
 

SpLenDed Ανοιχτή πρόσκληση για καλές πρακτικές 

Συχνές ερωτήσεις 

 

 

Σχετικά με την ανοιχτή πρόσκληση 

Το έργο SpLenDed, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  

Erasmus+, διοργανώνει ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή καλών και επιτυχημένων 

πρακτικών που προωθούν την ισότιμη και αποτελεσματική εκπαίδευση χωρίς 

αποκλεισμούς σε ενήλικες εκπαιδευόμενους με μαθησιακές δυσκολίες.  

Ο σκοπός της ανοιχτής πρόσκλησης είναι η ανάδειξη επιτυχημένων παραδειγμάτων 

ως καλές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένου εκείνων που μπορούν να 

αναπαραχθούν ή να εξελιχθούν από άλλους φορείς ενήλικης εκπαίδευσης στην 

Ευρώπη. Από τις καλές πρακτικές ενδέχεται να προκύψουν σημεία βελτίωσης και 

ανάπτυξης σχετικά με την αποτελεσματική και συμπεριληπτική εκπαίδευση 

ενηλίκων με μαθησιακές δυσκολίες. 

Ταυτόχρονα, η κοινοπραξία SpLenDed διεξάγει έρευνα γραφείου συλλέγοντας 

περισσότερες πληροφορίες για τις ήδη υπάρχουσες καλές πρακτικές που 

καταγράφονται στα συστήματα εκπαίδευσης ενηλίκων σε όλη την Ευρώπη. Τα 

κριτήρια αναζήτησης καλών πρακτικών είναι: η σχετικότητα, ο αντίκτυπος, η 

δυνατότητα προσαρμογής και η συνδεσιμότητά τους με το Ενιαίο Πλαίσιο 

Αξιολόγησης που ανέπτυξαν οι εταίροι του SpLenDed.   

Ποιός μπορεί να λάβει μέρος; 

Φορείς ενήλικης εκπαίδευσης από τον ιδιωτικό, δημόσιο τομέα, μη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις, ευρωπαϊκοί και εθνικοί οργανισμοί εκπαίδευσης και υγείας, 

εμπειρογνώμονες από το χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και της υγείας μπορούν 

να υποβάλουν αίτηση.  

Τι μπορώ να υποβάλλω; 

Ένα ή και περισσότερα παραδείγματα καλών πρακτικών μπορούν να υποβληθούν 

για αξιολόγηση. Για παράδειγμα, εκπαιδευτικά υλικά, μαθησιακές ενότητες, μέθοδοι 

αξιολόγησης, υλικό σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, 

πρακτικές από ευρωπαϊκά έργα κτλ. Το περιεχόμενο θα πρέπει να σχετίζεται άμεσα  
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με την επίτευξη την αποτελεσματική και συμπεριληπτική εκπαίδευση σε ενήλικες 

εκπαιδευόμενους με μαθησιακές δυσκολίες. Τέλος, τα παραδείγματα που θα 

υποβληθούν θα πρέπει να εμπνέουν και να κινητοποιούν άλλους σχετικούς φορείς 

εκπαίδευσης ενηλίκων ώστε να ακολουθήσουν παρόμοιες πρακτικές που στοχεύουν 

στον κοινωνικό αποκλεισμό των εκπαιδευόμενων ενηλίκων με μαθησιακές 

δυσκολίες. 

Πως μπορώ να υποβάλλω αίτηση καλής πρακτικής; 

Υποβολές γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας. 

https://forms.gle/WQKG1QcKfgT9QECC8.  

Διάρκεια υποβολής καλών πρακτικών: 24 Ιανουαρίου 2022 έως 28 

Φεβρουαρίου 2022. 

Συνιστούμε να έχει προηγηθεί σχετική προετοιμασία της αίτησης πριν την υποβολή 

της.  

Σε περίπτωση παράτασης υποβολής αιτήσεων σχετική ενημέρωση θα ανακοινωθεί 

στον ιστότοπο του έργου SpLenDed και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Μπορώ να υποβάλω μια μη ολοκληρωμένη αίτηση και να επανέλθω αργότερα να 

την υποβάλω; 

Μη ολοκληρωμένες αιτήσεις δεν αποθηκεύονται αυτόματα. Προτείνουμε να έχετε 

προετοιμάσει και αποθηκεύσει τις αιτήσεις σας σε ξεχωριστά αρχεία πριν την 

υποβολή τους στην ηλεκτρονική φόρμα.  

Υποβολές γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας. 

Μπορώ να υποβάλλω παραπάνω από μια αίτηση καλής πρακτικής; 

Πολλές αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τον ίδιο ενδιαφερόμενο αρκεί να είναι 

σωστά συμπληρωμένες και ολοκληρωμένες οι αιτήσεις. 

Τι περιλαμβάνει η αίτηση καλής πρακτικής; 
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Η αίτηση περιλαμβάνει πληροφορίες όπως ο τίτλος της καλής πρακτικής, τοποθεσία, 

χώρα, εισαγωγική περιγραφή, εμπλεκόμενοι φορείς, αποτελέσματα, αντίκτυπος, 

δυνατότητα αναπαραγωγής της πρωτοβουλίας σε άλλη χώρα, συμπεράσματα, 

πληροφορίες επικοινωνίας, άλλες σχετικές πηγές πληροφόρησης. Τέλος, δεν είναι 

υποχρεωτικό αλλά επιθυμητό να περιγραφεί εάν η καλή πρακτική επηρεάστηκε από 

την πανδημία SARS COVID-19 και πως.  

Σε γλώσσα χρειάζεται να υποβάλλω την αίτησή μου; 

Η ηλεκτρονική φόρμα είναι γραμμένη στα αγγλικά και συμπληρώνεται μόνο στην 

αγγλική γλώσσα.  

 

 

 


