
 

 

 

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  
 
 

Τελικές τοπικές  εκδηλώσεις πολλαπλασιασμού 

Τον Σεπτέμβριο 2018 ο εταίροι του έργου Erasmus+ Interculturality Mobility οργάνωσαν μια σειρά από 

εκδηλώσεις πολλαπλασιασμού σε τοπικό επίπεδο για να προωθήσουν τα βασικα΄αποτελέσματα και επιτεύξεις 

του έργου κατά την διάρκεια της δίχρονης ζωής του. 

Όλοι οι εταίροι επικεντρώθηκαν στις  εκδηλώσεις τους  στα Πνευματικά Προϊόντα  του έργου: 

 ΠΠ1: Βασική συγκριτική έρευνα; 

 ΠΠ2: Πρόγραμμα για την διαπολιτισμική ικανότητα σε ενότητες  για τους επαγγελματίες στην ΕΕΚ 

 ΠΠ3: Εργαλειοθήκη για την διαφάνεια και την για τη διαφάνεια και την αναγνώριση της ανεπίσημης 

και άτυπης μάθησης για τους επαγγελματίες 

 ΠΠ4:Πρακτικά εργαλεία για τις διαπολιτισμικές δεξιότητες για τους επαγγελματίες ΕΕΚ  

 

Eurocircle, Γαλλία  

Την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018, η Eurocircle οργάνωσε 

μια εκδήλωση στην Μασσαλία στην Γαλλία για να 

προωθήσει τα τελικά αποτελέσματα του έργου Erasmus+ 

Interculturality-Mobility. Η Eurocircle επικεντρώθηκε  σε 

όλα τα Πνευματικά Προϊόντα με ιδιαίτερη σημασία να 

δίνεται στο ΠΠ2, το πρόγραμμα για Διαπολιτισμική 

Ικανότητα για επαγγελματίες ΕΕΚ σε ενότητες και τις τρεις 

ενότητες που σχεδιάστηκαν με την τελική μεθοδολογία: 

INTERCULTURALITY  
MOBILITY  

Δελτίο τύπου – Σεπτέμβριος  2018 Interculturality-Mobility – Αριθμός έργου: 2016-1-FR01-KA202-024226 



 Ενότητα 1: Ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας μέσω της πολιτιστικής γνώσης  και της 

αποτελεσματικής διαπολιτισμικής επικοινωνίας; 

 Ενότητα 2: Ανάπτυξη και διαχείριση διαπολιτισμικών προγραμμάτων κινητικότητας ΕΕΚ 

 Ενότητα 3: Η χρήση των κατάλληλων στρατηγικών και  εργαλείων για την αναγνώριση και επικύρωση 

της μάθησης των συμμετεχόντων μέσο της διαπολιτισμικής εμπειρίας κινητικότητας στην ΕΕΚ 

Ο εταίρος Eurocircle συζήτησε τα μαθησιακά αποτελέσματα  κάθε ενότητας  και μετά παρέδωσε υποενότητες  

κάθε ενότητας στους παρευρισκόμενους. Οι δραστηριότητες επικεντρώθηκαν στις Πολλαπλές Ταυτότητες, Ο 

Πολιτισμός ως Παγόβουνο, και τα εργαλεία διαχείρισης χρόνου στην Κινητικότητα μεταξύ άλλων.  

Ο εταίρος Eurocircle  παρέδωσε την εκπαίδευση σε μια ανεπίσημη διαδραστική  συνάντηση και κάλεσε όλους 

του παρευρισκόμενους να συνεισφέρουν ενεργά, να 

αξιολογήσουν και να δώσουν ανατροφοδότηση στην 

μάθηση που αναπτύχτηκε. 

CESAT, Ιταλία 

Ο εταίρος CESAT, ένας  εταίρος του έργου Erasmus+ 
Interculturality-Mobility με βάση την Ιταλία,    οργάνωσε μια  
συνάντηση πολλαπλασιασμού στις 24 Σεπτεμβρίου 2018 
στην Πιστόια της Ιταλίας. 
  
Συμμετείχαν 21 άτομα  από ένα ευρύ φάσμα τομέων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων  εκπαιδευτικών, παρόχων ΕΕΚ,  
επιχειρηματιών και μια σειρά επαγγελματιών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 

 

Ο εταίρος CESAT παρουσίασε και συζήτησε κάθε βασικό 
στοιχείο του Πνευματικού Προϊόντος  του έργου 
«Διαπολιτισμικότητα-Κινητικότητα» κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης με ενδιαφερόμενους φορείς ΕΕΚ. Δόθηκε  ιδιαίτερη 
έμφαση στην ανάπτυξη του ΠΠ2 και τον τρόπο με τον οποίο 
σχεδιάστηκαν οι 3 ενότητες για το πρόγραμμα. Αυτό 
περιλάμβανε τον εντοπισμό των διαπολιτισμικών ικανοτήτων, 
των πολιτιστικών συμπεριφορών που εφαρμόζονται και της 
εφαρμογής δεξιοτήτων στους διάφορους τομείς της ζωής. 
 

