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Εισαγωγή 

Το πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτές Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών (ΔΜ) απευθύνεται σε 

επαγγελματίες ποικίλων προφίλ και επιπέδων εμπειρίας σχετικά με τη διαπολιτισμική μεσολάβηση, 

οι οποίοι ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην εκπαίδευση ΔΜ με τη βοήθεια του 

προγράμματος κατάρτισης για ΔΜ που αναπτύχθηκε από τη σύμπραξη του σχεδίου TIME. 

Ταυτόχρονα το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε 

ενεργό ή εν δυνάμει εκπαιδευτή ΔΜ που επιθυμεί να αναπτύξει περαιτέρω τις δεξιότητές του.  

Προκειμένου να σχεδιαστεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, έπρεπε πρώτα να διευκρινιστεί το προφίλ 

των εκπαιδευτών ΔΜ στις χώρες της εταιρικής σύμπραξης, προκειμένου να ανιχνευθούν οι 

εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Αυτές οι ανάγκες προσδιορίζονται επίσης από τις προδιαγραφές του 

προγράμματος κατάρτισης ΔΜ του σχεδίου ΤΙΜΕ. Για το λόγο αυτό, το πρώτο βήμα στο σχεδιασμό 

του προγράμματος ήταν η αποτύπωση του υπάρχοντος και του επιθυμητού προφίλ των 

εκπαιδευτών ΔΜ.  

Με βάση αυτό το προφίλ και τις ανάγκες που εντοπίστηκαν, προσδιορίστηκαν τα επιθυμητά 

μαθησιακά αποτελέσματα ως προς τις ακόλουθες θεματικές: 

 Ειδικά χαρακτηριστικά του προγράμματος κατάρτισης ΔΜ του σχεδίου ΤΙΜΕ 

 Μεθοδολογία και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων 

 Θέματα ψυχολογίας στη μεσολάβηση 

 Τεχνικές επικοινωνίας 

 Στοιχεία πολιτισμού και ανθρωπολογίας 

 Νομικές πτυχές της διαπολιτισμικής μεσολάβησης 

 Πηγές για την διαπολιτισμική μεσολάβηση 

Κάθε μία από αυτές τις θεματικές αποτελεί αυτόνομη ενότητα του προγράμματος κατάρτισης 

εκπαιδευτών και μπορεί να μελετηθεί ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες, σύμφωνα με τις προσωπικές 

ανάγκες κάθε εκπαιδευόμενου. Για κάθε ενότητα αναπτύχθηκε μαθησιακό περιεχόμενο και 

εκπαιδευτικό υλικό. Το περιεχόμενο παρουσιάζεται στο παρόν έγγραφο, μαζί με τα μαθησιακά 

αποτελέσματα, ενώ το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζεται σε ξεχωριστά έγγραφα ανά εκπαιδευτική 

ενότητα. 
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Προφίλ του εκπαιδευτή διαπολιτισμικών μεσολαβητών  

Το πρόγραμμα κατάρτισης ΔΜ του σχεδίου ΤΙΜΕ σχεδιάστηκε σύμφωνα με την συσσωρευμένη σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών στη διαπολιτισμική μεσολάβηση. Τα 

πρότυπα που προσδιορίζονται είναι υψηλά, προωθώντας την επαγγελματοποίηση της 

διαπολιτισμικής μεσολάβησης. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού τα προσόντα του εκπαιδευτή 

είναι μεγάλης σημασίας. Ταυτόχρονα, τα προγράμματα κατάρτισης ΔΜ που προσφέρονται στις 

συμμετέχουσες χώρες ποικίλλουν σημαντικά σε πολυπλοκότητα, ακαδημαϊκό επίπεδο και έκταση. 

Όπως είναι φυσικό, είναι αναμενόμενο και το προφίλ των εκπαιδευτών ΔΜ να ποικίλλει ανάλογα. 

Ο στόχος αυτής της έρευνας ήταν διττός: Πρώτον, να παράσχει μία ποιοτική περιγραφή του προφίλ 

του εκπαιδευτή ΔΜ στην Ευρώπη, και δεύτερον, να ορίσει το επιθυμητό προφίλ του εκπαιδευτή 

που θα κληθεί να  παράσχει εκπαίδευση στο πρόγραμμα κατάρτισης ΔΜ του σχεδίου ΤΙΜΕ. 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις δύο πτυχές, το επιθυμητό προφίλ του εκπαιδευτή ΔΜ παρουσιάζεται 

με δύο τρόπους: α) Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες συνθήκες σε κάθε χώρα και β) σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του προγράμματος κατάρτισης ΔΜ που αναπτύχθηκε από το σχέδιο ΤΙΜΕ.  

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι ικανότητες, τα χαρακτηριστικά και οι δεξιότητες που είναι 

σημαντικές για έναν εκπαιδευτή ΔΜ αναλύθηκαν αφενός δεδομένα που συλλέχθηκαν από 

προηγούμενες ερευνητικές δράσεις του σχεδίου ΤΙΜΕ και αφετέρου οι απαιτήσεις του νέου 

προγράμματος κατάρτισης για ΔΜ (Ο4). Θίγονται ζητήματα όπως τυπικά προσόντα, διαπροσωπικές 

και γλωσσικές δεξιότητες, εμπειρία στη διαπολιτισμική μεσολάβηση. Η έρευνα διεξήχθη σε δύο 

στάδια.  

Το πρώτο στάδιο αφορούσε τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις γενικές απαιτήσεις από 

εκπαιδευτές ενηλίκων σε επίπεδο EQF 51 και ειδικά από εκπαιδευτές στη διαπολιτισμική 

μεσολάβηση, σε όλες τις χώρες του εταιρικού σχήματος. Το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης 

δεδομένων ήταν να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις από τους εκπαιδευτές ως προς το εκπαιδευτικό 

υπόβαθρο, την επαγγελματική εμπειρία, την πιστοποίηση, τις δεξιότητες και γλωσσικές ικανότητες.  

Το δεύτερο στάδιο αφορούσε την εκπόνηση εισηγήσεων και προτάσεων σχετικά με το επιθυμητό 

προφίλ του εκπαιδευτή ΔΜ για το πρόγραμμα κατάρτισης του σχεδίου ΤΙΜΕ, σύμφωνα με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος κατάρτισης και τις απαιτήσεις σε εθνικό επίπεδο.  

Η ανάλυση δεδομένων έδειξε ότι οι τυπικές απαιτήσεις από τους εκπαιδευτές ενηλίκων εν γένει και 

ειδικά τους εκπαιδευτές ΔΜ διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των  χωρών του εταιρικού σχήματος2. 

