
Τα τελευταία χρόνια τα επίπεδα της μετανάστευσης έχουν αυξηθεί σημαντικά, τόσο 

μεταξύ των πολιτών της ΕΕ που διακινούνται εντός της κοινότητας, όσο και ανάμεσα 

στους μετανάστες από άλλες χώρες, οι οποίοι κινούνται προς την ΕΕ, ως οικονομικοί 

μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.  

Σε αρκετούς τομείς όπως υγεία, παιδεία, κοινωνική πρόνοια και δικαιοσύνη, 

προέκυψαν δυσκολίες καθώς εκείνοι που εργάζονται σε αυτούς τους τομείς 

προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές που προκύπτουν από την εισροή αυτών 

των νέων αφίξεων στις κοινωνίες μας. Δυσκολίες επίσης ανακύπτουν και για τους 

ίδιους τους μετανάστες στις καθημερινές τους συναλλαγές σε άγνωστο περιβάλλον.  

Αυτό αποτέλεσε κίνητρο για το έργο SONETOR το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης του υπο-προγράμματος LEONARDO DA 

VINCI Πολυμερή Προγράμματα Ανάπτυξης της Καινοτομίας. Το έργο στοχεύει στο να 

βοηθήσει τους Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές, δημιουργώντας χρήσιμα προϊόντα 

για τους ενδιαφερόμενους φορείς. 

Το έργο SONETOR παρέχει εκπαιδευτικό υλικό, μια σειρά σεναρίων και μια 

πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για την κατάρτιση και ανάπτυξη των 

Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών και τη δημιουργία μιας εικονικής κοινότητας όσων 

εργάζονται στον τομέα της διαπολιτισμικής μεσολάβησης. 

Συντονιστής έργου 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο/Πάτρα/Ελλάδα - www.eap.gr 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας - 

eeyem.eap.gr  

Εταίροι έργου 

 BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining 

GmbH, Αυστρία - www.best.at 

 Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος», 

Ελλάδα - www.cti.gr 

 MARQUE 21 SL, Ισπανία - www.marque.es 

 Pontifical University of John Paul II, Πολωνία - www.upjp2.pl 

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ 

ΤΟΥ SONETOR  

www.sonetor-project.eu 

Κατάρτιση Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών αξιοποιώντας λογισμικό 

Κοινωνικής Δικτύωσης 

Αυτοί είναι οι εταίροι του έργου SONETOR που στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές 

να διευκολύνουν την ομαλή ένταξη των μεταναστών μέσω της αποδοχής και της αναγνώρισης της διαφορετι-

κότητας τους. 

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ του έργου 

SONETOR: 

 

 Συγκριτική ανάλυση αναγκών των χρηστών 

 Ένα προσχέδιο επαγγελματικού προφίλ για 

τους Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές 

 Ένα σύνολο εκπαιδευτικών σεναρίων 

βασισμένα στις αρχές της ομότιμης μάθησης 

για την ενίσχυση των ικανοτήτων των 

Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών 

 Μια διαδικτυακή πολυγλωσσική πλατφόρμα 

κοινωνικής δικτύωσης 

 Μια ποικιλία εκπαιδευτικών δράσεων που 

απευθύνονται στους Διαπολιτισμικούς 

Μεσολαβητές στις χώρες των εταίρων 

Όλοι οι επαγγελματίες και φοιτητές οι οποίοι είτε επί-

σημα είτε ανεπίσημα έρχονται σε επαφή με μετανά-

στες μπορούν να επωφεληθούν από τα αποτελέσματα 

του έργου SONETOR: 

Απευθυνόμαστε ειδικά στις ακόλουθες ομάδες– στόχους:  

Φοιτητές στους τομείς των κοινωνικών επιστημών, ε-

πιστημών υγείας κλπ.  

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  

Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) 

Εθελοντικές Οργανώσεις 

Τοπικές αρχές και Δημόσια Διοίκηση 

Οργανισμοί Πιστοποίησης Προσόντων 

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

LEONARDO-LMP) χρηματοδοτήθηκε με την 

υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 

παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη 

της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση 

των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  