Ο εταίρος CESAT έκανε μια ανασκόπηση του Πνευματικού Προϊόντος 2, του εκπαιδευτικού πλάνου του προγράμματος, 
και πως δοκιμάστηκε την Άνοιξη του 2018. 
 
Ο εταίρος CESAT έλαβε εκτενή ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες  ιδίως σε σχέση με την ανάγκη για 
διαπολιτισμική μάθηση για την επόμενη γενιά των Ιταλών παγκόσμιων επαγγελματιών και για το ΠΠ3: η εργαλειοθήκη 
για τη διαφάνεια και την αναγνώριση της ανεπίσημης και άτυπης μάθησης για τους 
επαγγελματίες είναι απαραίτητη για την επισημοποίηση και την αναγνώριση των 
επιτευγμάτων όσων συμμετέχουν στη διαπολιτισμική μάθηση, ιδίως μέσω 
δραστηριοτήτων κινητικότητας. 
 

ERIFO, Iταλία 

Η εταίρος  ERIFO που είναι εταίρος στο έργο Erasmus+ Interculturality-Mobility στη 

Ρώμη της Ιταλίας, διοργάνωσε μια εκδήλωση πολλαπλασιασμού στη Ρώμη στην  Ιταλία 

στις 24 Σεπτεμβρίου 2018 . Σε αυτή   συμμετείχαν 22 άτομα  για την προώθηση των 

επιτευγμάτων και των αποτελεσμάτων του έργου . 

Οι εκπρόσωποι ήταν Επαγγελματίες ΕΕΚ  και συμπεριλάμβαναν:  



 

 

 Πάροχους  ΕΕΚ  

 ·Δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης. 

 Επιχειρηματίες και εργοδότες. 

 Άτομα που αναζητούν εργασία με εμπειρία  σε 

Κινητικότητες 

 

Η εταιρεία ERIFO προωθούσε κάθε στοιχείο του 

προγράμματος, τα πνευματικά του αποτελέσματα και 

διοργάνωσε ένα διαπολιτισμικό εργαστήριο με τίτλο: Οι 

πιο σημαντικές αλλαγές. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου 

ζητήθηκε από τους παρευρισκόμενους  να εξετάσουν ποιες 

είναι οι πιο σχετικές ικανότητες που μπορούν να αποκτηθούν με τη συμμετοχή σε μια δραστηριότητα 

κινητικότητας. Αφού οι παρευρισκόμενοι  έδωσαν ανατροφοδότηση σχετικά με αυτή τη δραστηριότητα, ο 

εταίρος  ERIFO παρέδωσε τα βασικά στοιχεία του προγράμματος σε ενότητες  του ΠΠ3. 

 

Ο εταίρος ERIFO μοιράστηκε επίσης τη δική της μοναδική 

εμπειρία ως πάροχος ΕΕΚ,  που παρέχει ενεργά προγράμματα 

κινητικότητας σε Ιταλούς  που αναζητούν εργασία και συζήτησε 

τις προκλήσεις που υπάρχουν  για τη αλλαγή  όχι μόνο του 

εργασιακού περιβάλλοντος των συμμετεχόντων μέσω των 

διακρατικών δραστηριοτήτων αλλά και του τρόπου ζωής τους  

και του πολιτισμού τους μέσω της κινητικότητας. 

 

Συνολικά, η εκδήλωση παρείχε τόσο μια ευκαιρία μάθησης για 

τους παρόχους ΕΕΚ που ενδιαφέρονται να παρέχουν τις δικές 

τους δραστηριότητες κινητικότητας και τη μάθηση των μεθόδων διαπολιτισμικής μάθησης, όσο και για τους 

εργοδότες που ενδιαφέρονται για το πώς ένα  άτομο που αναζητά εργασία και  συμμετείχε σε μια 

δραστηριότητα κινητικότητας θα μπορούσε να προσφέρει μοναδικές δεξιότητες σαν ένας  κοινωνικά κινητός 

υπάλληλος.  

Rinova, Ηνωμένο Βασίλειο 

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2018,  ο εταίρος  Rinova πραγματοποίησε μια εκδήλωση πολλαπλασιασμού στο Λονδίνο, 

στο Ηνωμένο Βασίλειο με περισσότερους από 24 συμμετέχοντες   καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι 

συμμετέχοντες προέρχονταν από ένα φάσμα επαγγελμάτων που σχετίζονταν με την ΕΕΚ και εργάζονταν 

κυρίως με νέους και είτε είχαν εμπειρία κινητικότητας είτε ενδιαφέρονταν να οργανώσουν στο άμεσο μέλλον 

το δικό τους πρόγραμμα κινητικότητας με θέμα τη διαπολιτισμική κινητικότητα. 

