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Εισαγωγή στο πρόγραμμα κατάρτισης διαπολιτισμικών 

μεσολαβητών του έργου ΤΙΜΕ 

 

Ένας από τους βασικούς στόχους του έργου Εκπαιδεύστε Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές για 

μια Πολυπολιτισμική Ευρώπη (TIME) ήταν η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 

κατάρτισης για διαπολιτισμικούς μεσολαβητές (ΔΜ) που θα ανταποκρίνεται τόσο στις 

διαπιστωμένες ανάγκες των χωρών της σύμπραξης όσο και σε ακαδημαϊκά κριτήρια. Με αυτόν 

τον στόχο υπόψη διενεργήθηκε έρευνα γραφείου και πεδίου σε 11 ευρωπαϊκές χώρες, ώστε 

να προσδιοριστούν οι ανάγκες, οι τάσεις και καλές πρακτικές στον χώρο της διαπολιτισμικής 

μεσολάβησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας οδήγησαν στη σύνθεση ενός ευρωπαϊκού 

προφίλ ΔΜ που διαγράφει τα κύρια επαγγελματικά καθήκοντα, ικανότητες και προσόντα που 

απαιτούνται από έναν ΔΜ. Με τη σειρά του αυτό το προφίλ αποτέλεσε οδηγό για τον 

προσδιορισμό των επιθυμητών μαθησιακών αποτελεσμάτων από ένα πρόγραμμα κατάρτισης 

ΔΜ1.   

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε αξιοποιεί όλα τα παραπάνω στοιχεία και 

ενσωματώνει έναν μεγάλο αριθμό καλών πρακτικών από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 

διασφαλίζοντας έτσι υψηλά επίπεδα ποιότητας και συνάφειας. Το πρόγραμμα είναι 

σχεδιασμένο σε αρθρωτή μορφή και προορίζεται για αρχική επαγγελματική κατάρτιση και 

συνεχιζόμενη κατάρτιση – αναβάθμιση δεξιοτήτων. Κάθε εκπαιδευτική ενότητα καλύπτει 

συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Οι εκπαιδευτικές ενότητες μπορούν να συνδυαστούν 

ευέλικτα προκειμένου να καλύψουν διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες και χωρίζονται σε 

τέσσερις κατηγορίες:  

- Εισαγωγική ενότητα (ενότητα 1) 

- Βασικές ενότητες (ενότητες 2-4) 

- Ενότητες εξειδίκευσης (ενότητα 6) 

- Ενότητες οριζόντιων δεξιοτήτων (ενότητες 5 και 7) 

Κατευθυντήριες γραμμές για τη σειρά παρουσίασης των εκπαιδευτικών ενοτήτων ανάλογα με 

τον τύπο της εκπαίδευσης (αρχική ή συνεχιζόμενη), καθώς και τη διάρκεια των εκπαιδευτικών 

ενοτήτων, παρουσιάζονται στην εκπαιδευτική μεθοδολογία (Μέρος 2ο, βλέπε παρακάτω). 

Αντί να περιοριστεί στην παρουσίαση εκπαιδευτικού περιεχομένου, η σύμπραξη του ΤΙΜΕ 

ανέπτυξε έναν ολοκληρωμένο οδηγό για την κατάρτιση ΔΜ που πραγματεύεται ζητήματα 

εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, πρακτικής άσκησης και αξιολόγησης. Ο οδηγός αποτελείται από 

πέντε μέρη:  

                                                           
1 Όλα τα προϊόντα του έργου είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο www.mediation-time.eu.  

http://www.mediation-time.eu/
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Το 1ο Μέρος παρουσιάζει λεπτομερώς το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, δομημένο σε 

εκπαιδευτικές ενότητες και υποενότητες, σε αντιστοιχία με τα επιθυμητά μαθησιακά 

αποτελέσματα.  

Το 2ο Μέρος παρουσιάζει την προτεινόμενη εκπαιδευτική μεθοδολογία. Εξηγεί πώς θα πρέπει 

να εφαρμοστούν οι αρχές του εποικοδομητισμού (constructivism), της εκπαίδευσης ενηλίκων 

και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κατά την υλοποίηση αυτού του προγράμματος 

κατάρτισης. Παρουσιάζονται οι συστηνόμενες εκπαιδευτικές τεχνικές, με ιδιαίτερη έμφαση σε 

μια μεθοδολογία μελέτης περιπτώσεων που αναπτύχθηκε ειδικά για την εκπαίδευση ΔΜ.  

Επισημαίνονται τα σημεία που υιοθετήθηκαν από καλές πρακτικές στην εκπαίδευση ΔΜ ανά 

την Ευρώπη και προτείνονται χρήσεις των εργαλείων ΤΠΕ. 

Το 3ο Μέρος περιέχει μια μεγάλη συλλογή από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό γύρω από τη 

διαπολιτισμική μεσολάβηση. Συστήνονται βασικά εγχειρίδια, εκπαιδευτικές πλατφόρμες για 

ΔΜ, μελέτες περίπτωσης, καθώς και υλικό στα αγγλικά και στις γλώσσες των εταίρων που 

πραγματεύεται επιμέρους πτυχές της διαπολιτισμικής μεσολάβησης. 

Το 4ο μέρος παρουσιάζει την εκπαιδευτική μεθοδολογία της πρακτικής άσκησης, προτείνοντας 

ένα μοντέλο εκπαίδευσης των ΔΜ στον χώρο εργασίας. Αυτό το μοντέλο βασίζεται σε καλές 

πρακτικές από το Βέλγιο, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Παρουσιάζονται επίσης εισηγήσεις για τη 

βέλτιστη προσαρμογή αυτού του μοντέλου στις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε χώρας της 

σύμπραξης.   

Το 5ο Μέρος παρουσιάζει τις βασικές αρχές της μεθοδολογίας αξιολόγησης που προτείνεται 

τόσο για την θεωρητική κατάρτιση όσο και για την πρακτική άσκηση.  

Ο οδηγός αυτός απευθύνεται σε οποιονδήποτε φορέα που παρέχει εκπαίδευση σε 

διαπολιτισμικούς μεσολαβητές, σε εκπαιδευτές ΔΜ, καθώς και σε εργοδότες και 

εργαζόμενους στον τομέα της διαπολιτισμικής μεσολάβησης που ενδιαφέρονται να δουν πώς 

μπορούν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους μέσω του προγράμματος κατάρτισης.  

Ελπίζουμε αυτός ο οδηγούς να συμβάλει στην επαγγελματοποίηση της διαπολιτισμικής 

μεσολάβησης στην Ευρώπη και να αναδείξει την ανάγκη για ολοκληρωμένη, ποιοτική 

κατάρτιση των διαπολιτισμικών μεσολαβητών.  
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Εισαγωγή στο 1ο Μέρος 

Ως αποτέλεσμα της έρευνας που διενεργήθηκε γύρω από πρακτικές διαπολιτισμικής 

μεσολάβησης σε 11 χώρες της Ευρώπης στο πρώτο στάδιο του έργου ΤΙΜΕ, στάθηκε δυνατό 

να προσδιοριστεί με λεπτομέρειες το επιθυμητό επαγγελματικό προφίλ και οι εκπαδιευτικές 

ανάγκες των διαπολιτισμικών μεσολαβητών (ΔΜ). Τα μαθησιακά αποτελέσματα που 

προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο του προϊόντος Ο3 του έργου συνδέονται εδώ με δομημένο 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο αποτελεί το πρώτο μέρος του 

προγράμματος κατάρτισης ΔΜ του ΤΙΜΕ. 

Δημιουργήθηκαν 7 εκπαιδευτικές ενότητες, καλύπτοντας συνολκά 27 θεματικές υποενότητες. 

Οι εκπαιδευτικές ενότητες είναι: 

1. Διαπολιτισμική μεσολάβηση και δομές στη χώρα υποδοχής 

2. Εισαγωγή στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες 

3. Μεσολάβηση 

4. Διερμηνεία 

5. Δεοντολογία και επαγγελματικά εργαλεία 

6. Πεδία εξειδίκευσης 

7. Ψηφιακές δεξιότητες 

 

Για κάθε υποενότητα παρουσιάζεται μια σύντομη περιγραφή, τα συναφή μαθησιακά 

αποτελέσματα σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, καθώς και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο. 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα καθοδηγούν τον εκπαιδευτή ώστε να κατανοήσει καλύτερα τόσο 

το εύρος και τη σημασία του προτεινόμενου περιεχομένου όσο και το πρίσμα υπό το οποίο θα 

πρέπει να παρουσιαστεί. Το περιεχόμενο αναπτύχθηκε αξιοποιώντας προσεκτικά ευρωπαϊκές 

καλές πρακτικές, την εμπειρία των εταίρων στη διαπολιτισμική μεσολάβηση, καθώς και την 

εξειδίκευσή τους στα πεδία κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, εξασφαλίζοντας έτσι μια 

ολοκληρωμένη, ισορροπημένη και ποιοτική εκπαίδευση για διαπολιτισμικούς μεσολαβητές. 

Επισημαίνονται επίσης συγκεκριμένα γνωστικά πεδία ή δραστηριότητες για τις οποίες 

απαιτείται η γνώση ορολογίας.   

Το προτεινόμενο περιεχόμενο προορίζεται τόσο για αρχική όσο και για συνεχιζόμενη 

επαγγελματική κατάρτιση ΔΜ. Στην αρχική κατάρτιση προτείνουμε να παρουσιάζεται το 

σύνολο των εκπαιδευτικών ενοτήτων, ενώ στην συνεχιζόμενη κατάρτιση προτείνουμε να 

παρουσιάζονται μόνο επιλεγμένες ενότητες ή υποενότητες.   

Το κείμενο αυτό ολοκληρώνεται με δομημένες πηγές πληροφόρησης γύρω από την 

διαπολιτισμική μεσολάβηση σε κάθε χώρα της σύμπραξης.  
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Εκπαιδευτικό περιεχόμενο ανά Εκπαιδευτική Ενότητα και 

Θεματικές Υποενότητες 

Εκπαιδευτική Ενότητα 1: Διαπολιτισμική μεσολάβηση και 

δομές στη χώρα υποδοχής 

Γενική περιγραφή 

Η Εκπαιδευτική Ενότητα 1 εισάγει τον εκπαιδευόμενο στο περιεχόμενο της διαπολιτισμικής 

μεσολάβησης στην Ευρώπη και στη χώρα υποδοχής. Συζητώνται έννοιες-κλειδιά στην 

διαπολιτισμική μεσολάβηση και περιγράφεται το επάγγελμα του διαπολιτισμικού μεσολαβητή 

(ΔΜ). Επιπλέον, παρουσιάζεται ενδελεχώς το διοικητικό και νομικό πλαίσιο των υπηρεσιών 

και των ζητημάτων που σχετίζονται με τους μετανάστες.  

 

Υποενότητα 1: Ρόλος, αρμοδιότητες και πεδία παρέμβασης του διαπολιτισμικού 

μεσολαβητή 

Σύντομη περιγραφή 

Η παρούσα υποενότητα αποτελεί εισαγωγή σε ορισμούς, βασικές έννοιες και αρμοδιότητες 

στη διαπολιτισμική μεσολάβηση. Βοηθά τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν το 

περιεχόμενο της διαπολιτισμικής μεσολάβησης στην Ευρώπη και τη χώρα υποδοχής, το σκοπό 

και την εξέλιξή της.  

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Γνώσεις 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν την εξέλιξη της διαπολιτισμικής 

μεσολάβησης στην Ευρώπη, τους διαφορετικούς ορισμούς της και τις προσεγγίσεις σε 

αυτήν 

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν εις βάθος τον ορισμό, το περιεχόμενο και 

το προφίλ της διαπολιτισμικής μεσολάβησης στη χώρα διαμονής  

3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη αντίληψη και 

κατανόηση για το ρόλο τους, πώς αυτός διαφοροποιείται από συναφή επαγγέλματα και 

θα μάθουν για ζητήματα ισχύος/εξουσίας που άπτονται αυτού του ρόλου  

4. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα ενημερωθούν ειδικά για τα καθήκοντά τους, τι 

περιλαμβάνουν αυτά και πώς διαφοροποιούνται αναλόγως του πεδίου παρέμβασης 

5. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίσουν τα βασικά ζητήματα, τις αρχές και τις 

τεχνικές που αφορούν στη διευκόλυνση της επικοινωνίας, στην ανάπτυξη σχέσεων 
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εμπιστοσύνης και στην αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών διαφόρων 

ειδικοτήτων και των μεταναστών  

 

Δεξιότητες 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να αναλάβουν και να υποστηρίξουν το 

ρόλο τους ενώ αλληλεπιδρούν με τους πελάτες και χωρίς να παρεμβαίνουν στο πεδίο 

άλλων επαγγελματιών  

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν με αποτελεσματικότητα 

αρχές και τεχνικές ανάπτυξης εμπιστοσύνης, διευκόλυνσης της επικοινωνίας και 

προαγωγής της συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών και μεταναστών στην καθημερινή 

πράξη 

 

Ικανότητες 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι ικανοί να αξιολογούν το επίπεδο εμπιστοσύνης, 

συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης κατά τη διάρκεια τριαδικής επαφής και να 

αναπροσαρμόζουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους 

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα μπορούν να επισκοπούν, να αναλύουν και να 

αναστοχάζονται τις παρεμβάσεις τους ώστε να βελτιώνουν την ατομική τους απόδοση 

 

Περιεχόμενα 

1. Θεωρία και πρακτική της ένταξης μεταναστών 

o Η θεωρία της αφομοίωσης 

o Πολυπολιτισμικότητα 

o Διαπολιτισμικότητα 

o Η εμφάνιση της διαπολιτισμικής μεσολάβησης στην Ευρώπη 

o Ο ρόλος της ΕΕ στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής μεσολάβησης 

2. Ορισμοί και μορφές διαπολιτισμικής μεσολάβησης 

o Σε εθνικό επίπεδο 

o H πρόταση του TIME 

3. Μοντέλα διαπολιτισμικής μεσολάβησης στην Ευρώπη 

o Βέλγιο 

o Γαλλία 

o Γερμανία 

o Ιταλία 

o Ισπανία 

o Ελβετία 

4. Το εύρος των αρμοδιοτήτων του διαπολιτισμικού μεσολαβητή 

o Το εθνικό πλαίσιο 

o Η πρόταση του TIME 

o Συναφή επαγγέλματα 
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 Διερμηνεία 

 Ιατρική διερμηνεία 

 Κοινοτική διερμηνεία 

 Δικαστική διερμηνεία 

 Νομική διαμεσολάβηση 

 Άλλοι επαγγελματίες στον ρόλο του ΔΜ 

o Συναίσθηση του ρόλου 

5. Πεδία παρέμβασης της διαπολιτισμικής μεσολάβησης 

o Επισκόπηση του σκοπού, των αρμοδιοτήτων και των ζητημάτων ισχύος  

 Περίθαλψη 

 Εκπαίδευση 

 Διοίκηση 

 Αστυνομία 

 Δικαστήρια 

 Εργασία 

 Στέγαση 

6. Η αλληλεπίδραση επαγγελματία – μετανάστη 

o Ψυχολογικές διαστάσεις 

o Ανισορροπία ισχύος 

o Δημιουργία εμπιστοσύνης 

7. Η τριαδική συνάντηση 

o Προετοιμασία 

o Επίτευξη αποδοχής 

o Θέσπιση κανόνων 

o Προσδιορισμός του ζητήματος 

o Κανόνες επικοινωνίας και συμπεριφοράς 

o Μετά τη συνάντηση 

 Συζήτηση 

 Αναστοχασμός – αξιολόγηση 

o Παραπομπή της περίπτωσης σε άλλους επαγγελματίες 

8. Το επαγγελματικό και κοινωνικό προφίλ του ΔΜ 
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Υποενότητα 2: Διοικητική δομή των δημόσιων υπηρεσιών και βασικές διοικητικές 

διαδικασίες στη χώρα υποδοχής 

 

Σύντομη περιγραφή 

Η παρούσα υποενότητα αναλύει τις διοικητικές υπηρεσίες και διαδικασίες στις χώρες 

υποδοχής. Υπάρχει μια πληθώρα διοικητικών ζητημάτων που συνδέονται με τη μετανάστευση 

όπως η οργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών, η εσωτερική ασφάλεια, και η λειτουργία 

υπηρεσιών που απευθύνονται αποκλειστικά σε μετανάστες. Είναι απαραίτητο για τους 

διαπολιτισμικούς μεσολαβητές να είναι σωστά εκπαιδευμένοι σε αυτόν τον τομέα που 

αποτελεί τη βάση για άλλα ζητήματα, όπως ο μεταναστευτικός νόμος, η νομιμοποίηση της 

διαμονής και η κατάλληλη προσέγγιση των διοικητικών διαδικασιών.   

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Γνώσεις 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα αποκτήσουν γενικές γνώσεις για τη διοικητική δομή 

των δημόσιων υπηρεσιών στη χώρα παραμονής  

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα αποκτήσουν μια γενική αντίληψη για τις δημόσιες 

υπηρεσίες στη χώρα παραμονής καθώς και για θέματα νομιμότητας/ προσβασιμότητας  

3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα μάθουν τις βασικές διαδικασίες που σχετίζονται με τη 

νόμιμη παραμονή, την υγειονομική περίθαλψη, την εργασία, την εκπαίδευση και τις 

κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται από το Κράτος  

4. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα μάθουν τις αρχές αποτελεσματικής επικοινωνίας με 

τους δημόσιους λειτουργούς  

5. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίσουν τα υποστηρικτικά μέσα (πληροφοριακό 

υλικό, ιστοσελίδες, ΜΚΟ κ.λπ.) που παρέχουν καθοδήγηση ή βοήθεια για διοικητικές 

διαδικασίες και για πρόσβαση στις υπηρεσίες 

 

Δεξιότητες 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να επικοινωνούν αποτελεσματικά με 

τους δημόσιους λειτουργούς, λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα ιεραρχίας και νομικές 

διαδικασίες  

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να εξηγούν με απλοποιημένο τρόπο τις 

διοικητικές διαδικασίες στους μετανάστες ανάλογα με το υπόβαθρο του κάθε μετανάστη 

και το πεδίο παρέμβασης των μεσολαβητών  

3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να βοηθούν τους μετανάστες να 

ανταπεξέρχονται με επιτυχία στην επικοινωνία τους με τις δημόσιες υπηρεσίες και στην 

διευθέτηση των διοικητικών διαδικασιών  
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4. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να στηρίζουν πρακτικά τους μετανάστες 

ή τους επαγγελματίες κατά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες όταν υπάρχουν γλωσσικοί 

φραγμοί (π.χ. συμπληρώνοντας έντυπα στη γλώσσα της χώρας υποδοχής, μεταφράζοντας 

λίστες των απαιτούμενων δικαιολογητικών και παρόμοια)  

5. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να κάνουν αποτελεσματική χρήση των 

υποστηρικτικών μέσων για να παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες γύρω από τις διοικητικές 

διαδικασίες και να διευκολύνουν την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες 

 

Ικανότητες 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να προσαρμόζονται σε αλλαγές στις 

διοικητικές διαδικασίες αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ανίχνευση αυτών των 

αλλαγών και αναζητώντας αυτόνομα σχετικές πληροφορίες  

 

Περιεχόμενα 

1. Βασικοί όροι και ορισμοί για τη δημόσια διοίκηση 

o Διαφορετικοί ορισμοί της δημόσιας διοίκησης 

o Διάκριση των εξουσιών 

o Το δημόσιο συμφέρον 

o Το κοινό καλό 

o Δημόσια διοίκηση 

o Πολιτική κουλτούρα 

o Χαρακτηριστικά της δημόσιας διοίκησης 

2. Το μοντέλο δημόσιας διοίκησης στη χώρα υποδοχής 

o Ιστορία, παραδόσεις και οι πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις 

o Η δομή της δημόσιας διοίκησης στη χώρα υποδοχής 

o Επίπεδα δημόσιας διοίκησης 

 Η οργάνωση της κεντρικής διοίκησης 

 Η οργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης 

o Έγγραφα 

o Μοντέλα πολιτικού συστήματος και εκλογές 

o Όργανα δημόσιας διοίκησης στη χώρα υποδοχής 

o Βασικοί όροι για τις δημόσιες υπηρεσίες 

o Σύγκριση της δημόσιας διοίκησης της χώρας υποδοχής με επιλεγμένες χώρες 

προέλευσης των μεταναστών. 

