
 

 

 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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 και 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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Βασικοί στόχοι του έργου: 

 να προωθήσει την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των νέων ενηλίκων, εθνικών 
κοινοτήτων, μεταναστών και περιθωριοποιημένων ομάδων μέσω των προγραμμάτων 

κινιτικότητας. 
 να αναβαθμίσει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων διαπολιτισμικής ικανότητας μεταξύ 

των επαγγελματιών ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) που είναι 
υπεύθυνοι για την  οργάνωση προγραμμάτων ΕΕΚ κινητικότητας σε ολόκληρη την 
ΕΕ. 

 να αναπτύξει και να υλοποιήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα διαπολιτισμικής ικανότητας, 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ECVET) ώστε να πιστοποιηθούν 

Διαπολιτισμικοί παροχείς ΕΕΚ.. 
 να διερευνήσει την ανάπτυξη ενός πλαισίου διαπολιτισμικής ικανότητας  με 

συνδέσεις με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων(NQF) και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Προσόντων(EQF).  
 να αυξήσει την ποιότητα και να βελτιώσει την εμπειρία της κινητικότητας σε 

ολόκληρη την ΕΕ ενσωματώνοντας τη διαπολιτισμική ικανότητα σε  προγράμματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προς όφελος των 
εκπαιδευόμενων/εργαζομένων και της ευρύτερης οικονομίας.  

INTERCULTURALITY  
MOBILITY  
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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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Οι εταίροι αυτή την στιγμή εργάζονται στην Βασική Συγκριτική Έρευνα, το πρώτο προϊόν 
του έργου που θα παραδωθεί την Άνοιξη.  

Η έρευνα είναι το πρώτο προπαρασκευαστικό βήμα στη διαδικασία της ανάπτυξης της 
Διαπολιτισμικής Κινητικότητας ώστε να αναπτυχθεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα για τις 

διαπολιτισμικές ικανότητες για τους πάροχους  ΕΕΚ, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 
αντίκτυπος μιας διαπολιτισμικής κινητικότητας στη διαδικασία της κοινωνικής ένταξης των 
εκπαιδευομένων. 

Ο σκοπός της έρευνας είναι να μας δώσει μια λεπτομερή και συγκριτική επισκόπηση της 
διαπολιτισμικής ικανότητας των επαγγελματιών/ παρόχων ΕΕΚ σε σχέση με τις 

δραστηριότητες τους και το  προφίλ τους έτσι ώστε οι παροχείς ΕΕΚ να μπορούν να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες των μαθητών, εκπαιδευόμενων και εργαζομένων. Η πραγματική 
προστιθέμενη αξία ενός έμπειρου παροχέα  ΕΕΚ στο πλαίσιο διαπολιτισμικών 

ικανοτήτων,  είναι η ικανότητά του/της να διαχειριστεί στρατηγικά το δικό 
του/της  διαπολιτισμικό δίκτυο, διευρύνoντας το συνεχώς και εμπλουτίζοντας το  έτσι ώστε 

να προσφέρει την καλύτερη απάντηση στις ανάγκες των ανθρώπων, έτσι ώστε να 
τους  βοηθήσει  να συμμετέχουν σε μια  εμπειρία κινητικότητας στο εξωτερικό.  
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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@mmclearniingsolutions.com 

RINOVA,Ηνωμένο Βασίλειο: s.tan@rinova.co.uk, s.garey@rinova.co.uk  

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

Συντονιστής Πληροφορίες επικοινωνίας με εταίρους 
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