Πολλές από τις χώρες δεν έχουν ακόμα επίσημους κανονισμούς για τους εκπαιδευτές, μολονότι η 

πράξη δημιουργεί ένα πλαίσιο αναφοράς. Μόνο λίγες χώρες εφαρμόζουν σύστημα πιστοποίησης. Η 

καθιέρωση διαδικασιών πιστοποίησης εκπαιδευτών θα προωθούσε την αξιοπιστία και την ποιότητα 

της κατάρτισης στη διαπολιτισμική μεσολάβηση, εφόσον η διαπολιτισμική μεσολάβηση 

αναγνωριστεί ως διακριτό επάγγελμα.  

                                                           
1 Το πρόγραμμα κατάρτισης ΔΜ του ΤΙΜΕ σχεδιάστηκε σε επίπεδο EQF 5. 
2 Το προφίλ των εκπαιδευτών ανά χώρα παρουσιάζεται στο παράρτημα της αγγλικής έκδοσης. 
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Η καταλληλότητα του εκπαιδευτή για την κατάρτιση ΔΜ δεν αφορά μόνο το εκπαιδευτικό του 

υπόβαθρο: Απαιτείται επίσης μία συνεκτική σύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης και εμπειρίας στο 

αντικείμενο κατάρτισης. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να διαθέτουν όχι μόνο ένα στέρεο θεωρητικό και 

επαγγελματικό υπόβαθρο αλλά επίσης εμπειρία σε διαπολιτισμικές συναλλαγές, ζητήματα ένταξης 

και τη διαπολιτισμική μεσολάβηση. Τέτοια εμπειρία θα οδηγήσει σε καλύτερες εκπαιδευτικές 

διαδικασίες και αποτελέσματα.  

Οι εκπαιδευτές ΔΜ θα πρέπει να εστιάσουν κυρίως στις διαπροσωπικές, επικοινωνιακές και 

διαπολιτισμικές τους ικανότητες και δεξιότητες. Εκτός από την μετάδοση γνώσης και εμπειρίας θα 

πρέπει επίσης να είναι ικανοί να ενδυναμώνουν τους εκπαιδευόμενους και να τους βοηθούν να 

καταστούν επαγγελματίες. Η γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (σε επίπεδο Β2 ή υψηλότερο) 

θα πρέπει να είναι απαραίτητη στο θεματικό πεδίο της διαπολιτισμικής μεσολάβησης. 

Επιπρόσθετα, καλή γνώση των αγγλικών είναι ιδιαίτερα επιθυμητή προκειμένου να είναι ικανός ο 

εκπαιδευτής να αξιοποιεί εκπαιδευτικές πηγές από άλλες χώρες. 

Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει μία επισκόπηση των επιθυμητών χαρακτηριστικών ενός εκπαιδευτή 

που προσκαλείται να καταρτίσει ΔΜ σε επαγγελματικό επίπεδο στο πλαίσιο του προγράμματος 

κατάρτισης του σχεδίου ΤΙΜΕ.  
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Πίνακας 1: Το επιθυμητό προφίλ εκπαιδευτής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος κατάρτισης για 

ΔΜ του Σχεδίου TIME.  

Επιθυμητό προφίλ του εκπαιδευτή ΔΜ στο σχέδιο ΤΙΜΕ 

Εκπαιδευτικό επίπεδο Απόφοιτοι πανεπιστημίου ή υψηλότερο 

Επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της 

κατάρτισης  
Τουλάχιστον 2 χρόνια 

Κατάρτιση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Ναι 

Πιστοποίηση στην εκπαίδευση ενηλίκων Προτιμητέα, αλλά όχι απαραίτητη  

Εμπειρία σε διαπολιτισμική μεσολάβηση / 

ζητήματα μεταναστών  

Τουλάχιστον 2 χρόνια (με εξαίρεση τους 

εκπαιδευτές για την εκπαιδευτική ενότητα που 

αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες και τεχνικές 

υποενότητες που δεν συνδέονται άμεσα με τη ΔΜ)  

Διαπροσωπικές δεξιότητες 

Αυτοπεποίθηση 
Αντικειμενικότητα 
Ικανότητα να διαχειρίζεται την ετερογένεια και 
την ποικιλομορφία σε ομάδες 
Ενσυναίσθηση 
Δεξιότητες επικοινωνίας  
Υπομονή 
Συνεργατικό / ομαδικό πνεύμα  
Δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων  
Πολιτισμική συνείδηση  
Προσαρμοστικότητα  
Διαδραστικότητα 
Ανεκτικότητα 
Δεξιότητες παρακίνησης 
Δεξιότητες διαπραγμάτευσης  

Γλωσσικές δεξιότητες 
Καλή γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας 

(Επίπεδο Β2 ή υψηλότερο)  

 

 



    8 

Στόχοι του προγράμματος αυτοεκπαίδευσης για εκπαιδευτές ΔΜ 

Όπως παρουσιάζεται στο επιθυμητό προφίλ των εκπαιδευτών ΔΜ στον Πίνακα 1, ο εκπαιδευτής  

ΔΜ του σχεδίου ΤΙΜΕ ιδανικά θα πρέπει να διαθέτει έναν συνδυασμό εκπαίδευσης, δεξιοτήτων και 

εμπειρίας που θα του επιτρέπει να παρέχει εκπαίδευση με πλήρη κατανόηση των διαστάσεων και 

προκλήσεων της διαπολιτισμικής μεσολάβησης. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι τυπικές 

απαιτήσεις από τους εκπαιδευτές γενικά ή από τους εκπαιδευτές για ΔΜ ειδικότερα, διαφέρουν 

σημαντικά στις χώρες του εταιρικού σχήματος. Επιπρόσθετα, στις περισσότερες από τις χώρες η 

κατάρτιση στη διαπολιτισμική μεσολάβηση δεν είναι αρκετά συστηματική ώστε να υπάρχουν 

επαγγελματίες που ειδικεύονται στον τομέα της κατάρτισης για ΔΜ. Ανάλογα με την εκπαιδευτική 

ενότητα / υποενότητα που θα κληθούν να παρουσιάσουν οι εκπαιδευτές, οι τομείς της εξειδίκευσής 

τους προφανώς θα ποικίλλουν. Το πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτές ΔΜ του σχεδίου TIME 

έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτει διαφορετικές πιθανές ανάγκες και να εξασφαλίσει ότι οι 

εκπαιδευτές θα διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία και πληροφορίες για να διδάξουν 

αποτελεσματικά στο πρόγραμμα κατάρτισης ΔΜ του σχεδίου TIME. 

