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LEONARDO DA VINCI Πολυμερε ς Σχε διο  
Ανά πτυξη Κάινοτομι άς  

 
Φεβρουά ριος 2012 — Ιάνουά ριος 2014 

·Συγκριτική ανάλυση αναγκών των χρη-

στω ν 

·Ένά προσχε διο Επαγγελματικού προφίλ 

γιά τους Διάπολιτισμικου ς Μεσολάβητε ς 

·Ένά σετ εκπαιδευτικών περιεχομένων και 

σεναρίων βασιζόμενα στις αρχές της ο-

μότιμης μάθησης  γιά την ενι σχυση των 

ικάνοτη των των Διάπολιτισμικω ν Μεσολά-

βητω ν 

·Μιά διάδικτυάκη  πολυγλωσσική πλατφόρ-

μα κοινωνικής δικτύωσης   

·Μιά ποικιλι ά σεμιναρίων που στοχευ ουν 

στους ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ 

στις χω ρες των ετάι ρων, Αυστρι ά Ελλά δά, 

Ιρλάνδι ά Πολωνι ά κάι Ισπάνι ά 

Κύρια αποτελέσματα 

Το σχε διο άυτο  (άριθμο ς 518736-LLP-1-
2011-1-GR-LEONARDO-LMP χρημάτοδοτη -
θηκε με την υποστη ριξη της Ευρωπάι κη ς 
Επιτροπη ς.  Η πάρου σά δημοσι ευση δεσμευ -
ει μο νο τον συντά κτη της κάι η Επιτροπη  
δεν ευθυ νετάι γιά τυχο ν χρη ση των πληρο-
φοριω ν που περιε χοντάι σε άυτη ν .  

BEST Institut für berufsbezogene 

Weiterbildung und Personaltrai-

ning GmbH 

Αυστρι ά - www.best.at  

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογι-

στών & Εκδόσεων «Διόφαντος» 

Ελλά δά- www.cti.gr 

MARQUE 21 SL 

Ισπάνι ά - www.marque.es  

Pontifical University of John Paul II 

Πολωνι ά - www.upjp2.pl  

University of Limerick 

Ιρλάνδι ά - www.ul.ie  

Συντονιστής Εταίρος 

 
 

Κατάρτιση διαπολιτισμικών 
μεσολαβητών αξιοποιώντας 

το νέο λογισμικό Κοινωνικής 
Δικτύωσης 

http://www.eap.gr/
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Κάτά  τις τελευτάι ες δεκάετι ες, η εσωτερικη  κάι η 

εξωτερικη  μετάνά στευση ε χει άυξηθει  σημάντικά  

στην Ευρωπάι κη  Ένωση μετάτρε ποντάς τά Ευρωπά-

ι κά  ε θνη σε πολυπολιτισμικε ς κοινωνι ες. Έτσι, ε χει 

προκυ ψει η επιτάκτικη  άνά γκη πάροχη ς βοη θειάς 

στους ξε νους πολι τες προκει μενου νά γι νουν με ομά-

λο  τρο πο με λη των κοινωνιω ν που τους φιλοξενου ν. 

Τάυτο χρονά, οι χω ρες φιλοξενι άς πρε πει νά εκπάι-

δευτου ν στο νά μά θουν νά διάχειρι ζοντάι την ξενο-

φοβι ά κάι νά άνε χοντάι διάφορετικου ς πολιτισμου ς. 

Αυτου  του ει δους η βοη θειά κάι η κάθοδη γηση πάρε -

χετάι άπο  τους Διάπολιτισμικου ς Μεσολάβητε ς, ο 

ρο λος των οποι ων εκτιμά τάι ο λο κάι περισσο τερο 

άπο  τις ευρωπάι κε ς κοινωνι ες. Πάρά  το γεγονο ς ο τι 

ει νάι διάθε σιμά διά φορά μάθη μάτά επάγγελμάτικη ς 

εκπάι δευσης κάι κάτά ρτισης κάθω ς κάι εκπάιδευτι-

κά  προγρά μμάτά, δεν ε χει γι νει συστημάτικη  προ-

σπά θειά προκειμε νου νά σχεδιάστου ν βιω σιμες υπη-

ρεσι ες που νά άντάποκρι νοντάι στις πράγμάτικε ς 

άνά γκες των Διάπολιτισμικω ν Μεσολάβητω ν που 

προκυ πτουν στον εργάσιάκο  χω ρο. 

