
Διαβάστε για τις δραστηριότητες 

αυτές, ιδίως σχετικά με τις συνα-

ντήσεις που πραγματοποιήθηκαν 

στην Πολωνία και την Ισπανία, 

στο σχετικό άρθρο στην επόμενη 

σελίδα. 

Οι εταίροι του έργου, επίσης, 

εργάζονται σκληρά για την περαι-

τέρω ανάπτυξη σεναρίων για τους 

χρήστες της πλατφόρμας 

SONETOR. Αυτή η διαδικασία 

και τα παρόντα αποτελέσματα 

περιγράφονται συνοπτικά στην 

επόμενη σελίδα αυτού του ενημε-

ρωτικού δελτίου. 

Πολλά έχουν συμβεί τις τελευταί-

ες εβδομάδες και μήνες, στο 

πλαίσιο του έργου SONETOR. Σε 

αυτό το τεύχος θα βρείτε μια 

ενημερωμένη έκδοση σχετικά με 

τις δραστηριότητες  κοινωνικής 

δικτύωσης και την πλατφόρμα 

εκπαίδευσης.  

Χάρη στη συμβολή  των βασικών 

χρηστών προστέθηκε μεγάλος 

όγκος περιεχομένου στην πλατ-

φόρμα του SONETOR. Για παρά-

δειγμα, οι καταχωρήσεις που 

κοινοποιήθηκαν στο blog από 

τους εγγεγραμμένους χρήστες 

περιέχουν πολλές πληροφορίες 

σχετικά με εκδηλώσεις ή συνδέ-

σμους με ενδιαφέροντα άρθρα για 

τους επαγγελματίες στον τομέα 

της Διαπολιτισμικής Μεσολάβη-

σης. Ρίξτε μια πιο προσεκτική 

ματιά στις δραστηριότητες και 

επωφεληθείτε από την πλατφόρ-

μα με την ανάγνωση των παρακά-

τω άρθρων. 

Επιπλέον, οι εταίροι από όλες τις 

χώρες - μέλη έχουν έρθει σε 

επαφή με Διαπολιτισμικούς Με-

σολαβητές που μπορεί να ενδια-

φέρονται να συνεισφέρουν και 

μάθουν μέσω της ανταλλαγής 

πληροφοριών και εμπειριών. 

Ένα αυξανόμενο δίκτυο και εμπλουτισμένο περιεχόμενο  

Πληροφορίες και αλληλεπίδραση στην πλατφόρμα 

Ο αριθμός των χρηστών της 

πλατφόρμας SONETOR είναι 

πολύ κοντά στο να ξεπεράσει 

τους 100 εγγεγραμμένους χρή-

στες! 

Οι χρήστες δεν είναι μόνο 

«επισκέπτες» της πλατφόρμας 

αλλά και ενεργοί συμμετέχοντες 

που λαμβάνουν πολύτιμες πληρο-

φορίες πάνω στην  καθημερινή 

τους εργασία ως σύμβουλοι, 

δάσκαλοι, κοινωνικοί λειτουργοί 

κ.τ.λ. Επιπλέον, μοιράζονται  την 

επαγγελματική τους εμπειρία, 

διαβάζουν και προσθέτουν κατα-

χωρήσεις στο blog ή συμβάλλουν 

στις συζητήσεις στο φόρουμ. 

Υπάρχει αλληλεπίδραση ακόμη 

και εκτός συνόρων. 