Αντί να παρέχει επαγγελματική κατάρτιση σε κάποιον συγκεκριμένο τομέα, αυτό το πρόγραμμα  

καλύπτει ζητήματα έξω από το πεδίο της εμπειρογνωμοσύνης κάθε εκπαιδευτή που είναι 

απαραίτητα προκειμένου να παρέχει συνεκτική και ουσιαστική εκπαίδευση στους διαπολιτισμικούς 

μεσολαβητές. Π.χ. ένας έμπειρος ψυχολόγος ή ανθρωπολόγος μπορεί να μην γνωρίζει τις νομικές 

πτυχές της διαπολιτισμικής μεσολάβησης ή την μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων. Από την άλλη 

πλευρά, ένας εξειδικευμένος διερμηνέας μπορεί να μην γνωρίζει τις πολιτιστικές ή ψυχολογικές 

πτυχές της διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης. Και σίγουρα όλοι οι εκπαιδευτές θα πρέπει να 

εξοικειωθούν με τις αρχές, τη δομή και τη μεθοδολογία του προγράμματος κατάρτισης ΔΜ του 

σχεδίου TIME. 

Για το σκοπό αυτό παρουσιάζονται εδώ τα μαθησιακά αποτελέσματα και το εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο σε αρμονία με το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις του προγράμματος κατάρτισης ΔΜ 

του σχεδίου TIME. Τα μαθησιακά αποτελέσματα παρουσιάζονται υπό τη μορφή γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Σε μερικές εκπαιδευτικές ενότητες μπορεί να μην αντιστοιχούν 

δεξιότητες και ικανότητες. Το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε σαφή αντιστοιχία με τα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Οι εκπαιδευτικές ενότητες έχουν σχεδιαστεί για αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση και 

προβληματισμό, ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων. 
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Ενότητα 1: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος 

κατάρτισης ΔΜ του σχεδίου ΤΙΜΕ  

Περιγραφή 

Αυτή η ενότητα αποτελεί ουσιαστικά μία εισαγωγή και παρουσιάζει στον εκπαιδευτή το 

θεωρητικό υπόβαθρο του προγράμματος κατάρτισης ΔΜ του σχεδίου ΤΙΜΕ. Είναι σημαντικό 

για όλους τους εκπαιδευτές να είναι καλά εξοικειωμένοι με τις εκπαιδευτικές αρχές που 

διέπουν αυτό το πρόγραμμα και με το πώς αυτές εφαρμόζονται, έτσι ώστε η εκπαίδευση να 

παρέχεται με μια ενιαία εκπαιδευτική προσέγγιση. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα που καλύπτονται από την ενότητα  

Γνώσεις  

1. Ο εκπαιδευτής θα κατανοεί τη δομή και τους στόχους του προγράμματος κατάρτισης ΔΜ 

του σχεδίου ΤΙΜΕ 

2. Ο εκπαιδευτής θα έχει μία ενδελεχή κατανόηση των εννοιών και των θεωρητικών πτυχών 

που διέπουν το πρόγραμμα κατάρτισης ΔΜ του σχεδίου ΤΙΜΕ 

3. Ο εκπαιδευτής θα κατανοεί τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και πώς αυτές 

επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία  

 

Δεξιότητες 

1. Ο εκπαιδευτής θα είναι ικανός να διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία σύμφωνα με το 

θεωρητικό υπόβαθρο του προγράμματος 

2. Ο εκπαιδευτής θα είναι ικανός να προσαρμόζει τα εκπαιδευτικά υλικά, τις εκπαιδευτικές 

μεθόδους και τις διαδικασίες αξιολόγησης σύμφωνα με τις αρχές της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης 

Ικανότητες 

1. Ο εκπαιδευτής θα είναι σε θέση να προσθέτει ή να προσαρμόζει το περιεχόμενο και το 

εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τις γενικές αρχές του προγράμματος, τα επιθυμητά 

μαθησιακά αποτελέσματα και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ομάδας συμμετεχόντων 

2. Ο εκπαιδευτής θα είναι ικανός να αξιολογεί την ποιότητα της διάδρασης στην 

πολιτισμικά ποικιλόμορφη τάξη, αναγνωρίζοντας τους παράγοντες ρίσκου και 

προωθώντας τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσω κατάλληλων 

δραστηριοτήτων 

Περιεχόμενο 

1. Γιατί και πώς δημιουργήθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης ΔΜ του σχεδίου ΤΙΜΕ  

2. Βασικές αρχές του προγράμματος κατάρτισης ΔΜ  

o Κονστρουκτιβιστική προσέγγιση  

o Κατάρτιση προσανατολισμένη στα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων  

o Αρχές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
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o Ενδυνάμωση 

o Προσανατολισμός στην εμπειρία  

o Βιωματική μάθηση 

o Ολιστική προσέγγιση  

 

 



    11 

Ενότητα 2: Μεθοδολογία και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων  

Περιγραφή  

Αυτή η ενότητα απευθύνεται σε εκπαιδευτές ΔΜ που μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει 

εξειδικευμένη εκπαίδευση στη μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων. Η εκπαιδευτική ενότητα 

παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του ενήλικα εκπαιδευόμενου, αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και 

αποτελεσματικές τεχνικές.  

 

Μαθησιακά αποτελέσματα που καλύπτονται από την ενότητα 

 

Γνώσεις 

1. Οι εκπαιδευτές θα κατανοούν τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων 

2. Οι εκπαιδευτές θα γνωρίζουν τις αρχές και θεωρίες στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων  

3. Οι εκπαιδευτές θα κατανοούν τον ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων  

4. Οι εκπαιδευτές θα γνωρίζουν πηγές για την εκπαίδευση ενηλίκων  

5. Οι εκπαιδευτές θα γνωρίζουν αρχές και μεθοδολογίες διάγνωσης αναγκών, σχεδιασμού 

εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, ανάπτυξης μαθησιακών στόχων, και αξιολόγησης του 

αντίκτυπου των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων  

6. Οι εκπαιδευτές θα γνωρίζουν αρχές και τεχνικές για την ανάπτυξη στοχευμένης κατάρτισης 

που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων  

7. Οι εκπαιδευτές θα γνωρίζουν τις αρχές που διέπουν τη δυναμική της ομάδας και τεχνικές 

διαχείρισης ομάδας 

8. Οι εκπαιδευτές θα γνωρίζουν τεχνικές διαχείρισης κρίσεων σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

 

Δεξιότητες 

1. Οι εκπαιδευτές θα είναι σε θέση να διαγιγνώσκουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και να τις 

ενσωματώνουν στο σχεδιασμό και την οργάνωση μαθησιακών δραστηριοτήτων  

2. Οι εκπαιδευτές θα είναι σε θέση να οργανώνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να 

επιλέγουν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές για την εφαρμογή τους  

3. Οι εκπαιδευτές θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν τεχνικές αξιολόγησης με έμφαση στα 