3. Τρόποι και δυνατότητες επικοινωνίας με τους δημόσιους λειτουργούς 

o Ιεραρχία στη διοίκηση  

o Επιστολές και έγγραφα 

o Τύποι διοικητικής γλώσσας 

4. Εισαγωγή στο διοικητικό δίκαιο στη χώρα υποδοχής 
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o Χαρακτηριστικά και βασικοί όροι διοικητικού δικαίου 

o Πηγές διοικητικού δικαίου στη χώρα υποδοχής 

o Αρχές διοικητικού δικαίου στη χώρα υποδοχής 

o Σχέσεις μεταξύ διοικητικών και εξωτερικών φορέων 

o Μορφές δραστηριότητας της δημόσιας διοίκησης 

o Τα διοικητικά δικαστήρια 

o Εισαγωγή στις διοικητικές διαδικασίες σε ειδικούς τομείς ενδιαφέροντος 

 Υγεία 

 Εκπαίδευση 

 Στέγαση 

 Εργασία 

 Κοινωνικές υπηρεσίες 

5. Το σύστημα εποπτείας και ελέγχου στη δημόσια διοίκηση 

6. Δεοντολογία στη δημόσια διοίκηση  

o Βασικές αρχές διοικητικής δεοντολογίας 

o Παθολογίες στην δημόσια διοίκηση με έμφαση στη: 

 Γραφειοκρατία 

 Διαφθορά 

 Λύσεις αποφυγής της παθολογίας 

7. Πρόσβαση στη δημόσια διαβούλευση/πληροφόρηση 

o Πηγές δημόσιας πληροφόρησης στη χώρα υποδοχής 

8. Σύγχρονα εργαλεία στη διοίκηση 

o Χρήση διαδικτυακών πλατφορμών των δημόσιων υπηρεσιών 

o Ευκαιρίες που προσφέρουν τα νέα εργαλεία 

o Τύποι ηλεκτρονικής διοίκησης στην Ευρώπη και στις χώρες υποδοχής 

9. Διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

o Παγκοσμιοποίηση και δημόσια χρηματοδότηση 

o Διαχείριση οικονομικών 

o Ευρωπαϊκά ιδρύματα 

o Διεθνείς σχέσεις στην Ευρώπη 

10. Δημόσια διοίκηση για μετανάστες 

o Υπηρεσίες για μετανάστες 

o Προγράμματα για μετανάστες στη χώρα υποδοχής 

o Κεντρικοί και περιφερειακοί φορείς μετανάστευσης 

o Σχέσεις μεταξύ διοίκησης και μεταναστών 
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Υποενότητα 3: Νομικό πλαίσιο για τη μετανάστευση και τα δικαιώματα των 

μεταναστών στη χώρα υποδοχής – Ιστορία της μετανάστευσης 

 

Σύντομη περιγραφή 

Στην παρούσα υποενότητα οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα εξοικειωθούν με βασικές 

πληροφορίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη μετανάστευση και για τα δικαιώματα των 

μεταναστών στη χώρα υποδοχής. Θα γνωρίσουν τις νομικές διαδικασίες και διατάξεις που 

διέπουν την υπόσταση (status) των αλλοδαπών στη χώρα. Θα παρουσιαστούν, επίσης, 

ιστορικές πτυχές της μετανάστευσης που σχετίζονται με τις αιτίες, τις κατευθύνσεις και τους 

σκοπούς της. 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Γνώσεις 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για 

τη μετανάστευση (διαδικασίες αίτησης άδειας παραμονής και αρμόδιες δομές, 

διαδικασίες αίτησης ασύλου - διεθνούς προστασίας, διαδικασία αιτήματος ιθαγένειας, 

Κανονισμός του Δουβλίνου) 

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα μάθουν για το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της 

χώρας προέλευσης των μεταναστών/ προσφύγων 

3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν το εθνικό και τοπικό σύστημα υποδοχής 

υποδοχής και τους κύριους φορείς υποστήριξης μεταναστών/προσφύγων 

4. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν τα νομικά δικαιώματα και  υποχρεώσεις 

των μεταναστών/ προσφύγων καθώς και τις ποινικές κυρώσεις που εφαρμόζονται σε 

αυτούς 

5. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα αποκτήσουν γενική γνώση και αντίληψη της ιστορίας 

της μετανάστευσης στη χώρα υποδοχής 

 

Δεξιότητες 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να εξηγούν τα νομικά έγγραφα 

μεταναστών και προσφύγων (άδεια παραμονής, αίτηση διεθνούς προστασίας, 

αναγνώριση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας)   

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να συλλέγουν και να συντάσσουν το 

προσωπικό ιστορικό οποιουδήποτε αιτούντος άσυλο, διευκολύνοντας τη διαδικασία της 

διεθνούς προστασίας 

3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα μπορούν να εξηγούν στους μετανάστες τα δικαιώματά 

τους και τις υποχρεώσεις τους και να τους βοηθούν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες 

ένταξης 
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4. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα μπορούν να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες στους 

μετανάστες σχετικά με το κοινωνικό, πολιτικό και διοικητικό πλαίσιο της χώρας υποδοχής 

για να διευκολύνουν τη διαδικασία ένταξης 

 

Ικανότητες 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι ικανοί να υποστηρίζουν το εξειδικευμένο 

προσωπικό κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τους μετανάστες / αιτούντες άσυλο 

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι ικανοί να συνοδεύουν και να υποστηρίζουν τους 

μετανάστες κατά την εκπλήρωση των διοικητικών γραφειοκρατικών διαδικασιών 

3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα μπορούν να διακρίνουν τις παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα νομοθετικά ζητήματα που αφορούν στους μετανάστες 

και να τα αναφέρουν όταν είναι απαραίτητο στις αρμόδιες αρχές 

 

Περιεχόμενα 

1. Επιλεγμένες έννοιες και όροι 

o Άτομα με προσωρινή άδεια παραμονής  

o Άτομα με άδεια για μόνιμη εγκατάσταση 

o Άτομα με άδεια εργασίας 

o Άτομα σε καθεστώς πρόσφυγα και επικουρικής προστασίας 

o Άτομα με άδεια παραμονής σε καθεστώς ανοχής 

o Επαναπατριζόμενοι 

o Ο Κανονισμός του Δουβλίνου 

o Μετεγκατάσταση 

o Επανεγκατάσταση 

o Διεθνής προστασία 

o Μη-επαναπροώθηση  

2.   Νομικό πλαίσιο για τη μετανάστευση 

o Πράξεις Διεθνούς Δικαίου 

 Σύμβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων, Γενεύη 

 Πρωτόκολλο για το Καθεστώς των Προσφύγων, Νέα Υόρκη 

 Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την κατάργηση της βίζας για πρόσφυγες, 

Στρασβούργο 

 Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη μεταβίβαση ευθύνης για τους πρόσφυγες, 

Στρασβούργο 

 Πρωτόκολλο Αρ. 7 της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, Στρασβούργο 

 Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  

 Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού 

o Κοινοτικό Δίκαιο 

 Κανονισμοί 

 Οδηγίες 
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 Αποφάσεις 

o Νομικές πράξεις της χώρας υποδοχής 

 Τα νομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταναστών / προσφύγων 

 Νομικές κυρώσεις για μετανάστες / πρόσφυγες 

 Το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο στη χώρα υποδοχής 

 Οργανώσεις στήριξης μεταναστών 

o Πρόγραμμα διαδικασιών για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας 

 Η διαδικασία χορήγησης ασύλου βήμα-βήμα: 

 Υποβολή της αίτησης 

 Συνέντευξη και έκδοση της απόφασης 

 Η απόφαση – καθεστώς πρόσφυγα 

 Διακοπή διαδικασιών που αφορούν στην διεθνή προστασία 

 Διαδικασίες σύμφωνα με τον «Κανονισμό του Δουβλίνου» 

 Επικουρική προστασία 

 Καθεστώς ανοχής 

 Δικαιώματα των αλλοδαπών κατά τη διαδικασία 

 Ευθύνες των αλλοδαπών κατά τη διαδικασία 

 Κοινωνικά δικαιώματα για αιτούντες την ιδιότητα του πρόσφυγα 

 Αναστολή 

 Απέλαση 

o Νομικές πράξεις, έγγραφα, αιτήσεις, κλπ. στο διαδίκτυο – χρήσιμοι ιστότοποι 

o Ιστορία της μετανάστευσης με ειδική αναφορά στη χώρα υποδοχής 

 Η μετανάστευση έως τον 18ο αιώνα 

 Εκβιομηχάνιση και η άνοδος του εθνικισμού/ιμπεριαλισμού – η μετανάστευση 

στον 18ο και 19ο αιώνα 

 Οι παγκόσμιοι πόλεμοι και οι συνέπειές τους 

 Η μετανάστευση στον 21ο αιώνα 
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Εκπαιδευτική Ενότητα 2: Εισαγωγή στις Ανθρωπιστικές και 

Κοινωνικές Επιστήμες 

Γενική περιγραφή 

Σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα αποκτήσουν βασικές 

εισαγωγικές γνώσεις στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Θα παρουσιαστούν 

στοιχεία της επικοινωνίας, της ψυχολογίας και της ανθρωπολογίας καθώς και κοινωνικο-

πολιτισμικά στοιχεία. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα μάθουν για τις έννοιες του 

αποκλεισμού και της διάκρισης, τη θεωρία των φύλων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

ευάλωτων ομάδων και το ρόλο των κοινωνικο-πολιτισμικών διαφορών.  

 

Υποενότητα 1: Θεωρία και πρακτική της επικοινωνίας 

Σύντομη περιγραφή  

Οι δεξιότητες επικοινωνίας μας βοηθούν να συνεργαζόμαστε εποικοδομητικά με τους άλλους 

και να αποφεύγουμε τις παρανοήσεις. Το επικοινωνείν «ορθά», ωστόσο, δεν αποτελεί πάντα 

εύκολη πρακτική. Για το λόγο αυτό, η παρούσα υποενότητα πραγματεύεται τη θεωρία και τις 

διεργασίες της επικοινωνίας, βοηθά να γνωρίσουμε χρήσιμα μοντέλα και τεχνικές 

επικοινωνίας, και δείχνει πώς να αντεπεξερχόμαστε σε καταστάσεις που μπορούν να μας 

οδηγήσουν στη λανθασμένη πεποίθηση ότι τα μηνύματα που εκπέμπουμε είναι αντιληπτά και 

προφανή στον καθένα. 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Γνώσεις 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα αποκτήσουν εισαγωγικές γνώσεις στις θεωρίες και τα 

μοντέλα επικοινωνίας, και θα μάθουν τους μηχανισμούς επικοινωνίας και της μετάδοσης 

μηνυμάτων 

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας για 

διαφορετικά περιβάλλοντα και καταστάσεις και θα εξοικειωθούν με τις τεχνικές 

οργάνωσης μηνυμάτων 

3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν τεχνικές για να προσαρμόζουν τις 

επικοινωνιακές τους δεξιότητες στο σκοπό του μηνύματός τους και στην ανατροφοδότηση 

που λαμβάνουν από τον δέκτη του μηνύματός τους 

4. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα μάθουν να κωδικοποιούν και να αποκωδικοποιούν τα 

μηνύματα του πομπού και του δέκτη ώστε να μπορούν να αντιδρούν ανάλογα με σκοπό 

την διεξαγωγή μιας επιτυχημένης επικοινωνίας 

5. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα αποκτήσουν μια γενική αντίληψη για τη δυναμική της 

ομάδας 
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6. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα μάθουν για τις βασικές αρχές που ισχύουν στην 

ομαδική εργασία και τα πλεονεκτήματά της 

7. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα αποκτήσουν ολοκληρωμένη αντίληψη για το πώς 

περιλαμβάνεται η ομαδική εργασία στη διαπολιτισμική μεσολάβηση 

 

Δεξιότητες 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα αναπτύξουν αυτογνωσία και αυτοέλεγχο στην 

επικοινωνία ώστε να είναι σε θέση να ελέγχουν τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις τους 

σε δύσκολες συνθήκες εργασίας που δυσχεραίνουν την κατάλληλη επικοινωνία (πίεση, 

εκνευρισμός, άγχος, προσβλητικές συμπεριφορές, κ.ά.)  

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να ερμηνεύουν κατάλληλα τα μη 

λεκτικά μηνύματα ατόμων από διαφορετικές κουλτούρες 

3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους παράγοντες που 

επιδρούν στην επικοινωνία και τις ιδιαιτερότητές τους ώστε να τροποποιούν την 

επικοινωνιακή τους στρατηγική ανάλογα με το σκοπό της επικοινωνίας 

4. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται εάν και σε ποιο 

βαθμό γίνονται κατανοητοί από τους άλλους ώστε να ακολουθούν τα απαραίτητα βήματα 

για τη δημιουργία μιας σωστής επικοινωνίας 

5. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να προάγουν την ομαδική εργασία ως 

αποτελεσματική μέθοδο επίλυσης των προβλημάτων 

6. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα μπορούν να εφαρμόζουν διαφορετικές αρχές της 

ομαδικής εργασίας στο πεδίο ανάλογα με τις περιστάσεις 

 

Ικανότητες 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι ικανοί να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν δυο 

βασικά σφάλματα τα οποία συνήθως κάνουν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια μιας 

επικοινωνίας: (α) να νομίζουν ότι έγιναν κατανοητοί, (β) να θεωρούν ότι φταίει ο άλλος 

που δεν τους κατανόησε  

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να χειρίζονται αποτελεσματικά 

δύσκολες καταστάσεις επικοινωνίας 

3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γίνουν περισσότερο παρατηρητικοί και διορατικοί 

στην επικοινωνία τους με τους άλλους 

4. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να αναλύουν την ποιότητα της ομαδικής 

εργασίας σε μια παρέμβαση και να προβαίνουν στις απαραίτητες προσαρμογές στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους 
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Περιεχόμενα 

1. Εισαγωγή στην επικοινωνία 

o Ο ρόλος της επικοινωνίας στη διαπολιτισμική μεσολάβηση  

2. Θεωρίες και μοντέλα επικοινωνίας  

o Μοντέλο επικοινωνίας Shannon–Weaver 

o Μοντέλο κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης (Stuart Hall)  

o Μοντέλο «η μύτη του παγόβουνου» (Sigmund Freud) 

o Μοντέλο επικοινωνίας Paul Watzlawick 

 Πέντε βασικά αξιώματα  

o Μοντέλο των τεσσάρων πλευρών ή «των τεσσάρων αυτιών» (Schulz von Thun)  

3. Επικοινωνία και τύποι μηνυμάτων  

o Τύποι επικοινωνίας  

 Λεκτική επικοινωνία 

 Μη-λεκτική επικοινωνία 

 Επικοινωνία συνόλων/ομάδων 

 Μαζική επικοινωνία 

 Τηλεπικοινωνία 

 Επικοινωνία μέσω υπολογιστών (π.χ. Online επικοινωνία)  

o Τύποι μηνύματος 

 Άμεσα μηνύματα 

 Έμμεσα μηνύματα 

 Εναρμονισμένα μηνύματα 

 Αντιφατικά μηνύματα  

4. Ερωτήσεις και τεχνικές ανατροφοδότησης για διαπολιτισμικούς μεσολαβητές 

o Τεχνικές ερωτήσεων  

 Γενικές τεχνικές ερωτήσεων  

 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

 Ερωτήσεις κλειστού τύπου 

 Διαχωρίζοντας και εφαρμόζοντας τεχνικές ερωτήσεων  

 Ερωτήσεις πληροφόρησης 

 Ερωτήσεις λήψης αποφάσεων 

 Εναλλακτικές ερωτήσεις  

 Ερωτήσεις καθοδήγησης 

 Ρητορικές ερωτήσεις 

 Διευκρινιστικές ερωτήσεις 

 Παρακινητικές ερωτήσεις 

 Κυκλικές ερωτήσεις  

 Καταληκτικές ερωτήσεις  

o Τεχνικές ανατροφοδότησης και κανόνες  
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o Αποφυγή παρανοήσεων και συγκρούσεις  

5. Βασικές αρχές ομαδικής εργασίας 

o Ορισμοί συνόλων/ομάδων  

o Βασικές αρχές ομαδικής εργασίας και πλεονεκτήματα 

o Οφέλη και κίνδυνοι από την ομαδική εργασία 

o Στάδια ανάπτυξης ομάδας 

 Στάδιο σχηματισμού 

 Στάδιο ανακατατάξεων 

 Στάδιο ομαλοποίησης 

 Στάδιο απόδοσης 

 Στάδιο διάλυσης 

o Ομαδική εργασία στη διαπολιτισμική μεσολάβηση 

 Ρόλοι στην ομάδα  

 Τεχνικές και πρακτικές για τη βελτίωση της ομαδικής εργασίας 

 Παράγοντες διατάραξης της ομάδας και συγκρούσεις 

 Συντονισμός της ομάδας  

 

Υποενότητα 2: Εισαγωγή σε έννοιες ψυχολογίας 

Σύντομη περιγραφή  

Η παρούσα υποενότητα εστιάζει σε βασικές έννοιες και φαινόμενα της ψυχολογίας τα οποία 

σχετίζονται με την καθημερινή πρακτική του διαπολιτισμικού μεσολαβητή. Η ταυτότητα, η 

συμπεριφορά, τα συναισθήματα και οι ψυχολογικές επιπτώσεις της μετανάστευσης 

παρουσιάζονται εδώ με πρακτικό τρόπο. Ο διαπολιτισμικός μεσολαβητής θα μάθει επίσης πώς 

η επικοινωνία μπορεί να επηρεάζεται από ψυχικές διαταραχές και θα αποκτήσει καλή 

κατανόηση των στρεσογόνων μηχανισμών και της ανάπτυξης ενσυναίσθησης.   

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Γνώσεις 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα κατανοούν βασικές ψυχολογικές έννοιες και όρους 

ώστε να μπορούν να συνεργάζονται καλύτερα με τους ειδικούς και τα στελέχη των 

φορέων 

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα αποκτήσουν βασική κατανόηση των μηχανισμών 

ανάπτυξης αυτοαντίληψης και ατομικής ταυτότητας 

3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν τα ειδικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά των 

ατόμων σε διαφορετικά περιβάλλοντα και συνθήκες για τους οποίους θα κληθούν να 

μεσολαβήσουν (νοσοκομεία, περιστατικά πρώτης υποδοχής, δομές ψυχικής υγείας, κλπ.)  
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4. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα αποκτήσουν βασική κατανόηση των στρεσογόνων 

μηχανισμών και πώς αυτοί επηρεάζουν τα εμπλεκόμενα μέρη στη διαπολιτισμική 

μεσολάβηση 

5. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν πώς ορίζεται η ενσυναίσθηση στην 

ψυχολογία και ποια είναι η σημασία της για επαφές ιδιαίτερης συναισθηματικής 

φόρτισης 

6. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν τεχνικές ανάπτυξης και επίδειξης 

ενσυναίσθησης 

7. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν τους περιορισμούς της ενσυναίσθησης και 

τα σημάδια συναισθηματικής υπερφόρτισης 

 

Δεξιότητες 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι ικανοί να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά με 

το προσωπικό διαφόρων φορέων, ειδικότερα σε δομές ψυχικής υγείας και κοινωνικής 

πρόνοιας 

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι ικανοί να εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές 

διαπολιτισμικής μεσολάβησης ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης 

3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι ικανοί να αναγνωρίζουν τα σημάδια του στρες, 

της δυσφορίας, της κόπωσης και της κατάθλιψης στους ίδιους και στους άλλους 

4. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τις ενδεικνυόμενες 

τεχχνικές αποφόρτισης στα αρχικά στάδια  

5. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι ικανοί να διαχειρίζονται μια σειρά 

συναισθηματικά απαιτητικών παρεμβάσεων χωρίς να εμπλέκονται συναισθηματικά οι 

ίδιοι αλλά κατανοώντας τη θέση, τα συναισθήματα και τη στάση του πελάτη τους 

 

Ικανότητες 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γίνουν περισσότερο ενδοσκοπικοί, παρατηρητικοί και 

αναλυτικοί 

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γίνουν πιο αποτελεσματικοί και συνεργατικοί στο 

πεδίο 

3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα αναπτύξουν μεγαλύτερο αυτοέλεγχο και 

ενσυναίσθηση  

4. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα αναγνωρίζουν τα σημάδια της δικής τους 

συναισθηματικής υπερφόρτισης και θα απορρίπτουν παρεμβάσεις τις οποίες δεν είναι σε 

θέση να διαχειριστούν με επαγγελματικό τρόπο 
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Περιεχόμενα 

1. Εισαγωγή στην ψυχολογία 

o Τα αντικείμενα της ψυχολογίας, της ψυχοθεραπείας και της κοινωνικής 

εργασίας και διαφορές μεταξύ τους 

2. Η ατομική και κοινωνική ταυτότητα  

o Ορισμοί των σημαντικότερων όρων (εαυτός, αυτο-αντίληψη, αυτοεκτίμηση 

κλπ.) 

o Δημιουργία ταυτότητας στις εθνοτικές ομάδες  

o Ζητήματα ταυτότητας στη διαπολιτισμική μεσολάβηση 

 Ταυτότητα και οι αναπαραστάσεις της 

 Η ταυτότητα του επαγγελματία 

 Η ταυτότητα του μετανάστη 

 Η ταυτότητα του διαπολιτισμικού μεσολαβητή   

3. Στάσεις, προσωπικότητα, συναισθήματα και συμπεριφορά  

o Ορισμοί  

o Συμπεριφορά και κίνητρα 

o Σχέση μεταξύ συναισθημάτων και συμπεριφοράς 

o Σχέση μεταξύ στάσεων και συμπεριφοράς  

o Προσδοκίες και αξίες  

o Αυτεπάρκεια και αυτο-εκπληρούμενες προφητείες 

4.  Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της μετανάστευσης  

o Η διατομή γλώσσας, πολιτισμού και γνωστικών λειτουργιών στη διαδικασία της 

μετανάστευσης 

o Η ατομική και κοινωνική συμπεριφορά σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια 

o Συναισθηματικές/συμπεριφορικές αντιδράσεις σε διαφορετικά περιβάλλοντα 

(πρώτη υποδοχή, φροντίδα υγείας κλπ.) 

o Συνήθη συναισθήματα μεταναστών και επιπτώσεις στην επικοινωνία: ελπίδα, 

φόβος, θυμός, αγωνία, τραύμα, μετατραυματικό άγχος, θλίψη 

5. Ψυχική υγεία και δομές κοινωνικής πρόνοιας 

o Τύποι άγχους (στρες) 

 Οξύ στρες 

 Οξύ επεισοδιακό άγχος 

 Χρόνιο άγχος 

o Σωματικές εκδηλώσεις άγχους  

o Ψυχολογικές εκδηλώσεις άγχους 

o Επίδραση του άγχους 

 Το «καλό» άγχος 

 Το «κακό» άγχος / στρες 

 Σωματικές επιπτώσεις 
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 Επιπτώσεις στη μνήμη 

 Επιπτώσεις στην επικοινωνία και στις κοινωνικές συναναστροφές 

o Αρχές αντιμετώπισης του άγχους 

6. Επαγγελματική εξουθένωση στα κοινωνικά επαγγέλματα και στα επαγγέλματα 

φροντίδας υγείας 

o Ορισμός 

o Αιτίες 

o Συμπτώματα 

o Στρατηγικές αντιμετώπισης και θεραπείες 

7. Ενσυναίσθηση 

o Ορισμός στην ψυχολογία 

o Σημασία της ενσυναίσθησης στα κοινωνικά επαγγέλματα 

o Περιορισμοί  

o Τεχνικές ανάπτυξης  

8. Συνήθη προβλήματα ψυχικής υγείας  

o Διαταραχές της διάθεσης: κύρια συμπτώματα και επιπλοκές στην επικοινωνία 

 Κατάθλιψη 

 Διπολικές διαταραχές 

 Συστημικές διαταραχές 

o Αγχώδεις διαταραχές: κύρια συμπτώματα και επιπτώσεις στην επικοινωνία  

 Οξεία διαταραχή στρες 

 Διαταραχή μετατραυματικού στρες 

 Διαταραχή γενικευμένου στρες 

 Φοβίες 

 Κρίσεις πανικού 

o Άλλες ψυχικές διαταραχές: κύρια συμπτώματα και επιπτώσεις στην επικοινωνία 

 Σχιζοφρένεια 

 Ψυχώσεις 

 

Υποενότητα 3: Εισαγωγή στις κοινωνικο-πολιτισμικές δομές και σε ανθρωπολογικές 

έννοιες 

Σύντομη περιγραφή  

Όποτε συναντούμε έναν ξένο, σπανίως έχουμε την ευκαιρία να αποκτήσουμε μια 

ολοκληρωμένη εικόνα του. Ο εγκέφαλός μας τότε χρησιμοποιεί μηχανισμούς για να φιλτράρει, 

να απλοποιήσει και να ταξινομήσει μια πληθώρα πληροφοριών. Στην παρούσα θεματική 

υποενότητα ο ΔΜ θα μάθει ότι ο πολιτισμός μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση της 

συμπεριφοράς ενός ατόμου. Θα μάθει επίσης πώς δημιουργούνται τα στερεότυπα και πώς 

αυτά επηρεάζουν τη μετανάστευση και την ένταξη. 
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Μαθησιακά αποτελέσματα  

Γνώσεις 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν τις βασικές αρχές των κοινωνικο-

πολιτισμικών και ανθρωπολογικών θεωριών και εννοιών με έμφαση στη μετανάστευση, 

την ετερότητα, την αλληλεγγύη, τη διαφορετικότητα, την ένταξη και την κοινωνική συνοχή 

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα κατανοήσουν πώς δημιουργούνται τα στερεότυπα και 

πώς αυτά μπορούν να επιδράσουν στην ένταξη 

3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα εξοικειωθούν με τα προφίλ των επαγγελματιών 

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με τους οποίους θα κληθούν να συνεργαστούν 

στο πεδίο 

4. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν τους τύπους και τις αιτίες μετανάστευσης 

καθώς και τις επιπτώσεις της στους μετανάστες, αλλά και στην κοινωνία της χώρας 

υποδοχής 

 

Δεξιότητες 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι ικανοί να αναγνωρίζουν την εκδήλωση βασικών 

κοινωνικο-πολιτισμικών και ανθρωπολογικών κατασκευών στο εργασιακό τους 

περιβάλλον και τις επιπτώσεις στη διαδικασία μεσολάβησης 

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι ικανοί να παρέχουν ενημερωμένες και υψηλού 