Τα  υπόβαθρα  των τομέων των συμμετεχόντων  ήταν: 

 

 

 



 

 

Υπόβαθρο ανά τομέα 

Παιδική και Νεανική 

εργασία 

Εκπαίδευση και Μαθητεία Κοινότητα 

Αθλητισμός για ανάπτυξη Κολλέγια Καριέρες 

Ευημερία στην εργασία Δεξιότητες Μουσεία – εκπαιδευτικά 

/κοινωτικα 

 

Η Rinova διοργάνωσε την ημέρα για να επικεντρωθεί στο συνολικό έργο και 4 βασικά στοιχεία:  

• ΠΠ2: Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Ικανότητας  σε ενότητες για παροχους  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης και Οργανισμούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

• Διαπολιτισμική μάθηση - κινητικότητα ΕΕΚ - δραστηριότητα 

•ΠΠ3: Εργαλειοθήκη για διαφάνεια και αναγνώριση 

• ΠΠ4: Πρακτικό εργαλείο - Διαπολιτισμικές ικανότητες - επισκόπηση 

 

Ο εταίρος  Rinova ενημέρωσε όλους τους εκπροσώπους για το Πρόγραμμα σε ενότητες, την Εργαλειοθήκη  για 

τη Διαφάνεια και την Αναγνώριση. και τα πρακτικά εργαλεία. Η  Rinova παρέδωσε επίσης στους 

συμμετέχοντες πολλά από τα Εργαστήρια Διαπολιτισμικής Μάθησης για την κινητικότητα της ΕΕΚ που 

δημιουργήθηκαν στο ΠΠ2. 

 

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι ο αντίκτυπος της εκδήλωσης του προγράμματος Erasmus + για τη 

διαπολιτισμική κινητικότητα περιλαμβάνει: 

  Προσέφερε   βοήθεια για να κατανοήσουν  πώς η διαπολιτισμική μάθηση θα μπορούσε να 

ενσωματωθεί στο έργο της νεολαίας. 

 Υποστήριξε το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος κινητικότητας για τους νέους. 

  Παρείχε  καθοδήγηση σχετικά με τη διαχείριση του έργου κινητικότητας και τις ευκαιρίες 

χρηματοδότησης. 

  Γνώση και δεξιότητες στη διαπολιτισμική μάθηση. 

  Αύξηση της εμπιστοσύνης στη διαχείριση των διεθνών προγραμμάτων για τη νεολαία. 

MMC, Κύπρος 

Ο εταίρος MMC στην  Κύπρο διοργάνωσε μια εκδήλωση πολλαπλασιασμού  το Σεπτέμβριο του 2018 και 

φιλοξένησε επίσης το τελικό συνέδριο για τη Διαπολιτισμικότητα-Κινητικότητα στη Λευκωσία, τον Ιούνιο του 

2018. 

Το  Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου 2018 και είχε τίτλο: " Νέες μαθησιακές ευκαιρίες για 

παρόχους ΕΕΚ και επαγγελματίες που ασχολούνται με κινητικότητες ". Στο συνέδριο  συμμετείχαν εκπρόσωποι 

από την Κύπρο καθώς και εκπρόσωποι άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 



Το τελικό συνέδριο περιελάμβανε: 

  

 Εισαγωγή και επισκόπηση του Erasmus + Διαπολιτισμικότητα-Κινητικότητα 

  Τα πνευματικά αποτελέσματα και οι κύριοι στόχοι τους 

 Δραστηριότητες διαπολιτισμικής μάθησης. 

Οι δραστηριότητες διαπολιτισμικής μάθησης είχαν ιδιαίτερη επιτυχία λόγω του διαδραστικού και 

εμπλεκόμενου  χαρακτήρα τους και επέτρεψαν στους συμμετέχοντες  να βιώσουν από πρώτο χέρι τις 

ευκαιρίες  μάθησης που δημιουργήθηκαν μέσω του έργου Erasmus + Interculturality-Mobility τα τελευταία 

2 χρόνια. 

 

Επίσης οργανώθηκε μια  εκδήλωση πολλαπλασιασμού στη Λεμεσό στις 28 Σεπτεμβρίου 2018. Η εκδήλωση 

επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι νέοι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη συμμετοχή στις 

κινητικότητες  και τον τρόπο με τον οποίο το έργο  IM θα μπορούσε να τους προετοιμάσει  καλύτερα για να  

τις  αξιοποιήσουν στο έπακρο. Το κοινό ήταν εκπαιδευτές καθώς και νέοι ενήλικες που ενδιαφέρονται να 

συμμετάσχουν στη διαδικασία προετοιμασίας. Όλα τα αποτελέσματα του έργου παρουσιάστηκαν και 

ακολούθησε μια συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το έργο  θα μπορούσε να διαδοθεί  ακόμη 

περισσότερο μεταξύ των εκπαιδευτών  ΕΕΚ. 