μαθησιακά αποτελέσματα 

4. Οι εκπαιδευτές θα είναι σε θέση να επιλέγουν και χρησιμοποιούν τον απαραίτητο 

εξοπλισμό και εκπαιδευτικό υλικό 

5. Οι εκπαιδευτές θα είναι σε θέση να δημιουργούν ένα ελκυστικό, διαδραστικό περιβάλλον 

μάθησης μέσα στην τάξη 

 

Ικανότητες 

1. Οι εκπαιδευτές θα είναι ικανοί να εφαρμόζουν αποτελεσματικές εκπαιδευτικές τεχνικές για 

τη διαχείριση της συμμετεχόντων, να εφαρμόζουν ποικιλία εκπαιδευτικών στιλ 

δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό, θετικό μαθησιακό περιβάλλον, και να διαχειρίζονται 

τις προκλήσεις της τάξης 
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Περιεχόμενα 

1. Τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων  

o Έλεγχος της μάθησης  

o Διαφοροποίηση εμπειριών   

o Κίνητρα 

o Ζητήματα αυτοπεποίθησης 

o Αντίσταση στην αλλαγή 

2. Αρχές και θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων   

o Θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων   

 Ανδραγωγικό μοντέλο 

 Αυτo-κατευθυνόμενη μάθηση 

 Μετασχηματιστική mάθηση 

 Άλλες θεωρίες 

o Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων  

 Η εμπειρία ως πηγή μάθησης  

 Παρακίνηση 

 Καθοδήγηση  

 Μαθησιακό περιβάλλον 

 Αυτονομία και αυτοκατευθυνόμενη μάθηση   

 Συνάφεια της μάθησης  

 Διαφορετικά μαθησιακά στιλ  

 Ενεργητική μάθηση 

3. Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων  

o Διαφοροποίηση από άλλες διδακτικές δραστηριότητες  

o Πηγές για την εκπαίδευση ενηλίκων  

o Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη  

4. Μέθοδοι και τεχνικές στην εκπαίδευση ενηλίκων  

o Εκπαιδευτικές τεχνικές 

 Τεχνικές για διαφορετικούς τύπους μαθησιακών δραστηριοτήτων  

 Τεχνικές που ενθαρρύνουν την μέγιστη συμμετοχή και μάθηση  

 Επιλογή των κατάλληλων τεχνικών  

o Η επικοινωνία στην εκπαίδευση ενηλίκων  

o Δυναμική της ομάδας και διαχείριση ομάδας  

o Διαχείριση κρίσεων  

5. Σχεδιασμός και υλοποίηση μαθήματος  

o Διάγνωση αναγκών, περιβάλλον, εργαλεία και πρακτικές  

o Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων καράρτισης   

 Σύνδεση με τις εκπαιδευτικές ανάγκες  

 Διάταξη του μαθησιακού χώρου 

 Δημιουργία σχεδίου μαθήματος 

 Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού  

 Εκπαιδευτικός εξοπλισμός 

 Αξιολόγηση μάθησης 
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Ενότητα 3: Θέματα ψυχολογίας στη μεσολάβηση  

Περιγραφή 

Όπως όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες, έτσι και η διαπολιτισμική μεσολάβηση περιλαμβάνει 

πολλή αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων, και ιδιαίτερα με άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες 

ομάδες. Όλοι οι εμπλεκόμενοι εκφράζουν και εκδηλώνουν διαφορετικές ανάγκες, 

συναισθήματα, κίνητρα και συμπεριφορές. Ο διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής χρειάζεται όχι 

μόνο να μεσολαβήσει ώστε να καταστεί δυνατή η επικοινωνία παρά τις διαφορές αυτές, αλλά 

και να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα δικά του συναισθήματα και αντιδράσεις. Αυτή η 

ενότητα βοηθά τον εκπαιδευτή να ενσωματώσει την ψυχολογική διάσταση σε όλες τις πτυχές 

και τις θεματικές της εκπαίδευσης ΔΜ. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα που καλύπτονται από την ενότητα 

 

Γνώσεις 

1. Ο εκπαιδευτής θα κατανοεί πώς ζητήματα προσωπικής ταυτότητας και αυτοεκτίμησης 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην μεσολάβηση 

2. Ο εκπαιδευτής θα γνωρίζει για τη σημασία του καθρεφτισμού (mirroring)  

3. Ο εκπαιδευτής θα γνωρίζει την τεχνική του looping  

4. Ο εκπαιδευτής θα κατανοεί πώς το ψυχολογικό επίπεδο και ζητήματα βαθύτερης 

ταυτότητας επηρεάζουν τη μεσολάβηση 

5. Ο εκπαιδευτής θα μάθει για τον κύκλο IDR και θα κατανοεί τα κύρια στάδιά του 

6. Ο εκπαιδευτής θα κατανοεί τα προβλήματα του άγχους και της επαγγελματικής 

εξουθένωσης που εκδηλώνονται στη διαπολιτισμική μεσολάβηση 

7. Ο εκπαιδευτής θα γνωρίζει τι είναι συναισθηματική νοημοσύνη και τη σημασία της στη 

διαπολιτισμική μεσολάβηση 

 

Δεξιότητες 

1. Ο εκπαιδευτής θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει εάν και σε ποιο βαθμό οι ΔΜ αναπτύσσουν  

μια ρεαλιστική και αντικειμενική αίσθηση του εαυτού τους και των άλλων 

2. Ο εκπαιδευτής θα είναι σε θέση να αναστοχάζεται γύρω από την ταυτότητα άλλων ατόμων  

3. Ο εκπαιδευτής θα είναι ικανός να αναγνωρίζει πότε οι ΔΜ χρησιμοποιούν τις τεχνικές του 

καθρεφτισμού και του looping  

4. Ο εκπαιδευτής θα είναι σε θέση να συμβουλεύει τους εκπαιδευόμενους για το πώς να 

αναγνωρίζουν, να προλαμβάνουν και να διαχειρίζονται το άγχος και την επαγγελματική 

εξουθένωση, καθώς και να αναγνωρίζει πότε οι συμμετέχοντες στη μεσολάβηση είναι 

αγχωμένοι  

 

Ικανότητες 

1. Ο εκπαιδευτής θα είναι ικανός να διαχειρίζεται ζητήματα που αφορούν τον εαυτό και την 

ταυτότητα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία κατάρτισης ΔΜ 
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Περιεχόμενα 