επιπέδου υπηρεσίες μεσολάβησης καθώς θα κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες και τις 

στάσεις αμφότερων των πλευρών 

 

Ικανότητες 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να υπερπηδούν τους φραγμούς που 

προκαλούνται από τα δικά τους στερεότυπα καθώς θα αποκτήσουν ευρύτητα αντίληψης, 

μεγαλύτερη κατανόηση και ανεκτικότητα 

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να προάγουν ενεργά την ένταξη των 

μεταναστών επικοινωνώντας αποτελεσματικά τα κοινωνικο-πολιτισμικά και 

ανθρωπολογικά ζητήματα στις παρεμβάσεις τους και σε δραστηριότητες 

ευαισθητοποίησης 

 

Περιεχόμενα 

1. Κοινωνικο-πολιτισμικές και ανθρωπολογικές θεωρίες και έννοιες 

o Εισαγωγή σε βασικές ανθρωπολογικές και κοινωνικο-πολιτισμικές έννοιες 

o Μετανάστευση και ένταξη  

 Αιτίες για τη μετανάστευση  

 Παράγοντες προσέλκυσης (pull factors) 

 Αιτίες φυγής (push factors) 
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 Τύποι μετανάστευσης  

 Εσωτερική  

o Αγροτική-αστική 

 Αιτίες και παραδείγματα  

 Συνέπειες  

 Συνέπειες για την περιοχή άφιξης 

 Συνέπειες για την περιοχή αναχώρησης  

 Συνέπειες για τον μετανάστη 

 Επιπτώσεις για την κοινωνία υποδοχής 

o Εποχική 

 Αιτίες και παραδείγματα  

 Συνέπειες  

 Συνέπειες για την περιοχή άφιξης 

 Συνέπειες για την περιοχή αναχώρησης  

 Συνέπειες για τον μετανάστη 

 Επιπτώσεις για την κοινωνία υποδοχής 

o Προγραμματισμένη 

 Αιτίες και παραδείγματα  

 Συνέπειες  

 Συνέπειες για την περιοχή άφιξης 

 Συνέπειες για την περιοχή αναχώρησης  

 Συνέπειες για τον μετανάστη 

 Επιπτώσεις για την κοινωνία υποδοχής 

 Διεθνής 

o Εθελούσια 

 Αιτίες και παραδείγματα  

 Συνέπειες  

 Συνέπειες για την περιοχή άφιξης 

 Συνέπειες για την περιοχή αναχώρησης  

 Συνέπειες για τον μετανάστη 

 Επιπτώσεις για την κοινωνία υποδοχής 

o Βίαιη (ακούσια) 

 Αιτίες και παραδείγματα  

 Συνέπειες  

 Συνέπειες για την περιοχή άφιξης 

 Συνέπειες για την περιοχή αναχώρησης  

 Συνέπειες για τον μετανάστη 

 Επιπτώσεις για την κοινωνία υποδοχής 

 Νομιμότητα 

o Νόμιμη 
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o Παράτυπη 

 Δυσκολίες μετανάστευσης  

o Πολυμορφία και Ετερότητα  

 Ορισμοί των όρων 

 Γιατί η διαπολιτισμική μεσολάβηση είναι σημαντική; 

 Διαχείριση της πολυμορφίας στη διαπολιτισμική μεσολάβηση 

o Αλληλεγγύη, ένταξη και κοινωνική συνοχή 

 Ορισμοί των όρων 

 Ο ρόλος της διαπολιτισμικής μεσολάβησης 

2. Στερεότυπα  

o Ορισμός 

 Διαφοροποίηση μεταξύ κλισέ και προκατάληψης 

o Δημιουργία στερεοτύπων  

o Παραδείγματα στερεοτύπων και τα χαρακτηριστικά τους 

o Επιδράσεις και λειτουργίες των στερεοτύπων στη συμπεριφορά κατά τη 

διαπολιτισμική μεσολάβηση 

 Προνομιακή μεταχείριση της ιδίας ομάδας (in-group) 

 Ομοιογένεια των εξωτερικών ομάδων 

 Φάσεις επεξεργασίας κοινωνικών πληροφοριών  

 Υποτροπή (rebound effect)  

o Αντίμετρα στα στερεότυπα στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής μεσολάβησης 

3. Τα προφίλ των επαγγελματιών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών: προεκτάσεις 

για τον διαπολιτισμικό μεσολαβητή 

 

 

Υποενότητα 4: Γνώση των μηχανισμών κοινωνικού αποκλεισμού και διάκρισης 

Σύντομη περιγραφή  

Ο κοινωνικός αποκλεισμός αφορά «το ανήκειν» σε μια κοινότητα: αφορά, με άλλα λόγια, 

περισσότερο τους «μέσα» και τους «έξω» από το κοινωνικό σύστημα παρά τους «φτωχούς» 

και τους «πλούσιους». Ο κοινωνικός αποκλεισμός σημαίνει ανισότητα στην πιο προβληματική 

μορφή της. Αναφέρεται στις διεργασίες κατά τις οποίες τα άτομα ωθούνται στο περιθώριο της 

κοινωνίας εξαιτίας της φτώχειας, της έλλειψης εκπαίδευσης και προσόντων ή ως αποτέλεσμα 

διακρίσεων. Η συνδιαλλαγή με άτομα και ομάδες που έχουν αποκλειστεί ή αντιμετωπίζουν 

ειδικούς τύπους διάκρισης, αποτελεί ένα σημαντικό αλλά και δύσκολο έργο για τους 

διαπολιτισμικούς μεσολαβητές. Για τον λόγο αυτό, η παρούσα υποενότητα παρουσιάζει 

δείκτες κοινωνικού αποκλεισμού και διάκρισης τους οποίους συναντούν συχνά οι 

διαπολιτισμικοί μεσολαβητές.   
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Μαθησιακά αποτελέσματα  

Γνώσεις 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν τους μηχανισμούς κοινωνικού 

αποκλεισμού και διάκρισης 

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν για τα είδη και τις κατηγορίες διακρίσεων 

3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα αποκτήσουν σφαιρική αντίληψη για τις κοινωνικές και 

ψυχολογικές επιπτώσεις φαινομένων όπως η καταπίεση, ο ρατσισμός, η διακρίσεις και τα 

στερεότυπα 

4. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους 

μηχανισμούς διεθνούς προστασίας καθώς και τα κυριότερα ιδρύματα που προστατεύουν 

τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα υποδοχής και σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

5. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν τις πολιτικές κατά του αποκλεισμού και 

των διακρίσεων στο δίκαιο, τις συνθήκες, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τις συμφωνίες 

για το μεταναστευτικό, την ένταξη και τις διακρίσεις 

6. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα αποκτήσουν καλή κατανόηση των αιτιών και των 

παραγόντων που ευθύνονται για τις επιθέσεις με ειρωνικά σχόλια και εξαιτίας 

προκαταλήψεων 

7. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν τεχνικές ελέγχου του θυμικού τους και 

κατευνασμού της επιθετικής συμπεριφοράς των άλλων 

 

Δεξιότητες 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι ικανοί να εξηγούν στους μετανάστες τα 

δικαιώματά τους σύμφωνα με το διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο 

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι ικανοί να πληροφορούν τις κοινότητες 

μεταναστών στη χώρα υποδοχής για την πολιτική κατά των διακρίσεων 

3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι ικανοί να προβλέπουν τις επιπτώσεις των 

διακρίσεων και των προκαταλήψεων στη διαδικασία μεσολάβησης 

4. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι ικανοί να εφαρμόζουν τεχνικές αυτοελέγχου 

όταν λαμβάνουν ειρωνικά σχόλια, εστιάζοντας στους αντικειμενικούς σκοπούς και τα 

επιθυμητά αποτελέσματα της συνάντησης 

5. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι ικανοί να διακρίνουν πώς μια επιθετική 

συμπεριφορά επηρεάζει τη διαδικασία της μεσολάβησης και να αποφασίζουν ποιες 

ενέργειες μετριασμού απαιτείται να ακολουθήσουν κάθε φορά 

 

Ικανότητες 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις διακρίσεις κατά 

μεταναστών, να αξιολογούν τη σοβαρότητα του περιστατικού και να αποφασίζουν εάν 

μπορεί να δοθεί λύση στο πλαίσιο των επαγγελματικών και δεοντολογικών ορίων 

διαπολιτισμικής μεσολάβησης ή είναι απαραίτητο να παραπεμφθεί το περιστατικό στις 

αρμόδιες αρχές / φορείς 
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2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις 

προσβολές που απευθύνονται είτε στους ίδιους είτε στους μετανάστες 

3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να εμποδίζουν διαπληκτισμούς 

διαχειριζόμενοι κατάλληλα τις επιθετικές συμπεριφορές 

 

Περιεχόμενα 

1. Κοινωνικός αποκλεισμός και διακρίσεις  

o Ορισμοί 

o Τύποι και κατηγορίες 

o Δείκτες για τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις  

o Κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις 

2. Αντιμετώπιση επιθετικών συμπεριφορών και διακρίσεων στη διαπολιτισμική 

μεσολάβηση 

o Αιτίες και παράγοντες που ευθύνονται για επιθέσεις με ειρωνικά σχόλια και 

εξαιτίας προκαταλήψεων  

o Απειλές λόγω προκατάληψης και επιθετική συμπεριφορά: Επιπτώσεις στην 

επικοινωνία  

o Πρόληψη των συγκρούσεων 

 Κατευνασμός της επιθετικής συμπεριφοράς τρίτων 

 Τεχνικές αυτοελέγχου 

3. Ανθρώπινα δικαιώματα και διεθνής προστασία 

o Ποια είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα; 

o Σκοπός και καθεστώς στο Διεθνές Δίκαιο 

o Σχέσεις μεταξύ οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων καθώς και μεταξύ 

ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων 

o Ειδικές κατηγορίες προστασίας π.χ. μειονότητες, αυτόχθονες λαοί, παιδιά, 

γυναίκες και πρόσφυγες 

o Ιδρύματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο  

o Πολιτικές κατά του αποκλεισμού και κατά των διακρίσεων στο δίκαιο, τις 

συνθήκες, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τις συμφωνίες 

4. Συνειδητοποίηση του ρόλου σε περιστατικά διάκρισης και καταπάτησης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

o Οι δυνατότητες και τα όρια παρέμβασης στη διαπολιτισμική μεσολάβηση 

o Πότε πρέπει να παραπέμπεται μια περίπτωση σε δικηγόρο, στην αρμόδια αρχή 

ή σε ίδρυμα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
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Υποενότητα 5: Θεωρία των φύλων 

Σύντομη περιγραφή  

Οι διαφορετικές συνθήκες διαβίωσης, οι κοινωνικοί ρόλοι, οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 

ανδρών και γυναικών είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη στη διαπολιτισμική 

μεσολάβηση. Για το λόγο αυτό, σκοπός της παρούσας υποενότητας είναι να ευαισθητοποιήσει 

τους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές για τα θέματα αυτά και να προάγει την ισότητα των 

φύλων και την κοινωνική δικαιοσύνη. Όσο περισσότερο οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές 

κατανοήσουν τις έννοιες του βιολογικού φύλου, της φυλετικής ταυτότητας και του 

σεξουαλικού προσανατολισμού καθώς και τις σχετικές πολιτισμικές προσεγγίσεις, τόσο 

καλύτερα θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τον ίδιο τους τον εαυτό και να δημιουργήσουν 

αποτελεσματικές σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους.  

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Γνώσεις 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν τις βασικές έννοιες των κυρίαρχων 

θεωριών φύλου  

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα κατανοούν τον ρόλο της πολιτικής θεωρίας και της 

θρησκείας σε ζητήματα φύλου 

3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα κατανοούν την επίδραση του φεμινιστικού κινήματος 

στον δυτικό κόσμο και αλλού 

4. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα κατανοούν τις κύριες δομές και έννοιες στις 

πατριαρχικές κοινωνίες 

5. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα κατανοούν τα βασικά ζητήματα εναλλακτικού 

σεξουαλικού προσανατολισμού στον σύγχρονο κόσμο και τις συνέπειές τους για τη 

διαπολιτισμική  μεσολάβηση 

6. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν πώς αναπτύσσονται και εκδηλώνονται τα 

στερεότυπα φύλου και πώς επιδρούν στην αυτοαντίληψη  

7. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν μηχανισμούς θετικής κοινωνικής αλλαγής 

 

Δεξιότητες 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα μπορούν να μεσολαβούν με επιτυχία σε περιπτώσεις 

κατά τις οποίες ανακύπτουν ζητήματα φύλου 

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα βοηθούν να αναπτυχθεί κλίμα εμπιστοσύνης και 

συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών 

3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να αμβλύνουν αρνητικές στάσεις που 

οφείλονται σε προκαταλήψεις για το φύλο 
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4. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι ικανοί να εξηγούν με αποτελεσματικό τρόπο 

ζητήματα φύλου στους επαγγελματίες και να τους βοηθούν να προσαρμόζουν τις 

παρεμβάσεις τους όπου είναι δυνατόν, ώστε να υπάρχει σεβασμός στις διαφορετικές 

πεποιθήσεις, αξίες ή ταμπού 

 

Ικανότητες 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν στερεότυπα φύλου 

στο εργασιακό τους περιβάλλον, να αξιολογούν πώς αυτά επηρεάζουν τις επαφές τους και 

να προσαρμόζουν την παρέμβασή τους αναλόγως 

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα δικά τους 

στερεότυπα περί φύλου και να αναπτύξουν μια πιο αντικειμενική, απροκατάληπτη στάση 

 

Περιεχόμενα 

1. Διαφορές στο φύλο και ρόλοι των φύλων 

o Η αλλαγή του “φύλου” και των “σχέσεων μεταξύ φύλων” στην ιστορία 

o Πολιτική θεωρία και θρησκεία στα ζητήματα φύλου 

 Επιδράσεις του “φύλου” στις κοινωνικές, πολιτικές ή οικονομικές δομές 

o Φυλετική ταυτότητα και οι ρόλοι των φύλων 

 Διαφορές φύλου 

 Στερεότυπα φύλου 

 Ανάπτυξη και εκδήλωση  

 Η επίδραση του φύλου στην αυτοαντίληψη 

 Επικρατέστερα στερεότυπα φύλου στην κοινωνία υποδοχής και 

στις κοινωνίες των μεταναστών 

 Προεκτάσεις για τη διαπολιτισμική μεσολάβηση 

o Γλώσσα ευαίσθητη σε θέματα φύλου στη διαπολιτισμική μεσολάβηση 

2. Πατριαρχικές κοινωνίες και ο ρόλος της γυναίκας στο παρελθόν  

o Δομές και έννοιες στις πατριαρχικές κοινωνίες 

o Ο ρόλος των γυναικών στο παρελθόν και σήμερα 

 Εμπλεκόμενες ομάδες σε ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες 

 Η ζωή και η εργασία των γυναικών από διαφορετικές τάξεις 

 Τύποι εκπαίδευσης και επαγγελματικές σταδιοδρομίες προσβάσιμες από 

τις γυναίκες  

 Τομείς και ζητήματα γυναικείας συμμετοχής ή δέσμευσης   

 Η επίδραση των γυναικών στις κοινωνικές, πολιτικές ή οικονομικές 

δομές  

 Σύγκριση του ρόλου των γυναικών στις κοινωνίες υποδοχής και στις 

κοινωνίες μεταναστών: συζήτηση στην τάξη 

3. Μηχανισμοί θετικής κοινωνικής αλλαγής  
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Υποενότητα 6: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ευάλωτων ομάδων 

Σύντομη περιγραφή  

Η πλειονότητα των μεταναστών που χρειάζονται διαπολιτισμική μεσολάβηση είναι συνήθως 

μέλη ευάλωτων ομάδων. Παιδιά, έγκυες, ηλικιωμένοι, υποσιτισμένα άτομα και πρόσφυγες 

αποτελούν μερικά μόνο παραδείγματα ευάλωτων ομάδων. Η ακόλουθη υποενότητα 

πραγματεύεται ειδικά τα χαρακτηριστικά των ευάλωτων ομάδων και ζητήματα που τις 

επηεράζουν. Επίσης πραγματεύεται ζητήματα που σχετίζονται με τη φτώχεια και τις συνήθεις 

συνέπειές της. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Γνώσεις 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά (σωματικά, 

κοινωνικο-πολιτισμικά και ψυχολογικά) των ευάλωτων ομάδων όπως οι πρόσφυγες, τα 

θύματα βασανισμού, οι τοξικομανείς, οι ψυχικά ασθενείς, οι ανάπηροι, οι ηλικιωμένοι και 

άλλοι 

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν για τις μορφές, τον επιπολασμό και τις 

συνέπειες από την ενδοοικογενειακή βία τόσο στη χώρα υποδοχής όσο και στις κύριες 

χώρες προέλευσης των μεταναστών 

3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν προστατευτικές διατάξεις και φορείς στη 

χώρα υποδοχής που αφορούν τις διαφορετικές ευάλωτες ομάδες 

4. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν ιατρικούς και ψυχολογικούς όρους και 

ορισμούς που σχετίζονται με τις ευάλωτες ομάδες 

5. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν τις διαδικασίες και τη γραφειοκρατία που 

περιλαμβάνεται στον χειρισμό περιστατικών μεσολάβησης που αφορούν μέλη ευάλωτων 

ομάδων 

6. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν την ειδική ορολογία / φρασεολογία που 

χρησιμοποιείται σε σχέση με και εντός διαφορετικών ευάλωτων ομάδων 

7. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν τις ειδικές απαιτήσεις και τους κανόνες 

που εφαρμόζονται όταν η μεσολάβηση αφορά παιδιά  

 

Δεξιότητες 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες 

τεχνικές για να αντεπεξέρχονται σε πελάτες από ευάλωτες ομάδες σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα 

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να υποστηρίζουν πιο αποτελεσματικά 

το έργο των ειδικών (γιατρών, ψυχολόγων, κοινωνιολόγων κλπ.) που εργάζονται με 

ευάλωτες ομάδες 
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3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να κατανοούν και να χρησιμοποιούν 

ειδική ορολογία / φρασεολογία που χρησιμοποιείται σε διάφορες δομές από τους 

ειδικούς που αντιμετωπίζουν θεραπευτικά μετανάστες σε ευάλωτες ομάδες καθώς και 

από μέλη ευάλωτων ομάδων 

4. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να παραπέμπουν μέλη ευάλωτων 

ομάδων σε φορείς που έχουν ως αποστολή την προστασία τους καθώς και να τους 

πληροφορούν γύρω από τις ισχύουσες προστατευτικές διατάξεις 

 

Ικανότητες 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι ικανοί να κατανοούν τις ανάγκες και τις στάσεις 

των μεταναστών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και να προσαρμόζουν ανάλογα τις 

παρεμβάσεις τους 

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι ικανοί να αντιμετωπίζουν τα μέλη των ευάλωτων 

ομάδων με σεβασμό και περίσκεψη 

 

Περιεχόμενα 

1. Σωματικά, κοινωνικο-πολιτισμικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά των ευάλωτων 

ομάδων  

o Πρόσφυγες 

o Θύματα βασανισμού 

o Τοξικομανείς 

o Ψυχικά ασθενείς 

o Ασθενείς γενικώς 

o Γυναίκες 

o Παιδιά  

o Ανάπηροι 

o Ηλικιωμένοι  

o Υποσιτισμένοι 

2. Η φτώχεια και οι συνήθεις συνέπειές της  

o Υποσιτισμός 

o Αστεγία 

o Ανεπαρκείς συνθήκες στέγασης  

o Ένδεια 

3. Ενδοοικογενειακή βία 

o Αίτια ενδοοικογενειακής βίας 

o Τύποι ενδοοικογενειακής βίας 

4. Χειρισμός περιστατικών που αφορούν ευάλωτες ομάδες 

o Χρήσιμες πρακτικές 

o Στρατηγικές για τη διαπολιτισμική μεσολάβηση  
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5. Προστατευτικές διατάξεις και φορείς υποστήριξης για ευάλωτες ομάδες  

 

 

Υποενότητα 7: Κοινωνικο-πολιτισμικές διαφορές: επιπτώσεις στην παροχή 

υπηρεσιών και στρατηγικές αντιμετώπισης  

Σύντομη περιγραφή  

Η φυλή, η εθνικότητα, η θρησκεία, το φύλο, η κοινωνική τάξη, οι οικογενειακές παραδόσεις, οι 

ομάδες συνομιλήκων και η ηλικία μπορεί να επηρεάζουν τη συμπεριφορά κάποιου. Στην 

παρούσα υποενότητα οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές μαθαίνουν να κατανοούν την 

ανθρώπινη συμπεριφορά και την ανάπτυξη της προσωπικότητας εξετάζοντας τους κανόνες 

των κοινωνικών ομάδων και υπο-ομάδων στις οποίες ανήκουν τα άτομα. Οι διαπολιτισμικοί 

μεσολαβητές μαθαίνουν τι σημαίνει κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση και αποκτούν μια 

συνολική άποψη για τα πολιτισμικά εργαλεία και για το πώς να τα χρησιμοποιούν. 

Παρατίθενται επίσης χρήσιμες συμβουλές για τη διαχείριση δυσκολιών στην επικοινωνία που 

προκαλούνται εξαιτίας των κοινωνικο-πολιτισμικών διαφορών.  

