
ο που έλαβε χώρα στο 

Limerick  της Ιρλανδίας 

 την κυκλοφορία της 

πρότυπης πλατφόρ-

μας 

 τις δραστηριότητες 

διάχυσης του έργου 

από τους συνεργα-

ζόμενους εταίρους. 

Το έργο SONETOR ακολουθεί 

επιτυχώς την πορεία του. Η 

διαδικασία εντοπισμού των 

βασικών ικανοτήτων των Διαπο-

λιτισμικών Μεσολαβητών έχει 

ολοκληρωθεί  και η κοινοπραξία 

έχει προχωρήσει στη δημιουρ-

γία περιεχομένου και έχει ήδη 

ξεκινήσει διάφορες δραστηριό-

τητες διάχυσης για την προώ-

θηση του έργου. Η τελευταία  

διακρατική συνάντηση 

έλαβε χώρα στη Βιέννη, 

στις 10 - 11 Ιανουαρίου 

2013 για να συζητηθούν οι 

εξελίξεις του έργου. Σε 

αυτό το ενημερωτικό τεύ-

χος θα ενημερωθείτε σύ-

ντομα για:    

 την τρίτη συνάντηση του 
έργου και για το συμπόσι-

Ενημέρωση για την πρόοδο του έργου  

Συμπόσιο και συνάντηση των εταίρων στην Ιρλανδία  

 Ο εταίρος του έργου από την Ιρ-

λανδία - το Πανεπιστήμιο του Limer-

ick - προσκάλεσε όλα τα μέλη του 

έργου SONETOR να συναντηθούν 

στην πόλη του τον Οκτώβριο του 

2012 με σκοπό να συζητήσουν για 

την πορεία και την πρόοδο του 

έργου. Οι εταίροι συζήτησαν την 

επεξεργασία των διαδικτυακών 

εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών 

εργαλείων για τους Διαπολιτισμι-

κούς Μεσολαβητές. Αμέσως μετά 

τη συνάντηση των εταίρων, έλαβε 

χώρα ένα συμπόσιο στο ίδιο μέ-

ρος. Ο λόγος του συμποσίου ήταν 

διττός: Πρώτον, οι Ιρλανδοί εταίροι 

από το Πανεπιστήμιο του Limerick 

ήθελαν να διερευνήσουν — μέσα 

σε ένα Ιρλανδικό πλαίσιο —τη 

σχέση των πολιτισμικών προσεγγί-

σεων και ανταποκρίσεων των 

κρατών σχετικά με την ένταξη των 

μεταναστών. Η προσοχή του κοι-

νού θα έπρεπε να εστιαστεί στην 

σημαντικότητα των πολιτισμικών 

διαφορών σχετικά με τη διαδι-

κασία ένταξης των μετανα-

στών. Δεύτερον, το συμπόσιο 

δημιουργήθηκε για να επεξη-

γήσει το έργο SONETOR σε νέες 

κοινότητες και σε εδραιωμέ-

νους και μη εδραιωμένους 

φορείς που έχουν σκοπό να 

συμμετάσχουν στο έργο κα-

θώς αυτό θα εξελίσσεται. Η 

μεγάλη συμμετοχή νέων κοινο-

τήτων καθώς και οι παρουσιά-

σεις των προσκεκλημένων 

ομιλητών οδήγησαν σε ένα 

εποικοδομητικό διάλογο. Ανα-

μένεται ότι αυτή η ανταλλαγή 

ιδεών θα εμπλουτίσει το έργο 

και τα αποτελέσματά του. 

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες 

υπήρχαν αρκετοί διακεκριμένοι 

καθηγητές πανεπιστημίων και 

ειδικοί στον τομέα της κοινωνι-

κής δικαιοσύνης, της πολιτιστι-

κής πολυμορφίας, της εκπαί-

δευσης, του νόμου, της ηγεσί-

ας και της αειφόρου ανάπτυξης 

από την Ιρλανδία και από τις 

υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες 

των εταίρων. 

Το συμπόσιο έκλεισε με την 

επίδειξη μιας σειράς από πρω-

τοβουλίες και έργα σχετικά με 

το SONETOR. 

