
Το SONETOR είναι ένα έργο Ευρωπαϊκής συνεργασίας  που στοχεύει να εκπαιδεύσει, να υποστηρίξει και να συνδέσει τους Διαπολιτισμικούς Μεσολαβη-

τές όλης της Ευρώπης, να διευκολύνει τη βελτίωση της διαπολιτισμικότητας και να ενισχύσει την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών. 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΦΙΛ                                      
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 
Οι εταίροι του έργου Ευρωπαϊκής συνεργασίας SONETOR ανέπτυξαν ελκυστι-
κά προϊόντα για τους Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές της Ευρώπης. Το έργο 
και τα αποτελέσματά του απευθύνονται ειδικά σε συμβούλους, καθηγητές, 
εκπαιδευτές, φοιτητές, δημόσιους λειτουργούς και σε άλλους επαγγελματίες 
στους τομείς της εκπαίδευσης, των κοινωνικών θεμάτων και της υγείας που 
έρχονται αντιμέτωποι με ζητήματα διαπολιτισμικότητας. 

Τα προϊόντα αυτά αποσκοπούν στο να αυξήσουν τη γνώση, τις δεξιότητες και 
τις ικανότητες των ενδιαφερόμενων μερών και ατόμων, των οργανισμών και 
των εταίρων του SONETOR. Η κοινοπραξία του έργου στοχεύει στην ενίσχυση 
των δραστηριοτήτων δικτύωσης και επιθυμεί να προωθήσει τη διακρατική 
ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας στον τομέα της Διαπολιτισμικής Μεσολάβη-
σης. 

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι 

⃝ Προσχέδιο Επαγγελματικού Προφίλ  

⃝ Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Ομότιμη Μάθηση 

⃝ Πλατφόρμα Κοινωνικής Δικτύωσης 

⃝ Workshop για Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές 

 

Μάθετε περισσότερα στο: www.sonetor-project.eu 

SONET    R 

http://www.sonetor-project.eu


Στοιχεία επικοινωνίας: 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευ-

τικής Μεθοδολογίας  

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Πατρών Κλάους 278 Πάτρα, Ελλάδα   

Τηλ. Επικ. 2610 367 739,  

E-Mail: info@ecomet.eap.gr  

Website: www.eap.gr, eeyem.eap.gr  

Το έργο αυτό (αριθμός έργου 518736-LLP-1-2011-1-GR-LEONARDO-LMP) χρηματοδοτείται με την υποστήριξη Της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντιπροσωπεύει τις απόψεις του συγγραφέα μόνο και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

Τι ακριβώς είναι οι «Διαπολιτισμικοί Μεσολαβη-
τές»? 

Οι εταίροι του έργου το καθορίζουν ακολούθως: «Οι Διαπολι-
τισμικοί μεσολαβητές είναι επαγγελματίες που έχουν εκπαι-
δευτεί να διευκολύνουν τις σχέσεις των μεταναστών με τους 
πολίτες της χώρας υποδοχής τους στοχεύοντας στην από 
κοινού ανταλλαγή γνώσεων και στην εγκαθίδρυση θετικών 
σχέσεων ανάμεσα σε άτομα διαφορετικού υπόβαθρου και 
εθνικότητας. Τα πρωταρχικά χαρακτηριστικά ή δεξιότητες 
ενός Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή περιλαμβάνουν την καλή 
γνώση της νομοθεσίας, της γλώσσας, των κοινωνικών δομών 
όπως η υγεία και η εκπαίδευση, καθώς και του πολιτισμού και 
των παραδόσεων τόσο της χώρας υποδοχής όσο και της 
χώρας καταγωγής των μεταναστών. Επίσης, κατέχουν καλές 
επικοινωνιακές δεξιότητες, δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης 
και εμπειρία στην διαπραγμάτευση και στην επίλυση προβλη-
μάτων.» 

Προσχέδιο επαγγελματικό προφίλ του Διαπολιτισμικού 
Μεσολαβητή 

Όντας ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα του έργου, το προφίλ 
περιγράφει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζεται 
ένας ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ώστε να είναι σε θέση να καθοδη-
γήσει 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 Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών στον ελεύθερο χρόνο τους είτε με την 
ανταπόκριση τους σε ερωτήματα μεταναστών για την λειτουργία κυβερνη-
τικών 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 Διαπολιτισμικοί 
Μεσολαβητές αλλά και σε όσους απλά ζητούν την αναβάθμιση των δεξιοτή-
των τους σε συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με την Διαπολιτισμική 
Μεσολάβηση. 

Οι εταίροι του έργου SONETOR: 