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Γνώσεις 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν βασικά στοιχεία της θεωρίας των ομάδων 

και των υπο-ομάδων 

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα κατανοούν τις κύριες κοινωνικο-πολιτισμικές 

κατασκευές και χαρακτηριστικά της χώρας υποδοχής 

3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν τις κοινωνικο-πολιτισμικές διαφορές των 

πολυπληθέστερων μεταναστευτικών ομάδων στη χώρα υποδοχής και θα κατανοούν την 

επίδραση αυτών στην παροχή υπηρεσιών 

4. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν τις διαφορές των στυλ επικοινωνίας, πώς 

το στυλ τους μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση ή να διευκολύνει τη συμβουλευτική 

διαδικασία με μέλη μειονοτήτων, καθώς και τεχνικές διαχείρισης των δυσκολιών στην 

επικοινωνία εξαιτίας κοινωνικο-πολιτισμικών διαφορών 

5. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα αποκτήσουν εμπεριστατωμένη κατανόηση για το πώς 

η δική τους φυλετική και πολιτισμική κληρονομιά επηρεάζει τη διαδικασία της 

μεσολάβησης, αλλά και τους ίδιους τους μεσολαβητές σε ατομικό και επαγγελματικό 

επίπεδο στον τρόπο που ορίζουν την κανονικότητα/ μη κανονικότητα  

6. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα αποκτήσουν γενικές γνώσεις για τους μηχανισμούς 

που διαμορφώνουν τις αντιλήψεις, τις αξίες και τις προκαταλήψεις σε διάφορα πεδία 

7. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα κατανοούν σε βάθος τους πολιτισμικούς παράγοντες 

που επιδρούν στη γλώσσα 
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Δεξιότητες 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν στρατηγικές 

αντιμετώπισης για την επίλυση δύσκολων καταστάσεων εξαιτίας των κοινωνικο-

πολιτισμικών διαφορών 

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα αντιλαμβάνονται τη διαφορά μεταξύ των δυσκολιών 

που προκαλούνται αφενός από τις κοινωνικές διαφορές και αφετέρου από τις εθνο-

πολιτισμικές διαφορές καθώς και τις συνέπειες στην επικοινωνία και τις σχέσεις 

3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να βοηθούν και τις δύο πλευρές να 

κατανοούν τις κοινωνικο-πολιτισμικές διαφορές και να συνεργάζονται καλά μεταξύ τους 

παρά τις διαφορές αυτές 

4. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι ικανοί να αναστοχάζονται τις δικές τους 

πεποιθήσεις, αξίες και νόρμες και να αναγνωρίζουν τις προκαταλήψεις τους 

5. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να παρέχουν πληροφορίες για σχετικά 

κοινωνικά και πολιτισμικά ζητήματα με ακριβή και περιεκτικό τρόπο, απαλλαγμένο από 

στερεότυπο   

6. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να εξηγούν τη σπουδαιότητα της 

ποικιλομορφίας μεταξύ των πολιτισμών και της επικοινωνίας με σκοπό την λήψη 

πληροφοριών σχετικά με τις απόψεις, τις συνήθειες κ.λπ. των πελατών με διαφορετικό 

πολιτισμικό υπόβαθρο 

7. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να διακρίνουν και να εξηγούν πώς 

συγκεκριμένα είδη συμπεριφοράς αποδίδονται λανθασμένα σε πολιτισμικούς παράγοντες 

 

Ικανότητες 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γίνουν περισσότερο ευέλικτοι όταν έρχονται 

αντιμέτωποι με την ποικιλομορφία και τη διαφορετικότητα 

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι ικανοί να αναγνωρίζουν και να επεξεργάζονται 

τις δικές τους προκαταλήψεις ώστε να μπορούν να παρέχουν πιο αποτελεσματικές 

υπηρεσίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων μερών 

3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι ικανοί να παρακολουθούν τη δική τους 

συμπεριφορά ως προς την προκατάληψη και να διασφαλίζουν τον επαγγελματισμό τους, 

είτε προβαίνοντας στις απαραίτητες προσαρμογές είτε αρνούμενοι την εργασία την οποία 

δεν είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας με τον απαιτούμενο επαγγελματισμό 

4. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι ικανοί να πραγματοποιούν παρεμβάσεις 

ευαισθητοποίησης σε ζητήματα πολιτισμικής διαφορετικότητας 
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Περιεχόμενα 

1. Θεωρία των ομάδων και υπο-ομάδων 

o Ορισμοί και έννοιες κλειδιά 

o Οι συνέπειες της συμπεριφοράς ανά ομάδα  

o Συνέπειες στην επικοινωνία και τη διαπολιτισμική μεσολάβηση 

2. Η μάθηση και συμπεριφορά υπό κοινωνικο-πολιτισμικό πρίσμα   

o Ορισμοί 

o Η μάθηση ως πολιτισμική δραστηριότητα 

o Εξέταση των πολιτισμικών διαφορών – αναστοχασμός της πολιτισμικής 

κληρονομιάς του ατόμου 

o Κύριες κοινωνικο-πολιτισμικές δομές και χαρακτηριστικά της χώρας υποδοχής 

o Κοινωνικο-πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των ομάδων μεταναστών και της 

χώρας υποδοχής: συνέπειες στην παροχή υπηρεσιών 

3. Γλώσσα και επικοινωνία υπό κοινωνικο-πολιτισμικό πρίσμα  

o Γλώσσα και επικοινωνία 

 Τι επιτρέπει την ύπαρξη της γλώσσας; 

 Κεντρικές πτυχές και έννοιες των γλωσσών  

 Πώς η γλώσσα επιλύει ή δημιουργεί προβλήματα στην επικοινωνία 

 Αλληλεπίδραση γλώσσας και πολιτισμού 

o Πολιτισμικά εργαλεία  

 Σήματα 

 Κώδικες  

 Παραδόσεις  

 Άλλο 

4. Η διαχείριση δυσκολιών στην επικοινωνία εξαιτίας κοινωνικο-πολιτισμικών διαφορών 

o Αναγνώριση των αιτίων 

o Στιλ επικοινωνίας και η διαδικασία της διαπολιτισμικής μεσολάβησης 

o Χρήσιμες συμβουλές επικοινωνίας 
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Εκπαιδευτική Ενότητα 3: Μεσολάβηση 

Γενική περιγραφή 

Τα μέλη μιας ομάδας, ενός συνόλου ή ενός οργανισμού διαφέρουν μεταξύ τους από πολλές 

απόψεις. Πρακτικά, αυτές οι διαφορές οδηγούν επανειλημμένα σε συγκρούσεις. Για την 

αντιμετώπιση ή και την επίλυση αυτών των διαφορών χρησιμοποιείται η διαμεσολάβηση. Η 

διαμεσολάβηση είναι μια δομημένη διαδικασία παρέμβασης σε συγκρούσεις στις οποίες τα 

συγκρουόμενα μέρη προσπαθούν να βρουν αμοιβαία λύση μέσω ενός ουδέτερου μέρους, του 

μεσολαβητή. 

 

Υποενότητα 1: Τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων  

Σύντομη περιγραφή  

Οι συγκρούσεις προκύπτουν όταν διαφορετικές αντιλήψεις και συμπεριφορές έρχονται σε 

αντιπαράθεση. Η πράξη δείχνει ότι είναι ουσιαστικά αδύνατον να υπάρξει μια ζωή χωρίς 

συγκρούσεις και ότι οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες. Για το λόγο αυτό στην παρούσα 

υποενότητα οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα πραγματευτούν τις συγκρούσεις, τις πιθανές 

αιτίες τους, τις διαφορές μεταξύ τους και τις στρατηγικές επίλυσής τους. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Γνώσεις 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα αποκτήσουν ολοκληρωμένη γνώση για τα 

χαρακτηριστικά των συγκρούσεων και πώς αυτές εκδηλώνονται σε διαπροσωπικά, 

κοινωνικά και οργανωτικά πλαίσια 

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν πώς να ανιχνεύουν πιθανές καταστάσεις 

που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δυσάρεστες αντιπαραθέσεις και να παίρνουν τα 

απαραίτητα μέτρα για να τις αποτρέπουν  

3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν τεχνικές θετικής και εποικοδομητικής 

διαχείρισης και επίλυσης συγκρούσεων και διαφωνιών ώστε να ελαχιστοποιούν τις 

αρνητικές συνέπειες 

 

Δεξιότητες 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να κατανοούν τις ψυχο-σωματικές και 

συμπεριφορικές αντιδράσεις σε μια σύγκρουση 

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται και να επιλύουν 

συγκρούσεις και διαφωνίες με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούν 

τις αρνητικές συνέπειες 
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3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων όπως: 

o Ενεργητική ακρόαση 

o Διαμόρφωση και έκφραση των επιθυμητών αποτελεσμάτων 

o Αναγνώριση των υποκείμενων συμφερόντων 

o Ανάπτυξη και ανάλυση των επιλογών 

o Εξισορρόπηση σχέσεων ισχύος 

 

Ικανότητες 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές επιδεικνύουν ένα υψηλό επίπεδο σεβασμού όλων των 

συμμετεχόντων μερών χωρίς προκαταλήψεις 

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές κατανοούν τα χαρακτηριστικά μιας σύγκρουσης και πώς 

αυτή εκδηλώνεται σε οργανωτικά και κοινωνικά πλαίσια 

3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές εφαρμόζουν διαφορετικές συνεργατικές τεχνικές 

επίλυσης συγκρούσεων λαμβάνοντας υπόψη ποικίλες παραμέτρους, όπως η 

ουδετερότητα, η εμπιστευτικότητα, η αντικειμενικότητα, ο σεβασμός και η εντιμότητα 

 

Περιεχόμενα 

1. Αίτια και τύποι συγκρούσεων  

o Τύποι συγκρούσεων  

 Θερμές/ψυχρές συγκρούσεις  

 Εσωτερικές συγκρούσεις  

 Συγκρούσεις στόχων  

 Συγκρούσεις μέσων 

 Συγκρούσεις συμφερόντων  

 Συγκρούσεις αντιλήψεων 

 Συγκρούσεις αξιολόγησης 

 Συγκρούσεις κατανομής 

 Συγκρούσεις σχέσεων 

 Συγκρύσεις διμερείς και τριμερείς 

 Συγκρούσεις ομάδων 

 Συγκρούσεις ρόλων 

 Συστηματικές και δομικές συγκρούσεις 

o Τυπικοί δείκτες για συγκρούσεις στη διαπολιτισμική μεσολάβηση 

2. Αντιμετώπιση των συγκρούσεων  

o Κύριες στρατηγικές 

 Συνεργασία (κερδίζω-κερδίζεις) (win – win) 

 Ανταγωνισμός (κερδίζω-χάνεις) (win – lose) 

 Αποφυγή (χάνω-χάνεις) (lose – lose)  

o Στρατηγικές συγκρούσεων  
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 Στρατηγικές αποφυγής 

 Στρατηγικές ανάσχεσης 

o Συμπεριφορά στις συγκρούσεις  

 Τυπική συμπεριφορά στις συγκρούσεις  

 Λογική - αντικειμενική  

 Συναισθηματική 

 Προσανατολισμένη στις σχέσεις 

 Χρήσιμες συμπεριφορές 

 Επισήμανση χρόνου 

 Αποστασιοποίηση 

 Αλλαγή οπτικής 

 Ανοιχτή και εποικοδομητική συζήτηση 

 Αποκλιμάκωση 

3. Επίλυση συγκρούσεων  

o Ο ρόλος του διαπολιτισμικού μεσολαβητή στην επίλυση συγκρούσεων  

o Έννοιες και μορφές μεσολάβησης  

o Στρατηγικές και τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων για μεσολαβητές  

 Στρατηγικές  

 Φυγή 

 Αντιπαράθεση 

 Υποταγή 

 Επιδίωξη αρμονίας 

 Αποδόμηση  

 Διαχωρισμός  

 Εκπροσώπηση 

 Συμβιβασμός 

 Συναίνεση  

 Τεχνικές  

 Τεχνικές παρέμβασης  

 Τεχνικές διαλεκτικής/μαιευτικής 

 

Υποενότητα 2: Ιδιαιτερότητες των συγκρούσεων μεταξύ μελών διαφορετικών 

εθνοτικών ομάδων και στρατηγικές αντιμετώπισης 

Σύντομη περιγραφή  

Στον σημερινό κόσμο όλο και και περισσότεροι άνθρωποι αποδημούν από τη χώρα τους για να 

εγκατασταθούν σε άλλο τόπο. Η αύξηση του φαινομένου της μετανάστευσης και οι 

συνεπακόλουθες πολιτισμικές και θρησκευτικές διαφορές, αυξάνουν και τις περιπτώσεις 
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συγκρούσεων μεταξύ των εθνοτικών ομάδων που ζουν σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Για το 

λόγο αυτό, η παρούσα ενότητα πραγματεύεται τη δυναμική των συγκρούσεων μεταξύ μελών 

διαφορετικών εθνοτικών ομάδων και εισάγει τους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές σε 

αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Γνώσεις 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν τους ορισμούς, τα χαρακτηριστικά και τις 

βασικές αιτίες εθνοτικών συγκρούσεων 

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν για την ιστορία και τις συνέπειες των 

εθνοτικών συγκρούσεων μεταξύ της χώρας υποδοχής και των χωρών προέλευσης καθώς 

και για τις συγκρούσεις εντός εθνοτικών ομάδων 

3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα κατανοούν πώς οι εθνοτικές συγκρούσεις μεταξύ 

διαφόρων κοινοτήτων επηρεάζουν την κοινωνική συνοχή στη χώρα υποδοχής 

4. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα κατανοούν καλά τον τρόπο με τον οποίο η 

διαμεσολάβηση μπορεί να επηρεαστεί από δομές εξουσίας διαφόρων μειονοτικών 

ομάδων, τις συνέπειες των διεθνοτικών συγκρούσεων καθώς και τους παράγοντες που 

καθορίζουν την επιλογή ή τον αποκλεισμό ενός διαπολιτισμικού μεσολαβητή σε τέοια 

περιβάλλοντα  

5. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα μπορούν να κατανοούν τους εαυτούς τους ως 

φυλετικά και πολιτισμικά όντα και να αναζητούν ενεργά μια αντιρατσιστική ταυτότητα 

 

Δεξιότητες 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα μπορούν να σχεδιάζουν μια συνεδρία διαπολιτισμικής 

μεσολάβησης λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό του πελάτη τους και δημιουργώντας το 

κατάλληλο πλαίσιο 

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν κλιμακούμενες 

καταστάσεις εργαζόμενοι προς την αποκλιμάκωσή τους και εφαρμόζοντας συστηματικά 

στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων   

3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα εξηγούν αποτελεσματικά στους επαγγελματίες τη 

σημασία και τις συνέπειες μιας εθνοτικής σύγκρουσης ανάμεσα σε διαφορετικές 

κοινότητες μεταναστών 

 

Ικανότητες 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την γνώση τους για 

την πολιτιστική τους κληρονομιά και τη σχέση αυτής της κληρονομιάς με άλλους 

ανθρώπους για να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη διαδικασία μεσολάβησης ανάλογα 

με το είδος των πελατών 
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2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα αναγνωρίζουν τα όρια που θέτουν οι εθνοτικές 

συγκρούσεις στην διαμεσολάβησή τους και θα αναλαμβάνουν την ευθύνη να αρνηθούν 

μια παρέμβαση εάν γνωρίζουν ότι το εθνο-πολιτισμικό πλαίσιο δεν θα επιτρέπει μια 

συνεδρία, εφόσον αυτό είναι προς το συμφέρον και των δύο μερών 

 

Περιεχόμενα 

1. Εισαγωγή στις ιδιαιτερότητες των διεθνοτικών συγκρούσεων 

o Ορισμός της διεθνοτικής σύγκρουσης  

o Αιτίες και τύποι διεθνοτικών συγκρούσεων: τυπικοί δείκτες  

2. Οι επιπτώσεις της εθνοτικής σύγκρουσης στην κοινωνική συνοχή στη χώρα υποδοχής 

o Προστριβές μεταξύ διαφορετικών εθνο-πολιτισμικών ομάδων στη χώρα 

υποδοχής 

 Χώρα υποδοχής και χώρες προέλευσης 

 Διαφορετικές χώρες προέλευσης 

 Διαφορετικές εθνο-πολιτισμικές ομάδες σε μια συγκεκριμένη χώρα 

o Η ποικιλομορφία της μετανάστευσης και οι εθνοτικές συγκρούσεις στην 

κοινωνική συνοχή 

3. Αντιμετώπιση των δι-εθνοτικών προστριβών στη διαπολιτισμική μεσολάβηση 

o Η σημασία της εθνο-πολιτισμικής ταυτότητας του διαπολιτισμικού μεσολαβητή  

o Επικοινωνώντας το εθνο-πολιτισμικό πλαίσιο στον επαγγελματία 

o Κριτήρια για την αποδοχή ή απόρριψη μιας υπόθεσης 

o Βασικές στρατηγικές για την πρόληψη των συγκρούσεων κατά τη διάρκεια μιας 

διαμεσολάβησης   

o Στρατηγικές αντιμετώπισης για αποτελεσματική αποκλιμάκωση και επίλυση 

συγκρούσεων   
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Εκπαιδευτική Ενότητα 4: Διερμηνεία 

Γενική περιγραφή 

Η διερμηνεία είναι στις περισσότερες χώρες ένα από τα κύρια καθήκοντα της διαπολιτισμικής 

μεσολάβησης. Η ενότητητα αυτή θα εφοδιάσει τους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές με όλες 

τις δεξιότητες που απαιτούνται για την διεξαγωγή ακριβούς και αποτελεσματικής διαδοχικής 

διερμηνείας, είτε επιτόπου είτε εξ αποστάσεως. Οι ειδικές απαιτήσεις της διαπολιτισμικής 

μεσολάβησης παρουσιάζονται αναλυτικά προκειμένου οι ΔΜ να είναι σε θέση να 

αποφασίζουν ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο απλοποίησης ή επαναδιατύπωσης κατά τις 

συναντήσεις, ενσωματώνοντας παράλληλα την διάσταση της πολιτισμικής μεσολάβησης.    

 

Υποενότητα 1: Τεχνικές διερμηνείας 

Σύντομη περιγραφή  

Η παρούσα θεματική θα καταρτίσει τους ΔΜ ώστε να παρέχουν τις υπηρεσίες τους 

χρησιμοποιώντας τις τεχνικές διερμηνείας που χρησιμοποιούνται κυρίως στην διαπολιτισμική 

μεσολάβηση, δηλ. τη διαδοχική διερμηνεία και τη διερμηνεία à vue. Οι εκπαιδευόμενοι θα 

μάθουν τη μεθοδολογία και τη δεοντολογία της διερμηνείας στη διαπολιτισμική μεσολάβηση 

με έμφαση στις πολιτισμικές πτυχές της διερμηνείας. Οι ΔΜ θα εκπαιδευτούν στην χρήση των 

κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών διερμηνείας, καθώς και στην ανάπτυξη των γνωστικών 

δεξιοτήτων που είναι κρίσιμες για τη διαδικασία της διερμηνείας. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Γνώσεις  

1. Οι ΔΜ θα αποκτήσουν μια γενική γνώση για τα διαφορετικά είδη διερμηνείας  

2. Οι ΔΜ θα αποκτήσουν μια ευρεία γνώση της μεθοδολογίας διαδοχικής διερμηνείας  

3. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τις τεχνικές και τα εργαλεία που στηρίζουν τη διαδοχική διερμηνεία 

(π.χ. ασκήσεις μνήμης, σημειώσεις)  

4. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά και τις διαφορές της επιτόπιας και εξ αποστάσεως 

διερμηνείας 

5. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τη δεοντολογία της διερμηνείας 

6. Οι ΔΜ θα κατανοούν πλήρως το σκοπό και τα όρια της διερμηνείας στη διαπολιτισμική 

μεσολάβηση και τις προσαρμογές που μπορεί να είναι απαραίτητες 

7. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις της διερμηνείας à vue 
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8. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν για τις βασικές διαθέσιμες πηγές αναβάθμισης δεξιοτήτων στη 

διερμηνεία ή για εξειδικευμένα πεδία διερμηνείας (π.χ. ιατρική διερμηνεία, διερμηνεία 

στα δικαστήρια)   

9. Οι ΔΜ θα κατανοούν πλήρως τις πολιτισμικές πτυχές που επηρεάζουν την επικοινωνία 

10. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν πώς να διαχειρίζονται τις πολιτισμικές πτυχές, τις τοπικές 

διαφοροποιήσεις, τις ιδιωματικές εκφράσεις και τους όρους της καθομιλουμένης σε όλες 

τις γλώσσες εργασίας 

  

 Δεξιότητες 

1. Οι ΔΜ θα είναι σε θέση να λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις αναφορικά με την επιλογή 

των λέξεων ή την απόδοση της ορολογίας  

2. ΔΜ θα είναι ικανοί να παρέχουν υπηρεσίες διαδοχικής διερμηνείας με ακρίβεια, 

διατηρώντας την πρόθεση, τον τόνο, το ύφος και το περιεχόμενο όλων των μηνυμάτων 

3. Οι ΔΜ θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν εργαλεία και τεχνικές που υποστηρίζουν την 

διαδοχική διερμηνεία (π.χ. ασκήσεις μνήμης, σημειώσεις) 

4. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να προετοιμάζονται επαρκώς για τις συνεδρίες διερμηνείας 

5. Οι ΔΜ θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες διερμηνείας à vue για διοικητικές διαδικασίες 

που χρησιμοποιούνται συχνά στις συναλλαγές με μετανάστες (φόρμες, αιτήσεις, φύλλα 

οδηγιών κλπ.) 

 

Ικανότητες  

1. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να προσαρμόζουν το είδος και το επίπεδο της διερμηνείας (λέξη 

λέξη, πιο ελεύθερη, απλοποίηση ή πολιτισμική διερμηνεία) ανάλογα με το περιεχόμενο 

και το συγκείμενο της συνάντησης, διατηρώντας την ακρίβεια και την αξιοπιστία 

2. Οι ΔΜ θα είναι σε θέση να αναλάβουν την ευθύνη για περαιτέρω ανάπτυξη των 

γλωσσικών τους δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων διερμηνείας, σύμφωνα με τις ανάγκες 

που ανακύπτουν κατά την καθημερινή πρακτική 

3. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να αναλάβουν την ευθύνη τήρησης της δεοντολογίας της 

διερμηνείας όπως αυτή εφαρμόζεται στη χώρα και στη διαπολιτισμική μεσολάβηση 

4. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να παρέχουν υπηρεσίες διερμηνείας λαμβάνοντας υπόψη τις 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των συμμετεχόντων στη συνάντηση 

 

 

Περιεχόμενα  

1. Εισαγωγή στη διαδοχική διερμηνεία  

o Είδη διερμηνείας  

o Ορισμός της διαδοχικής διερμηνείας  

o Εφαρμογές της διαδοχικής διερμηνείας   

2. Βασικές δεξιότητες στη διερμηνεία  

o Προσοχή και συγκέντρωση  
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 Ορισμοί και πώς λειτουργούν  

 Ο ρόλος τους στη διερμηνεία  

 Ασκήσεις βελτίωσης  

o Μνήμη  

 Πώς λειτουργεί  

 Ο ρόλος της στη διερμηνεία  

 Ασκήσεις βελτίωσης  

o Ανάλυση του προφορικού λόγου  

 Πώς λειτουργεί  

 Ο ρόλος της στη διερμηνεία  

 Ασκήσεις βελτίωσης  

3. Μεθοδολογία της διαδοχικής διερμηνείας  

o Προετοιμασία  

o Ακρόαση  

o Ενεργή ακρόαση  

o Κατανόηση  

o Διατήρηση στη μνήμη  

o Διατύπωση  

4. Εργαλεία και τεχνικές στη διαδοχική διερμηνεία 

o Σημειώσεις: αρχές και πρακτικές  

o Επιτυχείς στρατηγικές ανάκλησης στη μνήμη  

5. Διερμηνεία à vue 

o Ορισμός και διαδικασία  

o Διερμηνεία à vue στη διαπολιτισμική μεσολάβηση  

6. Δεοντολογία και πρωτόκολλο διερμηνείας  

7. Η διερμηνεία στη διαπολιτισμική μεσολάβηση  

o Σκοπός της διερμηνείας στη διαπολιτισμική μεσολάβηση  

o Διαφοροποιήσεις στη δεοντολογία και το πρωτόκολλο  

o Πολιτισμικές πτυχές και πολιτισμική μεσολάβηση  

o Κλίμακα τυπικότητας (επίπεδα λόγου) 

o Αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας των συνομιλητών  

o Επαναδιατύπωση στη διαπολιτισμική μεσολάβηση  

8. Πηγές βελτίωσης δεξιοτήτων 
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Υποενότητα 2: Διαπολιτισμική μεσολάβηση εξ αποστάσεως 

Σύντομη περιγραφή  

Η παροχή υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης εξ αποστάσεως είτε μέσω τηλεφώνου είτε 

μέσω τηλεδιάσκεψης είναι συχνά απαραίτητη λόγω μιας επείγουσας κατάστασης, της 

απόστασης, του κόστους ή άλλων αιτιών. Η παρούσα θεματική θα εφοδιάσει τους 

διαπολιτισμικούς μεσολαβητές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να 

παρέχουν αποτελεσματικές εξ αποστάσεως υπηρεσίες, με την κατάλληλη επιλογή και χρήση 

της διαθέσιμης τεχνολογίας. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

 