1. Το μοντέλο της Bader για την ψυχολογία της μεσολάβησης  

o Ψυχαναλυτική θεωρία σχετικά με την ανάπτυξη της αίσθησης του εαυτού και της 

ταυτότητας 

o Βαθύτερες διαστάσεις του εαυτού  

o Δουλεύοντας με τα ζητήματα του εαυτού και την ταυτότητα του ίδιου του 

μεσολαβητή  

o Παρουσία, επίγνωση, και απελευθέρωση της ταυτότητας 

2. Ο κύκλος IDR  

o Το «φούσκωμα» /το στάδιο της υπερβολικής αυτοπεποίθησης  

o Το στάδιο του «ξεφουσκώματος» 

o Το αδιέξοδο ως ναρκισσιστική κρίση  

o Ρεαλιστική επίλυση  

3. Το άγχος και η επαγγελματική εξουθένωση στη διαπολιτισμική μεσολάβηση 

o Κοινοί αγχογόνοι παράγοντες σε: 

 Κοινωνικές υπηρεσίες 

 Διαδικασία μεσολάβησης 

 Διερμηνεία 

o Εξουθένωση: αίτια, συμπτώματα και πρόληψη 

4. Συναισθηματική νοημοσύνη στη διαπολιτισμική μεσολάβηση 

o Ορισμός της συναισθηματικής νοημοσύνης 

o Σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στη διαπολιτισμική μεσολάβηση 
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Ενότητα 4: Τεχνικές επικοινωνίας  

Περιγραφή 

Η επικοινωνία βρίσκεται στον πυρήνα τόσο της εκπαίδευσης όσο και της διαπολιτισμικής 

μεσολάβησης. Αυτή η ενότητα προσφέρει στον εκπαιδευτή (που δεν έχει λάβει προηγούμενη 

εκπαίδευση σε θέματα επικοινωνίας) μια σε βάθος παρουσίαση των αρχών επικοινωνίας που 

ισχύουν γενικά και αναλύει ζητήματα επικοινωνίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και το 

πλαίσιο της διαμεσολάβησης. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα που καλύπτονται από την ενότητα 

 

Γνώσεις 

1. Ο εκπαιδευτής θα γνωρίζει τις βασικές έννοιες της επικοινωνίας  

2. Ο εκπαιδευτής θα γνωρίζει τα πιο σημαντικά μοντέλα και τις τάσεις της σύγχρονης 

επιστήμης της επικοινωνίας 

3. Ο εκπαιδευτής θα κατανοεί τις βασικές πτυχές της διαπροσωπικής επικοινωνίας, της 

επικοινωνίας της ομάδας, και της μαζικής επικοινωνίας  

4. Ο εκπαιδευτής θα γνωρίζει τις βασικές παραδοχές και την ερμηνεία της γλώσσας του 

σώματος 

5. Ο εκπαιδευτής θα γνωρίζει τις τεχνικές που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της 

επικοινωνίας 

6. Ο εκπαιδευτής θα κατανοεί πώς προκύπτουν τα προβλήματα στην επικοινωνία 

7. Ο εκπαιδευτής θα γνωρίζει τις αρχές της διαπολιτισμικής επικοινωνίας 

 

Δεξιότητες 

1. Ο εκπαιδευτής θα είναι σε θέση να εφαρμόζει τις κατάλληλες τεχνικές προκειμένου να 

βελτιωθεί η επικοινωνία με μια ποικιλία διαφορετικών ανθρώπων 

συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευομένων 

2. Ο εκπαιδευτής θα είναι σε θέση να αναλύει και να ερμηνεύει λεκτικά, μη λεκτικά, 

πληροφοριακά και πειστικά μηνύματα  

3. Ο εκπαιδευτής θα είναι σε θέση να δημιουργεί μηνύματα προσαρμοσμένα σε 

διαφορετικά επίπεδα επικοινωνίας και να επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία επικοινωνίας 

ανάλογα με το σκοπό  

4. Ο εκπαιδευτής θα αναπτύξει δεξιότητες δυναμικής επικοινωνίας  

5. Ο εκπαιδευτής θα βελτιώσει την ικανότητά του να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις 

που συμβαίνουν σε καθημερινή βάση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και των 

διαπολιτισμικών συναντήσεων  

6. Ο εκπαιδευτής θα είναι σε θέση να αξιολογεί το επίπεδο κατανόησης του συνομιλητή  

7. Ο εκπαιδευτής θα είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά σε μια πολιτισμικά 

πολύμορφη τάξη, εφαρμόζοντας τις αρχές της διαπολιτισμικής επικοινωνίας  
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Ικανότητες 

1. Ο εκπαιδευτής θα έχει επίγνωση της ευθύνης για τις συνέπειες των ενεργειών κάποιου 

στον τομέα της προσωπικής και επαγγελματικής επικοινωνίας  

2. Ο εκπαιδευτής θα ευαισθητοποιηθεί στα διλήμματα που σχετίζονται με τη διεξαγωγή 

συζητήσεων σε πολυπολιτισμικό πλαίσιο  

3. Ο εκπαιδευτής θα είναι ικανός να τηρεί τους κανόνες της συζήτησης και της 

διαπροσωπικής επικοινωνίας  

4. Ο εκπαιδευτής θα είναι ικανός να εντοπίζει προβλήματα στην επικοινωνία, όπως 

χειραγώγηση, συγκρούσεις και παρεξηγήσεις, και θα έχει επίγνωση των κινδύνων που 

ελλοχεύουν  

 

Περιεχόμενα 

 

