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IΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ IPAL  
 

ΤΟ ΕΡΓΟ IPAL  

 
 

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 προσανατολισμός 

• Εσωτερική οργάνωση  

• Δημόσια εικόνα  

 

https://ipalproject.eu/intellectual

-output-1/ 

Το έργο IPAL φτάνει στο τέλος του. Ήταν ένα μακρύ και 

ενδιαφέρον ‘ταξίδι’ και χάρη στην πολύτιμη συμβολή όλων 

των εταίρων, αναπτύξαμε πρακτικά εργαλεία διασφάλισης 

ποιότητας και εκπαιδευτικούς πόρους ως μέσα για τη βελτίωση 

των σημερινών πρακτικών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.  

 

Σε αυτό το τεύχος, έχετε μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων 

του έργου IPAL και πληροφορίες σχετικά με τις 

πολλαπλασιαστικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στην 

Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Βουλγαρία και την 

Ελλάδα από τους εταίρους του IPAL.  

 

Καθώς ‘το να μοιράζεσαι σημαίνει ότι νοιάζεσαι’ As sharing is 

caring, μη διστάσετε να μοιραστείτε τα νέα σχετικά με τα 

αποτελέσματα του έργου IPAL με το δίκτυό σας - κάθε 

εκπαιδευτικός φορέας και εκπαιδευτής μπορεί να επωφεληθεί 

από τα εργαλεία IPAL! 
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       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.   

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΔΩΡΕΑΝ! 

 
 

      ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 3 

Κάρτα προόδου και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για την απόδοση των παρόχων επαίδευσης 

ενηλίκων όσον αφορά τη συνάφεια της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε ενήλικες  
 

Πρόκειται για ένα αναλυτικό εργαλείο αξιολόγησης που μετρά τη συνάφεια και την 

αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Πάρτε μέρος στην 

αξιολόγηση και μάθετε τις επιδόσεις σας στους ακόλουθους τομείς: 

• Σχεδιασμός  

• Υλοποίηση 

• Αξιολόγηση & Παρακολούθηση  

• Αποτελέσματα & Αντίκτυπος.   

 

          

             

To εργαλείο διασφάλισης ποιότητας είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων μέσω 

της ιστοσελίδας ΙPAL.   
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      OI ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ!  

Πολλαπλασιαστική δράση του έργου 

IPAL στην Ισπανία  

 

 

Στις 4 Νοεμβρίου 2022, ο συντονιστής του έργου  

Tribeka Training Lab  διοργάνωσε την 

πολλαπλασιαστική δράση του έργου IPAL. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της 

Μάλαγα, στο Centro InnoSocial Málaga ODS στην 

τοποθεσία Calle Muro de San Júlian 33.  

 

Ανάμεσα στο κοινό, που αποτελούνταν από 

εμπειρογνώμονες στην εκπαίδευση ενηλίκων, ήταν ο 

βουλευτής της Delegación de Mayores, Tercer Sector 

y Cooperación Internacional Francisco José Martín 

Moreno και ο Pedro Antonio Ramirez, υπεύθυνος του 

Ινστιτούτου Andaluz de la Juventud de Malaga.  

  

Πολλαπλασιαστική δράση του έργου 

IPAL στην Ιταλία  

  

 

Στις 17 και 18 Ιουνίου 2022, ο εταίρος Promimpresa   

διεξήγαγε τις πιλοτικές και πολλαπλασιαστικές 

εκδηλώσεις του έργου IPAL στο Παλέρμο και τη 

Μάντοβα της Ιταλίας.  

 

Συνολικά, 40 εκπαιδευτές είχαν την ευκαιρία να 

εκπαιδευτούν στις ενότητες του IPAL, όπου λάβαμε 

πολύτιμη ανατροφοδότηση από τους τελικούς 

χρήστες του αποτελέσματός μας!  

  

Πολλαπλασιαστική δράση του έργου 

IPAL στη Γερμανία  

 

  

Η πολλαπλασιαστική εκδήλωση που διοργάνωσε ο 

εταίρος Wisamar  πραγματοποιήθηκε στις 10 

Σεπτεμβρίου 2022, 11-12:30, στις εγκαταστάσεις 

ενός τοπικού παρόχου εκπαίδευσης στη Λειψία. 

  

Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν εκπαιδευτές ενηλίκων 

που είχαν την ευκαιρία να μάθουν για όλα τα 

εργαλεία IPAL και πώς μπορούν να τα 

χρησιμοποιήσουν στην εκπαιδευτική τους πρακτική. 

Η ανατροφοδότηση ήταν θετική και η ατμόσφαιρα 

ευχάριστη! 

  

 

 

 

 

 

https://www.tribeka.net/
https://www.promimpresa.it/
https://www.wisamar.de/en/welcome/
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                                                                           ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ : 
 

  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.  

 

 

Πολλαπλασιαστική δράση του έργου 

IPAL στη Βουλγαρία  

 

 

Στις 18 Νοεμβρίου 2022, o εταίρος European Center 

for Quality διοργάνωσε μια πολλαπλασιαστική 

δράση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 

έργου IPAL.  

 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ένα από τα πιο 

φιλόξενα μέρη της Σόφιας στο κέντρο της πόλης, το 

Kick's. Καλεσμένοι ήταν εκπρόσωποι του κοινού-

στόχου για το έργο IPAL - εκπαιδευτές από φορείς 

εκπαίδευσης ενηλίκων, καθηγητές πανεπιστημίων 

και σχολείων, φοιτητές κ.λπ., οι οποίοι έδειξαν 

τεράστιο ενδιαφέρον για τον στόχο και τα 

αποτελέσματα του έργου IPAL.  

  

Πολλαπλασιαστική δράση του έργου 

IPAL στην Ελλάδα  

 

 

 

Ο εταίρος Academy of Entrepreneurship παρουσίασε 

τους στόχους και τα αποτελέσματα του έργου IPAL 

σε εκπαιδευτές ενηλίκων και εκπροσώπους ΜΚΟ 

που εργάζονται στον τομέα της μη τυπικής 

εκπαίδευσης για ενήλικες.  

 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις 

του ιστορικού Εκπαιδευτικού Συνδέσμου Αθηνών ο 

"ΗΦΑΙΣΤΟΣ" στις 19 Σεπτεμβρίου 2022. Όλοι οι 

συμμετέχοντες εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για τα 

αποτελέσματα του IPAL και τα θεώρησαν πολύ 

ενδιαφέροντα και πρακτικά ώστε να τα εντάξουν 

στην εκπαιδευτική τους πρακτική.  

https://ipalproject.eu/ 
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