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Νέες μαθησιακές ευκαιρίες για παροχους ΕΕΚ και επαγγελματίες 
που ασχολούνται με κινητικότητες 

 

Εθνικές εκδηλώσεις που φιλοξενήθηκαν στις χώρες των εταίρων   
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Οι εκπαιδευτές και οι πάροχοι της ΕΕΚ πρέπει 

να αποκτήσουν νέες δεξιότητες για την υλο-

ποίηση επιτυχημένων κινητικοτήτων. 

  

Αυτές οι δεξιότητες απαιτούν  την 

  ανάπτυξη και ενίσχυση των διαπολιτι-

σμικών ικανοτήτων των επαγγελματιών  

ΕΕΚ, 

  γνώση των διάφορων διαθέσιμων δια-

πολιτισμικών προγραμμάτων, δεξιότητες 

διαχείρισης έργων και 

  γνώση και χρήση μεθοδολογιών και 

εργαλείων για την αναγνώριση, αξιολό-

γηση και επικύρωση εμπειριών. 

  

Το έργο IM αντιμετωπίζει αυτές τις ανά-

γκες μέσω ενός ολοκληρωμένου προ-

γράμματος κατάρτισης για παρόχους και 

επαγγελματίες της ΕΕΚ.  

Επιτυχημένες κινητικότητες  

igma3 works for you 
Εθνικές Εκδηλώσεις για την προώθηση του IM 

Από την εκδήλωση στην Ιταλία που πραγματο-

ποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου. 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2018, η  εταιρεία Rinova φιλοξένησε σε μία ημέρα ένα αριθμό πολλα-
πλασιαστικών και προωθητικών  εκδηλώσεων  για το πρόγραμμα Erasmus + - Διαπολιτι-
σμικότητα -  Κινητικότητα στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Η εκδήλωση φιλοξένησε περισσότερους από 30 συμμετέχοντες από ένα  ευρύ φάσμα 
επαγγελμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ειδικά από τον τομέα των 
νέων  που ενδιαφέρονται  για την εκμάθηση δραστηριοτήτων κινητικότητας και την ενσω-
μάτωση της διαπολιτισμικής μάθησης στα προγράμματα  των νέων. Η εταιρεία  Rinova 
διοργάνωσε τρεις διαφορετικές συναντήσεις για να φιλοξενήσει διαφορετικούς συμμετέ-
χοντες,  μια πρωινή συνάντηση, μια μεσημεριανή συνάντηση και μια απογευματινή συνά-
ντηση. 

Το πρόγραμμα  της συνάντησης επικεντρώθηκε στην εισαγωγή των συμμετεχόντων στο 
συνολικό πρόγραμμα Erasmus + Διαπολιτισμικότητα-Κινητικότητα,  την τελική μεθοδολο-
γία που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Πνευματικού Προϊόντος ΠΠ2: Πρόγραμμα Διαπο-
λιτισμικής Ικανότητας σε ενότητες για τους φορείς παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης και τους οργανισμούς ΕΕΚ, μια σύντομη διαπολιτισμική κατάρτιση στα 
εκπαιδευτικά υλικά που αναπτύχθηκαν καθώς και μια εισαγωγή στο εγχειρίδιο για τη 
«Διαφάνεια και την Αναγνώριση» και επιπλέον την Πρακτική Εργαλειοθήκη ( Practical 
Toolkit) για τις διαπολιτισμικές ικανότητες. 
Τα γεγονότα ολοκληρώθηκαν με ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες 

Γαλλία 

Τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018, η  εταιρεία Eurocircle παρουσίασε τα τελικά αποτελέ-
σματα του έργου Διαπολιτισμικότητα - Κινητικότητα, του οποίου η χρηματοδότηση Eras-
mus + έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου. 

Μετά από μια γενική παρουσίαση που επικεντρώθηκε στο πλαίσιο του έργου και των 
γενικών στόχων του , η  εταιρεία Eurocircle εστίασε στην υιοθετημένη μεθοδολογία για 
την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων προκειμένου να επιτευχθούν οι αναμενόμενες επιπτώ-
σεις με τις ομάδες στόχους. 