Γνώσεις  

1. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως 

διερμηνείας  

2. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τις διαδικασίες χρήσης των εφαρμογών της βιντεοδιάσκεψης 

3. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τις διαδικασίες χρήσης των λειτουργιών ήχου και βίντεο σε online 

συναντήσεις  

4. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τις διαδικασίες διαμοιρασμού επιφανειών εργασίας και αρχείων 

5. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τις διαδικασίες χρήσης των διαθέσιμων εργαλείων συνομιλίας  

6. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τα ζητήματα και τις διαδικασίες που αφορούν την τήρηση αρχείου 

κατά την εξ αποστάσεως διερμηνεία / διαμεσολάβηση  

 

Δεξιότητες  

1. Οι ΔΜ θα είναι σε θέση να παρέχουν εξ αποστάσεως υπηρεσίες διερμηνείας μέσω 

τηλεφώνου ή τεχνολογίας βιντεοδιάσκεψης 

2. Οι ΔΜ θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τον ήχο και το βίντεο κατά την διάρκεια μιας 

συνάντησης και να επιλύουν τα πιο κοινά τεχνικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν 

3. Οι ΔΜ θα μπορούν να μοιράζονται και να ακυρώνουν τον διαμοιρασμό επιφανειών 

εργασίας και αρχείων σε online συναντήσεις 

4. Οι ΔΜ θα μπορούν να επικοινωνούν μέσω chat με τους οικοδεσπότες, τους συντονιστές 

και τους συμμετέχοντες μιας online συνάντησης  

5. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να τηρούν κατάλληλα αρχεία για συνεδρίες μεσολάβησης εξ 

αποστάσεως  

 

Ικανότητες  

1. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να χρησιμοποιούν εργαλεία βίντεοδιάσκεψης για να παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους, να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν 
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Περιεχόμενα  

1. Εισαγωγή στην εξ αποστάσεως διερμηνεία/διαμεσολάβηση  

o Αναγκαιότητα και σκοπός  

o Ομοιότητες και διαφορές με την επιτόπια διαπολιτισμική μεσολάβηση  

o Καλές πρακτικές στην Ευρώπη  

2. Αρχές και βασικοί παράγοντες στην εξ αποστάσεως διερμηνεία  

o Προετοιμασία  

o Εξασφάλιση συγκατάθεσης  

o Επεξήγηση των κανόνων  

o Ποιότητα του ήχου /σύνδεση 

o Κατάλληλο περιβάλλον  

o Άρθρωση  

o Διασφάλιση της κατανόησης  

o Διατήρηση αρχείων: πρακτικά και ηθικά ζητήματα  

3. Τηλεφωνική διερμηνεία  

o Τα υπέρ και τα κατά  

o Θέματα κλειδιά  

o Οργάνωση υπηρεσιών τηλεφωνικής διερμηνείας  

4. Χρήση της τεχνολογίας βιντεοδιάσκεψης στη διαπολιτισμική μεσολάβηση  

o Πλεονεκτήματα 

 Ευκολία χρήσης  

 Διαδραστικότητα στην ανταλλαγή της πληροφορίας  

 Άμεση διαθεσιμότητα  

 Η δυνατότητα παρέμβασης σε οποιοδήποτε συνδεδεμένο δίκτυο  

 Διασυνδέσεις που αφορούν πολλούς συμμετέχοντες  

 Οπτική επικοινωνία και διάδραση  

 Διάδοση της πληροφορίας ως κείμενο και βίντεο σε πολλαπλές διευθύνσεις 

ταυτόχρονα  

o Μειονεκτήματα 

 Τεχνικά ζητήματα 

 Θέματα ασφαλείας   

 Ποιότητα και επίπεδο της επικοινωνίας  

5. Δωρεάν εργαλεία για βιντεοδιασκέψεις: Skype, Google Hangouts, Camfrog Video Chat, 

OpenMeetings I inne 

o Τα καλύτερα εργαλεία βιντεοδιάσκεψης για την διαπολιτισμική μεσολάβηση – τα 

υπέρ και τα κατά  

o Τα βασικά της χρήσης εφαρμογών βιντεοδιάσκεψης  

 Επιλογή/εγκατάσταση της εφαρμογής  

 Έλεγχος του εξοπλισμού  
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 Εγκατάσταση της σύνδεσης  

o Χρήση διαθέσιμων λειτουργιών ήχου και βίντεο  

o Διαμοιρασμός επιφανειών εργασίας και αρχείων σε online συνάντηση  

o Χαρακτηριστικά της συνομιλίας (chat) 

o Εργαλεία καταγραφής  

o Επίλυση κοινών τεχνικών προβλημάτων 
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Εκπαιδευτική ενότητα 5: Δεοντολογία και επαγγελματικά 

εργαλεία 

Γενική περιγραφή 

Σκοπός της Ενότητας 5 είναι να βοηθήσει τους ΔΜ να βελτιώσουν το επαγγελματικό τους 

προφίλ αναπτύσσοντας επαγγελματική συμπεριφορά και μέσω γνώσης για τις διοικητικές, 

δεοντολογικές και πρακτικές πτυχές της διαπολιτισμικής μεσολάβησης. Η ενότητα αυτή 

παρουσιάζει επίσης τα εργαλεία και τις τεχνικές που θα συμβάλουν σημαντικά στην αυτόνομη 

αναβάθμιση των δεξιοτήτων και στην αυτοβελτίωση. Τέλος, αναλύεται πώς η επιλογή ρόλου 

ανάλογα με το πλαίσιο είναι δεξιότητα-κλειδί για έναν επαγγελματία διαπολιτισμικό 

μεσολαβητή. 

 

Υποενότητα 1: Επαγγελματική συμπεριφορά και κώδικας δεοντολογίας 

Σύντομη περιγραφή 

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τις αρχές της επαγγελματικής συμπεριφοράς όπως αυτές 

εφαρμόζονται. Στη συνέχεια συζητά λεπτομερώς θέματα δεοντολογίας που είναι καίρια τόσο 

για τη δημιουργία εμπιστοσύνης προς τον ΔΜ ως επαγγελματία όσο και για τη διασφάλιση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παρουσιάζεται ο κώδικας  δεοντολογίας που ισχύει 

στη χώρα (εάν υφίσταται). 

  

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Γνώσεις  

1. Οι ΔΜ θα κατανοούν επαρκώς τους γενικούς κανόνες που ισχύουν στην επαγγελματική 

συμπεριφορά  

2. Οι ΔΜ θα κατανοούν επαρκώς τις έννοιες της εμπιστευτικότητας, ουδετερότητας, 

αντικειμενικότητας, διαφάνειας, πληρότητας, κατανόησης στη διαπολιτισμική 

μεσολάβηση καθώς και τα σχετικά πρακτικά και ηθικά ζητήματα 

3. Οι ΔΜ θα είναι γνώστες και θα κατανοούν πλήρως τον κώδικα δεοντολογίας που 

εφαρμόζεται στη διαπολιτισμική μεσολάβηση στη χώρα τους καθώς και τις νομικές 

συνέπειες 

 

Δεξιότητες  

1. Οι ΔΜ θα είναι σε θέση να διαχωρίζουν ποιο είδος πληροφορίας είναι εμπιστευτικό και 

ποιο θα έπρεπε ή θα μπορούσε να γνωστοποιηθεί και σε ποιον, σύμφωνα και με την 

ισχύουσα νομοθεσία 
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2. Οι ΔΜ θα είναι σε θέση να διαχωρίζουν πότε απαιτείται ουδετερότητα σε μία κατάσταση 

και πότε η υπεράσπιση είναι απαραίτητη, δικαιολογημένη, επιτρεπτή και μέχρι ποιο 

βαθμό 

3. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να επιδιώκουν και να αξιολογούν την ουδετερότητα κατά την 

επαγγελματική τους δραστηριοποίηση, ανεξάρτητα από τις προσωπικές τους πεποιθήσεις 

ή προτιμήσεις  

4. Οι ΔΜ θα είναι σε θέση να εξηγούν με διαφανή τρόπο τον ρόλο τους στους πελάτες τους 

 

Ικανότητες  

1. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να διατηρούν την επαγγελματική τους συμπεριφορά υπό 

μεταβαλλόμενες ή δύσκολες συνθήκες  

2. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να αξιολογούν ποια καθήκοντα εμπίπτουν στις δεξιότητές τους και 

στα συναισθηματικά τους όρια και να αρνούνται καθήκοντα τα οποία δεν μπορούν να 

διεκπεραιώσουν με επαγγελματικό τρόπο 

3. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να βελτιώνουν τις υπηρεσίες τους μέσω της εποικοδομητικής 

χρήσης των σχολίων και της κριτικής  

4. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να αξιολογούν την ποιότητα της εργασίας τους τόσο σε τεχνικό 

επίπεδο όσο και σε επίπεδο δεοντολογίας, σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα 

συμπεριφοράς 

 

 

Περιεχόμενα  

1. Γενικές αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς  

o Ακρίβεια στον χρόνο 

o Ενδυματολογικός κώδικας  

o Σεβασμός  

o Θέματα ιεραρχίας  

o Δια βίου μάθηση  

o Αποδοχή σχολίων και κριτικής  

2. Δεοντολογία στη διαπολιτισμική μεσολάβηση  

o Εμπιστευτικότητα  

 Ορισμός  

 Πού εφαρμόζεται η εμπιστευτικότητα  

 Πότε και πώς διαχέεται η πληροφορία  

 Νομικές πτυχές  

o Ουδετερότητα  

 Ορισμός ουδετερότητας  

 Το ζήτημα της υπεράσπισης  

o Αντικειμενικότητα  

 Κατανόηση της αντικειμενικότητας  
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 Αξιολόγηση της αντικειμενικότητας των άλλων και του εαυτού  

o Διαφάνεια  

 Ορισμός  

 Πώς διασφαλίζεται η σαφήνεια του ρόλου  

o Πληρότητα  

 Γιατί είναι απαραίτητη  

o Κατανόηση  

 Τι περιλαμβάνει  

 Πώς διασφαλίζεται η κατανόηση  

o Υπευθυνότητα  

 Αναγνώριση των προσωπικών ορίων  

 Επαγγελματικοί και ηθικοί λόγοι για τους οποίους απορρίπτεται μια υπόθεση  

3. Κώδικας δεοντολογίας για τη διαπολιτισμική μεσολάβηση (εάν υπάρχει στη χώρα) 

o Ισχύων κώδικας στη χώρα  

o Νομικές συνέπειες 

 

Υποενότητα 2: Επαγγελματική ταυτότητα και εργαλεία 

Σύντομη περιγραφή 

Το επαγγελματικό προφίλ των ΔΜ και οι διαθέσιμες πηγές ποικίλλουν σημαντικά σε κάθε 

χώρα. Στην παρούσα θεματική οι ΔΜ θα μάθουν πώς να προωθούν την επαγγελματική τους 

ταυτότητα σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο και πώς να εντοπίζουν τις επαγγελματικές 

ευκαιρίες. Θα μάθουν επίσης για οργανωμένες υπηρεσίες ΔΜ και σχετικά επαγγέλματα σε 

άλλες χώρες, καθώς και διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης. Επιπρόσθετα, η υποενότητα αυτή 

εισάγει τους ΔΜ στις αρχές και τα εργαλεία της αποτελεσματικής δικτύωσης. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Γνώσεις  

1. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν το επαγγελματικό προφίλ της διαπολιτισμικής μεσολάβησης στην 

χώρα υποδοχής και τα κεκτημένα δικαιώματα, τις αρμόδιες αρχές καθώς και τις 

δυνατότητες να επιδιώξουν την επαγγελματική τους ταυτότητα  

2. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τα διαφορετικά μητρώα των ΔΜ στη χώρα υποδοχής, τις 

προδιαγραφές εγγραφής και τις διαδικασίες, τον σκοπό και τη χρησιμότητά τους 

3. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τους οργανισμούς που μπορεί να προκηρύξουν θέσεις εργασίας στη 

διαπολιτισμική μεσολάβηση και τις σχετικές διαδικασίες, καθώς και άλλες επαγγελματικές 

ευκαιρίες  
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4. Οι ΔΜ θα μάθουν για τις πρακτικές διαπολιτισμικής μεσολάβησης και τους οργανισμούς 

σε άλλες χώρες, καθώς και άλλες σχετικές πρακτικές όπως η κοινοτική διερμηνεία ή 

ιατρική διερμηνεία  

5. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν για τις διαδικτυακές κοινότητες και άλλα δίκτυα διαπολιτισμικών 

μεσολαβητών (τοπικά, ευρωπαϊκά, διεθνή) καθώς και τα συναφή επαγγέλματα, τις 

τακτικές τους εκδηλώσεις και το ενημερωτικό υλικό 

6. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τις αρχές και τις βασικές τεχνικές της αποτελεσματικής δικτύωσης  

 

Δεξιότητες  

1. Οι ΔΜ θα είναι σε θέση να εντοπίζουν ενεργά τις επαγγελματικές ευκαιρίες  

2. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να χρησιμοποιούν μητρώα προκειμένου να βελτιώσουν το 

επαγγελματικό τους προφίλ  

3. Οι ΔΜ θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να δημιουργούν ευκαιρίες δικτύωσης με 

συναδέλφους και άλλους, καθώς και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα υπάρχοντα 

εργαλεία δικτύωσης 

 

Ικανότητες  

1. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να αξιολογούν τις πηγές πληροφόρησης γύρω από τη 

διαπολιτισμική μεσολάβηση και τα συναφή πεδία στις γλώσσες που γνωρίζουν 

προκειμένου να βελτιώνουν τις υπηρεσίες τους  

2. Οι ΔΜ θα κατανοούν την σημασία της δικτύωσης και των ομάδων άσκησης πίεσης (λόμπι) 

για τη δική τους ανάπτυξη και την επιδίωξη της επαγγελματικής ταυτότητας των ΔΜ 

συνολικά 

 

 

Περιεχόμενα  

1. Το στάτους του διαπολιτισμικού μεσολαβητή στη χώρα  

o Εκπαίδευση και πιστοποίηση  

o Επαγγελματικό στάτους και δικαιώματα  

o Αρμόδιες αρχές (αν υπάρχουν στην χώρα) 

 Συντονισμός της διαπολιτισμικής μεσολάβησης  

 Φορέας πιστοποίησης και αναγνώρισης  

o Εκκρεμή ζητήματα του επαγγελματικού στάτους  

 Κοινωνικοοικονομικά ζητήματα  

 Διοικητικά και νομικά ζητήματα  

 Διαδικασίες επιδίωξης επαγγελματικής ταυτότητας  

 Σημασία των ομάδων άσκησης πίεσης (λόμπι) 

o Το προσωπικό χαρτοφυλάκιο  

 Σημασία  

 Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει  
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2. Μητρώα διαπολιτισμικών μεσολαβητών  

o Χρησιμότητα των μητρώων  

o Σκοπός των υπαρχόντων μητρώων  

o Προδιαγραφές εγγραφής και διαδικασίες  

o Πραγματική χρήση των μητρώων  

3. Επαγγελματικές ευκαιρίες  

o Ευρωπαϊκά κονδύλια για την ένταξη και τη διαπολιτισμική μεσολάβηση 

o Δημόσιες αρχές  

 Προκηρύξεις και διαδικασίες  

o Τοπικές αρχές  

o ΜΚΟ  

o Άλλες ευκαιρίες 

 ΔΜ ως ελεύθεροι επαγγελματίες  

 Διαπολιτισμική μεσολάβηση σε επιχειρήσεις  

 Εθελοντισμός 

o Οικονομικά ζητήματα 

4. Διαπολιτισμική μεσολάβηση και συναφή επαγγέλματα στον κόσμο  

o Υπηρεσίες διαπολιτισμικής μεσολάβησης και οργανισμοί σε άλλες χώρες  

 Βέλγιο: Intercultural Mediation and Policy Support Unit 

 Ελβετία: INTERPRET 

 Πληροφοριακό υλικό 

 Γαλλία: Association de femmes relais mediatrices 

 Πληροφοριακό υλικό 

o  Κοινοτική διερμηνεία 

 Ορισμός  

 European Network for Public Service Interpreting and Translation (ENPSIT) 

 Πληροφοριακό υλικό και εκδηλώσεις  

 Association of Community Interpreters (ACIS – UK) 

 Πληροφοριακό υλικό και εκδηλώσεις  

 Critical Link network (Καναδάς) 

 Πληροφοριακό υλικό και εκδηλώσεις  

o Ιατρική διερμηνεία 

 Ορισμός  

 International Medical Interpreters Association (IMIA) 

 Πληροφοριακό υλικό και εκδηλώσεις  

 California Healthcare Interpreting Association (CHIA) 

 Πληροφοριακό υλικό και εκδηλώσεις  

 National Council on Interpreting in Health Care (NCIHC) 

 Πληροφοριακό υλικό και εκδηλώσεις  

o Διαδικτυακές κοινότητες  



 52 

 SONETOR 

 Πληροφοριακό υλικό  

5. Δικτύωση  

o Σημασία της δικτύωσης  

o Αρχές και τεχνικές 

 Αναγνώριση ευκαιριών  

 Ανάληψη πρωτοβουλίας  

 Οικοδόμηση εμπιστοσύνης  

 Διατήρηση επαφών  

 Παροχή βοήθειας 

 

 

Υποενότητα 3: Επίγνωση του ρόλου σε διαφορετικές καταστάσεις 

Σύντομη περιγραφή 

Κατά την καθημερινή πρακτική της διαπολιτισμικής μεσολάβησης οι περιστάσεις μπορεί να 

διαφοροποιούνται σημαντικά ακόμα και εντός του ίδιου πεδίου διαμεσολάβησης. Η παρούσα 

θεματική θα βοηθήσει τους ΔΜ να αναλύουν το πλαίσιο και τις ειδικές απαιτήσεις κάθε 

περίστασης προκειμένου να προσδιορίζουν τη θέση τους κατά τη συνάντηση. Οι ΔΜ θα 

αποκτήσουν την απαιτούμενη διορατικότητα για να προσαρμόζονται κατάλληλα στις 

διαφορετικές περιστάσεις. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Γνώσεις  

1. Οι ΔΜ θα έχουν ενδελεχή γνώση των πολλαπλών παραγόντων που επηρεάζουν τον ρόλο 

τους υπό διαφορετικές περιστάσεις:  

 Πεδίο και σκοπός της μεσολάβησης  

 Θέματα ισχύος και ιεραρχίας  

 Ειδικά γνωρίσματα ορισμένων επαγγελματικών ομάδων  

 Εκπαιδευτικοί και κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες  

 Παρουσία/απουσία συγκρούσεων  

 

Δεξιότητες/ Ικανότητες  

1. Οι ΔΜ θα είναι σε θέση να αναλαμβάνουν τον κατάλληλο ρόλο σε διαφορετικές 

περιστάσεις, δηλαδή σύμφωνα με το πεδίο και τον σκοπό της μεσολάβησης, τις σχέσεις 

ισχύος, το εκπαιδευτικό και κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο των πελατών 

 



 53 

Περιεχόμενα 

1. Ορισμός της επίγνωσης του ρόλου   

2. Προσδιορισμός του ρόλου ανάλογα με τον σκοπό της μεσολάβησης  

o Ανάλυση κατάστασης  

o Υπερπήδηση γλωσσικών φραγμών 

o Υπερπήδηση πολιτισμικών φραγμών  

o Πρόληψη ή επίλυση σύγκρουσης  

o Όταν η σύγκρουση είναι εκτός του πεδίου αρμοδιοτήτων του ΔΜ  

o Παροχή πληροφόρησης  

o Εκπαίδευση  

o Ευαισθητοποίηση  

o Διαχείριση συγκρουόμενων ρόλων  

3. Προσδιορισμός του ρόλου ανάλογα με το πεδίο μεσολάβησης  

o Ο ΔΜ σε σχέση με την ευθύνη και το στάτους του επαγγελματία από τον πάροχο 

υπηρεσιών  

 Εκπαίδευση  

 Υγεία  

 Διοίκηση  

 Αστυνομία 

 Δικαστήρια  

 Εργασία  

 Στέγαση  

o Προσδοκίες των παρόχων υπηρεσιών προς τους πελάτες 

4. Σχέσεις ισχύος, ιεραρχία και ο ρόλος του ΔΜ  

o Κατανόηση και σεβασμός της ιεραρχικής δομής του οργανισμού  

o Ανισορροπία ισχύος κατά τη συνάντηση επαγγελματία – μετανάστη  

5. Εκπαιδευτικοί και κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες 

o Προσαρμογή στις ανάγκες μεταναστών με υψηλό εκπαιδευτικό ή/και 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο  

o Προσαρμογή στις ανάγκες μεταναστών με χαμηλό εκπαιδευτικό ή/και 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο  

o Προσαρμογή στο χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο μελών της κοινωνίας υποδοχής 
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Υποενότητα 4: Τεχνικές αυτοβελτίωσης 

Σύντομη περιγραφή 

Σε ολόκληρο τον τομέα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών η ικανότητα αναστοχασμού πάνω στη 

συμπεριφορά των ανθρώπων ή σε γεγονότα, η ανταπόκριση σε συναισθηματικά απαιτητικές 

καταστάσεις, καθώς και η ανάπτυξη θετικής στάσης είναι ουσιώδης για την αυτοπροστασία 

και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η παρούσα ενότητα εφοδιάζει τους 

διαπολιτισμικούς μεσολαβητές με την αναγκαία κατανόηση και δεξιότητες ώστε να 

φροντίζουν προληπτικά για την ευημερία τους, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν τις 

επαγγελματικές τους ικανότητες.    

