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SONETOR — Γενικές Πληροφορίες 

 

 Γενικές πληροφορίες για το 

έργο SONETOR  

 Την πρώτη διεθνή 

συνάντηση των εταίρων 

 Τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα του έργου 

 

 Σύντομα διαθέσιμη: 

η πλατφόρμα του έργου 
 
 
 
 
 

 
Ξεκινάει το έργο “SONETOR—Training 

for cultural mediators utilizing new 

Social Networking Software“  
 

Αν θέλετε να εγγραφείτε στο 
ηλεκτρονικό ενημερωτικό 
δελτίο, μεταβείτε στη σελίδα: 
www.sonetor-project.eu 

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

δεκαετιών, η έκταση της 

μετανάστευσης έχει αυξηθεί 

σημαντικά σε όλη την Ευρώπη. 

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ δέχτηκαν 

συνολικά 3,8 εκατομμύρια 

μετανάστες, ενώ τουλάχιστον 2,3 

εκατομμύρια μετανάστες έχει 

αναφερθεί ότι εγκατέλειψαν ένα 

από τα κράτη μέλη της ΕΕ το 

2008. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

της Eurostat (Statistics in focus, 

98/2008), από το 2004 έως το 

2008, ο πληθυσμός των κρατών 

μελών της ΕΕ αυξήθηκε κατά 

μέσο όρο κατά 1.7 εκατομμύρια 

ετησίως, αποκλειστικά και μόνο 

λόγω της υψηλής καθαρής 

μετανάστευσης. Τα στοιχεία 

αυτά δείχνουν ότι η 

μετανάστευση είναι ένα βασικό 

ζήτημα των ευρωπαϊκών 

πολιτικών και των κυβερνήσεων. 

Μαζί με την αύξηση της 

μετανάστευσης, αυξάνονται ο 

ρατσισμός και η ξενοφοβία.  

 

 

 

 

 

  Οι άνθρωποι δυσκολεύονται 

να ζήσουν με τη 

διαφορετικότητα, να 

συνδιαλλαγούν και να 

συνεργαστούν με 

“άγνωστους” ανθρώπους σε 

μη οικεία περιβάλλοντα. Αυτή 

η κατάσταση παράγεται από 

την έλλειψη της γνώσης του 

"άλλου".     

Αν θέλουμε να επιτύχουμε 

ειρηνική συμβίωση, θα πρέπει 

να διευκολύνουμε την 

αποδοχή των μεταναστών με 

την αναγνώριση της 

διαφορετικότητάς τους και τις 

ευκαιρίες που προσφέρει η 

παρουσία τους. Αρκετά έργα 

έχουν χρηματοδοτηθεί στο 

πεδίο των Διαπολιτισμικών 

Μεσολαβητών και έχουν 

βασιστεί στην εκπαίδευση με 

την χρήση ΤΠΕ για την 

αντιμετώπιση αυτών των 

θεμάτων.  

Το SONETOR είναι ένα νέο 

έργο, το οποίο 

συγχρηματοδοτείται 

 

 

 

 

από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Δια Βίου Μάθησης, 

Πολυμερών έργων LEONARDO 

DA VINCI της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την Ανάπτυξη της 

Καινοτομίας. Αυτοί που 

επηρεάζονται άμεσα από τα 

αποτελέσματα του έργου είναι 

οι κοινότητες των 

Διαπολιτισμικών 

Μεσολαβητών, οι φοιτητές 

(κοινωνικών επιστημών, 

επιστημών υγείας, λογοτεχνίας 

κλπ) που στοχεύουν να γίνουν 

Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές, 

τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, τα Κέντρα 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης (ΚΕΚ), οι Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις 

(ΜΚΟ) και οι εθελοντικές 

οργανώσεις, οι τοπικές αρχές 

και η δημόσια διοίκηση, οι 

οργανισμοί Πιστοποίησης 

Προσόντων καθώς και κάθε 

άλλος επαγγελματίας που 

επίσημα ή ανεπίσημα 

αλληλεπιδρά με τους 

μετανάστες.

http://www.sonetor-project.eu/


Σχετικά με την πρώτη συνάντηση των εταίρων
 

 

Φωτογραφία: Οι εταίροι του έργου από την  

Αυστρία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την  

Πολωνία και την Ελλάδα στην πρώτη διεθνή 

 συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην 

 Ελλάδα 

 
 

Το έργο ασχολείται με τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες του 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Ακαδημαϊκών Μονάδων για την 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). Για να συζητηθεί το 

πώς θα ασχοληθεί με αυτό και τι θα χρειαστεί να κάνει η σύμπραξη του 

έργου για να απαντήσει στα προβλεπόμενα ECVET κριτήρια, 

Εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων οργανισμών της κοινοπραξίας του 

έργου συναντήθηκαν στην εναρκτήρια συνάντηση τον Φεβρουάριο του 

2012 για να συζητήσουν και να απαντήσουν σε θέματα που αφορούν 

τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ακαδημαϊκών Μονάδων για 

την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το οποίο υπέβαλε και την πρόταση 

για το έργο SONETOR, κάλεσε τους εταίρους του έργου από την 

Αυστρία, την Ιρλανδία, την Ισπανία και την Πολωνία στις εγκαταστάσεις 

του στην Πάτρα.  

