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Οι εκπαιδευτές και οι πάροχοι της 

ΕΕΚ πρέπει να αποκτήσουν νέες δε-

ξιότητες για την υλοποίηση επιτυχη-

μένων κινητικοτήτων. 

Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν  
 Ανάπτυξη ενίσχυση των διαπολι-

τισμικών ικανοτήτων των επαγ-

γελματιών ΕΕΚ , 

 Γνώση των διαφορών διαπολιτι-

σμικών προγραμμάτων που υ-

πάρχουν, δεξιότητες διαχείρισης 

έργων, και  

 Γνώση και χρήση των μεθοδολο-

γιών και εργαλείων για την ανα-

γνώριση, αξιολόγηση και επικύ-

ρωση των εμπειριών. 
 

Το IM αναφέρεται σε αυτές τις ανά-

γκες μέσα από ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα μάθησης για παροχείς 

ΕΕΚ και επαγγελματίες ΕΕΚ.  

 

 

 

Επιτυχημένες Κινητικότητες 

igma3 works for you ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΕΕΚ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΕΚ  

Το «Πνευματικό Προϊόν 2— Ευέλικτο Πρόγραμμα Κατάρτισης διαπολιτι-

σμικής ικανότητας για παρόχους ΕΕΚ και οργανισμούς» έχει αναπτυχθεί 

για να διερευνήσει  τη διάσταση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα-

τάρτισης (ΕΕΚ) και της διαπολιτισμικής κινητικότητας στο επαγγελματικό 

προφίλ του διαπολιτισμικού επαγγελματία της ΕΕΚ στην Ευρώπη. 

Το πρόγραμμα Ιntercultural Mobility(IM) αποτελείται από 3 ενότητες που 

προσφέρουν γνώση μέσα από ένα σύνολο δραστηριοτήτων  που προετοι-

μάζουν καλύτερα τους παρόχους ΕΕΚ για να προγραμματίζουν και να 

εφαρμόζουν  επιτυχημένες κινητικότητες και να αξιολογούν τα αποτελέ-

σματα και την επίδραση της κινητικότητας στην επαγγελματική, ακαδη-

μαϊκή και προσωπική ζωή του εκπαιδευόμενου. 

Το πρόγραμμα IM  είναι μια λύση μεικτής μάθησης με συναντήσεις πρό-

σωπο με πρόσωπο καθώς και διαδικτυακές δραστηριότητες μέσα από την 

εκπαιδευτική πλατφόρμα IM. 

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από 3 ενότητες 

Ε1. Ανάπτυξη διαπολιτισμικής ικανότητας μέσα από την πολιτισμι-

κή γνώση και την αποτελεσματική διαπολιτισμική επικοινωνία 

Αυτή η πρώτη ενότητα  έχει σκοπό την ανάπτυξη και ενίσχυση των δια-

πολιτισμικών ικανοτήτων των επαγγελματιών  ΕΕΚ που συμμετέχουν σε 

προγράμματα και εμπειρίες διαπολιτισμικής κινητικότητας. Μέσα από ανά-

πτυξη των δικών τους διαπολιτισμικών ικανοτήτων, οι οργανισμοί  και οι 

επαγγελματίες θα είναι σε θέση να εργαστούν πιο αποτελεσματικά με 

τους εκπαιδευόμενους και τους συμμετέχοντες σε ένα διαπολιτισμικό πε-

ριβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Ε2. Ανάπτυξη και διαχείριση των διαπολιτισμικών προγραμμάτων 

κινητικότητας ΕΕΚ 

Η ενότητα αυτή στοχεύει να υποστηρίξει τους διαπολιτισμικούς επαγγελ-

ματίες  ΕΕΚ και τους οργανισμούς ώστε να κατανοήσουν τα διάφορα είδη 

προγραμμάτων και εμπειριών διαπολιτισμικής ΕΕΚ, πώς να τα αναπτύ-

ξουν αποτελεσματικά, να ανταποκριθούν στις ποικίλες ανάγκες των συμ-

μετεχόντων και να δημιουργήσουν και να υποστηρίξουν αποτελεσματικές 

διεθνείς συμπράξεις ΕΕΚ. 

Ε3. Χρήση κατάλληλων στρατηγικών και εργαλείων για αναγνώρι-

ση και επικύρωση της μάθησης των συμμετεχόντων μέσα από την 

εμπειρία της διαπολιτισμικής κινητικότητας 

Η ενότητα αυτή στοχεύει να υποστηρίξει τους παρόχους και τους επαγ-

γελματίες  ΕΕΚ να προσδώσουν αξία στην εμπειρία της διαπολιτισμικής 

ΕΕΚ μέσω της εξοικείωσης και της χρήσης μιας σειράς κατάλληλων εργα-

λείων και μεθοδολογιών που θα τους επιτρέπουν να αναγνωρίσουν, να 

αξιολογήσουν και να επικυρώσουν τις εμπειρίες, τη μάθηση και τα επι-

τεύγματα των νέων που συμμετέχουν σε διαπολιτισμικές κινητικότητες 

ΕΕΚ. 

