
 

 

 

INTERCULTURALITY  MOBILITY 
Ανάπτυξη και επικύρωση  των διαπολιτισμικών ικανοτήτων μεταξύ των επαγγελματιών της Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για να βελτιώσουν την  παράδοση προγραμμάτων ΕΕΚ Κινητικότητας  στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση  
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Oι Διαπολιτισμικές Ικανότητες γίνονται πιο σημαντικές, καθώς τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

γίνονται  όλο και ποιο διαφορετικά(diverse) και οι ευρωπαίοι πολίτες κινούνται  περισσότερο. 

Η Eurocircle  συντονίζει αυτό το έργο που έχει διάρκεια δυο χρόνια ( από τις 01/10/2016 μέχρι τις  

30/09/2018),που φέρνει κοντά 5 ευρωπαίους εταίρους  τις   CESAT και  ERIFO από την Ιταλία, την  

MMC από την Κύπρο και  τις  RINOVA & EAL Academy από το Ηνωμένο Βασίλειο που εργάζονται 

στην “Διαπολιτισμική Ικανότητα” εως μια συνεχή διαδικασία αξιολόγησης και διεύρυνσης των 

γνώσεων μας και του σεβασμό μας  για τις διαφορές, καθώς και καλύτερη κατανόηση, βίωση   και 

εξερεύνηση των δικών μας. 
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Το έργο The Intercultural Mobility πλησιάζει την ολοκλήρωση του. Οι εταίροι από 4 χώρες, την Γαλλία, την 
Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξη όλων των προϊόντων όπως 
προγραμματίστηκε. 
 
Συγκεκριμένα, όλοι οι εταίροι έκαναν μια συγκριτική έρευνα (Προιον  1) στην χώρα τους για να ερευνήσουν 
κατά πόσο υπάρχει ο παροχέας ΕΕΚ Διαπολιτισμικής Κινητικότητας, έχει αναπτυχθεί και κατά πόσο  υπάρχουν  

εκπαιδευτικά προγράμματα για να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες. 
 
Οι εταίροι έχουν επίσης αναπτύξει ένα λεπτομερές πρόγραμμα κατάρτισης  (Προϊόν 2) το οποίο αποσκοπεί στην 
παροχή στους επαγγελματίες ΕΕΚ των απαραίτητων δεξιοτήτων (διαπολιτισμικές δεξιότητες, ανάπτυξη και 
διαχείριση διαπολιτισμικών προγραμμάτων κινητικότητας, αξιοποίηση κατάλληλων στρατηγικών και εργαλείων 
για την αναγνώριση και επικύρωση της μάθησης των συμμετεχόντων μέσω διαπολιτισμικών εμπειριών 
κινητικότητας ΕΕΚ). 

 

Το τρίτο προϊόν του έργου  είναι μια εργαλειοθήκη για τη διαφάνεια και την αναγνώριση της ανεπίσημης και 
άτυπης μάθησης για παρόχους  ΕΕΚ, που μεταξύ άλλων συζητά την δυνατότητα μεταφοράς και διαφάνειας του 
διαπολιτισμικού προγράμματος  ΕΕΚ που είναι σε ενότητες , καθώς και στρατηγικές και εργαλεία για την 
αναγνώριση της διαπολιτισμικής εμπειρίας από τους εργοδότες. 
 

Το τελευταίο προϊόν  (Προϊόν  4) είναι ένα πρακτικό εργαλείο για τις διαπολιτισμικές ικανότητες των παρόχων 
ΕΕΚ και εισάγει τη μέθοδο των πιο σημαντικών αλλαγών (Most Significant Changes) που χρησιμοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του έργου για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος στους 
συμμετέχοντες και παρέχει προτάσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης του για την παρακολούθηση της ανάπτυξης 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευομένων. 
Όλα τα πνευματικά προϊόντα είναι διαθέσιμα στις γλώσσες των εταίρων και το προϊόν 2 έχει 
μεταφραστεί και στα γερμανικά.  
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http://www.jamonet.eu/Nouveausite/
http://confartigianato.pt.it/
http://www.erifo.it/
http://www.mmmclearningsolutions.com/
http://rinova.co.uk/
http://www.theealacademy.co.uk/
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Ένα συνέδριο οργανώθηκε στην Κύπρο στις 28 Ιουνίου 2018. Η ονομασία του συνεδρίου ήταν “Νέες 

μαθησιακές ευκαιρίες για παρόχους ΕΕΚ και επαγγελματίες που ασχολούνται με κινητικότητες ”. Το 

συνέδριο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία με συμμετέχοντες από την Κύπρο καθώς και από άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. 

 

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου, η κα Μαρία Κναή από την εταιρεία MMC (Κύπρος) παρουσίασε το 

έργο , τους σκοπούς  και τους στόχους του καθώς και τα Πνευματικά Προϊόντα που αναπτύχθηκαν. 

Το συνέδριο ήταν διαδραστικό και δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να βιώσουν μερικές 

δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν για την εκπαίδευση των ατόμων που ασχολούνται με τις 

κινητικότητες. 

 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication 

[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 

responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number 

2016-1-FR01-KA202-024226. 

EUROCIRCLE 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: 
contact@eurocircle.info 

Ιστοσελίδα: www.eurocircle.info 

Τηλ: 0033 (0)4 91 42 94 75 

 

CESAT soc coop, Ιταλία: marchesi.s@confart.com 

ERIFO, Ιταλία: erifo@erifo.it 

MMC Management Center, Κύπρος: eu@mmclearningsolutions.com 

RINOVA, Ηνωμένο Βασίλειο: m.devito@rinova.co.uk   

The EAL Academy, Ηνωμένο Βασίλειο: contact@theealacademy.co.uk 

Συντονιστής Πληροφορίες επικοινωνίας με εταίρους 
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