόνα  

 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΔΩ: 

 

       ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 2   
Η εκπαιδευτική πύλη IPAL  

Η πύλη IPAL προσφέρει 8 εκπαιδευτικές ενότητες σχετικά με μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας 

για την προώθηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων, κατάλληλες 

τόσο για αυτοεκπαίδευση όσο και για χρήση σε προγράμματα ΣΕΑ. Σε αυτή την πλατφόρμα θα 

βρείτε επίσης έναν μεθοδολογικό οδηγό για δραστηριότητες ΣΕΑ και πηγές για περαιτέρω 

ανάγνωση σε θέματα που αναφέρονται στις ενότητες IPAL. Και οι 8 ενότητες είναι διαθέσιμες στα 

αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά, γερμανικά, ελληνικά και βουλγαρικά.  

Το αποτέλεσμα έχει ήδη δοκιμαστεί και διαδοθεί σε 2 εκδηλώσεις στην Ιταλία, που 

πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο, με τη συμμετοχή 40 εκπαιδευτών ενηλίκων. Τα σχόλια που λάβαμε 

ήταν ιδιαίτερα θετικά!   

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 
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https://ipalproject.eu/intellectual

-output-1/ 

https://www.ipaltraining.eu/ 

https://ipalproject.eu/intellectual-output-1/
https://ipalproject.eu/intellectual-output-1/
https://www.ipaltraining.eu/
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ΔΕΙΤΕ ΤΟ BLOG ΜΑΣ! 

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη 

(ΣΕΑ) και να ακολουθήσετε τις δραστηριότητές μας;  

Επισκεφτείτε το IPAL blog! 
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https://ipalproject.eu/news/
https://ipalproject.eu/pilot-testing-and-multiplier-events-in-italy/
https://ipalproject.eu/meeting-in-malaga/
https://ipalproject.eu/the-8-ipal-modules-for-adult-educators/
https://ipalproject.eu/monitoring-of-cpd-for-teachers-and-trainers/
https://ipalproject.eu/why-knowing-how-your-adult-education-organisation-performs-in-cpd-matters/
https://ipalproject.eu/focus-groups-in-ipal-research/
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ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ  

 
TRIBEKA TRAINING LAB 
SPAIN 
WEBSITE: https://www.tribeka.es/   

 
 
 
 

PROMIMPRESA S.R.L. 
ITALY 
WEBSITE: https://www.promimpresa.it/ 

 
 

 

 

EUROPEAN CENTER FOR QUALITY LTD (ECQ) 
BULGARIA 
WEBSITE: https://www.ecq-bg.com/  

 
 
 
 

WISAMAR 
GERMANY 
WEBSITE: https://www.wisamar.de/       

 
 
 
 

ACADEMY OF ENTREPRENEURSHIP 
GREECE 
WEBSITE: https://akep.eu/  

 
 
 

       ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ: 
 

  https://www.facebook.com/ipalproject 

  https://www.linkedin.com/company/ipal-project/ 

 

 

 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της 

δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο  αντανακλά 

αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

https://ipalproject.eu/ 
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