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Γνώσεις 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν και θα κατανοούν τον σκοπό και τη 

χρησιμότητα των ακόλουθων τεχνικών αυτοβελτίωσης:  

 Διαχείριση άγχους  

 Αναστοχασμός 

 Παρατήρηση 

 Οπτικοποίηση – οραματισμός  

 Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης 

 Καταπολέμηση της αυτο-θυματοποίησης 

 

Δεξιότητες 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να αντεπεξέρχονται αποτελεσματικά σε 

στρεσογόνες καταστάσεις 

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα εφαρμόζουν τεχνικές αναστοχασμού, παρατήρησης 

και οπτικοποίησης – οραματισμού για να προσαρμόζουν στάσεις που επιδρούν αρνητικά 

στην εργασία τους και να βελτιώνουν τις υπηρεσίες τους 

3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να εμπνέουν εμπιστοσύνη και σεβασμό 

παρέχοντας τις υπηρεσίες τους με κατάλληλη αυτοπεποίθηση  

4. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα μπορούν να υποστηρίξουν τους μετανάστες να 

αναγνωρίζουν και να καταπολεμούν την αυτο-θυματοποίηση 

 

Ικανότητες 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι ικανοί να εντοπίζουν την ανάγκη εφαρμογής 

τεχνικών αυτοβελτίωσης και να τις εφαρμόζουν αυτόνομα για τη βελτίωση της 

επαγγελματικής τους απόδοσης 
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Περιεχόμενα 

1. Εισαγωγή στις τεχνικές αυτοβελτίωσης 

2. Διαχείριση άγχους 

o Αναγνώριση στρεσογόνων παραγόντων 

o Βασικές αρχές στη διαχείριση άγχους 

o Στρατηγικές αντιμετώπισης 

 Με έμφαση στο συναίσθημα 

 Με έμφαση στο πρόβλημα 

o Αποτελεσματική πρόληψη και στρατηγικές αντιμετώπισης 

 Υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής 

 Διάλειμμα (time out) 

 Άσκηση 

 Έλεγχος στάσης 

 Κοινωνική δέσμευση 

 Βιοανάδραση 

 Τεχνικές χαλάρωσης 

o Έλεγχος της δίνης του στρες: στρες – εξουθένωση (burnout) – κατάθλιψη   

 Αναγνώριση και διαφοροδιάγνωση ανάμεσα στα σημάδια στρες – 

εξουθένωσης – κατάθλιψης 

 Πότε απαιτείται επαγγελματική βοήθεια – διαθέσιμες πηγές 

3. Αναστοχασμός 

o Ορισμός 

o Σπουδαιότητα στη διαπολιτισμική μεσολάβηση 

o Τεχνικές ανάπτυξης 

4. Παρατήρηση 

o Ορισμός 

o Σπουδαιότητα στη διαπολιτισμική μεσολάβηση 

o Τεχνικές ανάπτυξης 

5. Οπτικοποίηση - οραματισμός (visualization) 

o Ορισμός 

o Σπουδαιότητα για τη διαπολιτισμική μεσολάβηση 

o Τεχνικές ανάπτυξης 

6. Αυτοπεποίθηση 

o Ορισμός 

o Σπουδαιότητα για τη διαπολιτισμική μεσολάβηση 

o Τεχνικές ανάπτυξης 

7. Καταπολέμηση της αυτο-θυματοποίησης  

o Ορισμός 

o Σπουδαιότητα για τη διαπολιτισμική μεσολάβηση 

o Τεχνικές ανάπτυξης 



 56 

 

Εκπαιδευτική ενότητα 6: Πεδία εξειδίκευσης 

Γενική περιγραφή 

Η ύλη του κάθε πεδίου στην Ενότητα 6 είναι σχεδιασμένη με σκοπό να εφοδιάσει τους 

διαπολιτισμικούς μεσολαβητές με τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα σε διακριτά 

πεδία παρέμβασης. Το κάθε πεδίο θεωρείται μια πλήρης εκπαιδευτική ενότητα. Όταν 

ολοκληρωθεί η κατάρτιση, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να έχουν εξειδικευτεί σε 

τουλάχιστον ένα πεδίο. Η εξειδίκευση σε περισσότερα από ένα πεδία είναι προαιρετική. Για 

κάθε πεδίο παρέμβασης, ο διαπολιτισμικός μεσολαβητής θα εξετάσει σε βάθος ζητήματα 

επικοινωνίας και το κοινωνικό / πολιτισμικό / ανθρωπολογικό / πολιτικό πλαίσιο που 

σχετίζεται με αυτά καθώς και ειδικές προκλήσεις. Παρουσιάζονται εκτενώς οι σχετικές 

διοικητικές και διαδικαστικές δομές καθώς και η βασική ορολογία του αντίστοιχου πεδίου.  

 

Πεδίο 1: Υγεία 

Σύντομη περιγραφή 

Ένα κύριο πεδίο παρέμβασης των διαπολιτισμικών μεσολαβητών είναι ο τομέας της υγείας. Η 

παρούσα θεματική ενότητα θα βοηθήσει τους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές να κατανοήσουν 

τα ειδικά χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις προκλήσεις της σχέσης μεταξύ μετανάστη 

ασθενή-παρόχου φροντίδας υγείας και θα τους εφοδιάσει με τις απαραίτητες δεξιότητες για 

να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά. Στην ενότητα αυτή οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα 

μάθουν επίσης τη βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στη φροντίδα υγείας, στρατηγικές 

αντιμετώπισης συναισθηματικά απαιτητικών καταστάσεων και τις βασικές δεξιότητες για την 

υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Γνώσεις 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν τη λειτουργία του εθνικού και τοπικού 

συστήματος υγείας (δομή, επίπεδα φροντίδας, ζητήματα ασφάλισης, σύστημα πρόνοιας, 

διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με την πρόσβαση στη φροντίδα υγείας) 

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες πρόσβασης στις 

υπηρεσίες υγείας για τους πρόσφυγες 

3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι εξοικειωμένοι με τους συνήθεις ιατρικούς όρους 

που χρησιμοποιούνται στην επαφή γιατρού-ασθενή 
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4. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές έννοιες της 

ιατρικής της μετανάστευσης 

5. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν συγκεκριμένους κανόνες και 

χαρακτηριστικά στην επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας, δεδομένης της ειδικής 

κουλτούρας και εξουσίας που σχετίζεται με το ιατρικό επάγγελμα 

6. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν τα ειδικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται 

σε ειδικές δομές ιατρικής περίθαλψης όπως οι ψυχιατρικές κλινικές και τα νοσοκομεία, τα 

νοσοκομεία των καταστημάτων κράτησης, τα κέντρα απεξάρτησης, τα κέντρα πρώτης 

υποδοχής κλπ. 

7. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν στοιχεία ιατρικής ανθρωπολογίας: σχέση 

γιατρού-ασθενή, παραδοσιακά θεραπευτικά συστήματα, η κοινωνική και ανθρωπολογική 

διάσταση της υγείας, ασθένεια και η θεραπεία της, εθνο-ιατρική 

8. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν τα βασικά δεοντολογικά ζητήματα στον 

τομέα της υγείας  

9. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα γνωρίζουν τα βασικά βήματα, τις διαδικασίες και τις 

τεχνικές για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης σε ζητήματα 

υγείας σε κοινότητες μεταναστών 

10. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα έχουν βασικές γνώσεις σχετικά με το περιεχόμενο των 

ειδικών όρων που μαθαίνουν καθώς και τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται 

Δεξιότητες 

1. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες και να 

καθοδηγούν τους μετανάστες στις εθνικές/ περιφερειακές/ τοπικές υπηρεσίες υγείας 

2. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα μπορούν να πληροφορούν, να εκπαιδεύουν και να 

προτρέπουν τους μετανάστες στις κοινότητές τους σε θέματα πρόληψης και στη χρήση 

του συστήματος υγείας 

3. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα είναι σε θέση να προλαμβάνουν και να επιλύουν 

συγκρούσεις στο χώρο της υγείας που προκαλούνται εξαιτίας πολιτισμικών διαφορών 

4. Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα μπορούν να μεταφράζουν την ιατρική ορολογία στους 

πελάτες σε απλοποιημένο επίπεδο ανάλογο με το μορφωτικό, γλωσσικό και νοητικό 

επίπεδο των πελατών 

Ικανότητες 

1. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να υποστηρίζουν τη σχέση γιατρού-ασθενή με έμφαση στις 

ψυχολογικές και πολιτισμικές διαστάσεις της ασθένειας 

2. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να υποστηρίζουν τη σχέση επαγγελματία υγείας-ασθενή για τη 

διασφάλιση αποτελεσματικής επικοινωνίας, ειδικά για θέματα όπως: πολιτιστικοί/ 

θρησκευτικοί εορτασμοί, τελετουργίες, στάσεις απέναντι σε θέματα ταμπού όπως η 

σεξουαλικότητα, η έκτρωση, η αντισύλληψη, η ευθανασία 
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3. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να ανιχνεύουν την έλλειψη γνώσης και την ανάγκη επικαιροποίησης 

των γνώσεών τους στην ορολογία που χρησιμοποιείται στις καθημερινές τους εργασίες 

και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία 

4. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη μεταβίβαση της σωστής 

πληροφορίας σε περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ορολογία, παίρνοντας την 

πρωτοβουλία να ζητούν διευκρινίσεις όπου χρειάζεται 

 

Περιεχόμενα 

1. Δομή του εθνικού συστήματος υγείας 

o Επίπεδα φροντίδας και οι αντίστοιχοι επαγγελματίες σε εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο 

o Διοικητική δομή σε: 

 Νοσοκομεία και κλινικές 

 Κέντρα πρωτοβάθμιας περίθαλψης 

o Το σύστημα πρόνοιας 

 Δομή και υπηρεσίες 

 Δικαιώματα πρόσβασης 

o Ασφαλιστικές παροχές και προδιαγραφές 

 Για μακροχρόνια διαμένοντες με άδεια εργασίας 

 Για προστατευόμενα μέλη  

 Για πρόσφυγες 

 Για προσωρινά διαμένοντες / ταξιδιώτες  

 Για παιδιά  

 Για άτομα με αναπηρίες 

o Ορολογία 

 Τύποι ιδρυμάτων φροντίδας υγείας 

 Τμήματα σε ιδρύματα φροντίδας υγείας 

 Υπηρεσίες πρόνοιας 

 Συνήθης ασφαλιστική ορολογία 

2. Μεταναστευτική πολιτική υγείας 

 Ισχύοντες κανονισμοί και νομοθεσία  

 Τακτικές διαδικασίες και προδιαγραφές 

3. Θεμελιώδεις έννοιες της μεταναστευτικής ιατρικής 

o Ζητήματα υγείας σε διάφορες φάσεις της μεταναστευτικής διαδικασίας 

 Ανισότητα διαφορετικών συστημάτων υγείας 

 Ενδημικές νόσοι και εισαγόμενη παθολογία 

 Διαφορετικά στάδια του επιπολιτισμού 

 Συμπεριφορές υψηλού ρίσκου 

o Ορολογία 

 Κοινές ασθένειες στις χώρες προέλευσης 
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 Συμπεριφορές υψηλού ρίσκου 

4. Εισαγωγή στην ανθρωπολογία της υγείας 

o Πολιτισμική και κοινωνική αντίληψη για την υγεία και την ασθένεια 

o Το ερμηνευτικό μοντέλο του Kleinman για την ασθένεια 

o Η αντίληψη για το ανθρώπινο σώμα 

o Πολιτισμική πολυμορφία στη σχέση γιατρού-ασθενή 

o Παραδοσιακές θεραπευτικές πρακτικές 

o Πολιτισμικές/ κοινωνικές/ θρησκευτικές στάσεις και πρακτικές για την υγεία 

 Συνήθειες υγιεινής 

 Τελετουργικά που σχετίζονται με τη γέννηση/ την έναρξη της ενηλικίωσης/ το 

θάνατο/ το πένθος 

 Θρησκευτικοί εορτασμοί 

 Τροφή και νηστεία 

 Αντίληψη για τον πόνο 

 Σεξουαλικότητα 

 Αντισύλληψη και έκτρωση 

 Ευθανασία 

o Ορολογία 

 Θεραπευτικές πρακτικές 

 Εορτασμοί, τελετουργικά και σχετικές πρακτικές 

 Μέθοδοι αντισύλληψης 

5. Τακτικές διοικητικές και ιατρικές διαδικασίες στη φροντίδα υγείας 

o Διοικητικές διαδικασίες 

 Υποδοχή 

 Διαδικασίες εισαγωγής 

 Εξιτήριο: πληρωμή και ασφάλιση 

 Εξωτερικός ασθενής 

o Ιατρικές διαδικασίες 

 Λήψη ιστορικού 

 Η κλινική εξέταση 

 Απεικονιστικές εξετάσεις 

 Χειρουργική θεραπεία 

 Μετεγχειρητική φροντίδα 

 Φαρμακευτική αγωγή 

 Αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων 

o Ορολογία 

 Διοικητικοί όροι που σχετίζονται με την εισαγωγή ασθενή/ τη νοσηλεία/ το 

εξιτήριο 

 Ονόματα ιατρικών ειδικοτήτων  

 Τα μέρη του ανθρώπινου σώματος 



 60 

 Κοινές παιδικές ασθένειες 

 Κοινές εποχικές και λοιμώδεις νόσοι 

 Κοινές χρόνιες παθήσεις/ καταστάσεις 

 Κοινά συμπτώματα 

 Απεικονιστικές διαδικασίες 

 Θεραπευτικές διαδικασίες 

6. Αρχές επικοινωνίας με τους επαγγελματίες υγείας 

o Κατανόηση των προκλήσεων του ιατρικού επαγγέλματος 

o Κοινωνική θέση των γιατρών 

o Κατανόηση των προκλήσεων των επαγγελμάτων φροντίδας υγείας 

o Η ιεραρχεία στο νοσοκομείο 

o Στοιχεία ιατρικής δεοντολογίας 

7. Ειδικές μορφές ιατρικής περίθαλψης 

o Ψυχιατρική φροντίδα 

 Γενικές πληροφορίες για κοινές ψυχικές νόσους 

 Γενικές πληροφορίες για κοινές ψυχοθεραπευτικές τεχνικές 

 Η διαπολιτισμική μεσολάβηση στην ψυχοθεραπεία: ειδικές απαιτήσεις 

 Ζητήματα ασφαλείας  

o Νοσοκομεία καταστημάτων κράτησης 

 Ισχύοντα πρωτόκολλα 

o Κέντρα απεξάρτησης 

 Συνήθεις ψυχολογικές αντιδράσεις των ασθενών 

 Ισχύοντα πρωτόκολλα 

o Ορολογία 

 Μείζονες ψυχικές νόσοι 

 Συνήθεις ψυχοθεραπευτικές διεργασίες 

 Αποχρώσεις των συναισθημάτων 

8. Αντιμετώπιση της συναισθηματικής φόρτισης στο πλαίσιο της φροντίδας υγείας 

o Κοινoί παράγοντες άγχους 

 Πίεση χρόνου και κατεπείγον 

 Έκθεση στην ασθένεια 

 Έκθεση σε συναισθηματικό σοκ, θάνατο και θλίψη 

o Παρακολούθηση και προαγωγή της προσωπικής ευεξίας 

 Σημάδια συναισθηματικής και σωματικής κόπωσης 

 Αυτοαξιολόγηση της συναισθηματικής ανθεκτικότητας 

 Αποπληροφόρηση (debriefing) 

 Αναζήτηση βοήθειας 

 Φροντίδα για τη σωματική ευεξία 

9. Δράσεις ευαισθητοποίησης 

o Επικοινωνία με κοινότητες ή ομάδες μεταναστών 
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 Ανάγκη για εκπαίδευση των κοινοτήτων 

 Συνήθεις προκλήσεις στην επικοινωνία με κοινότητες μεταναστών 

o Αρχές προληπτικής ιατρικής 

 Κανόνες υγιεινής  

 Τρόπος ζωής  

 Σωματική δραστηριότητα 

 Υγιεινή διατροφή και έλεγχος βάρους 

 Κάπνισμα 

 Κατανάλωση αλκοόλ 

 Διαχείριση άγχους 

 Σπουδαιότητα του ύπνου 

 Ανοσοποίηση 

 Τακτικές ιατρικές εξετάσεις (Check-ups) 

o Σχεδιασμός δράσεων ευαισθητοποίησης 

 Αρχές ευαισθητοποίησης του κοινού 

 Ανάλυση των κύριων συνιστωσών της δράσης 

 Ο εντολέας  

 Προσδιορισμός σκοπών και διάρκειας 

 Αναγνώριση της ομάδας στόχου: πώς επηρεάζει την παρέμβαση 

 Αξιολόγηση των διαθέσιμων πόρων (οικονομικοί, τεχνικοί και 

ανθρώπινοι) 

 Ανάπτυξη περιεχομένου και υλικού 

 Πληροφόρηση και πρόσκληση της ομάδας στόχου 

o Υλοποίηση της δράσης 

 Αρχές δημόσιας ομιλίας 

 Εμπλοκή του κοινού 

 Συνήθη προβλήματα κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων 

o Αξιολόγηση 

 Εσωτερική αξιολόγηση 

 Μέτρηση της ικανοποίησης των συμμετεχόντων 

 Εκτίμηση της επίδρασης 

o Ορολογία 

 Υλικά πρώτων βοηθειών 

 Κατηγορίες θρεπτικών συστατικών 

 Εμβόλια 

10. Πηγές ιατρικής ορολογίας  
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Πεδίο 2: Εκπαίδευση 

Σύντομη περιγραφή 

Στην ενότητα αυτή οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν συνολική αντίληψη για τις 

επικρατέστερες αξίες και στάσεις γύρω από την εκπαίδευση στη χώρα υποδοχής καθώς και για 

τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος. Πέρα από τις διοικητικές διαδικασίες που 

περιλαμβάνουν τους γονείς-μετανάστες και τα παιδιά τους, οι ΔΜ θα εξοικειωθούν με τα 

χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις της σύγχρονης σχολικής ζωής. Μέσα από αυτή την ενότητα 

οι ΔΜ θα αναπτύξουν τόσο δεξιότητες μεσολάβησης στη σχέση δασκάλου-γονέα-μαθητή όσο 

και βασικές δεξιότητες για την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης σε σχολεία. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Γνώσεις 

1. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα υποδοχής 

(βαθμίδες εκπαίδευσης, τύποι σχολείων για μετανάστες, ευκαιρίες για δια βίου μάθηση 

για μετανάστες και για την ένταξή τους στην κοινωνία υποδοχής, π.χ. μαθήματα γλώσσας) 

2. Οι ΔΜ θα κατανοούν τις αξίες και τις στάσεις γύρω από την εκπαίδευση στη χώρα 

υποδοχής σε σύγκριση με εκείνες της χώρας προέλευσης 

3. Οι ΔΜ θα είναι εξοικειωμένοι με το σύστημα αξιολόγησης που υιοθετεί το εκπαιδευτικό 

σύστημα  

4. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν συγκεκριμένους κανόνες και χαρακτηριστικά στην επικοινωνία με 

τους εκπαιδευτικούς λαμβάνοντας υπόψη την ειδική κουλτούρα και εξουσία που 

σχετίζεται με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

5. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν θεμελιώδεις έννοιες της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και 

παιδαγωγικής 

6. Οι ΔΜ θα κατανοούν τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στον σχολικό εκφοβισμό  

7. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν υποστηρικτικές δομές για γονείς και μαθητές/σπουδαστές (σχολές 

γονέων, τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, υποτροφίες κ.ά.) 

8. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν την αντιστοιχία των βασικών εκπαιδευτικών δομών μεταξύ της χώρας 

υποδοχής και της χώρας προέλευσης καθώς και τις διαδικασίες αναγνώρισης της σχολικής 

/ ακαδημαϊκής / επαγγελματικής εκπαίδευσης που έχει πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό, 

σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στη χώρα υποδοχής 

9. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τα βήματα, τις διαδικασίες και τις τεχνικές που περιλαμβάνονται 

στην υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης μαθητών 

 

Δεξιότητες 

1. Οι ΔΜ θα είναι σε θέση να υποστηρίζουν τους γονείς-μετανάστες σε ζητήματα 

γραφειοκρατικά και επικοινωνίας που σχετίζονται με την εκπαίδευση των παιδιών τους 
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2. Οι ΔΜ θα είναι σε θέση να αποκωδικοποιούν στάσεις που οφείλονται στην πολιτισμική 

ταυτότητα του ατόμου  

3. Οι ΔΜ θα επικοινωνούν αποτελεσματικά με το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό 

των σχολείων με σκοπό να τους υποστηρίζουν ώστε να αντεπεξέρχονται αποτελεσματικά 

στις πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές μεταναστών μαθητών και γονέων 

4. Οι ΔΜ θα αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον 

συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων σχολικού εκφοβισμού 

 

Ικανότητες 

1. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να πραγματοποιούν παρεμβάσεις κοινωνικής διαμεσολάβησης για 

να προλαμβάνουν και να διαχειρίζονται συγκρούσεις μέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και 

να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς για την αποτροπή της παραμέλησης των 

εκπαιδευτικών αναγκών των αλλοδαπών μαθητών 

2. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να υποστηρίζουν τις διαδικασίες εγγραφής των αλλοδαπών 

μαθητών στο σχολείο 

3. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δράσεις ευαισθητοποίησης για 

μαθητές κάθε προέλευσης σε ζητήματα πολυπολιτισμικότητας, μεταναστευτικής / 

προσφυγικής εμπειρίας, πολιτισμικών ταυτοτήτων και παρόμοια θέματα 

4. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να σχεδιάζουν και προσαρμόζουν τις παρεμβάσεις τους στο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον ανάλογα με τη σημασία που αποδίδεται στην παιδεία στις 

διαφορετικές κουλτούρες αναφοράς και στις σχετικές στάσεις 

 

Περιεχόμενα 

1. Αξίες και στάσεις απέναντι στην παιδεία στη χώρα υποδοχής 

o Η σπουδαιότητα που αποδίδεται στην παιδεία γενικά και στις ειδικές μορφές της 

o Το κοινωνικό στάτους του εκπαιδευτικού και η εξουσία του: συνέπειες για τη 

διαπολιτισμική μεσολάβηση 

o Σύγκριση με τις αξίες και τις στάσεις απέναντι στην παιδεία στη χώρα προέλευσης 

του μετανάστη: πιθανά σημεία σύγκρουσης 

2. Ο ρόλος της διαπολιτισμικής μεσολάβησης στην εκπαίδευση 

o Γιατί και πότε είναι απαραίτητη 

o Τύποι παρέμβασης 

o Αρχές επικοινωνίας με τα παιδιά 

o Τετραμερής διάλογος: παιδί-μετανάστης, οι γονείς του και ο διαπολιτισμικός 

μεσολαβητής 

3. Επισκόπηση του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος 

o Γενικά ζητήματα: 

 Δημόσιες αρχές που συμμετέχουν σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο 

 Διάρκεια υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
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 Δημόσια έναντι ιδιωτικής εκπαίδευσης 

o Βαθμίδες και πάροχοι εκπαίδευσης  

 Προσχολική εκπαίδευση  

 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

 Επαγγελματική εκπαίδευση 

 Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

o Διοικητικά ζητήματα στην εκπαίδευση 

 Ιεραρχεία προσωπικού και αρμοδιότητες 

 Διαδικασίες εγγραφής 

 Δικαιώματα και καθήκοντα του διδακτικού προσωπικού, των μαθητών και 

των γονέων 

o Σχολεία μεταναστών 

 Δημόσια σχολεία μεταναστών / διαπολιτισμικά σχολεία 

 Σχολεία των κοινοτήτων μεταναστών 

 Άλλες πρόνοιες ένταξης εντός των κοινών δημόσιων σχολείων 

 Μαθήματα γλώσσας 

o Ευκαιρίες δια βίου μάθησης 

4. Κατανόηση της σχολικής ζωής 

o Καθημερινές διαδικασίες 

o Ημερήσιος φόρτος εργασίας 

o Διαδικασίες αξιολόγησης 

o Διαδικασίες πειθαρχίας 

o Υπηρεσίες συμβουλευτικής / διδασκαλίας 

o Συνήθη ζητήματα και συγκρούσεις στη σχέση καθηγητή – μαθητή – γονέα και στις 

σχέσεις μεταξύ μαθητών 

5. Υποστηρικτικές δομές για γονείς και μαθητές 

o Συναντήσεις με τους δασκάλους/καθηγητές 

o Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων 

o Σχολές γονέων 

o Τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας 

o Υποτροφίες 

6. Διαπολιτισμική επικοινωνία και παιδαγωγική 

o Αρχές διαπολιτισμικής επικοινωνίας 

o Πολιτισμική ετερότητα στο σχολείο 

o Αρχές διαπολιτισμικής παιδαγωγικής 

7. Σχολικός εκφοβισμός 

o Ορισμός του σχολικού εκφοβισμού και μορφές  

o Αίτια σχολικού εκφοβισμού 
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o Ο ρόλος του διαπολιτισμικού μεσολαβητή στην πρόληψη / επίλυση των ζητημάτων 