Η εταιρεία Eurocircle περιέγραψε λεπτομερειακά  τα τελικά αποτελέσματα: 
ΠΠ1 Βασική συγκριτική έρευνα 
ΠΠ2 Πρόγραμμα διαπολιτισμικής ικανότητας σε ενότητες για επαγγελματίες στην επαγ-
γελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
ΠΠ3 Εργαλειοθήκη για τη διαφάνεια και την αναγνώριση της ανεπίσημης και άτυπης μά-
θησης για τους επαγγελματίες 
ΠΠ4 Πρακτικά εργαλεία για τις διαπολιτισμικές δεξιότητες μεταξύ επαγγελματιών επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Σε αυτή την  εκδήλωση διάδοσης συμμετείχαν   επαγγελματίες από διαφορετικούς οργανι-
σμούς όπως: ο διευθυντής του νοσοκομείου Allauch, διοικητικό προσωπικό του Δημόσιου 
Νοσοκομείου της Μασσαλίας, εκπρόσωπος της Εθνικής Σιδηροδρομικής Εταιρείας (SNCF), 
εργαζόμενοι και εκπαιδευτικοί από διάφορα κοινωνικά κέντρα της περιφέρειας, ο διευθυ-
ντής έργου του Συνδέσμου " Mental and Psychic Handicap ", μερικοί επαγγελματίες της 
IAG, ο διευθυντής της Νοσηλευτικής Σχολής IFSI (Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής), 
εκπαιδευτικός που ειδικεύεται σε εκτάκτους αναδόχους, ο εκπρόσωπος της ένωσης για 
την απασχόληση στελεχών, ορισμένοι εκπαιδευτικοί σε εκπαιδευτικά κέντρα ΕΕΚ στις 
αγροτικές περιοχές της περιφέρειας Προβηγκίας, αξιωματικός υπεύθυνος για τις διεθνείς 
σχέσεις στο Πανεπιστήμιο της Aix Marseille και ένας από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής 
Βρετάνης, υπεύθυνος έργου σε ένα Art Acquis (ένωση που ασχολείται με την ένταξη  μέσω 
της τέχνης και τέλος ο διευθυντής του ACT (Τέχνη, Πολιτισμός και Επικράτεια - κέντρο 
πόρων και διδασκαλίας για την ιστορία και τη μνήμη της μετανάστευσης και την προώθη-
ση της πολυμορφίας και της κινητικότητας στις γειτονιές της εργατικής τάξης). 

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση ήταν επαγγελματίες με προηγούμενες ή τρέχουσες ε-
μπειρίες με την ΕΕΚ και την καθοδήγηση νέων. 



Εθνικές Εκδηλώσεις για την προώθηση του ΙΜ—Ιταλία 

Στην Ιταλία οργανώθηκαν 2 εκδηλώσεις την ίδια μέρα.– μία στην  Pistoia 
(Τοσκάνη) η οποία οργανώθηκε από την CESAT, και μία στην Ρώμη η οποία 
οργανώθηκε από την ERIFO. 
 
Η εκδήλωση υλοποιήθηκε στις  24th  Σεπτεμβρίου  2018 στις εγκαταστάσεις της 
ERIFO με 22 συμμετέχοντες από διάφορους stakeholders 
- πάροχοι ΕΕΚ,  
- άνεργους και άτομα που ενεργά ψάχνουν για δουλειά  
- αντιπροσώπους από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα  που ασχολούνται με τις 
υπηρεσίες απασχόλησης 
- Επιχειρηματίες και εργοδότες 
Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για την εκδήλωση  με τηλεφώνημα  και από 
στόμα σε στόμα, μέθοδοι οι οποίες διασφαλίζουν δέσμευση εκ μέρους των συμ-
μετεχόντων για συμμετοχή.  Οι συμμετέχοντες προέρχονταν κυρίως από τους  
βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς καθώς επίσης συνεργάτες  της ERIFO. 
Κατά το πρώτο μέρος του πρωινού έγινε μία εισαγωγή στο  έργο παρόλο που 
αρκετοί συμμετέχοντες ήταν ήδη ενήμεροι γι’ αυτό – οι περισσότεροι είχαν ενη-
μερωθεί για το Interculturality—Mobility μέσω τηλεφωνημάτων. Ακολούθησε η 
παρουσίαση των πνευματικών προϊόντων που αναπτυχθήκαν και μία παρουσία-
ση από το προσωπικό της ERIFO  αναφορικά με την εμπειρία τους ως πάροχοι 
ΕΕΚ στην υποστήριξη κινητικοτήτων  Ιταλών που είναι στην αναζήτηση εργασίας 
και τις προκλήσεις που συναντά κάποιος όχι μόνο κατά την αλλαγή εργασιακού 
περιβάλλοντος  αλλά  και αλλαγή  τρόπου ζωής και κουλτούρας εργαζόμενος σε 
άλλη χώρα.  

