
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. 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 
Οι εταίροι του έργου Ευρωπαϊκής συνεργασίας SONETOR ανέπτυξαν ελκυστικά 
προϊόντα για τους Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές της Ευρώπης. Το έργο και τα 
αποτελέσματά του απευθύνονται ειδικά σε συμβούλους, καθηγητές, εκπαιδευ-
τές, φοιτητές, δημόσιους λειτουργούς και σε άλλους επαγγελματίες στους τομείς 
της εκπαίδευσης, των κοινωνικών υποθέσεων 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 ανταλ-
λαγή γνώσης και εμπειρίας στον τομέα της Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης. 

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι: 

⃝ Πλατφόρμα Κοινωνικής Δικτύωσης 

⃝ Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Ομότιμη Μάθηση 

⃝ Προσχέδιο Επαγγελματικού προφίλ   

⃝ Workshop για Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές 

 

Μάθετε περισσότερα στο www.sonetor-project.eu 

SONET    R 

http://www.sonetor-project.eu


Στοιχεία επικοινωνίας: 
Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και 

Εκπαιδευτικής 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. 

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ SONETOR 

Αυτή η διαδικτυακή, πολυγλωσσική πλατφόρμα κοινωνικής 
δικτύωσης για την Ευρωπαϊκή κοινότητα των 
Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών είναι μία δωρεάν πηγή 
μάθησης όπου με την εγγραφή, ο χρήστης χρησιμοποιεί 
εργαλεία  που του παρέχουν δυνατότητα για: 

⃝ συνεργατικό καθορισμό θεμάτων με την χρήση 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 πάνω σε σχετικά θέματα στα 
διαδικτυακά φόρουμ της κοινότητας.  

⃝ επικοινωνία με συναδέλφους του απευθείας μέσω chat ή με 
την αποστολή άμεσων προσωπικών μηνυμάτων μέσω της 
πλατφόρμας. 

⃝ πρόσβαση σε παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών στον τομέα 
της Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης. 

Επισκεφθείτε την πλατφόρμα! Εγγραφείτε και 

συνδεθείτε δωρεάν: www.culturalmediators.eu 

http://www.culturalmediators.eu

