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Φυλλάδιο προϊόντων 

Εταί ροί του έ ργου 

Το έργο αυτό (αριθμός έργου 518736-LLP-1-2011-1-

GR-LEONARDO-LMP) χρηματοδοτείται με την υπο-

στήριξη Της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσί-

ευση αντιπροσωπεύει τις απόψεις του συγγραφέα 

μόνο και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύ-

θυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτή. 

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und 

Personaltraining GmbH 

Αυστρία - www.best.at  

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων  

"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,  

Iρλανδία - www.ul.ie  

Συντονιστής του έργου 
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Προσχέδιο Επαγγελματικού Προφίλ 
Όντας ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα του 
έργου, το προφίλ περιγράφει τις γνώσεις, τις δεξιότητες 
και τις ικανότητες που χρειάζεται ένας ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙ-
ΚΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ώστε να είναι σε θέση να καθοδηγή-
σει τους μετανάστες πελάτες του στα διαφορετικά και 
κάποιες φορές δύσκολα στάδια που θα συναντήσουν κατά 
τη διάρκεια της ένταξής τους στη χώρα υποδοχής. Αυτό 
γίνεται είτε με την διοργάνωση δραστηριοτήτων  των Δια-
πολιτισμικών Μεσολαβητών στον ελεύθερο χρόνο τους 
είτε με την ανταπόκριση τους σε ερωτήματα μεταναστών 
για την λειτουργία κυβερνητικών φορέων και υπηρεσιών ή 
για πολιτιστικές διαφορές μεταξύ της χώρας προέλευσης 
και της χώρας υποδοχής. Το προφίλ απευθύνεται τόσο σε 
όσους ήδη διαθέτουν εκπαίδευση ή προϋπηρεσία ως Δια-
πολιτισμικοί Μεσολαβητές αλλά και σε όσους απλά ζη-
τούν την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους σε συγκεκριμέ-
να θέματα που σχετίζονται με την Διαπολιτισμική Μεσο-
λάβηση. 

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και ομότιμη 
Μάθηση  
Το έργο έχει αναπτύξει εκπαιδευτικό περιεχόμενο πολυμέ-
σων κατάλληλο τόσο για αυτούς που εργάζονται ως Διαπο-
λιτισμικοί Μεσολαβητές όσο και για αυτούς που επιθυ-
μούν να εργαστούν στον τομέα αυτό. Το υλικό παρέχει 
ομότιμη μάθηση βασισμένη σε καταστάσεις που οι Διαπο-
λιτισμικοί Μεσολαβητές συναντούν στην καθημερινή τους 

επαγγελματική πρακτική σχετικά με την υγειονομική 
περίθαλψη, ή τη διαμονή και διαβίωση, τις εκπαιδευ-
τικές ρυθμίσεις ή τις δημόσιες υπηρεσίες. 

Τα εκπαιδευτικά σενάρια αντικατοπτρίζουν πραγμα-
τικές καταστάσεις στις οποίες οι εκπαιδευόμε-

νοι καλούνται να βοηθήσουν τους μετανά-
στες να αντιμετωπίσουν προκλήσεις προ-
σαρμογής στη χώρα υποδοχής. Επιπλέον η 

πλατφόρμα προσφέρει ψηφιακό εκπαιδευτι-
κό περιεχόμενο το οποίο οι εκπαιδευόμενοι μπο-
ρούν να παρακολουθήσουν και να λάβουν πιστο-
ποιητικό ολοκλήρωσης από το έργο. Η Πλατφόρ-

μα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι ο ιδανικός εικονικός χώ-
ρος όπου συνδυάζονται η ατομική και η κοινωνική μά-
θηση.  