Ένα από τα άρθρα που δημοσιεύ-

τηκε πρόσφατα από έναν Διαπο-

λιτισμικό Μεσολαβητή πραγμα-

τεύεται το ευαίσθητο ζήτημα του 

πώς οι μετανάστες αισθάνονται 

για την "ένταξή" τους και τί τους 

βοήθησε και τι όχι σε αυτό. Το 

άρθρο αναφέρει τον Martin 

Schwenk, ο οποίος είναι συγγρα-

φέας και εμπειρογνώμονας στον 

τομέα αυτό. Το απόσπασμα λέει: 

«Στην κοινωνία μας, μια κοινωνι-

κή σύγκρουση αμέσως ερμηνεύε-

ται ως μια πολιτιστική σύγκρου-

ση. Αυτή η στάση δεν θα μας 

βοηθήσει να προχωρήσου-

με» (πηγή: περιοδικό " Profil ", 

03/12). Δηλώσεις σαν αυτές και 

άρθρα που εξετάζουν αυτό το 

θέμα αποτελούν ανοιχτή πρό-

σκληση για να αρχίσουμε να 

συζητάμε αυτά τα λεπτά αλλά 

σημαντικά ζητήματα. 

Το επιθυμητό και προβλεπόμενο 

κέρδος από την ανταλλαγή σχολί-

ων και την προσθήκη καταχωρή-

σεων όπως αυτή μέσω της πλατ-

φόρμας του SONETOR είναι η 

υποστήριξη των χρηστών στην 

αύξηση της ποιότητας των υπηρε-

σιών τους, η επίτευξη περισσότε-

ρων γνώσεων σχετικά με την 
κατάσταση ή η αύξηση της κατα-

νόησης και της συμπάθειας για 

όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Οι 

εταίροι του έργου είναι στην 

ευχάριστη θέση να βιώνουν τη 

μεγάλη αποδοχή της πλατφόρμας 

και ελπίζουν ότι πολλοί περισσό-

τεροι χρήστες θα την 

«ακολουθήσουν» και θα εγγρα-

φούν σε αυτήν. 

Ένα αυξανόμενο δίκτυο και εμπλουτισμένο περιεχόμενο για τους Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές της Ευρώπης 
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Τι μπορείτε να βρείτε σε αυτό το 

ενημερωτικό τεύχος: 

 Μία πλούσια πλατφόρμα που 

προσφέρει καταχωρήσεις σε 

blogs, συζητήσεις σε forum και 

εκπαιδευτικά σενάρια 

 Συναντήσεις Διαπολιτισμικών 

Μεσολαβητών και workshops 

στην Πολωνία και την Ισπανία  

 Καθοδηγούμενα εκπαιδευτικά 

σενάρια 

 Διασύνδεση του SONETOR με 

άλλα κοινωνικά δίκτυα 

 

Η σελίδα των Forum της πλατφόρμας του 
SONETOR παρέχει τη δυνατότητα στους χρή-

στες να συζητήσουν. Αυτή τη στιγμή πολλοί 

χρήστες την χρησιμοποιούν. 

“Sorted out” (μεταφρασμένο από τη γερμανι-

κή λέξη “Aussortiert”) είναι ο τίτλος του 

άρθρου στο περιοδικό Profil”  το οποίο 

αναφέρεται παραπάνω. 

ΝΕΟ! 

SONETOR - βρείτε τις ομάδες των Δια-
πολιτισμικών Μεσολαβητών μας στο 

Facebook και στο LinkedIn: 

www.facebook.com/

groups/107789704868/ 

www.linkedin.com/groups/

Cultural-Mediation-2156075/ 

https://www.facebook.com/groups/107789704868/
https://www.facebook.com/groups/107789704868/
http://www.linkedin.com/groups/Cultural-Mediation-2156075/about
http://www.linkedin.com/groups/Cultural-Mediation-2156075/about
https://www.facebook.com/groups/107789704868/
http://www.linkedin.com/groups/Cultural-Mediation-2156075/about


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 Επιτρο-

πή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφο-

ριών που περιέχονται σε αυτήν. 