1. Εισαγωγή στην επικοινωνία 

o Βασικοί όροι επικοινωνίας 

 Πομπός, μεταβίβαση και δέκτης 

 Χαρακτηριστικά μεταβίβασης 

 Τύπος κωδίκων 

2. Χαρακτηριστικά επικοινωνίας  

o Ταξινόμηση και τρόποι επικοινωνίας  

o Χαρακτηριστικά και ρόλος 

o Ικανότητες επικοινωνίας 

 Γλωσσικές ικανότητες 

 Πολιτισμικές ικανότητες 

o Βασικά μοντέλα επικοινωνίας 

 Το μοντέλο του Lasswell 

 Το μοντέλο των Shannon & Weaver 

 Το μοντέλο του Newcomb 

 Το μοντέλο του Schramm 

3. Τεχνικές επικοινωνίας 

o Η διαδικασία της επικοινωνίας: ορίζοντας στόχους  

o Επίπεδα επικοινωνίας 

 Διαπροσωπική επικοινωνία 

 Ομαδική επικοινωνία 

 Θεσμική επικοινωνία 

 Μαζική επικοινωνία 

o Βασικοί κανόνες διαπροσωπικής επικοινωνίας 

 Χτίζοντας σχέσεις 

 Σκοπιμότητα στη διαδικασία της επικοινωνίας 

 Αναγνωρίζοντας τύπους συνομιλητών  

 Διαχείριση λέξεων 

 Ενεργή ακρόαση 

4. Λεκτική και μη-λεκτική επικοινωνία  

o Λεκτική επικοινωνία 



    17 

 Κάθετη επικοινωνία 

 Οριζόντια επικοινωνία 

o Σημασία των μη λεκτικών συμπεριφορών 

o Προσωπικός χώρος και διάφορα είδη απόστασης  

o Η σημασία της εμφάνισης 

o Παρατήρηση και διερμηνεία 

 Έκφραση προσώπου 

 Οπτική επαφή 

 Χειρονομίες 

 Απτική επαφή 

o Πολιτισμικές διαφορές στη μη-λεκτική επικοινωνία  

5. Βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας 

o Μορφή και περιεχόμενο  

o Αξιοπιστία 

o Ελκυστικότητα 

o Εργαλεία επικοινωνίας 

 Παράφραση 

 Ερώτηση 

 Εξήγηση 

 Σύνοψη 

 Σύγκριση 

 Περιγραφή 

o Κανόνες δημιουργίας δηλώσεων 

o Ο ρόλος της αυτοπεποίθησης  

 Αυτό-αξιολόγηση της δυναμικής συμπεριφοράς  

 Βασικές τεχνικές δυναμικής επικοινωνίας 

6. Επιχειρηματολογία 

o Τρόποι επιχειρηματολογίας 

o Τεχνικές πειθούς 

7. Προβλήματα στην επικοινωνία 

o Χειραγώγηση 

o Συγκρούσεις 

o Παρανοήσεις 

o Λύσεις 

8. Αρχές διαπολιτισμικής επικοινωνίας 
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Ενότητα 5: Στοιχεία πολιτισμού και ανθρωπολογίας  

Περιγραφή 

Η ενότητα αυτή βοηθά τον εκπαιδευτή να αποκτήσει επίγνωση των επιπτώσεων που έχουν 

πολιτισμικοί και ανθρωπολογικοί παράγοντες στην κοινωνία υποδοχής, στις στάσεις και 

συμπεριφορές των μεταναστών, καθώς και στη διαδικασία διαπολιτισμικής μεσολάβησης. Ο 

εκπαιδευτής θα βοηθηθεί ώστε να γνωρίσει, να αναλύσει και να προβληματιστεί σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά της δικής του κοινωνίας και των χωρών προέλευσης των πολυπληθέστερων 

κοινοτήτων μεταναστών. Αυτό θα επιτρέψει στον εκπαιδευτή να σχεδιάσει την παρουσίασή 

του με ένα πολιτισμικά ευαίσθητο και πρακτικό τρόπο. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα που καλύπτονται από την ενότητα 

Γνώσεις 

1. Οι εκπαιδευτές θα κατανοούν τις βασικές έννοιες του πολιτισμού, και πώς οι διάφορες 

πτυχές και διαστάσεις του επηρεάζουν τη διαπολιτισμική μεσολάβηση  

2. Οι εκπαιδευτές θα κατανοούν την έννοια και τη διαφορά μεταξύ της πολιτισμικής 

ενσωμάτωσης, του επιπολιτισμού και των διαδικασιών αφομοίωσης  

3. Οι εκπαιδευτές θα κατανοούν πώς αναπτύσσονται τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις, 

και τι αντίκτυπο έχουν στη διαπολιτισμική μεσολάβηση  

4. Οι εκπαιδευτές θα κατανοούν τα συναισθήματα, τις γνωστικές διαδικασίες και 

συμπεριφορές που σχετίζονται με το πολιτισμικό σοκ  

5. Οι εκπαιδευτές θα κατανοούν τις διαδικασίες και τις συμπεριφορές των μελών των 

πολιτισμών υποδοχής όταν έρχονται αντιμέτωποι με τα συμπτώματα του άγχους 

επιπολιτισμού των μεταναστών  

6. Οι εκπαιδευτές θα γνωρίζουν και θα κατανοούν τους μηχανισμούς διάκρισης και 

κοινωνικού αποκλεισμού 

 

Δεξιότητες 

1. Οι εκπαιδευτές θα είναι ικανοί να εφαρμόζουν επιλεγμένες έννοιες του πολιτισμού 

προκειμένου να αναλύουν πολιτισμικές παρεξηγήσεις  

2. Οι εκπαιδευτές θα είναι σε θέση να κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες, τη συμπεριφορά και 

τις δυσκολίες των ανθρώπων που εργάζονται με μετανάστες  

3. Οι εκπαιδευτές θα είναι σε θέση να αξιολογούν την αξιοπιστία των πηγών που σχετίζονται 

με την πολιτισμική γνώση ως προς τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τις διακρίσεις 

4. Οι εκπαιδευτές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους παράγοντες που εντείνουν και 

καταπραΰνουν το άγχος επιπολιτισμού τόσο από την πλευρά του μετανάστη όσο και της 

κοινωνίας υποδοχής 

5. Οι εκπαιδευτές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα δικά τους στερεότυπα και πώς άλλοι 

συμπεριφέρονται βάσει στερεοτύπων  
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Ικανότητες 

1. Οι εκπαιδευτές θα είναι ικανοί να παρατηρούν λεπτομέρειες και την αλλαγή του νοήματος 

σε διαφορετικά πλαίσια εντός ενός συγκεκριμένου πολιτισμού   

2. Οι εκπαιδευτές θα είναι ικανοί να αξιολογούν τον βαθμό σεβασμού που εκδηλώνεται 

απέναντι στην ετερότητα 

3. Οι εκπαιδευτές θα ευαισθητοποιηθούν ως προς τις πολιτισμικές διαφορές και θα είναι 

ικανοί να προτείνουν τρόπους υπέρβασης των προστριβών που προκαλούνται από αυτές τις 

διαφορές  

4. Οι εκπαιδευτές θα είναι ικανοί να προσεγγίζουν πολυπολιτισμικές συναλλαγές από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες και να συμπεριφέρονται με ευέλικτο τρόπο  

 

Περιεχόμενα 

1. Πολιτισμός - η πολυμορφία της έννοιας / ορισμός  

2. Ο πολιτισμός ως σύστημα  

o Τα στοιχεία του πολιτισμού - τυπολογία  

o Η αντίληψη του Norman Goodman  

 Γνώση  

 Πεποιθήσεις 

 Αξίες 

 Κανόνες 

 Συνήθειες 

 Τρόποι 

 Ταμπού 

 Δικαιώματα 

 Σημάδια 

 Σύμβολα 

 Γλώσσα και χειρονομίες 

o Υλικές και άυλες πτυχές του πολιτισμού  

 Αντιλήψεις: J. H. Turnera, N. Goodman, A. Giddensa 

3. Η ατομική, κοινωνική και εθνική ταυτότητα  

o Πολιτισμική ταυτότητα - ορισμός 

4. Τυπολογίες πολιτισμού και πολιτισμική πολυμορφία   

o Οι διαστάσεις των διαπολιτισμικών διαφορών - Geert Hofstede 

 Απόσταση από την εξουσία 

 Ατομισμός και συλλογικότητα  

 Αρρενωπότητα– θηλυκότητα  

 Αποφυγή της αβεβαιότητας  

o Ατομισμός και συλλογικότητα - Harry Triandis 

o Οι διαστάσεις των διαπολιτισμικών διαφορών - Richard Gesteland 

 Ο ρόλος της σχέσης 

- Προσανατολισμός στις συναλλαγές  

- Προσανατολισμός στις σχέσεις 

 Οι δομές της σχέσης 

- Μη εθιμοτυπικοί πολιτισμοί  
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- Εθιμοτυπικοί πολιτισμοί  

