
έργο SONETOR είναι κοντά 

στο τέλος του, τα τελευταία 

δύο χρόνια, οι εταίροι κατά-

φεραν να αναπτύξουν και να 

προωθήσουν υψηλής ποιότη-

τας παραδοτέα, τα οποία προ-

σφέρουν μια νέα οπτική στο 

έργο των Διαπολιτισμικών 

Μεσολαβητών καθώς και 

σημαντική προστιθέμενη αξία 

στις υπηρεσίες υποστήριξης 

που παρέχονται από στους 

μετανάστες. 

Από τον Ιούλιο του 2013, στο 

έργο SONETOR επετεύχθη  

σημαντική πρόοδος. Καθ’ όλη 

τη διάρκεια της περιόδου αυτής, 

το περιεχόμενο που αναρτάται 

στην πλατφόρμα και ο αριθμός 

των εγγεγραμμένων χρηστών 

αυξάνονται σταθερά. Οργανώ-

θηκαν εκδηλώσεις σε εθνικό 

επίπεδο σε όλες τις χώρες των 

εταίρων, με στόχο την κατάρτι-

ση επαγγελματιών του τομέα, 

σχετικά με τις βασικές δεξιότη-

τες και ικανότητες που απαιτού-

νται για να γίνει ένας Διαπο-

λιτισμικός Μεσολαβητής 

ενεργός και αποτελεσματικός. 

Επιπρόσθετα, εφαρμόστηκαν 

δράσεις διάδοσης και αξιοποί-

ησης που στόχευαν ταυτόχρο-

να σε εθνικό και διεθνές επί-

πεδο. Η πιο σημαντική δράση  

διάδοσης ήταν το συνέδριο 

του SONETOR, που πραγμα-

τοποιήθηκε στις 8-9 Ιανουα-

ρίου 2014 και το οποίο παρα-

κολούθησαν περισσότερα από 

250 άτομα. Παρόλο που το 

Το δίκτυο των Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών αναπτύσσεται σταθερά 

Αναβάθμιση της Πλατφόρμας και του Περιεχομένου 

Η πλατφόρμα του SONETOR 

αποδείχθηκε ένα επιτυχημένο 

εργαλείο για τους εμπλεκόμε-

νους Διαπολιτισμικούς Μεσο-

λαβητές. Η πλειοψηφία των 

εγγεγραμμένων αξιολόγησε την 

πλατφόρμα ως ένα αποδοτικό 

και αποτελεσματικό μέσο για 

επικοινωνία, ανταλλαγή και 

απόκτηση γνώσης. Οι Διαπολι-

τισμικοί Μεσολαβητές χρησι-

μοποιούν πολύ συχνά το forum 

και τα blog του SONETOR, τα 

οποία είναι οι πιο δημοφιλείς 

προσφερόμενες υπηρεσίες, για 

να συζητήσουν και να σχολιά-

σουν διάφορα θέματα. 

Επιπρόσθετα, οι Διαπολιτισμι-

κοί Μεσολαβητές χρησιμοποι-

ούν εκτενώς τις Ομάδες του 

SONETOR για να δημιουργή-

σουν εικονικές κοινότητες 

όπου χρήστες με τα ίδια ενδια-

φέροντα και απόψεις θα μπο-

ρούν να  έχουν το δικό τους 

χώρο στην πλατφόρμα του 

SONETOR. Οι εταίροι του 

έργου απολαμβάνουν της 

τεράστιας αποδοχής της πλατ-

φόρμας και ελπίζουν ότι πολ-

λοί περισσότεροι χρήστες θα 

ακολουθήσουν και θα εγγρα-

φούν σε αυτή. 

Αυτή τη στιγμή, ο αριθμός 

των εγγεγραμμένων χρηστών 

ξεπερνά τους 470 και αυξάνε-

ται σταθερά. Η πλειοψηφία, 

συγκεκριμένα πάνω από 330, 

είναι ενεργοί χρήστες που 

επισκέπτονται την πλατφόρμα 

συχνά. Στις αρχές Ιανουαρί-

ου, 2014 οι χρήστες είχαν 

δημιουργήσει περισσότερα 

από 535 blogs, 95 forums, 

113 σενάρια και είχαν ανεβά-

σει 54 άρθρα. Τέλος, θα πρέ-

πει να τονιστεί ότι η πλατφόρ-

μα θα είναι διαθέσιμη για 

όλους τους ενδιαφερόμενους 

φορείς ακόμα και μετά το 

τέλος του έργου, διασφαλίζο-

ντας τη συνεχή ανταλλαγή 

ιδεών και τεχνογνωσίας ανά-

μεσα στα μέλη της κοινότη-

τας.  

http://www.culturalmediators.eu   
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Τι θα βρείτε σε αυτό το ενημε-

ρωτικό δελτίο: 

 Νέα για την πλατφόρμα του 

SONETOR καθώς και στατι-

στικά χρηστών 

 Συναντήσεις Διαπολιτισμι-

κών Μεσολαβητών και το 

workshop στο Galway της 

Ιρλανδίας 

 Παραγωγή Video για το έργο 

SONETOR σε πολλές γλώσ-

σες 

 Το τελικό συνέδριο του 

SONETOR και τα επόμενα 

βήματα 

Τa blog είναι το πιο διαδεδομένο μέσο ανταλλα-

γής πληροφοριών και εμπειριών στην πλατφόρ-

μα του SONETOR.  

Φωτογραφία από το συνέδριο του 

SONETOR στην Πάτρα στις 8-9 

Ιανουαρίου 2014. Για περισσότερες 

πληροφορίες, διαβάστε παρακάτω. 

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-

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. 