Επίσης, η  ERIFO παρουσίασε την εμπειρία της στην καθοδήγηση ανέργων για 
εξεύρεση  εργασίας μέσα από την υπηρεσία Κινητικότητας που υλοποιήθηκε 
μέσα από το έργο Erasmus+ για το έργο AMICO.  

Στο εργαστήρι έγινε μία ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εισηγητών και των 
συμμετεχόντων. Μέσα από την συμμετοχή τους διαφάνηκε το έντονο ενδιαφέ-
ρον τους στο εν λόγω έργο και τις κινητικότητες.  Η πολιτισμική ενημέρωση είναι 
ένας σημαντικός παράγοντας τόσο για τον εργαζόμενο που είναι σε κινητικότη-
τα καθώς επίσης και για τους λειτουργούς στη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης 
ή σα άλλα ιδιωτικά γραφεία εξεύρεσης εργασίας . Παρόλο που δεν είχαν όλοι οι 
συμμετέχοντες   εμπλοκή στις κινητικότητες , οι περισσότεροι γνώριζαν πολύ 
καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα που επιθυμούν να εργαστούν 
στην Ιταλία ιδιαίτερα λόγω της γραφειοκρατίας όταν αιτείται κάποιος εργασία 
στην Ιταλία.   

Η CESAT οργάνωσε την τελική εκδήλωση  για το έργο IM στις 24 Σεπτεμβρίου 
2018 στο Hall of Founders of Confartigianato Pistoia. 

Συμμετείχαν  21 άτομα από διαφορετικούς τομείς όπως δάσκαλοι πάροχοι ΕΕΚ. 
ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς επίσης και υπάλληλοι της CESAT που συμμετεί-
χαν σε δραστηριότητες του έργου . 

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης έγινε μία παρουσίαση του έργου IM και κατά 
το 2ο μέρος έγινε μία παρουσίαση των 4 φάσεων του έργου όπου παρουσιάστη-
καν τα αντίστοιχα προϊόντα που αναπτυχθήκαν είτε από ένα εταίρο είτε μέσα 
από τη συνεργασία μεταξύ τους.  

 Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης  η CESAT  έλαβε από τους συμμετέχοντες ανα-
τροφοδότηση  και παρουσίασε το τελικό ερωτηματολόγιο(toolkit)  που αναπτύ-
χθηκε κατά τη διάρκεια του IM . Με αφορμή την παρουσίαση του toolkit, τονί-
στηκε η σημασία της ανάλυσης των αναγκών  ώστε αυτές να καταγράφουν με 
ένα ακριβή τρόπο  τις ελλείψεις στις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις.  

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υπο-

στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το  έργο  

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 αυτό.  

Από την εκδήλωση στην Κύπρο που πραγματο-

ποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου.  

www.intercultural-mobility.eu 
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Oργανώθηκε στη Λεμεσό μια εκδήλωση στις 28 Σεπτεμβρίου 

2018. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι νέοι 

θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη συμμετοχή στις κινητικό-

τητες  και τον τρόπο με τον οποίο το έργο  IM θα μπορούσε να 

τους προετοιμάσει  καλύτερα για να αξιοποιήσουν στο έπακρο. Το 

ακροατήριο αποτελείτο από εκπαιδευτές καθώς και νέους ενήλι-

κες που ενδιαφέρονταν  να συμμετάσχουν στη διαδικασία προε-

τοιμασίας. Όλα τα αποτελέσματα του έργου παρουσιάστηκαν και 

ακολούθησε μια συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το 

έργο IM θα μπορούσε να διαδοθεί ακόμη περισσότερο μεταξύ 

των εκπαιδευτών της ΕΕΚ.  

ΚΥΠΡΟΣ 

sim- plifying IT 

 

 

 

Address: 47 rue du Coq – 13001  
MARSEILLE  

Tel: +33 (0)4 91 42 94 75 

Email:  contact@eurocircle.info  

 Web: www.eurocircle.info/ 

 

 

Country: ITALY 
Email: erifo@erifo.it 
Web: www.erifo.it 
Telephone: +39.06 8632 5125 

Country: United Kingdom 
Email: s.tan@rinova.co.uk 
Web: http://www.rinova.co.uk 
Telephone:+4420 8536 8300 

Country: United Kingdom 
Email: contact@theealacademy.co.uk 
Web: www.theealacademy.co.uk 
Telephone: +442082799429 

Country: CYPRUS 
Email:  eu@mmclearningsolutions.com 
Web:  www.mmclearningsolutions.com 
Telephone: +357 22466633 

Country: Italy 
Email:  marchesi.s@confart.com 
Web: www.cesatformazione.com 
Telephone: 0573/937842 
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