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Nas
sociedades
europeias
cada
vez
mais
Resolver
multiculturais, a
compreensão e a
confiança entre as
pessoas
de
diferentes origens é uma necessidade
fundamental. Como parte da política
de integração da UE, têm vindo a ser
formados e empregados mediadores
interculturais em toda a Europa, a
fim de ajudar a remover as barreiras
linguísticas e culturais no setor
social, da educação e da saúde. Os
benefícios da mediação intercultural
para os imigrantes têm sido
amplamente reconhecidos por todos.
No entanto, não existe ainda uma
ideia clara sobre toda a experiência
acumulada na Europa nesta área, e
nem a mediação intercultural é
tratada como uma profissão distinta.
Isto conduz, muitas vezes, a uma má
qualidade do serviço prestado e a um
uso ineficiente dos recursos.
Falar

Ouvir

O projeto
O
projeto
TIME
Formar
Mediadores
Interculturais para uma Europa Multicultural é
um projeto Erasmus + de parceria estratégica
para a inovação e o intercâmbio de boas práticas
em matéria de Ensino e Formação profissional
(EFP). O projeto visa promover ativamente a
padronização da formação de mediadores
interculturais e da profissionalização da sua
atividade laboral através das seguintes ações:










Investigação sobre a mediação intercultural
para imigrantes na Europa
Descrição de 10 boas práticas na Europa e
recomendações de transferência
Um guia sobre o perfil desejado de
mediadores interculturais e dos resultados da
aprendizagem
Um programa de formação abrangente para
mediadores interculturais, alinhado com o
QNQ, QEQ e ECVET
Um programa de formação de formadores de
mediadores interculturais
Recomendações para a validação, certificação
e acreditação da formação de mediadores
interculturais.
A parceria reúne instituições da
Alemanha,
Áustria,
Bélgica,
Grécia, Itália, Polónia e Portugal.

O projeto decorrerá no periodo entre 9.2014-8.2016.

Como poderá beneficiar dos
produtos do TIME?
As
entidades
formadoras,
as
autoridades regionais,
serviços
sociais,
instituições de saúde e
ONGs que trabalham com imigrantes
terão acesso a programas de formação
modulares para mediadores
interculturais que cumprem as normas
europeias. As necessidades locais e
regionais de mediação poderão assim,
ser respondidas de forma adaptada e
fiável, capacitando quer os
profissionais, quer os imigrantes.

Mediadores interculturais em todos
os países da parceria vão beneficiar do
acesso gratuito a material de formação
disponível no site do projeto e dos
esforços
desenvolvidos
para
a
promoção da profissionalização da sua
atividade laboral.

Investigadores e decisores
políticas
vão
beneficiar

de

da
apresentação de boas práticas a nível
europeu e de uma abordagem holística
da mediação intercultural adotada pelo
TIME.