 Σχέση με το χρόνο  

- Μονοχρονικοί πολιτισμοί  

- Πολυχρονικοί πολιτισμοί 

 Μη λεκτικές συμπεριφορές  

- Εκφραστικοί πολιτισμοί  

- Συγκρατημένοι πολιτισμοί  

- Η μη λεκτική γλώσσα ως στοιχείο πολιτισμού  

o Τυπολογίες και πολιτισμοί σύμφωνα με τον Alfons Trompenaars 

o Πολυπολιτισμικότητα στο παρελθόν και σήμερα 

5. Πολιτισμική ενσωμάτωση και αφομοίωση  

o Ορισμοί 

o Διαφορές μεταξύ ενσωμάτωσης και αφομοίωσης  

o Επιπολιτισμός 

 Στρατηγικές επιπολιτισμού  

 Ο ρόλος της κοινωνίας υποδοχής στη διαδικασία του επιπολιτισμού και 

σχετικές στρατηγικές  

 Πολιτισμικό σοκ – αίτια, δυναμική, ενδείξεις, επιπτώσεις  

 Το στρες επιπολιτισμού και τα συμπτώματά του 

6. Πολιτισμικός σχετικισμός και ανεκτικότητα στη διαπολιτισμική επικοινωνία  

o Πολιτισμικός σχετικισμός – ορισμός και έννοιες  

o Ανεκτικότητα 

7. Σύγκρουση πολιτισμών και εθνοτικές συγκρούσεις 

o Ανάλυση των εκδηλώσεων / ορισμοί / παραδείγματα  

8. Η εθνική γλώσσα ως στοιχείο πολιτισμού  

9. Ανθρωπολογικοί παράγοντες ως εμπόδια στη διαπολιτισμική επικοινωνία  

o Ταξινόμηση LaRay M. Barn  

 Στερεότυπα 

 Προκαταλήψεις 

 Εθνοκεντρισμός 

 Διάκριση 

o Η έννοια της κατηγοριοποίησης, των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και των 

διακρίσεων  

 Οι επιπτώσεις της γνώσης των στερεοτύπων στις προσδοκίες μας 

 Οι συνέπειες των στερεοτύπων 

 Τι προλαμβάνει την εφαρμογή στερεοτύπων 

 Πώς διαλύονται τα στερεότυπα 

 Σε ποιες περιπτώσεις τα στερεότυπα ξεκινούν γρήγορα και ευδιάκριτα  

 Τα στερεότυπα στα ΜΜΕ  

 Αναγνώριση ίδιων στερεοτύπων 
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Ενότητα 6: Νομικές πτυχές της διαπολιτισμικής μεσολάβησης  

Περιγραφή 

Αυτή η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση του νομικού πλαισίου της διαπολιτισμικής 

μεσολάβησης. Απευθύνεται σε εκπαιδευτές από επαγγέλματα εκτός του νομικού τομέα, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευαισθητοποίησή τους σχετικά με ζητήματα που 

αντιμετωπίζουν οι ΔΜ στην καθημερινή τους εργασία. Πραγματεύονται ζητήματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, νομικού καθεστώτος της διαμονής των μεταναστών, δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων των ΔΜ, καθώς και νομικών ευθυνών των επαγγελματιών που εργάζονται με 

τους ΔΜ.  

 

Μαθησιακά αποτελέσματα που καλύπτονται από την ενότητα 

Γνώσεις 

1. Ο εκπαιδευτής θα γνωρίζει τη δεοντολογία που εφαρμόζεται στη ΔΜ  

2. Ο εκπαιδευτής θα γνωρίζει για τα νομικά ζητήματα που περιλαμβάνονται στη 

διαπολιτισμική μεσολάβηση, όπως η εμπιστευτικότητα και η ευθύνη του μεσολαβητή  

3. Ο εκπαιδευτής θα γνωρίζει τις νομικές ευθύνες των επαγγελματιών που εργάζονται με τους 

ΔΜ  

4. Ο εκπαιδευτής θα έχει γνώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα κατανοεί τις νομικές 

επιπτώσεις τους  

5. Ο εκπαιδευτής θα έχει γνώσεις για τους εθνικούς και διεθνείς φορείς προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων  

6. Ο εκπαιδευτής θα κατανοεί το ρόλο του ΔΜ σε περιπτώσεις διάκρισης, παρενόχλησης ή 

άλλων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  

7. Ο εκπαιδευτής θα έχει γνώσεις για το νομικό καθεστώς των μεταναστών και την 

αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών νομικών πεδίων  

8. Ο εκπαιδευτής θα έχει γνώσεις για τις πολιτικές κατά του αποκλεισμού και των διακρίσεων 

που σχετίζονται με τη μετανάστευση και την ενσωμάτωση  

 

Δεξιότητες 

1. Ο εκπαιδευτής θα είναι ικανός να αναγνωρίζει πώς εφαρμόζεται η δεοντολογία της 

διαπολιτισμικής μεσολάβησης στο επαγγελματικό πεδίο εξειδίκευσής του  

2. Ο εκπαιδευτής θα είναι ικανός να συμβουλεύει τους ΔΜ πώς να λαμβάνουν υπόψη τις 

νομικές υποχρεώσεις των επαγγελματιών με τους οποίους συνεργάζονται ώστε να 

επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα  

3. Ο εκπαιδευτής θα είναι ικανός να κατευθύνει τους ΔΜ  σε φορείς ή αρχές σχετικούς με την 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την επίλυση διαφορών  

4. Ο εκπαιδευτής θα είναι ικανός να καθοδηγεί τους ΔΜ  για την πρόληψη και αντιμετώπιση 

περιστατικών διάκρισης  
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Ικανότητες 

1. Ο εκπαιδευτής θα είναι ικανός να αναγνωρίζει πώς το νομικό πλαίσιο και οι αλλαγές σε 

αυτό επηρεάζουν την εργασία και το πεδίο παρέμβασης των ΔΜ  

 