 

 

 

 

Το έργο SONETOR, «Κατάρτιση διαπολιτισμικών 

μεσολαβητών αξιοποιώντας ένα νέο λογισμικό 

Κοινωνικής Δικτύωσης», ει νάι ε νά πολυμερε ς ε ργο 

Διά Βι ου Μά θησης, εντάγμε νο στο προ γράμμά Leonar-

do da Vinci «Ανά πτυξη της Κάινοτομι άς» (2012). 

 

Αποτελέσματα  

Το ε ργο θά επάνεξετά σει τις επάγ-

γελμάτικε ς άνά γκες των Διάπολιτισμικω ν Μεσολάβη-

τω ν κάι θά άνάπτυ ξει ε νά προσχε διο επάγγελμάτικου  

προφι λ, άνάλυ οντάς τις γνω σεις, δεξιο τητες κάι ικάνο -

τητες που άπάιτου ντάι γιά την άνά ληψη άυτου  του 

ρο λου. Επιπρο σθετά θά εξετά σει  πω ς άυτε ς οι δεξιο -

τητες μπορου ν νά άποκτω ντάι με σω των επι σημων 

εκπάιδευτικω ν προγράμμά των κάι πως θά άνάγνωρι -

ζετάι η μά θηση που άποκτη θηκε με σά άπο  την εμπειρι -

ά κάι άπο  ά λλες ά τυπες μεθο δους. 

Το ε ργο θά άνάπτυ ξει μιά πλάτφο ρμά εκπάι δευσης 

στην οποι ά οι υφιστά μενες εφάρμογε ς κοινωνικη ς 

δικτυ ωσης,  οι συ γχρονες μεθοδολογι ες της εκπάι δευ-

σης ενηλι κων κάι το ειδικά  σχεδιάσμε νο περιεχο μενο 

κάι οι υπηρεσι ες θά ενσωμάτωθου ν γιά νά βοηθη σουν 

ο σους εργά ζοντάι στον τομε ά της Διάπολιτισμικη ς 

Μεσολά βησης νά προσδιορι σουν κάι νά διάτυπω σουν 

τις γνω σεις, τις δεξιο τητες κάι τις ικάνο τητες που 

χρειά ζοντάι γιά νά λειτουργη σουν με επάγγελμά-

τικο  τρο πο. Θά περιγρά ψει επι σης το πω ς άυτε ς 

μπορου ν νά άποκτηθου ν με σω της επι σημης κάι 

άνεπι σημης μά θησης.  

Μιά σειρά  σεμινάρι ων που θά διεξάχθου ν στις 

χω ρες των ετάι ρων στην Αυστρι ά, στην Ελλά δά, 

στην Ιρλάνδι ά, στην Πολωνι ά κάι στην Ισπάνι ά 

προ κειτάι νά υποστηρι ξουν τη διάδικάσι ά.  

Επιπλε ον, θά διάμορφωθει  μιά Ευρωπάι κη  κοινο -

τητά των Διάπολιτισμικω ν Μεσολάβητω ν, η οποι ά 

θά  εξάσφάλι σει τη βιωσιμο τητά των άποτελεσμά -

των του ε ργου. 

Αν σάς ενδιάφε ρει νά συμμετά σχετε στην πλάτ-

φο ρμά κοινωνικη ς δικτυ ωσης η  στά σενά ριά εκ-

πάι δευσης, επικοινωνη στε με τον συντονιστη  του 

ε ργου η  με τον ετάι ρο του ε ργου που βρι σκετάι 

πλησιε στερά σε εσά ς. Διάβά στε περισσο τερες 

λεπτομε ρειες στο πι σω με ρος άυτου  του φυλλάδι -

ου η  στην ιστοσελι δά του ε ργου. 

Το έργο 

www.sonetor-project.eu 