 

Πλατφόρμα Κοινωνικής Δικτύωσης 
Αυτή η διαδικτυακή, πολυγλωσσική πλατφόρμα κοινωνι-
κής δικτύωσης για την Ευρωπαϊκή κοινότητα των Διαπολι-
τισμικών Μεσολαβητών είναι μία δωρεάν πηγή μάθησης 
όπου με την εγγραφή, ο χρήστης θα χρησιμοποιεί εργαλεί-
α που του παρέχουν δυνατότητα για: 

⃝ συνεργατικό καθορισμό θεμάτων την χρήση με wikis.  

⃝ ανταλλαγή επαγγελματικών εμπειριών και απόψεων 
σε  διάφορα blog.  

⃝ βελτίωση των ικανοτήτων του μέσω ενοτήτων 
e-learning ειδικά σχεδιασμένων για Διαπολιτισμικούς 
Μεσολαβητές.  

⃝ συμμετοχή σε συζητήσεις για σχετικά θέματα στα δια-
δικτυακά φόρουμ της κοινότητας.  

⃝ επικοινωνία με συναδέλφους του απευθείας μέσω 
chat ή με την αποστολή άμεσων προσωπικών μηνυμά-
των μέσω της πλατφόρμας. 

⃝ πρόσβαση σε παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών 
στον τομέα της Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης. 

Workshop για Διαπολιτισμικούς Μεσολαβη-
τές 

Δωρεάν ημερήσια workshop θα φιλοξενηθούν από τους 
εταίρους με σκοπό την παροχή πληροφοριών για τη Δια-
πολιτισμική Μεσολάβηση γενικά και την εξατομικευμένη 
κατάρτιση σχετικά με τα Εκπαιδευτικά Σενάρια και τα Ερ-
γαλεία Κοινωνικού Λογισμικού που παρέχονται από την 
Πλατφόρμα Κοινωνικής Δικτύωσης.  

 
Για να μάθετε περισσότερα για το έργο, παρακαλούμε 
μεταβείτε στην ιστοσελίδα του έργου, www.sonetor-
project.eu  ή επικοινωνήστε με τον εταίρο του έργου που 
βρίσκεται κοντά σας. 

Τα κύρια αποτελέσματα 

Βασισμένη σε συστηματική ανάλυση των αναγκών των χρηστών, η κοινοπραξία 

του έργου έχει αναπτύξει τα παρακάτω εργαλεία και προϊόντα :  

Στιγμιότυπο ενός από τα 
multimedia videos για δια-
πολιτισμικούς μεσολαβη-
τές 

Οι χρήστες που εγγράφο-
νται στην Πλατφόρμα Κοι-
νωνικής Δικτύωσης έχουν 
πρόσβαση σε υλικό τέτοιου 
είδους το οποίο τους βοη-
θά να αναπτύξουν τα ε-
παγγελματικά τους προσό-
ντα στο πεδίο της διαπολι-
τισμικής μεσολάβησης.  

Οι εταίροι του SONETOR 
προέρχονται από διάφορες 
Ευρωπαϊκές χώρες  (Αυστρία, 
Ελλάδα, Ιρλανδία Πολωνία 
και Ισπανία). Έχουν ως στόχο 
να βοηθήσουν τους Διαπολι-
τισμικούς Μεσολαβητές  
μέσω της δημιουργίας  χρη-
στικών εργαλείων και ενισχύ-
οντας την ανταλλαγή. 

Η Πλατφόρμα Κοινωνικής 
Δικτύωσης του SONETOR 
παρέχει πληροφορίες, εκπαι-
δευτικές ευκαιρίες και χώρο 
για αλληλεπίδραση μεταξύ 
των διαπολιτισμικών μεσολα-
βητών της Ευρώπης. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες 
συνδεθείτε στο:  

www.culturalmediators.eu  

Το φόρουμ είναι ένας από 
τους χώρους μέσα στην πλατ-
φόρμα όπου οι χρήστες συζη-
τούν διάφορα θέματα, αφή-
νουν σχόλια ή έρχονται σε 
επαφή μεταξύ τους.  
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