Περιεχόμενα 

1. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των ΔΜ 

o Η θέση του ΔΜ σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τους κανονισμούς 

o Κώδικας δεοντολογίας  

o Αξιοπιστία  

o Νομικές υποχρεώσεις των επαγγελματιών που εργάζονται με ΔΜ 

o Άλλοι τύποι διαμεσολάβησης όπως διαφοροποιούνται από τη ΔΜ 

2. Ανθρώπινα δικαιώματα  

o Πεδίο εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  

o Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  

o Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού  

o Πρωτόκολλο Νο 7 στη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Στρασβούργο  

o Πολιτικές ενάντια στον αποκλεισμό και τις διακρίσεις 

o Εθνικοί και διεθνείς φορείς και δίκτυα που εκπροσωπούν τα δικαιώματα του 

ανθρώπου  

o Ο ρόλος του ΔΜ σε περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  

3. Νομικό καθεστώς μεταναστών και μεταναστευτικός νόμος  

o Η ιστορία της μετανάστευσης με έμφαση στον 21ο αιώνα 

o Η μεταναστευτική πολιτική και νομοθεσία της ΕΕ  

o Διεθνής και εθνικός μεταναστευτικός νόμος  
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Ενότητα 7: Πηγές για την διαπολιτισμική μεσολάβηση  

Περιγραφή 

Κάθε εκπαιδευτής ΔΜ πρέπει να γνωρίζει ποιοι πόροι (βιβλιογραφία, ενώσεις, εκπαιδευτικό 

υλικό κλπ.) είναι διαθέσιμοι σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με τη διαπολιτισμική 

διαμεσολάβηση και συναφή θέματα. Αυτή η ενότητα προορίζεται τόσο ως μέσο αναβάθμισης 

των δεξιοτήτων όσο και ως εργαλείο για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα που καλύπτονται από την ενότητα 

 

Γνώσεις 

1. Ο εκπαιδευτής θα έχει γνώσεις για την εξέλιξη της διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης στην 

Ευρώπη, τους διαφορετικούς ορισμούς και προσεγγίσεις της διαπολιτισμικής μεσολάβησης  

2. Ο εκπαιδευτής θα έχει γνώσεις για την επαγγελματική κατάσταση και το προφίλ των ΔΜ στη 

χώρα, τις σχετικές καταρτίσεις και τις πιστοποιήσεις  

3. Ο εκπαιδευτής θα γνωρίζει ποιες αρχές, ενώσεις και άλλοι κοινωνικοί εταίροι εμπλέκονται 

στη διαπολιτισμική μεσολάβηση στη χώρα  

4. Ο εκπαιδευτής θα γνωρίζει τι εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο γύρω από τη 

διαπολιτισμική μεσολάβηση (συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών πλατφορμών) στην 

εθνική γλώσσα  

5. Ο εκπαιδευτής θα έχει γνώσεις για τις δημοσιεύσεις σχετικά με την διαπολιτισμική 

μεσολάβηση (έντυπα και ηλεκτρονικά) στην εθνική γλώσσα  

6. Ο εκπαιδευτής θα γνωρίζει αποτελεσματικές πρακτικές διαπολιτισμικής μεσολάβησης και 

σχετικούς οργανισμούς σε άλλες χώρες, και θα αποκτήσει γνώσεις για άλλες συναφείς 

δραστηριότητες όπως η κοινοτική ή ιατρική διερμηνεία  

7. Ο εκπαιδευτής θα γνωρίζει διαθέσιμες πηγές επιμόρφωσης στη διαπολιτισμική μεσολάβηση 

σε άλλες χώρες/ γλώσσες  

8. Ο εκπαιδευτής θα έχει γνώσεις γύρω από διαδικτυακές κοινότητες και άλλα δίκτυα 

διαπολιτισμικών μεσολαβητών (σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο) και συναφών 

επαγγελμάτων, τις τακτικές εκδηλώσεις τους και ενημερωτικό υλικό  

9. Ο εκπαιδευτής θα γνωρίζει τι πανεπιστημιακά μαθήματα προσφέρονται στο αντικείμενο της 

ΔΜ σε ευρωπαϊκό επίπεδο  

 

Δεξιότητες 

1. Ο εκπαιδευτής θα είναι ικανός να ενσωματώνει μια συγκριτική προοπτική της ΔΜ στην 

κατάρτιση που παρέχει 

2. Ο εκπαιδευτής θα είναι ικανός να ενσωματώνει επιτυχημένες προσεγγίσεις συναφών με τη 

ΔΜ επαγγελμάτων οι οποίες συνάδουν με το ρόλο του ΔΜ στη χώρα   
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Περιεχόμενα 

1. Εισαγωγή στη διαπολιτισμική μεσολάβηση 

o Η εμφάνιση της διαπολιτισμικής μεσολάβησης στην Ευρώπη 

o Ο ρόλος της ΕΕ στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής μεσολάβησης 

o Ορισμοί και μορφές διαπολιτισμικής μεσολάβησης 

o Σχετικά επαγγέλματα 

2. Το επαγγελματικό προφίλ του ΔΜ 

3. Μοντέλα διαπολιτισμικής μεσολάβησης στην Ευρώπη 

4. Διαπολιτισμική μεσολάβηση και παρόμοια επαγγέλματα ανά τον κόσμο 

o Υπηρεσίες διαπολιτισμικής μεσολάβησης και σχετικοί οργανισμοί σε άλλες χώρες 

 Βέλγιο: Intercultural Mediation and Policy Support Unit 

 Ιταλία: Programma Integra 

 Ελβετία: INTERPRET 

 Γαλλία: Association de femmes relais mediatrices 

o Κοινοτική διερμηνεία 

 Ορισμός 

 European Network for Public Service Interpreting and Translation (ENPSIT) 

 Ένωση Κοινοτικών Διερμηνέων (ACIS – Ηνωμένο Βασίλειο) 

 Δίκτυο Critical Link (Καναδάς) 

o Ιατρική διερμηνεία 

 Ορισμός 

 Διεθνής Ένωση Ιατρικών Διερμηνέων (International Medical Interpreters 

Association, IMIA) 

 California Ηealthcare Interpreting Association (CHIA) 

 Εθνικό Συμβούλιο για τη Διερμηνεία στην Υγειονομική Περίθαλψη (

 National Council on Interpreting in Health Care NCIHC) 

o Διαδικτυακές κοινότητες 

 SONETOR 

5. Άλλες δημοσιεύσεις και πηγές για τη διαπολιτισμική μεσολάβηση 

6. Ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά μαθήματα στη διαπολιτισμική μεσολάβηση 

o Πτυχιακά 

o Μεταπτυχιακά 

 

 

 


