
 

 

 

INTERCULTURALITY  MOBILITY 
Ανάπτυξη και επικύρωση  των διαπολιτισμικών ικανοτήτων των επαγγελματιών 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)  για τη βελτίωση των προγραμμάτων 
Κινητικότητας  ΕΕΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
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Oι Διαπολιτισμικές Ικανότητες γίνονται όλο και πιο σημαντικές καθώς αυξάνεται η 

διαφορετικότητα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ευρωπαίοι πολίτες γίνονται πιο 

κινητικοί. 

Η Eurocircle  συντονίζει το έργο Διαπολιτισμική Κινητικότητα με διάρκεια δυο χρόνια 

(01/10/2016 - 30/09/2018), που φέρνει κοντά 5 ευρωπαίους εταίρους:  τους   CESAT και  ERIFO 

από την Ιταλία, την  MMC από την Κύπρο και τους RINOVA & EAL Academy από το Ηνωμένο 

Βασίλειο οι οποίοι εργάζονται με τη “Διαπολιτισμική Ικανότητα” και την αντιμετωπίζουν ως μια 

συνεχή διαδικασία αξιολόγησης και διεύρυνσης των γνώσεων και του σεβασμού μας προς τη 

διαφορετικότητα, καθώς επίσης και τη καλύτερη κατανόηση, βίωση και εξερεύνηση της δικής μας. 
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O Διαπολιτισμικός Eπαγγελματίας ΕΕΕ είναι ένα ρόλος εργασίας που δεν είναι καλά ανεπτυγμένος και για τον 
οποίο δεν έχει γίνει αρκετή έρευνα στις ευρωπαϊκές χώρες, όπως τονίζεται στον ΠΠ1–Βασική συγκριτική Έρευνα 
για την διαπολιτισμική κινητικότητα που έγινε στην κοινοπραξία στο πρώτο μέρος του έργου. Το επαγγελματικό 

προφίλ του Διαπολιτισμικού Επαγγελματία ΕΕΚ υπάρχει σε όλες τις χώρες των εταίρων, ακόμα και εάν σε 
μερικές χώρες χρησιμοποιούν άλλους τίτλους εργασίας για να αναγνωρίσουν το ρόλο αυτό. Ένας βασικός 
στόχος αυτής της Κοινοπραξίας Διαπολιτισμικής Κινητικότητας είναι να κατανοήσει σε βάθος του 
επαγγελματικού αυτού προφίλ, καθώς αναπτύσσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα  για τον  Διαπολιτισμικό 
Επαγγελματία ΕΕΚ. 

 
Το Πνευματικό Προϊόν 02” Πρόγραμμα  εκπαίδευσης διαπολιτισμικής ικανότητας  σε ενότητες για παροχεις ΕΕΚ 
και οργανισμούς ΕΕΚ” δημιουργείται για να διερευνήσει την  πτυχή της  επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και την διαπολιτισμική  κινητικότητα του Διαπολιτισμικού  Επαγγελματία ΕΕΚ στην 
διαπολιτισμικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Από τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας,  δημιουργήθηκε  ένα επαγγελματικό 
προφίλ του διαπολιτισμικού Επαγγελματία ΕΕΚ το οποίο περιγράφεται στο Πλαίσιο Πολιτισμικής Ικανότητας. Με 
βάση αυτό το έγγραφο, οι εταίροι αυτή την στιγμή αναπτύσουν τις 3 ενότητες που θα ενισχύσουν τους 
παρόχους ΕΕΚ από την άποψη της πολιτιστικής συνείδησης, της διαπολιτισμικής διαχείρισης έργων και της 
αναγνώρισης των διαπολιτισμικών ικανοτήτων. 

 
Τα τελευταία δύο πνευματικά αποτελέσματα - «03 Εργαλειοθήκη για διαφάνεια και αναγνώριση της μη τυπικής 
και άτυπης   μάθησης για τους παροχεις  ΕΕΚ » και το «04 Πρακτική  Εργαλειοθήκη για διαπολιτισμικές 
ικανότητες για παροχεις ΕΕΚ», θα επιτρέψουν στους εταίρους να προσφέρουν καλύτερη αναγνώριση και 
εκμετάλλευση του προφίλ του διαπολιτισμικού επαγγελματία  ΕΕΚ, γνωρίζοντας  τα  πολιτισμικά θέματα και τις 
δυναμικές, τις μη  τυπικές και άτυπες δεξιότητες που αναπτύσσονται και αποκτώνται σε μια  διαπολιτισμική 
εμπειρία. 
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Οι 3 ενότητες αυτή την στιγμή αναπτύσσονται από τους εκπαιδευτές του εταίρου  EAL Academy με 

την στήριξη όλης της κοινοπραξίας. Αυτές οι ενότητες είναι : 

1. Ανάπτυξη αποτελεσματικής διαπολιτισμικής γνώσης 

2. Ανάπτυξη και διαχείριση προγραμμάτων ΕΕΚ για διαπολιτισμική κινητικότητα 

3. Χρήση κατάλληλων στρατηγικών και εργαλείων για την αναγνώριση και την επικύρωση 

της μάθησης των εκπαιδευομένων μέσα από εμπειρίες από ΕΕΚ στην διαπολιτισμική 

κινητικότητα. 

Επόμενα βήματα : 

Θα γίνουν Πιλοτικές εκπαιδεύσεις στην Γαλλία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο για 

να δοκιμαστούν οι ενότητες (το περιεχόμενο και την επάρκεια των μαθησιακών αποτελεσμάτων) με 

παροχείς ΕΕΚ που είναι υπεύθυνοι ή πρόθυμοι να αναπτύξουν την διαπολιτισμική κινητικότητα στην 

δική τους επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι εταίροι μετά θα μπορούν να δώσουν 

εποικοδομητική ανατροφοδότηση στους εκπαιδευτές  της   EAL Academy, που θα προσαρμόσουν  

την τελική έκδοση της εκπαίδευσης για το διεθνές σεμινάριο που θα είναι  το τελικό μέρος του έργου 

τον Ιούνιο 2018 στην Κύπρο.  
 

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 

Τηλέφωνο: 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: s.tan@rinova.co.uk, m.devito@rinova.co.uk  

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

Συντονιστής Πληροφορίες επικοινωνίας με εταίρους 
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