Κυκλοφορία της πρότυπης πλατφόρμας, συμπόσιο και δραστηριότητες εταίρων   
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 Τι μπορείτε να βρείτε 

σε αυτό το τεύχος:  

 Διεθνής συνάντηση εταί-

ρων και συμπόσιο στο 

Limerick της Ιρλανδίας 

 Κυκλοφόρησε η πρότυ-

πη πλατφόρμα  

 

 Δραστηριότητες διάχυσης 

στις χώρες των εταίρων 

 
 

Η κοινοπραξία τουSONETOR συζητάει 

και παίρνει αποφάσεις για το υλικό 
και το περιεχόμενο στην συνάντησή 

τους στο Limerick της Ιρλανδίας 

Μάθετε περισσότερα για το έργο και 

παραμείνετε ενημερωμένοι για τις 

εκδηλώσεις με την εγγραφή σας στο 

ενημερωτικό δελτίο του SONETOR 

στην ιστοσελίδα: 

www.sonetor-project.eu  

ή επισκεφθείτε την πρότυπη πλατφόρ-
μα: 

www.culturalmediators.eu 

Στην παραπάνω φωτογραφία 

βλέπετε ένα πολυπληθές συμπό-

σιο στο Limerick της Ιρλανδίας 

στις 3 Οκτωβρίου 2012 

http://www.sonetor-project.eu


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. 

Επιχειρηματική Συνάντηση των 

Καινοτόμων Επιχειρηματιών από 

την Ευρώπη, Ελλάδα. Ο Καθηγη-

τής Ιωάννης Γαροφαλάκης 

προέβη σε λεπτομερή παρου-

σίαση του έργου SONETOR στην 

εκδήλωση αυτή απευθυνόμε-

νος σε πάνω από 30 νέους 

επαγγελματίες από την Ισπανί-

α, την Πορτογαλία, την Γαλλία 

και την Ιταλία. 

9η Συνάντηση του Συμβουλίου 

Ένταξης των Μεταναστών, Ελ-

λάδα 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπι-

στήμιο (ΕΑΠ) — ο Συντονιστής 

του έργου —προσκλήθηκε να 

συμμετάσχει στη συνάντηση 

αυτή που έλαβε χώρα τον 

Δεκέμβριο του 2012. Στη συνά-

ντηση αυτή συμμετείχαν επίσης 

ανώτερα στελέχη και εκπρόσω-

ποι ΜΚΟ από την Ελλάδα. Οι 

συμμετέχοντες μοιράστηκαν 

τις ιδέες τους στο πώς να βελ-

«Πράξτε καλά και μιλήστε για 

αυτό» φαίνεται να είναι το ρητό 

των εταίρων του έργου SONETOR. 

Κατά τους προηγούμενους μή-

νες έγιναν αρκετές δραστηριότη-

τες διάχυσης με σκοπό να αυξηθεί 

το ενδιαφέρον των ενδιαφερόμε-

νων φορέων και να βρεθούν 

υποστηρικτές καθώς και άτομα 

που θα λειτουργήσουν ως πολ-

λαπλασιαστές για το έργο. Πα-

ρακάτω παρατίθενται κάποιες 

δραστηριότητες: 

Διαπεριφερειακή Επιχειρημα-

τική Συνάντηση στην Πάτρα, 

Ελλάδα Το ΙΤΥΕ “Διόφαντος” 

παρουσίασε το έργο SONETOR 

(μαζί με άλλα έργα που έχει 

αναλάβει) στο ενημερωτικό περί-

πτερο του στο workshop 

“Καινοτομία και Επιχειρηματικό-

τητα: μια δυναμική απάντηση 

στην κρίση”. Η εκδήλωση αυτή 

φιλοξενήθηκε από την Ελληνική 

Οικονομική Εφημερίδα EXPRES. 

Το ΙΤΥΕ μοίρασε πάνω από 100 

φυλλάδια και ενημέρωσε το κοινό 

για το έργο SONETOR. Οι επισκέ-

πτες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέ-

ρον για την πλατφόρμα κοινωνι-

κής δικτύωσης του έργου. 

τιστοποιήσουν την ένταξη των 

μεταναστών σε τοπικό επίπε-

δο. Το ΕΑΠ εξήγησε πως το 

έργο SONETOR θα συνεισφέρει 

στον τομέα αυτό και έβαλε ως 

στόχο τη συμμετοχή περισσό-

τερων χρηστών. 