καθώς και από εργαζόμενους 

στο χώρο οι οποίοι ασχολού-

νται με τις επαγγελματικές 

ανάγκες, τις απαιτήσεις και την 

πιστοποίηση των Διαπολιτισμι-

κών Μεσολαβητών, τη Διαπο-

λιτισμική Μεσολάβηση, την 

κοινωνική αλλαγή και τον κοι-

νωνικό αποκλεισμό, τις εθνικές 

εμπειρίες και τα διεθνή δίκτυα. 

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν 

επίσης τα αποτελέσματα του 

έργου SONETOR ενώ οι δυνη-

τικοί ενδιαφερόμενοι εξοικειώ-

θηκαν με την πλατφόρμα ομό-

τιμης μάθησης των Διαπολιτι-

σμικών Μεσολαβητών. Το έργο 

SONETOR χρηματοδοτήθηκε 

από το Πρόγραμμα Leonardo 

da Vinci/Lifelong Learning 

Programme (http://

www.sonetor-project.eu/) και 

Το Διεθνές συνέδριο «Enhancing 

the Skills and Identity of Cultural 

Mediators in a multicultural Eu-

rope» (ESΙ-CM 2014) οργανώθηκε 

από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπι-

στήμιο και διεξήχθη στις 8-9 Ιανου-

αρίου 2014 στην Πάτρα στο πλαίσι-

ο του έργου SONETOR. Περισσό-

τεροι από 250 Διαπολιτισμικοί 

Μεσολαβητές, Κοινωνικοί Λει-

τουργοί, ερευνητές που αλληλεπι-

δρούν με μετανάστες, άτομα από 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς, Κέ-

ντρα Κατάρτισης (φοιτητές), ΜΚΟ 

και εθελοντικές οργανώσεις, εκπρό-

σωποι της Δημόσιας Διοίκησης και 

των τοπικών Αρχών παρακολούθη-

σαν το Συνέδριο. Στο συνέδριο 

παρουσιάστηκαν σχεδόν 30 εισηγή-

σεις από ειδικούς από τον ακαδη-

μαϊκό και τον επιχειρηματικό κλά-

δο, από την Δημόσια Διοίκηση, 

θα συνεχίσει τις εκπαιδευτι-

κές του δραστηριότητες με 

την υποστήριξη του ΕΕΥΕΜ 

του ΕΑΠ (υπό την αιγίδα του 

Διευθυντή του Αναπλ. Καθη-

γητή Αχιλλέα Καμέα) σε 

συνεργασία με άλλους φορείς, 

οργανώσεις και δίκτυα 

(ενδεικτικά αναφέρουμε το 

Πανεπιστήμιο Πατρών και το 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Δια-

πολιτισμικών Πόλεων). 

 

Περισσότερες πληροφορίες και την 

ζωντανή αναμετάδοση του Συνεδρίου 

μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση 

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

Το συνέδριο του SONETOR  
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Δράσεις στην Ιρλανδία 

κής Διαρθρωτικής Μοντελο-

ποίησης. Εξαιτίας των απαι-

τήσεων αυτής της νέας τεχνι-

κής, η συμμετοχή περιοριζό-

ταν μόνο στους 9 συμμετέχο-

ντες. Οι συμμετέχοντες ήταν 

Διαπολιτισμικοί Μεσολαβη-

τές που εργάζονταν εθελοντι-

κά στην περιοχή του Galway 

και εκπροσωπούσαν 6 εθνικό-

τητες: της Ιρλανδίας, της 

Γκάνα, της Βραζιλίας, της 

Νιγηρίας, της Χιλής και της 

Ρωσίας. Οι πληροφορίες για 

το workshop και τα αποτελέ-

σματά του παρουσιάστηκαν 

στο Διεθνές συνέδριο που 

Στις 3 Ιανουαρίου διεξήχθη 

workshop για το SONETOR στο 

Galway από το Συμβούλιο της 

Κομητείας του Galway. Ήταν η 

δεύτερη εκδήλωση και πραγμα-

τοποιήθηκε με διττό στόχο. Ο 

πρώτος ήταν να συνεχιστεί η 

κατάρτιση και η διάδοση της 

δουλειάς του SONETOR και ο 

δεύτερος ήταν να γίνει κριτική 

ανάλυση στο προσχέδιο επαγ-

γελματικού περιγράμματος που 

αναπτύχθηκε από το SONETOR 

χρησιμοποιώντας μια καινοτομι-

κή τεχνική, αυτή της Ερμηνευτι-

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 

 

έγινε πρόσφατα στην Πάτρα, 

και είναι διαθέσιμο στο site 

του SONETOR.  

 

Το εισαγωγικό βίντεο του 

έργου SONETOR διατίθεται 

τώρα με υπότιτλους σε 9 

γλώσσες. Η πρώτη έκδοση 

του video είχε υπότιτλους στα 

Αγγλικά. Τώρα πλέον διατίθε-

νται σε 9 επιπλέον εκδόσεις: 

Ελληνικά, Γερμανικά, Πολω-

νικά, Ισπανικά, Τούρκικα, 

Ουκρανικά, Ρουμανικά, Γαλ-

λικά και Ιταλικά. Όλες οι 

εκδόσεις θα είναι διαθέσιμες 

από την ιστοσελίδα του 

έργου: www.sonetor-

project.com και στην πλατ-

φόρμα: 

www.culturalmediators.eu 

Μάθετε περισσότερα για το έργο και παρα-
μείνετε ενημερωμένοι για τις εκδηλώσεις με 

την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο του 

SONETOR στην ιστοσελίδα: 

www.sonetor-project.eu  

ή επισκεφθείτε την πλατφόρμα: 

www.culturalmediators.eu 

Το video του SONETOR 
σε 10 γλώσσες  

http://www.sonetor-project.eu