Επιπλέον, οι τοπικοί ενδιαφερόμενοι φορείς όπως ο Δήμος της Πάτρας, 

η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών (ΑΔΕΠ Α.Ε.), η Ολυμπιακή 

Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική Ε.Π.Ε., η ΜΚΟ Αχαϊκό Ινστιτούτο 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων συμμετείχαν στη συνάντηση. Η επόμενη 

συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Κρακοβία αργότερα αυτό το έτος. 

 



 

 
 

Συντονιστής του 
έργου: 
Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο, 
Ελλάδα 
www.eap.gr 

 

Εργαστήριο 
Εκπαιδευτικού 
Υλικού και 
Εκπαιδευτικού 
Περιεχομένου 
http://eeyem.ea
p.gr 

 
Το έργο (αριθμός έργου 518736-LLP-1-2011-1-GR-LEONARDO-LMP) 

συγχρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

δημοσίευση αντανακλά την άποψη μόνο του συγγραφέα (ων), και η 

Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 
 
 
 
 

Τα αποτελέσματα του SONETOR 
 
 

 

Εταίροι του έργου: 
 

BEST Institut für berufsbe- 
zogene Weiterbildung und 
Personaltraining GmbH, 
Αυστρία: www.best.at 

 
ΙΤΥΕ "Διόφαντος", 
Ελλάδα: www.cti.gr 

 
MARQUE 21 SL, Ισπανία: 
www.marque.es 

 
Pontifical University of John 
Paul II, Πολωνία: 
www.upjp2.pl 

 
University of Limerick, 
Ιρλανδία: www.ul.ie 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Με βάση τη συγκριτική 

ανάλυση των αναγκών των 

χρηστών, η κοινοπραξία του 

έργου SONETOR θα παράγει 

εκπαιδευτικά περιεχόμενα και 

σενάρια και μια πλατφόρμα 

κοινωνικής δικτύωσης για την 

επαγγελματική κατάρτιση και 

την πρακτική καθοδήγηση. 

Πιο αναλυτικά, θα παραχθούν 

εκπαιδευτικά σενάρια 

ομότιμης μάθησης σε θέματα 

που σχετίζονται με την 

καθημερινή πρακτική των 

Διαπολιτισμικών 

Μεσολαβητών, όπως 

μεσολαβητές που εργάζονται 

στον τομέα της υγείας, της 

εκπαίδευσης, των δημοσίων 

υπηρεσιών, κλπ.  

Αυτά τα σενάρια θα 

αντανακλούν πραγματικές 

καταστάσεις της ζωής και θα 

δείχνουν τα καθημερινά 

προβλήματα και τις δυσκολίες 

των μεταναστών. 

Με βάση τις ψηφιακές 

εκπαιδευτικές μονάδες που 

παρέχονται μέσω της 

πλατφόρμας κατάρτισης του 

έργου SONETOR (βλ. 

παρακάτω), οι Διαπολιτισμικοί 

Μεσολαβητές μπορούν να 

αναπτύξουν τυπικές και μη 

τυπικές δεξιότητες και 

ικανότητες τις οποίες 

χρειάζονται για να ασκήσουν το 

έργο τους καθημερινά. Άλλοι 

παράγοντες που θα βοηθήσουν 

τους Διαπολιτισμικούς 

Μεσολαβητές είναι μια σειρά 

από συναντήσεις εργασίας που 

θα πραγματοποιηθούν στις χώρες 

των εταίρων, δηλαδή στην 

Αυστρία, την Ελλάδα, την 

Ιρλανδία, την Πολωνία και την 

Ισπανία. Οι Διαπολιτισμικοί 

Μεσολαβητές θα μάθουν 

περισσότερα σχετικά με τα 

αποτελέσματα του έργου και πώς 

να τα εφαρμόσουν μέσω των 

διαφόρων παρουσιάσεων και 

επιδείξεων της πλατφόρμας 

κατάρτισης. Η τελική συνάντηση 

εργασίας θα διοργανωθεί στην 

Ελλάδα για να προωθήσει τα 

αποτελέσματα του έργου και να 

προσφέρει πρόσβαση σε ένα 

ευρύτερο κοινό στα αποτελέσματα 

που θα είναι βιώσιμα και μετά τη 

διάρκεια ζωής του έργου.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eap.gr/
http://eeyem.eap.gr/
http://eeyem.eap.gr/
http://eeyem.eap.gr/
http://www.best.at/
http://www.cti.gr/
http://www.marque.es/
http://www.upjp2.pl/
http://www.ul.ie/