Συνάντηση εργασίας “Η 

συνεισφορά των Διαπολιτι-

σμικών Μεσολαβητών και η 

κοινωνική ένταξη των μετα-

ναστών”, Ελλάδα. Το Εργα-

στήριο Εκπαιδευτικού Υλικού 

και Εκπαιδευτικής Μεθοδολο-

γίας του ΕΑΠ διοργάνωσε 

αυτή τη συνάντηση εργασίας 

στο πλαίσιο του έργου 

SONETOR. Στόχος της εκδήλω-

σης αυτής ήταν η παρουσίαση 

των δράσεων και των βέλτι-

στων πρακτικών στον τομέα 

της Διαμεσολάβησης καθώς 

και η λειτουργία της πλατφόρ-

μας κοινωνικής δικτύωσης. 

Οι εταίροι ενημερώνουν το κοινό για το έργο SONETOR  

 

 

Εκδότης:BEST Institut für 
berufsbezogene 

Weiterbildung und 
Personaltraining GmbH, 

Αυστρία  

E-Mail: karin.kronika@best.at 

Ιστότοπος: www.best.at 

Κυκλοφορία της πρότυπης 

πλατφόρμας, διοργάνωση 

συμποσίου και δραστηριότητες 

εταίρων 

Κυκλοφόρησε επιτυχώς η πρότυπη πλατφόρμα 

αποστολή αιτημάτων φίλιας και 

την ανταλλαγή μηνυμάτων.  

Οι Διαπολιτισμικοί Μεσολαβη-

τές θα είναι σε θέση να δημι-

ουργήσουν δικό τους υλικό, 

άρθρα και να το μοιραστούν με 

τους υπόλοιπους εξουσιοδοτη-

μένους χρήστες. Μπορείτε να 

αποκτήσετε πρόσβαση στην 

πλατφόρμα μέσω του συνδέ-

σμου: 

www.culturalmediators.eu  

Η πρότυπη πλατφόρμα του 

έργου SONETOR κυκλοφόρησε. Σε 

αυτή την πρώτη έκδοση της 

πλατφόρμας, οι διαπολιτισμικοί 

μεσολαβητές έχουν πλέον πρό-

σβαση στο εκπαιδευτικό υλικό 

και στα σενάρια (μέσω της καρ-

τέλας «Unguided σενάρια» και 

«eLearning σενάρια».  Την ίδια 

στιγμή, οι διαπολιτισμικοί μεσο-

λαβητές μπορούν να χρησιμο-

ποιούν τις εφαρμογές κοινωνι-

κής δικτύωσης που θα τους 

επιτρέψει να ενισχύσουν τα μα-

θησιακά αποτελέσματα της εκ-

παίδευσης τους μέσω της ανά-

πτυξης των σχέσεων, με την 

Συντονιστής του 

έργου: 

Ελληνικό Ανοικτό Πα-
νεπιστήμιο, Ελλάδα 
www.eap.gr 

 

Εταίροι του έργου : 
 

BEST Institut für berufs-

bezogene 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.edu.pl 

 

University of Limerick, 

Ιρλανδία : www.ul.ie 

Η Επίσημη εκπρόσωπος του Γραφεί-

ου  Αλλοδαπών της Πολωνίας, Ewa 

Piechota δήλωσε το ενδιαφέρον της 

για το έργο SONETOR. Η συμμετοχή 

της στην συνάντηση των εταίρων του 

έργου στην Πολωνία τράβηξε την 

προσοχή της εθνικής τηλεόρασης της 

Πολωνίας, η οποία αναμετάδωσε μια 

σύντομη περιγραφή για το έργο 

SONETOR. 

Στο παραπάνω στιγμιότυπο εμφανίζεται η 

πρότυπη πλατφόρμα του έργου  SONETOR. 

Μέσα από την αρχική σελίδα δίνεται η δυνατό-

τητα για εγγραφή στην πλατφόρμα. Μόλις οι 

χρήστες εγγραφούν  μπορούν να έχουν 

πρόσβαση στις βασικές περιοχές: στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) και στο 

κοινωνικό δίκτυο. 

Μάθετε περισσότερα για το έργο 

και παραμείνετε ενημερωμένοι για 

τις εκδηλώσεις με την εγγραφή σας 

στο ενημερωτικό δελτίο του 

SONETOR στην ιστοσελίδα: 

www.sonetor-project.eu  
ή επισκεφθείτε την πρότυπη πλατφόρμα 

www.culturalmediators.eu 

http://www.culturalmediators.eu/
http://www.best.at/
http://www.cti.gr/
http://www.marque.es/
http://www.upjp2.pl/
http://www.ul.ie/
http://www.sonetor-project.eu