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από: 

 Εννέα παρουσιάσεις PowerPoint σε τρεις 3 ενότητες και 3 υποενότη-
τες 

 Επιπρόσθετο υλικό για διάβασμα και αρχεία 

 Φυλλάδια για τις Δραστηριότητες 

 Διαδικτυακές δραστηριότητες προσβάσιμες μέσα από την πλατφόρμα.  



ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ INTERCULTURAL MOBILITY  

Η MMC Management Center LTD  σας προσκαλεί στο ΤΕΛΙ-

ΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ INTERCULTURAL MOBILITY που θα διεξαχθεί 

στις 28 Ιουνίου 2018 στην Ένωση Συντακτών  μεταξύ 08.30-13.00. 

  

 

Ημερήσια Διάταξη 

8.30– 8:45 Εγγραφές 

Κοινή συνάντηση 

8:45—8.50  Χαιρετισμός  

 Κυρια Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου , Επιθεωρήτρια του  Οργανι-

σμου Τυποποιήσης Κύπρου 

8.50—9.00  Χαιρετισμός 

 Κυρία Αντρούλλα Παπαναστασίου,  Head of the Foundation for 

the Management of European Lifelong Learning Programmes  

9.00—9.10  Χαιρετισμός  

 Κύριος Λεωνίδας Πασχαλίδης,  Διευθυντής του Κυπριακού, Εμπο-

ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

9.10—9.20  Χαιρετισμός 

  Κυρία Μαρία Λαζάρου, αντιπρόσωπος  IMA 

9:20—9:40  Το ISO17024  για την πιστοποίηση για τις προσωπικές ικανότητες 

και την εφαρμογή του στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού 

9:40—10:20  Παρουσίαση του έργου 

 Κα Χριστιάνα Κναή, Γενική Διευθύντρια MMC Management Center 

LTD 

Διάλειμμα για καφέ 

Συνάντηση Intercultural Mobility  

10:40—11:00 Κινητικότητες και Διαπολιτισμική Κινητικότητα — Μια νέα Ικανό-

τητα σε μια νέα εποχή, Κυρία Μαρία Κναή, Συντονιστής Έργου, 

MMC Management Center LTD 

11.00—13:00 Εργαστήρια—Πρακτική συνάντηση 

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υπο-

στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σχέδιο 

διαπολιτισμικής κινητικότητας αντικατοπτρί-

ζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επι-

τροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτήν. 

Από την 3η διακρατική συνάντηση των εταίρων 

στη Ρώμη, Ιταλία. Το κύριο θέμα συζήτησης  

ήταν το περιεχόμενο των ενοτήτων, προκειμέ-

νου να διαμορφωθεί ένα πλήρες σύνολο εκπαι-

δευτικών υλικών για να τους βοηθήσει να προ-

ετοιμάσουν καλύτερα τους υποψηφίους κινητι-

κότητας. Οι συνεργάτες μας από την EAL, UK 

έδειξαν μια σειρά δραστηριοτήτων από τις 3 

ενότητες. 

www.intercultural-mobility.eu 



www.intercultural-mobility.eu 

Με μεγάλη χαρά η εταιρεία MMC Management Center LTD 

και η κοινοπραξία του  Intercultural Mobility  σας προσκα-

λούν στο ΣΥΝΕΔΡΙΟ “Intercultural Mobility–  Νέες Ευκαιρί-

ες Μάθησης για άτομα που ασχολούνται με δραστηριότη-

τες διαπολιτισμικής κινητικότητας” 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28η Ιουνίου 2018 

ΧΩΡΟΣ: Ένωση Συντακτών Κύπρου 

Λεωφόρος ΡΙΚ 12 

2120 Αγλαντζιά, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 

ΩΡΑ: 8:30—13:00 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 

Θα ακολουθήσει κοκτέιλ 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ INTERCULTURAL MOBILITY  

sim- plifying IT 

 

 

 

Διεύθυνση: 47 rue du Coq – 
13001  
MARSEILLE  

Tηλ: +33 (0)4 91 42 94 75 

Email:  contact@eurocircle.info  

 Ιστοσελίδα: 

www.eurocircle.info/ 

 

Χώρα: Ιταλία 
Email: erifo@erifo.it 
Ιστοσελίδα: www.erifo.it 
Telephone: +39.06 8632 5125 

Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο 
Email: s.tan@rinova.co.uk 
Ιστοσελίδα: http://
www.rinova.co.uk 
Telephone:+4420 8536 8300 

Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο 
Email: contact@theealacademy.co.uk 
Ιστοσελί-
δα: www.theealacademy.co.uk 
Τηλέφωνο: +442082799429 

Χώρα: Κύπρος 
Email:  eu@mmclearningsolutions.com 
Ιστοσελίδα:  www.mmclearningsolutions.com 
Τηλκέφωνο: +357 22466633 

Χώρα: Ιταλία 
Email:  marchesi.s@confart.com 
Ιστοσελί-
δα: www.cesatformazione.com 

“Νέες ευκαιρίες μάθησης για του παροχείς ΕΕΚ 

και τους επαγγελματίες ΕΕΚ που ασχολούνται 

με Κινητικότητες” 
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