 

 

Η πλατφόρμα του έργου
Ξεκινάει το έργο “SONETOR—

Training for cultural mediators 

utilizing new Social Networking 

Software“ 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 

μας για να μάθετε 

περισσότερα: www.sonetor-

project.eu  
SONETOR — Ένα έργο για 

Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές 

έχει ξεκινήσει  

 
 
 
 

Εκδότης: 

BEST Institut für 

berufsbezogene Weiterbildung 

und Personaltraining GmbH, 

Αυστρία 

E-Mail: karin.kronika@best.at 

Ιστότοπος: www.best.at 

 

 

Τα κύρια αποτελέσματα του 

έργου, οι υπηρεσίες μάθησης 

για τους Διαπολιτισμικούς 

Μεσολαβητές θα αναπτυχθούν 

μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας 

κοινωνικής δικτύωσης. Η 

πολύγλωσση πλατφόρμα 

εκπαίδευσης θα ενσωματώσει 

τις υφιστάμενες εφαρμογές 

κοινωνικής δικτύωσης με 

καθορισμένες μεθοδολογίες και 

περιεχόμενο εκπαίδευσης 

ενηλίκων και υπηρεσίες που 

παράγονται για να βοηθήσουν 

τους Διαπολιτισμικούς 

Μεσολαβητές στην ανάπτυξη 

τυπικών και μη τυπικών 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

τη μεταφορά της γνώσης, του 

πολιτισμού, των βέλτιστων 

πρακτικών και εμπειριών σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό, 

θα προσφερθούν φόρουμ, 

blogs, chat και παρόμοια 

χαρακτηριστικά για την 

υποστήριξη της ανταλλαγής 

εργασιακής εμπειρίας και 

πραγματικών καταστάσεων της 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ζωής μεταξύ των κοινοτήτων των 

Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών του 

SONETOR, στο πλαίσιο των 

σεναρίων κατάρτισης. Για να γίνει 

πιο ελκυστικό για τις μελλοντικές 

κοινωνίες των Διαπολιτισμικών 

Μεσολαβητών, οι χρήστες θα είναι 

σε θέση να προσαρμόσουν τις 

πληροφορίες που εμφανίζονται 

στον προσωπικό τους χώρο στην 

κεντρική σελίδα της πλατφόρμας. 

Αυτό θα μπορούσε για παράδειγμα 

να είναι μια σύνδεση με μια 

αγαπημένη εφαρμογή (όπως η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης) ή 

δεδομένα από μια αγαπημένη 

εφαρμογή (π.χ. σελίδες Wiki). Έτσι, 

οι χρήστες θα είναι σε θέση να 

δημιουργήσουν τον προσωπικό 

τους χώρο ανάλογα με τις 

καθημερινές τους πρακτικές και 

ανάγκες για να βοηθήσουν 

καλύτερα τους πελάτες τους. Η 

πλατφόρμα του SONETOR ελπίζει 

να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των 

Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών και 

άλλων επαγγελματιών που επίσημα 

ή ανεπίσημα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αλληλεπιδρούν με τους 

μετανάστες. Θα έχει βασικό 

ρόλο στην οικοδόμηση των 

κοινοτήτων των 

ενδιαφερομένων μερών που 

επικεντρώνονται γύρω από 

συγκεκριμένα σενάρια. 

Διαβάστε εδώ μια λίστα 

ορισμένων υπηρεσιών που 

προσφέρονται από την 

πλατφόρμα SONETOR: 

 

• δημιουργία / αλλαγή / ένταξη 

σε ένα σενάριο κατάρτισης 

• προβολή περιεχομένων 

σεναρίων (π.χ. βίντεο, κείμενα, 

παρουσιάσεις κλπ) 

• ένταξη σε μια συζήτηση, 

ανάρτηση μηνυμάτων στο 

φόρουμ, ειδήσεων, 

ανακοινώσεων κ.α. 

• διατήρηση blog που 

σχετίζεται με τη Διαπολιτισμική 

Μεσολάβηση 

• δημιουργία μια κοινότητας 

χρηστών που ενδιαφέρονται 

για συγκεκριμένα θέματα 

http://www.sonetor-project.eu/
http://www.sonetor-project.eu/
mailto:karin.kronika@best.at
http://www.best.at/