Δίκτυο ΕΕΚ 

Στο πλαίσιο του συνολικού προγράμματος Erasmus + Interculturality-Mobility όλοι οι εταίροι στη Γαλλία, την 

Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο ήρθαν σε επαφή με ένα φάσμα επαγγελματιών επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, προώθησαν τις δραστηριότητες διαπολιτισμικής μάθησης και κινητικότητας 

στους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς τομείς της ΕΕΚ και σε ένα διακρατικό δίκτυο ΕΕΚ για τη 

διασφάλιση της βιωσιμότητας του έργου και των δραστηριοτήτων διαπολιτισμικής κινητικότητας. 

Τα παραδείγματα του δικτύου συνεργατών VET περιλαμβάνουν: 

 

Ο εταίρος  Eurocircle στη Μασσαλία της Γαλλίας έχει συνδεθεί  τόσο με τους παραδοσιακούς οργανισμούς ΕΕΚ 

όσο και με τους ενδιαφερόμενους εκτός του τομέα ΕΕΚ, που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από 

δραστηριότητες διαπολιτισμικής μάθησης και κινητικότητας, όπως: το νοσοκομείο του Allauch, το Δημόσιο 

Νοσοκομείο της Μασσαλίας. Εθνική Σιδηροδρομική Εταιρεία · Σύλλογο «Mental and Psychic Handicap το 

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής (IFSI). επείγουσες κατοικίες · η Ένωση για την Απασχόληση των 

Στελεχών. το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου του Aix Marseille. το Πανεπιστήμιο της Δυτικής 

Βρετάνης. Art Acquis (ένωση που ασχολείται με την ένταξη μέσω της τέχνης) και πολλοί άλλοι στον ευρύτερο 

τομέα που υποστηρίζουν τη δημιουργία του διακρατικού τομέα της ΕΕΚ. 

 

Ο εταίρος Rinova στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου έχει συνδεθεί  με μια σειρά οργανισμών ΕΕΚ και 

οργανισμών μη ΕΕΚ με στρατηγικό ενδιαφέρον για τους τομείς της Διαπολιτισμικότηατς και Κινητικότητας, 

καθώς και για την οργάνωση σε διεθνικό επίπεδο. Αυτό περιελάμβανε: Το Trust's Princes, Tate, 15billionebp, 

Κολλέγιο Lewisham & Southwark, Nimo Sports, Damiola Taylor Centre, The Green Man, Ashley Community 

Housing, FISPE, Integra IRIV διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του διακρατικού Δικτύου Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης της Διαπολιτισμικότητας-Κινητικότητας. 

 



O εταίρος  ERIFO στη Ρώμη της Ιταλίας ενέπλεξε  ένα ευρύ φάσμα φορέων και ενδιαφερομένων φορέων ΕΕΚ 

για τη δημιουργία του διακρατικού Δικτύου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Διαπολιτισμικής 

Κινητικότητας. Αυτό  περιλάμβανε : Centro studi formazione e orientamento (CESFOR),ενά  ενεργό πάροχο 

κινητικότητας ΕΕΚ, Arca di Noe, μια κοινωνική επιχείρηση που εργάζεται με μειονεκτούντες νέους και ενήλικες 

και ενδιαφέρεται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων δεξιοτήτων κινητικότητας. Το 

Επαγγελματικό Δημόσιο Ινστιτούτο, το οποίο ειδικεύεται στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη 

μαθητών ηλικίας 13 έως 18 ετών και διαπίστωσαν ότι η κατάρτιση στην  Διαπολιτισμική Κινητικότητα  είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμη για την αύξηση των γνώσεων τους όσον αφορά τη χρηματοδότηση που είναι διαθέσιμη για 

κινιτικότητες που είναι  κατάλληλες για την πελατεία τους. 

 

 

 Συντονιστής 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το  έργο  

Διαπολιτισμικής Κινητικότητας αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. 

Αριθμός έργου 2015-1-SE01-KA204-012244 

  

 

EUROCIRCLE 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: 
contact@eurocircle.info  

Ιστοσελίδα: www.eurocircle.info 

Τηλέφωνο: 0033 (0)4 91 42 94 
75 

 

RINOVA, Ηνωμένο Βασίλειο: a.francis@rinova.co.uk,  s.atif@rinova.co.uk  

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

ERIFO, Iταλία: erifo@erifo.it 

MMC Management Center, Κύπρος: eu@mmclearningsolutions.com 

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

Πληροφορίες επικοινωνίας με εταίρους 
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