και τις ικανότητες. Λέξεις-

κλειδιά, περαιτέρω ανάγνωση και 

συνδέσεις περιλαμβάνονται με 

σκοπό να βοηθήσουν τους ανα-

γνώστες να το κατανοήσουν 

καλύτερα. Στο τέλος της φάσης 

εκμάθησης, ο χρήστης θα κληθεί 

να συμπληρώσει ένα κουίζ και να 

περάσει ένα τεστ ή να επιστρέψει 

στα προηγούμενα, να συνεχίσει, 

να συζητήσει on-line ή off-line με 

τους άλλους χρήστες. 

Κάθε βήμα απεικονίζεται με μια 

εικόνα και μια ταινία μικρού 

μήκους που παρουσιάζουν την 

πλοκή της ιστορίας. 

Το ένατο βήμα είναι αφιερωμένο 

σε πιθανές λύσεις των καταστά-

σεων που περιγράφονται στην 

ιστορία, όπως φαίνεται από τις 

ακόλουθες τρεις ταινίες μικρού 

μήκους: 

Λύση 1: «Η Δήμητρα και οι μα-

θητές συναντιούνται με τους 

Το κατευθυνόμενο εκπαιδευτικό 

σενάριο "Πολιτισμική Διαμεσο-

λάβηση στον τομέα της εκπαίδευ-

σης" είναι τώρα στην φάση ανά-

πτυξής του. Ο σκελετός του σενα-

ρίου έχει μεταφορτωθεί στην 

πλατφόρμα εκπαίδευσης του 

SONETOR. Ο αναγνώστης θα 

βρει εννέα βήματα στο σενάριο 

για να ακολουθήσει την πλοκή 

της ιστορίας της Δήμητρας. 

Η Δήμητρα είναι μία δασκάλα 

Ελληνικής λογοτεχνίας σε ένα 

Ελληνικό Σχολείο Μέσης Εκπαί-

δευσης, η οποία έχει να αντιμετω-

πίσει διάφορες καταστάσεις στις 

οποίες θα βρεθούν οι μετανάστες 

κατά την διάρκεια όλη της πλο-

κής. 

Τα πρώτα οκτώ βήματα αφορούν 

ένα σύνολο πληροφοριών που 

σχετίζονται με τα αναμενόμενα 

μαθησιακά αποτελέσματα, το 

υπόβαθρο, τον τομέα της γνώσης 

γονείς" 

Λύση 2: " Η Δήμητρα και οι 

μαθητές συναντιούνται με την 

τοπική κοινότητα" 

Λύση 3: " Η Δήμητρα και οι 

μαθητές συναντιούνται με το 

διευθυντή του σχολείου" 

 

Μη διστάσετε να υποβάλετε 

σχετικό περιεχόμενο, ενδιαφέρου-

σες περιπτώσεις κλπ. και να τις 

συζητήσετε μαζί μας στην πλατ-

φόρμα! 

“Δήμητρα” - καθοδηγούμενο εκπαιδευτικό σενάριο βασισμένο σε αληθινή ιστορία 

Εκδότης: 

BEST Institut für 

berufsbezogene Weiterbildung 

und Personaltraining GmbH, 

Αυστρία 

E-Mail: karin.kronika@best.at 

Ιστότοπος: www.best.at 

Ένα αυξανόμενο δίκτυο και 

εμπλουτισμένο περιεχόμενο για τους 

Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές της 

Ευρώπης 

Δράσεις στην Ισπανία και την Πολωνία 
θα μοιραστεί τις συνεισφορές με 

άλλους ενδιαφερόμενους χρήστες. 

Η πρώτη συνάντηση εργασίας 

του SONETOR στην Ισπανία 

Στις 30 Απριλίου 2013, ο εταίρος 

της Ισπανίας διοργάνωσε συνά-

ντηση με  12 επαγγελματίες Με-

σολαβητές στην πόλη Navarre. Οι 

θετικές παράμετροι καθώς και οι 

ανησυχίες σχετικά με το δίκτυο 

αλληλεπίδρασης συζητήθηκαν 

έντονα. Εκτίμησαν το ελκυστικό 

μέσο για ανταλλαγή απόψεων και 

εμπειριών σχετικά με την ένταξη 

και τα συναφή θέματα μεταξύ 

των χωρών. Οι δυνητικοί χρήστες 

Οι εταίροι του έργου συναντήθη-

καν και προσκάλεσαν επαγγελμα-

τίες του τομέα να συμμετάσχουν 

συνεργατικά στην διαμόρφωση 

του περιεχομένου. 