σχολικού εκφοβισμού εξαιτίας της πολιτισμικής ετερότητας 

8. Αναγνώριση της εκπαίδευσης / επιμόρφωσης που έχει πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό 

o Αντιστοίχιση των βασικών εκπαιδευτικών δομών μεταξύ χώρας υποδοχής και 

χώρας προέλευσης 

o Διαδικασίες αναγνώρισης των σχολικών / ακαδημαϊκών / επαγγελματικών 

σπουδών που πραγματοποιήθηκαν σε τρίτες χώρες, ανάλογα με τη χώρα 

9. Δράσεις ευαισθητοποίησης μαθητών σε ζητήματα πολυπολιτισμικότητας / 

μεταναστευτικής / προσφυγικής εμπειρίας και πολιτισμικές ταυτότητες 

o Αρχές ευαισθητοποίησης 

o Αρχές σχεδιασμού δράσεων για παιδιά 

o Διαδραστικά εργαλεία / παιχνίδια / δραστηριότητες 

o Συμμετοχή γονέων και δασκάλων 

o Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας δράσης 

 Προσδιορισμός αντικειμενικών σκοπών και διάρκεια 

 Ταυτοποίηση της ομάδας στόχου: πώς επιδρά στην παρέμβαση 

 Εκτίμηση διαθέσιμων πόρων (οικονομικών, τεχνικών, ανθρώπινων) 

 Ανάπτυξη περιεχομένου και υλικού 

 Συνήθη προβλήματα κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων 

 Αξιολόγηση της δράσης  

 Εσωτερική αξιολόγηση 

 Μέτρηση ικανοποίησης των συμμετεχόντων 

 Εκτίμηση επίδρασης 

10. Ορολογία 

o Εκπαιδευτικές βαθμίδες και οργανισμοί 

o Διοικητικές θέσεις στην εκπαίδευση και εκπαιδευτικά επαγγέλματα  

o Διδακτικά αντικείμενα 

o Συνήθεις σχολικές δραστηριότητες 

o Συνήθεις διαδικασίες (εγγραφή, συστηματική παρακολούθηση, αξιολόγηση, 

πειθαρχία, συμβουλευτική) 
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Πεδίο 3: Αστυνομία και νομικές υπηρεσίες  

Σύντομη περιγραφή 

Στην παρούσα ενότητα ο διαπολιτισμικός μεσολαβητής θα εξοικειωθεί με τις βασικές 

πληροφορίες που αφορούν την αστυνομία στη χώρα υποδοχής και την δράση της σε σχέση με 

τους μετανάστες.  Θα εξοικειωθεί επίσης με τις νομικές υπηρεσίες που μπορεί να παρέχονται 

εντός της χώρας και βοηθούν – έμμεσα ή άμεσα – τους μετανάστες. Επιπρόσθετα θα φτάσει 

στο σημείο να γνωρίζει την νομοθεσία που αποτελεί τη βάση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Γνώσεις 

1. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τη βασική νομική ορολογία  

2. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τους κανόνες επικοινωνίας με τους αστυνομικούς, τους νομικούς και 

τους δικαστές, ανάλογα με τις αρμοδιότητες που τους έχουν εκχωρηθεί και την θέση τους 

στην ιεραρχία 

3. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν την δομή του δικαστικού συστήματος  

4. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται κατά την συνδιαλλαγή των 

μεταναστών με την αστυνομία και τα δικαστήρια  

5. Οι ΔΜ θα κατέχουν βασικές γνώσεις σχετικά με το περιεχόμενο της ορολογίας που έχουν 

διδαχτεί και τις διαδικασίες που αφορά 

 

Δεξιότητες 

1. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να κατανοούν και να μεταφράζουν επακριβώς κύριους δικαστικούς 

όρους  

2. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να περιγράψουν με συνθετικό αλλά και σαφή τρόπο το νομικό 

καθεστώς των μεταναστών  

3. Οι ΔΜ θα είναι σε θέση να υποστηρίζουν τους μετανάστες και τις αρμόδιες αρχές στην 

ορθή συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων  

4. Οι ΔΜ θα είναι σε θέση να προλάβουν και να επιλύσουν διαφορές που ανακύπτουν από 

τις πολιτισμικές ή γλωσσικές διαφορές μεταξύ των μεταναστών και της αστυνομίας  

5. Οι ΔΜ θα μπορούν να μεταφράζουν την ορολογία στους πελάτες σε απλοποιημένο 

επίπεδο ανάλογο με το μορφωτικό, γλωσσικό και νοητικό επίπεδο των πελατών 

 

Ικανότητες 

1. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να βελτιώνουν τη σχέση μεταναστών και φορέων/ αρχών σε ποικίλα 

νομικά πλαίσια (πρώτη υποδοχή, δημόσια ασφάλεια, αποβίβαση, δικαστικές διαδικασίες 

κλπ.)  
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2. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να ανιχνεύουν την έλλειψη γνώσης και την ανάγκη επικαιροποίησης 

των γνώσεών τους στην ορολογία που χρησιμοποιείται στις καθημερινές τους εργασίες 

και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία 

3. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη μεταβίβαση της σωστής 

πληροφορίας σε περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ορολογία, παίρνοντας την 

πρωτοβουλία να ζητούν διευκρινίσεις όπου χρειάζεται 

 

 

Περιεχόμενα 

1. Δικαστήρια και νομικές υπηρεσίες  

o Το δικαστικό σύστημα στη χώρα υποδοχής  

 Τα όργανα του δικαστικού συστήματος και οι αρμοδιότητές τους  

 Βασικές διαδικασίες των δικαστηρίων  

 Ορολογία σχετική με τις βασικές νομικές διαδικασίες  

o Επικοινωνία με νομικούς  

o Οργανισμοί που παρέχουν δωρεάν νομική υποστήριξη σε μετανάστες  

2. Ζητήματα μετανάστευσης στο νομικό σύστημα της χώρας υποδοχής  

o Έγγραφα και κανονισμοί  

o Νομοθετικά όργανα στην χώρα υποδοχής  

 Επιτροπές  

 Θεσμοί  

 Άλλα  

3. Η Aστυνομία στη χώρα υποδοχής  

o Ο ρόλος της Aστυνομίας στη δημόσια διοίκηση  

o Οργανωτική δομή 

 Η νομική βάση της δομής και της οργάνωσης  

 Το εύρος των ρόλων και των καθηκόντων  

o Ο τρόπος εφαρμογής των αρμοδιοτήτων της αστυνομίας  

o Οι νομικές προϋποθέσεις συνεργασίας με άλλες δημόσιες αρχές  

o Ορολογία  

 Εσωτερική ασφάλεια  

 Δημόσια τάξη  

 Κοινωνική τάξη  

 Τοπική αστυνόμευση 

 Δημόσιος χώρος  

o Διαδικασίες σε περιπτώσεις αστυνομικής επέμβασης  

o Η συνεργασία με αστυνομικές αρχές άλλων χωρών και διεθνείς οργανισμούς  

o Εφαρμογή του Συστήματος Πληροφόρησης  Schengen  

4. Ηλεκτρονικές αστυνομικές υπηρεσίες 

o Δικτυακοί τόποι της αστυνομίας και σύστημα πληροφόρησης  

o Θέματα προς επίλυση στο διαδίκτυο  
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o Γραμμή βοήθειας της Aστυνομίας  

o Συνδεδεμένοι οργανισμοί και πλατφόρμες δημόσιων υπηρεσιών  

5. Έλεγχος της παραμονής αλλοδαπών 

o Διαδικασίες της χώρας υποδοχής  

o Αρμοδιότητες της Aστυνομίας  

o Πρώτη υποδοχή  

 Διαδικασίες  

 Έγγραφα προς συμπλήρωση  

 Κοινές δυσκολίες  

 Νομικό πλαίσιο  

 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μεταναστών  

 Σχετική ορολογία  

o Διαδικασίες ασύλου  

 Εμπλεκόμενες υπηρεσίες  

 Η συνέντευξη 

 Έγγραφα προς συμπλήρωση  

 Κοινές δυσκολίες  

 Νομικό πλαίσιο  

 Σχετική ορολογία  

o Άλλες άδειες διαμονής και διαδικασίες  

 Εμπλεκόμενες υπηρεσίες  

 Έγγραφα προς συμπλήρωση  

 Κοινές δυσκολίες  

 Νομικό πλαίσιο  

 Σχετική ορολογία  

o Αποβίβαση  

 Διαδικασίες  

 Έγγραφα προς συμπλήρωση  

 Νομικό πλαίσιο  

6. Διαχείριση κρίσεων: καθήκοντα και ευθύνες των διαπολιτισμικών μεσολαβητών 
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Πεδίο 4: Δημόσιες υπηρεσίες και εργασία 

Σύντομη περιγραφή  

Η παρούσα θεματική θα παρουσιάσει τις δημόσιες υπηρεσίες που απευθύνονται σε 

μετανάστες καθώς και τις διαθέσιμες κοινωνικές παροχές για μετανάστες στη χώρα υποδοχής. 

Επιπλέον θα συζητηθούν θέματα εργατικής νομοθεσίας, πολιτικών απασχόλησης για 

μετανάστες και διαδικασιών πρόσληψης μεταναστών. Οι ΔΜ θα μάθουν πώς να σχεδιάζουν 

και να εφαρμόζουν δράσεις ενημέρωσης προκειμένου να διευκολύνουν την ένταξη των 

μεταναστών στο εργατικό δυναμικό. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Γνώσεις  
1. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν λεπτομερώς τα αρμόδια γραφεία και τις δημόσιες υπηρεσίες που 

απευθύνονται στους μετανάστες, την δομή τους, τις αρμοδιότητές τους και την 

αλληλοσύνδεσή τους (διαδικασίες υποβολής, θέματα εξουσιοδότησης κλπ) 

2. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν το δίκτυο των δημοσίων υπηρεσιών που προορίζονται για την 

«άμεση συνδιαλλαγή» με τους αλλοδαπούς  

3. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τις νομικές υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων έναντι των 

αλλοδαπών υπηκόων καθώς και τους οργανισμούς προστασίας των κοινωνικών 

δικαιωμάτων (π.χ. Συνήγορος του Πολίτη) 

4. Οι ΔΜ θα εξοικειωθούν γενικά με την εργατική νομοθεσία και με ό,τι ισχύει για τους 

διαφορετικούς τύπους αδειών διαμονής των αλλοδαπών (π.χ. δήλωση εργασίας, 

ασφάλεια, είδος εργασίας και υποχρεώσεις των μερών, διαδικασίες πρόσληψης και 

συμβάσεις εργασίας) 

5. Οι ΔΜ θα είναι σε θέση να εξηγούν τις διαφορές μεταξύ των διαφορετικών τύπων αδειών 

διαμονής για εργασία και ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (αμειβόμενη εργασία- 

παροχή υπηρεσιών ή εργασίας- εργαζόμενοι ειδικού σκοπού-επενδυτική δραστηριόητα- 

εργασία υψηλής ειδίκευσης Μπλε κάρτα της Ε.Ε.- εποχική εργασία- αλιεργάτες κλπ.) 

6. Οι ΔΜ θα είναι εξοικειωμένοι με τις τοπικές διαδικασίες εύρεσης εργασίας και τις τεχνικές  

7. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τα βασικά βήματα, τις διαδικασίες και τις τεχνικές που αφορούν στον 

σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων ευαισθητοποίησης για θέματα διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας  

 

Δεξιότητες  

1. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να μεταφράζουν τις ανάγκες των μεταναστών και τις διοικητικές 

απαιτήσεις με κατανοητό τρόπο εντός του πλαισίου αναφοράς  

2. Οι ΔΜ θα είναι σε θέση να εξηγήσουν τους κινδύνους της αδήλωτης εργασίας στους 

μετανάστες και στους εργοδότες  
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3. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να παρέχουν ενημερωμένη πληροφόρηση στους μετανάστες 

σχετικά με τα βασικά νόμιμα δικαιώματα των εργοδοτών και των εργαζομένων, την 

κοινωνική ασφάλιση και τις διαδικασίες εύρεσης εργασίας  

4. Οι ΔΜ θα μπορούν να βοηθούν τους μετανάστες να παρουσιάσουν κατάλληλα εγγράφως 

την εργασιακή τους εμπειρία 

5. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να προβλέπουν και να επιλύουν συγκρούσεις πολιτισμικής ή 

γλωσσικής προέλευσης που ανακύπτουν στον χώρο εργασίας ή ενώπιον των δημοσίων 

υπηρεσιών 

6. Οι ΔΜ θα μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν απλές δράσεις ευαισθητοποίησης για 

πολυπολιτισμικά θέματα, την μεταναστευτική/προσφυγική εμπειρία, τις πολιτισμικές 

ταυτότητες και όλα τα σχετικά  

7. Οι ΔΜ θα κατέχουν τις βασικές γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες/ το περιεχόμενο που 

περιγράφονται από τους επαγγελματικούς όρους που έχουν μάθει 

Ικανότητες  

1. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να παρέμβουν προκειμένου να υποστηρίξουν τόσο τους δημόσιους 

λειτουργούς όσο και τους μετανάστες να αποκωδικοποιήσουν επαρκώς τις καθορισμένες 

απαιτήσεις 

2. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να εντοπίζουν την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ μεταναστών και 

των αρμόδιων αρχών και να εργάζονται με σκοπό την δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης 

3. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να αναγνωρίζουν τυχόν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και 

των κοινωνικών δικαιωμάτων και να ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο μετανάστη ποια 

αρχή είναι αρμόδια να επιληφθεί του θέματος 

4. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να ανιχνεύουν την έλλειψη γνώσης και την ανάγκη επικαιροποίησης 

των γνώσεών τους στην ορολογία που χρησιμοποιείται στις καθημερινές τους εργασίες 

και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία 

5. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη μεταβίβαση της σωστής 

πληροφορίας σε περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ορολογία, παίρνοντας την 

πρωτοβουλία να ζητούν διευκρινίσεις όπου χρειάζεται 

 

Περιεχόμενα  

1. Δημόσιες υπηρεσίες και διευθύνσεις που απευθύνονται σε μετανάστες  

o Δομή  

o Αρμοδιότητες  

o Αλληλοσύνδεση  

 Ζητήματα εξουσιοδότησης  

 Διαδικασίες υποβολής  

o Δίκτυο δημοσίων υπηρεσιών  

o Υπηρεσία Αλλοδαπών  

2. Κοινωνικές παροχές/ υπηρεσίες  
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o Διοίκηση  

o Υποστήριξη  

o Ασφάλιση  

o Πρόσφυγες/  μετανάστες  

3. Νομικές υποχρεώσεις των δημοσίων λειτουργών έναντι των αλλοδαπών υπηκόων  

o Υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων και κοινωνικά δικαιώματα  

o Θεσμοί προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων (Συνήγορος του Πολίτη κλπ.) 

4. Εργασία  

o Οι πολιτικές απασχόλησης των μεταναστών στη χώρα υποδοχής  

o Νομικές προϋποθέσεις απασχόλησης των αλλοδαπών (μετανάστες)  

o Η θέση των μεταναστών στην αγορά εργασίας  

o Νόμιμη και παράνομη απασχόληση: πρόληψη της παράνομης εργασίας  

o Υπηρεσίες απασχόλησης - ανεύρεσης εργασίας 

o Διακρίσεις  

o Ειδικά προγράμματα/ εποχιακή εργασία   

o Ανεργία/ Επίδομα  

o Δήλωση εργασίας  

o Ασφάλιση  

o Είδη εργασίας και υποχρεώσεις των μερών  

o Διαδικασίες πρόσληψης και συμβάσεις εργασίας  

o Εργαλεία και υπηρεσίες εύρεσης εργασίας 

5. Δράσεις ευαισθητοποίησης για την τοπική κοινωνία σχετικά με θέματα διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας, τη μεταναστευτική/προσφυγική εμπειρία και τις πολιτισμικές ταυτότητες  

o Αρχές και τεχνικές δράσεων ευαισθητοποίησης  

 Σχεδιασμός και εφαρμογή μιας δράσης  

 Καθορισμός σκοπών και διάρκειας  

 Αναγνώριση της ομάδας- στόχου:  πώς επηρεάζει την παρέμβαση  

 Αξιολόγηση των διαθέσιμων πόρων (οικονομικοί, τεχνικοί και ανθρώπινοι)  

 Περιεχόμενο και ανάπτυξη υλικού  

 Συνήθη προβλήματα κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων 

o Αξιολόγηση της δράσης  

 Εσωτερική αξιολόγηση  

 Μέτρηση της ικανοποίησης των συμμετεχόντων  

 Εκτίμηση της επίδρασης 
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Πεδίο 5: Στέγαση 

Σύντομη περιγραφή 

Το ξεκίνημα μιας νέας ζωής σε μια άλλη χώρα είναι τεράστια πρόκληση για τον καθένα. Οι 

ανάγκες στέγασης και οι διαθέσιμες επιλογές για μετανάστες και πρόφυγες εξαρτώνται κυρίως 

από το καθεστώς εισόδου, την οικονομική δυνατότητα και την πρόσβαση σε διαδικασίες που 

μπορούν να οδηγήσουν στην ανεύρεση του κατάλληλου καταλύματος. Η παρούσα ενότητα 

παρέχει στους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές τα απαραίτητα εφόδια ώστε να υποστηρίζουν 

αποτελεσματικά τους μετανάστες σε ζητήματα στέγασης και να ευαισθητοποιούν την τοπική 

κοινότητα ώστε να αποδέχεται την παρουσία των μεταναστών. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Γνώσεις 

1. Οι ΔΜ θα γνωρίσουν τη διαδικασία των συμφωνιών ενοικίασης, τις διαδικασίες 

κατάθεσης των σχετικών εγγράφων 

2. Οι ΔΜ θα μάθουν τους κανονισμούς διαμονής, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

ενοίκων 

3. Οι ΔΜ θα γνωρίσουν τα στοιχεία της διαπολιτισμικής επικοινωνίας 

4. Οι ΔΜ θα γνωρίσουν τις στρατηγικές πρόληψης των διαπολιτισμικών συγκρούσεων 

5. Οι ΔΜ θα μάθουν τα βασικά βήμταα, τις διαδικασίες και τις τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης σε 

ζητήματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας 

Δεξιότητες 

1. Οι ΔΜ θα μπορούν να εξηγούν τα συμφωνητικά ενοικίασης  

2. Οι ΔΜ θα μπορούν να αποκωδικοποιού την λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία 

3. Οι ΔΜ θα μπορούν να επιλύουν διαπροσωπικές (μη νομικές) συγκρούσεις μεταξύ 

ιδιοκτητών, μεσιτών και ενοικιαστών 

4. Οι ΔΜ θα μπορούν να μεταφράζουν την ορολογία στους πελάτες σε απλοποιημένο 

επίπεδο ανάλογο με το μορφωτικό, γλωσσικό και νοητικό επίπεδο των πελατών 

 

Ικανότητες 

1. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να καταρτίζουν ατομικό πλάνο υποστήριξης για την αναζήτηση 

καταλύμματος με βάση τις ανάγκες των μεταναστών 

2. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να σχεδιάζουν παρεμβάσεις κοινωνικής διαμεσολάβης στο πεδίο 

της στέγασης ώστε: να διευκολύνουν την επικοινωνία σε πλαίσιο συγκατοίκησης, να 

οργανώνουν και να διαχειρίζονται συναντήσεις πληροφόρησης σε θέματα 
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διαπολιτισμικής επικοινωνίας, να υποστηρίζουν τους διαχειριστές της συγκατοίκησης 

όσον αφορά τη διαχείριση των σχέσεων σε περιβάλλοντα πολυεθνικών συγκατοικήσεων  

3. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να ευαισθητοποιούν την κοινωνία για τη μη διάκριση στην 

πρόσβαση σε στέγαση και να ενημερώνουν τους μετανάστες για το σεβασμό στους 

κανονισμούς που πρέπει να επιδεικνύουν όταν διαβιούν σε συνθήκες συγκατοίκησης 

4. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να ανιχνεύουν την έλλειψη γνώσης και την ανάγκη επικαιροποίησης 

των γνώσεών τους στην ορολογία που χρησιμοποιείται στις καθημερινές τους εργασίες 

και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία 

5. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη μεταβίβαση της σωστής 

πληροφορίας σε περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ορολογία, παίρνοντας την 

πρωτοβουλία να ζητούν διευκρινίσεις όπου χρειάζεται 

 

 

Περιεχόμενα 

1. Πολιτική στέγασης στη χώρα υποδοχής για τους μετανάστες, νομικά πρόσωπα και όργανα 

2. Οργανισμοί που συμμετέχουν στην παροχή στέγασης σε μετανάστες 

3. Καθοδήγηση σε ζητήματα στέγασης – νομική συμβουλή, ΜΚΟ, ιστοσελίδες 

4. Επιδόματα στέγασης για μετανάστες 

o Επιλεξιμότητα 

o Διαδικασία απονομής 

5. Κοινωνικά δικαιώματα για αιτούντες άσυλο 

o Παροχή καταλύματος σε κέντρα φιλοξενίας αιτούντων διεθνή προστασία 

o Κέντρα αλλοδαπών – συνθήκες, κανόνες λειτουργίας 

o Οφέλη μέσα και έξω από τα κέντρα φιλοξενίας – δυνατότητα ενοικίασης 

διαμερίσματος στην ελεύθερη αγορά 

6. Πρόσβαση στην κοινωνική στέγαση για μετανάστες 

o Επιλεξιμότητα 

o Διαδικασίες 

o Δυνατότητα προσφυγής 

7. Στέγαση χαμηλού κόστους για μετανάστες 

o Επιλεξιμότητα 

o Διαδικασίες 

8. Ζητήματα δήλωσης / καταχώρισης 

9. Ενοικίαση διαμερίσματος στην ελεύθερη αγορά 

o Τιμές ενοικίασης 

o Κανόνες ενοικίασης 

o Διαμεσολάβηση μεταξύ ιδιοκτητών και πιθανών ενοικιαστών 

10. Βασικοί θεσμοί της αγοράς στέγασης 

o Δικαιώματα ιδιοκτησίας και συμβόλαια 

o Κανόνες διαμεσολάβησης 

o Δηλώσεις γης και υποθήκες 
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o Δικαίωμα έξωσης 

o Δίκαιο μίσθωσης 

11. Προγράμματα στέγασης για μετανάστες 

o Ένταξη μεταναστών στις τοπικές κοινότητες  

o Δυνατότητα αγοράς διαμερίσματος ή κατοικίας από μετανάστη 

o Υποθήκες για αλλοδαπούς - διαθεσιμότητα 

12. Εθνοτικοί θύλακες και γκέτο 

o Επεξήγηση εννοιών 

o Πρώην βιομηχανικές περιοχές και παλαιά (εγκαταλελειμμένα)  οικήματα: λόγοι για 

την εγκατάσταση των μεταναστών σε τέτοια μέρη 

o Διακρίσεις κατά μεταναστών στην αναζήτηση κατοικίας 

o Μείωση των τιμών κατοικίας σε γειτονιές όπου διαβιούν μετανάστες  

o Συνήθεις συγκρούσεις 

13. Δράσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε ζητήματα διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας, την εμπειρία της μετανάστευσης / προσφυγιάς και τις πολιτισμικές 

ταυτότητες 

o Αρχές και τεχνικές ευαισθητοποίησης 

o Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας δράσης 

 Προσδιορισμός σκοπών και διάρκειας 

 Αναγνώριση της ομάδας στόχου: πώς αυτό επηρεάζει την παρέμβαση 

 Αξιολόγηση των διαθέσιμων πόρων (οικονομικοί, τεχνικοί, ανθρώπινοι) 