Συνάντηση με Διαπολιτισμικούς 

Μεσολαβητές στην Κρακοβία, 

Πολωνία 

Στις 27 Μαρτίου 2013 ο εταίρος 

από την Πολωνία, με επικεφαλής 

τον συντονιστή εθνικών έργων κ. 

Krzysztof Gurba, προσκάλεσε 

τους ενδιαφερόμενους φορείς με 

σκοπό να μοιραστεί τα αποτελέ-

σματα του έργου μαζί τους. Οι 

συμμετέχοντες της εκδήλωσης 

ενημερώθηκαν για όλες τις λει-

τουργίες της πλατφόρμας. Στην 

συνέχεια την αξιολόγησαν και 

πρότειναν καινούργια χαρακτηρι-

στικά και μοιράστηκαν περιεχό-

μενο που θα μπορούσε να συμπε-

ριληφθεί σε αυτήν. Τέλος, ορί-

στηκε μία ομάδα-πυρήνας χρη-

στών στην Πολωνία. Ένας εκπρό-

σωπος θα συλλέξει πληροφορίες 

και προβληματισμούς, θα διατη-

ρήσει την κοινότητα ζωντανή και 

Συντονιστής του έργου: 

Ελληνικό Ανοικτό Πανε-

πιστήμιο, Ελλάδα 

www.eap.gr 

 

Εταίροι του έργου: 

BEST Institut für berufs- 

bezogene Weiterbildung 

und Personaltraining 

GmbH, Αυστρία: 

www.best.at 

 

ΙΤΥΕ "Διόφαντος", Ελ-

λάδα: www.cti.gr 

 

MARQUE 21 SL, Ισπα-

νία: 

www.marque.es 

 

Pontifical University of 

John Paul II, Πολωνία: 

www.upjp2.pl 

 

University of Limerick, 

Ιρλανδία:  

www.ul.ie 

Ενδιαφέρουσες συζητήσεις έλαβαν χώρα στο 

πρώτο workshop του SONETOR στην Ισπανία. 

δεσμεύθηκαν επίσης για αυστηρό 

έλεγχο και προσεκτική τροποποί-

ηση από τους διαχειριστές. Ανη-

συχούν για την ξενοφοβία και τις 

ρατσιστικές παρεμβάσεις που 

είναι ένας φλέγον ζήτημα σε 

αυτόν τον τομέα. 

Οι Ισπανοί συμμετέχοντες στο 

workshop απόλαυσαν τις συζητή-

σεις εκείνης την συνάντησης και 

συμφώνησαν να συμβάλουν στην 

πλατφόρμα με περιεχόμενο και 

παρατηρήσεις. 

Το έργο και η πλατφόρμα του SONETOR 

καλωσόρισε τους Πολωνούς Διαπολιτισμικούς 

Μεσολαβητές  

Σκηνή από το εκπαιδευτικό βίντεο του 

SONETOR : Οι Terik και Σταύρος, δυο 

μετανάστες, φτάνουν με πλοίο στην καινούργια 

χώρα τους και έπειτα χωρίζουν οι δρόμοι τους. 

Μάθετε περισσότερα για το έργο και 

παραμείνετε ενημερωμένοι για τις εκδη-

λώσεις με την εγγραφή σας στο ενημε-

ρωτικό δελτίο του SONETOR στην 

ιστοσελίδα: 

www.sonetor-project.eu  

ή επισκεφθείτε την πλατφόρμα: 

www.culturalmediators.eu 

http://www.sonetor-project.eu