 Ανάπτυξη περιεχομένου και υλικού 

 Συνήθη προβλήματα κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων 

o Αξιολόγηση δράσης  

 Εσωτερική αξιολόγηση 

 Μέτρηση ικανοποίησης συμμετεχόντων 

 Εκτίμηση της επίδρασης 
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Εκπαιδευτική ενότητα 7: Ψηφιακές δεξιότητες 

Γενική περιγραφή 

Μέσα από την παρούσα ενότητα οι ΔΜ θα εφοδιαστούν με τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε 

να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τη σύγχρονη τεχνολογία ΤΠΕ για να 

βελτιώνουν την επικοινωνία, να εντοπίζουν αξιόπιστες πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικές με 

την εργασία τους και να επωφελούνται από τις δυνατότητες που παρέχουν οι ψηφιακές 

πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 

Υποενότητα 1: Ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail)  

Σύντομη περιγραφή 

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυρομείου παραμένουν ο πιο δημοφιλής τρόπο online 

επικοινωνίας. Μέσα από την παρούσα θεματική οι ΔΜ θα γνωρίσουν τις σύγχρονες τεχνικές 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), διαφορετικά στιλ, καθώς και τις πρακτικές γνώσεις που 

απαιτούνται για τη δημιουργία ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε διαφορετικές περιπτώσεις. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Γνώσεις 

1. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τις διαδικασίες δημιουργίας ενός λογαριασμού ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας 

2. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τις διαδικασίες που απαιτούνται για το άνοιγμα, την απάντηση και τη 

σύνθεση νέων μηνυμάτων 

3. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τις διαδικασίες επισύναψης αρχείων στα μηνύματα και το άνοιγμα / 

αποθήκευση συνημμένων 

4. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τις διαδικασίες αναζήτησης για ληφθέντα μηνύματα στο φάκελο 

Εισερχόμενα 

5. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τις διαδικασίες για την οργάνωση των εισερχόμενων μηνυμάτων σε 

φακέλους 

 

Δεξιότητες 

1. Οι ΔΜ θα μπορούν να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν έναν λογαριασμό 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

2. Οι ΔΜ θα μπορούν να ανοίξουν, να συντάξουν και να απαντήσουν σε μηνύματα 

3. Οι ΔΜ θα μπορούν να επισυνάπτουν αρχεία στα μηνύματα και να ανοίγουν / 

αποθηκεύουν συνηνμμένα 

4. Οι ΔΜ θα μπορούν να βρουν προηγούμενα μηνύματα στο φάκελο των εισερχομένων τους 

5. Οι ΔΜ θα μπορούν να οργανώνουν τα εισερχόμενα μηνύματα σε φακέλους 
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Ικανότητες 

1. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να διακρίνουν το ρόλο της αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

σε όλες τις επαγγελματικές επαφές τους και να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους 

ανάλογα 

 

Περιεχόμενα  

1. Εισαγωγή στην επικοινωνία με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

o Λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (E-mail) 

o Η δομή της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

o Διαμόρφωση ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 Σταθερή συσκευή 

 Κινητή συσκευή 

 Είσοδος (Login) και συνθηματικό (password) 

 Ασφάλεια συνθηματικού 

o Λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 Εισαγωγή δεδομένων 

 Επαφές 

 Προηγούμενα ηλεκτρονικά μηνύματα 

2. Σωστή χρήση του λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

o Μορφοποίηση μηνυμάτων: θέμα, περιεχόμενο, μορφοποίηση 

o Αποστολή και παραλαβή μηνυμάτων 

 Επισύναψη αρχείων 

 Ομαδικά μηνύματα 

 Προώθηση μηνύματος 

o Χρήση πρόχειρων μηνυμάτων 

o Επαφές 

 Λίστες επαφών 

 Ομάδες  

 Επεξεργασία επαφών 

o Φάκελοι και ετικέτες 

o Ανεπιθύμητη αλληλογραφία (Spam) 

o Ηλεκτρονική υπογραφή 

o Προστασία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

o Μηχανή αναζήτησης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

3. Ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) 

o Χρήση ενημερωτικών δελτίων 

o Πλατφόρμες ενημερωτικών δελτίων 

o Γλώσσα ενημερωτικών δελτίων 

o Δημιουργία βάσης επαφών 

4. Κανόνες συμπεριφοράς στη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
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o Βασικοί κανόνες 

o Κανόνες για τη διατύπωση του θέματος ενός μηνύματος 

o Σωστή χρήση των πεδίων: 

 ‘Προς’ (‘to’) 

 ‘Κοινοποίηση’ (‘cc’) 

 ‘Ειδική Κοινοποίηση’ 
o Τυπική και μη τυπική γλώσσα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
o Μορφότυποι μηνυμάτων 

 Χρήση γλώσσας υπερκειμενικής σήμανσης (html) 

 Ορθογραφικός έλεγχος 

 Χρήση emoticons και γραφικών  

 Χρόνος απόκρισης 

 

 

Υποενότητα 2: Ανάκτηση πληροφοριών με αποτελεσματικό τρόπο από το Διαδίκτυο  

Σύντομη περιγραφή 

Το Διαδίκτυο είναι ένας σημαντικός τόπος δημοσίευσης, συγκέντρωσης, κοινής χρήσης και 

ανταλλαγής πληροφοριών κάθε μορφής. Αποτελεί επίσης ένα εργαλείο που επιτρέπει και 

διευκολύνει την απόκτηση πληροφοριών και γνώσεων. Ο μεγάλος αριθμός των online πηγών 

μπορεί να αποτελέσει είτε πλεονέκτημα είτε παραπλανητικό παράγοντα. Η παρούσα ενότητα 

επιτρέπει στους ΔΜ να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο γρήγορα και εύκολα για να συλλέξουν 

αξιόπιστες και ενήμερες πληροφορίες που να είναι σημαντικές για τους μετανάστες και τους 

διαμεσολαβητές.  

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Γνώσεις 

1. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τις πιο δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης και το σκοπό τους  

2. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τις διαδικασίες online αναζήτησης πληροφοριών    

3. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τις διαδικασίες χρήσης online λεξικών  

4. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τους παράγοντες που σχετίζονται με την αξιοπιστία του 

περιεχομένου ενός ιστοτόπου όπως ο συντάκτης, οι παραπομπές, η επικαιρoποίηση 

5. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν γιατί οι online πληροφορίες είναι προσαρμοσμένες e διαφορετικές 

ομάδες στόχους 

6. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν το νομικό πλαίσιο που ορίζει την υποχρεωτική παραπομπή σε πηγές 

αναφοράς και την εξασφάλιση άδειας χρήσης περιεχομένου από τον κάτοχο του 

περιεχομένου 

7. Οι ΔΜ θα μάθουν για τις βάσεις δεδομένων σε απευθείας σύνδεση και για τις διαθέσιμες 

υπηρεσίες σε διαδικαστικά ζητήματα για μετανάστες 
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Δεξιότητες 

1. Οι ΔΜ θα μπορούν να αναγνωρίζουν τις μηχανές αναζήτησης και να διακρίνουν τις 

διαφορές μεταξύ τους   

2. Οι ΔΜ θα μπορούν να πραγματοποιούν αναζητήσεις με τη βοήθεια λέξεων ή φράσεων 

κλειδιών 

3. Οι ΔΜ θα μπορούν να χρησιμοποιούν online λεξικά  

4. Οι ΔΜ θα είναι σε θέση να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ σοβαρού, αμφιβόλου και 

δημιουργημένου από χρήστες περιεχομένου 

5. Οι ΔΜ θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν σε ποια ομάδα στόχο απευθύνεται μια 

ιστοσελίδα 

6. Οι ΔΜ θα μπορούν να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ δικαιωμάτων αντιγραφής / 

διακίνησης (copyright) και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (intellectual property) 

7. Οι ΔΜ θα μπορούν να μεταφορτώνουν (download) σημαντικά έγγραφα (αιτήσεις, 

υπεύθυνες δηλώσεις κ.λπ.) προς συμπλήρωση 

 

Ικανότητες 

1. Οι ΔΜ θα κατανοούν γιατί είναι σημαντικό να εξετάζουν με κριτικό τρόπο online 

πληροφορίες και θα αναλαμβάνουν την ευθύνη να χρησιμοποιούν μόνο αξιόπιστο online 

περιεχόμενο 

 

 

Περιεχόμενα 

1. Πρόσβαση σε πληροφορίες 

o Η πληροφορία στη διαδικασία της επικοινωνίας 

o Ο ρόλος του πομπού και του δέκτη 

o Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) 

o Η Κοινωνία της Πληροφορίας 

 Εθνικά έγγραφα 

 Ορισμοί 

 Θεωρίες 

o Ανοικτή Πρόσβαση 

 Open Archives initiative 

 Open Access initiative 

2. Ποιοτικός έλεγχος των πληροφοριών του Διαδικτύου 

o Προσδιορισμός της ανάγκης για αξιολόγηση των πληροφοριών 

o Κριτήρια αξιολόγησης  

 Σχετικότητα 

 Επικαιρότητα 

 Πληρότητα 

 Συνοχή 
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 Αξιοπιστία 

o Μέθοδοι αξιολόγησης πληροφοριών 

 Τεχνικές 

 Στατιστικές 

 Αναλυτικές 

o Επαλήθευση από δεύτερη πηγή  

3. Τεχνολογίες της πληροφορίας και πηγές 

o Google 

 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

 PageRank 

 Ορισμός του SEO 

 Google Books 

 Google Scholar 

 Ειδήσεις στην Google 

o Ηλεκτρονικές πηγές 

 Επιστημονικές εργασίες 

 Αποθετήρια 

 Ψηφιακές βιβλιοθήκες 

 Οnline λεξικά 

 Οnline μεταφραστικές υπηρεσίες  

 Κατάλογοι 

 Βάσεις δεδομένων 

 Δικτυακές πύλες 

o Web 2.0 

 Wiki 

 Μπλογκόσφαιρα (Blogosphere) 

 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media) 

o Παραδείγματα εργαλείων συστηματοποίησης πληροφοριών 

 Delicious 

 ReadCube 

 CiteULike 

4. Μέθοδοι ανάκτησης ψηφιακών πληροφοριών 

o Φυλλομετρητές (Browsers) 

o Ευρετήρια 

o Φυλλομετρητές ευρετηρίασης 

o Κατάλογοι πεδίων 

o Μεταδεδομένα (Metadata ) 

o Συλλογές συνδέσμων (Links collections) 

o Webrings 

o Τεχνικές αναζήτησης 

 Απλή αναζήτηση 

 Αναζήτηση για προχωρημένους 

 Αναζήτηση πολλαπλών κριτηρίων 
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 Αναζήτηση σε ευρετήρια 

o Αναφορά σε πηγές και αδειοδοτημένο περιεχόμενο 

5. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

o Facebook 

 Fanpages 

 Ακόλουθοι ιστότοπων 

 Λίστα ενδιαφέροντος 

 Αποθήκευση συνδέσμων 

 Απόκρυψη θεμάτων 

 Θεματικές ομάδες 

o Twitter 

 Ακόλουθοι προφίλ 

 Λίστα χρηστών 

 Ειδοποιήσεις 

 Hashtags 

o Πλατφόρμες Miniblog 

o Διαχωριστές περιεχομένου 

 Digg and information 2.0 

6. Το πρόβλημα της παραπληροφόρησης 

o Παραποίηση 

o Πρόσβαση σε ανοικτή επεξεργασία 

o Χορηγούμενες πληροφορίες 

o Τρολάρισμα (Trolling) 

o Συγκάλυψη (Cloaking) 

o Doorway pages 

o Link farms 

o «Βομβαρδισμός» του Google (Google bomb) 

o «Μπούκωμα» σελίδας με λέξεις κλειδιά (Keyword stuffing) 
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Υποενότητα 3: Επεξεργασία κειμένου  

Σύντομη περιγραφή 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η επεξεργασία κειμένου και λέξεων. Οι ΔΜ θα μάθουν 

για τα νέα εργαλεία στη δημιουργία και την επεξεργασία κειμένου. Επίσης θα γνωρίσουν 

λύσεις και πλατφόρμες που βοηθούν στην προετοιμασία επαγγελματικών εγγράφων, 

πληροφοριών και υλικών.  

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Γνώσεις 

1. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τις διαδικασίες χρήσης μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου  

2. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τις διαδικασίες δημιουργίας και επεξεργασίας κειμένων 

3. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τις διαδικασίες διαμόρφωσης εγγράφων και εισαγωγής αντικειμένων  

4. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τις διαδικασίες για την προετοιμασία εκτυπώσεων  

 

Δεξιότητες 

1. Οι ΔΜ θα είναι σε θέση να εργάζονται με έγγραφα και να τα αποθηκεύουν με 

διαφορετικές μορφές αρχείων  

2. Οι ΔΜ θα μπορούν να δημιουργούν και να επεξεργάζονται έγγραφα για κοινή χρήση και 

να τα διανέμουν 

3. Οι ΔΜ θα μπορούν να μορφοποιούν ένα κείμενο, να εισάγουν πίνακες, εικόνες και να 

σχεδιάζουν αντικείμενα μέσα σε έγγραφα  

4. Οι ΔΜ θα μπορούν να προσαρμόζουν ένα έγγραφο σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σελίδας  

5. Οι ΔΜ θα μπορούν να ελέγχουν και να διορθώνουν την ορθογραφία πριν από την τελική 

εκτύπωση του εγγράφου 

 

Ικανότητες 

1. Οι ΔΜ θα είναι ικανοί να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου για να 

δημιουργούν και να επεξεργάζονται έγγραφα   

 

Περιεχόμενο 

1. Εργαλεία επεξεργασίας κειμένου 

o Χρήση Microsoft Office 

 Προετοιμασία μορφών MS Word 

 Επεξεργασία κειμένου στο MS Word 

 Προετοιμασία διάταξης 
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 Χρήση της επισκόπησης, των αναφορών και των σχολίων 

 Κεφαλίδες και στυλ 

 Επεξεργασία υλικού στο MS Publisher 

 Χρήση των εργαλείων του PowerPoint 

 Χρήση διαφορετικών μορφών αρχείων 

 Χρήση εικόνων και πινάκων σε έγγραφα 

 Ρυθμίσεις αρχείου 

o Πλατφόρμα OpenOffice 

o Εργαλεία ομαδικής επεξεργασίας 

 Εργαλεία κοινής χρήσης εγγράφων 

 Πλατφόρμα Google 

 «Σύννεφο» στο διαδίκτυο (Internet cloud) 

 Χρήση του Slack 

o Ρύθμιση γραμματοσειρών 

 Στυλ εγγράφου 

 Σημασία γραμματοσειρών 

 Τύποι ταξινόμησης 

o Σύστημα OCR 

 Λογισμικό OCR 

 Επεξεργασία OCR 

2. Πλατφόρμα διαδικτυακής επικοινωνίας 

o Διαδικτυακή συνομιλία και συζητήσεις σε πλατφόρμα 

o Δομή σύντομων μηνυμάτων 

o Χρήση των εφαρμογών ChatOn, WhatsApp, Messenger 

3. Διαχείριση σημειώσεων 

o Εφαρμογές κινητών συσκευών για τη διαχείριση των σημειώσεων 

o Εφαρμογή EverNote 

o Εφαρμογή Wikipad 

4. Χρήση του Wiki 

o Εργαλεία της πλατφόρμας Wiki 

o Δημιουργία στη Wikipedia 

o Πρόσβαση σε δεδομένα wiki 

5. Υπερκείμενο (Hypertexts) 
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Υποενότητα 4: Χρήση πλατφορμών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning 

platforms) 

Σύντομη περιγραφή 

Η χρήση των σύγχρονων πλατφορμών μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη στην εκπαίδευση των 

διαπολιτισμικών μεσολαβητών και στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Η 

παρούσα ενότητα παρέχει στους ΔΜ τη δυνατότητα να γίνουν αυτόνομοι χρήστες 

πλατφορμών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και παρουσιάζει ειδικές πλατφόρμες που είναι 

σχεδιασμένες για τις ανάγκες των διαπολιτισμικών μεσολαβητών.   

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Γνώσεις 

1. Οι ΔΜ θα κατανοούν την έννοια της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

2. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εγγραφή, είσοδο και έξοδό 

τους στα μαθήματα μιας πλατφόρμας e-learning  

3. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τις διαδικασίες αναφόρτωσης (uploading) και μεταφόρτωσης 

(downloading) αρχείων  

4. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τις διαδικασίες χρήσης διαφορετικών δραστηριοτήτων στην 

πλατφόρμα που αφορούν τη μαθησιακή διαδικασία όπως μαθήματα, εργασίες, κουίζ κ.λπ.   

5. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τις διαδικασίες συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μέσω των 

εργαλείων επικοινωνίας στην πλατφόρμα e-learning όπως τα φόρουμ, chats, Wikis κ.λπ.   

6. Οι ΔΜ θα γνωρίζουν τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στην οργάνωση μαθησιακών 

δραστηριοτήτων σε μια πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

 

Δεξιότητες 

1. Οι ΔΜ θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις πλατφόρμες e-learning 

2. Οι ΔΜ θα είναι σε θέση να εισέρχονται και εξέρχονται από ένα μάθημα  

3. Οι ΔΜ θα είναι σε θέση να αναφορτώνουν και μεταφορτώνουν αρχεία  

4. Οι ΔΜ θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν διαφορετικές δραστηριότητες μαθήματος 

5. Οι ΔΜ θα είναι σε θέση να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν μέσα από μια 

πλατφόρμα e-learning  

6. Οι ΔΜ θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται μόνοι τους τις μαθησιακές τους δραστηριότητες 

μέσα σε μια πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

 

Ικανότητες 

1. Οι ΔΜ θα μπορούν να κατανοούν την έννοια της πλατφόρμας e-learning και τις 

λειτουργίες και δραστηριότητες που είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα e-learning όπως ο 

πίνακας ανακοινώσεων, οι διαδικτυακές συζητήσεις (forums), τα ημερολόγια, οι 

διαδικτυακές συνομιλίες (chats) και οι αξιολογήσεις.   
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Περιεχόμενα 

1. Υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης – σήμερα και στο μέλλον 

o E-learning – τι είναι; 

o Πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

 Εξοικονόμηση χρημάτων 

 Εξοικονόμηση χρόνου 

 Παρακολούθηση προόδου 

 Αριθμός συμμετεχόντων 

 Τροποποίηση κατ’ απαίτηση 

 Προσβασιμότητα 

o Πλεονεκτήματα για τους εκπαιδευόμενους  

 Εξατομίκευση 

 Ευελιξία 

 Βελτίωση των μαθησιακών δεξιοτήτων 

 Προσβασιμότητα 

o Δημοφιλείς υπηρεσίες - πλατφόρμες LMS εξωτερικής ανάθεσης  

o Διαδικτυακά μαθήματα για διαπολιτισμικούς μεσολαβητές 

o Κοινή χρήση διαδικτυακών μαθημάτων (e-courses) 

o Δημιουργία μαθημάτων κατ’ απαίτηση 

o Διεργασίες εκπαίδευσης προσωπικού - τηλεκαθοδήγηση / τηλεδιδασκαλία  

o Φιλοξενία hardware  

o Aνάγκες ανάπτυξης, προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες για εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση  

o Στοιχεία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αδειοδότησης περιεχομένου 

στο διαδίκτυο 

2. Πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

o Παραδείγματα ειδικών πλατφορμών – αρχές λειτουργίας 

o Χαρακτηριστικά 

3. Πλατφόρμα SONETOR 

o Ποια είναι η μαθησιακή διαδικασία; 

o Εγγραφή στην πλατφόρμα 

o Περιοχές ενδιαφέροντος στα εκπαιδευτικά σενάρια 

o Συνεργασία στο διαδίκτυο 

o Συνδημιουργία περιεχομένου από τους χρήστες 

o Εποπτευόμενα και μη εποπτευόμενα σενάρια  

o Πολυμέσα 

o Δικτύωση (blogs, wikipedia, forums, chats) 

o Εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης ενσωματωμένα στην πλατφόρμα  

o Σύστημα τηλεδιάσκεψης 
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o Άλλα εργαλεία: folksonomic (για τη δημιουργία σύννεφων ετικετών),  

ανταλλαγή περιεχομένου βίντεο  (χρησιμοποιώντας το YouTube), εσωτερική 

αναζήτηση, μεταφραστής 

4. Εξάσκηση στη χρήση πλατφορμών e-learning (εργαστηριακό μάθημα) 
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Παράρτημα: Πηγές δομημένης πληροφόρησης για τη 

διαπολιτισμική μεσολάβηση  
 

Αυστρία 

1. Österreichischer Bundesverband für Mediation (ÖBM) 

url: http://www.oebm.at/  

2. Standards of mediation in Austria 

url: http://www.mediatoren.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/docs/home  

 

Βέλγιο 

1. Intercultural Mediation and Policy Support Unit, DG Healthcare Federal Public Service 

Health, Food Chain Safety and Environment.  

url: www.intercult.be 

 

Γερμανία 

1. Portal für Sprach- und Integrationsmittlung  

url: http://www.sprachundintegrationsmittler.org 

 

2. Bundesverband MEDIATION e. V. (BM) 

url: http://www.bmev.de/      

 

3. Portal für die Orientierung im Mediationsmarkt   

url: http://www.mediation.de/     

 

4. Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V. (BAFM) 

url: http://www.bafm-mediation.de/    

 

Ελλάδα 

1. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γενική Γραμματεία 

Μεταναστευτικής Πολιτικής 

url: www.ypes.gr/el/Generalsecretariat_PopulationSC/  

2. Μητρώο Εκπαιδευμένων Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών 

url: www.intermediation.gr  

 

 

http://www.oebm.at/
http://www.mediatoren.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/docs/home
http://www.intercult.be/
http://www.sprachundintegrationsmittler.org/
http://www.bmev.de/
http://www.mediation.de/
http://www.bafm-mediation.de/
http://www.ypes.gr/el/Generalsecretariat_PopulationSC/
http://www.intermediation.gr/
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Ιταλία 

1. Rome Municipality - Department of Social Policies and Health - Registry of Intercultural 

Mediators of Rome Municipality 

url: https://www.comune.roma.it/pcr/it/reg_pubb_dei_med_intercult.page 

2. Ministry of Labour, Ministry of Education, Ministry of Interior - Focus and documents on 

intercultural mediation in Italy  

url: http://www.integrazionemigranti.gov.it/mediazione/Pagine/default.aspx  

 

Πολωνία 

Κατά τον χρόνο συγγραφής αυτού του κειμένου (χειμώνας 2016) δεν υπήρχαν δομημένες 

πηγές πληροφόρησης για τη διαπολιτισμική μεσολάβηση για μετανάστες στην Πολωνία.  

 

Πορτογαλία 

1. Lisbon Municipality - Social Rights Department  

url: http://www.cm-lisboa.pt/viver/intervencao-social/interculturalidade 

2. High Commissioner for Migration 

url: http://www.acm.gov.pt 

 

Άλλες χώρες 

Ελβετία:  

1. INTERPRET, Swiss Association for Intercultural Interpretation and Mediation  

url: www.inter-pret.ch  

 

 

 

https://www.comune.roma.it/pcr/it/reg_pubb_dei_med_intercult.page
http://www.integrazionemigranti.gov.it/mediazione/Pagine/default.aspx
http://www.cm-lisboa.pt/viver/intervencao-social/interculturalidade
http://www.acm.gov.pt/
http://www.inter-pret.ch/

