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Εθνικός Φορέας για το Erasmus+ στην Ελλάδα

Tο σχέδιο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντανακλά
τις απόψεις μόνο των εταίρων του σχεδίου,
και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει στις
πληροφορίες που παρέχονται από αυτό.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα
Τ.Κ. 26335 Πάτρα
Τηλ: 2610-367713
www.eap.gr

Στις ολοένα και πιο
πολυπολιτισμικές
Ευρωπαϊκές κοινωνίες,

η κατανόηση και η
εμπιστοσύνη ανάμεσα
σε
ανθρώπους
διαφορετικής καταγωγής είναι βασικό ζητούμενο. Στο πλαίσιο

των πολιτικών ένταξης της ΕΕ, σε
ολόκληρη την Ευρώπη έχουν εκπαιδευτεί
και
απασχοληθεί
διαπολιτισμικοί
μεσολαβητές προκειμένου να συμβάλουν
στην γεφύρωση των γλωσσικών και
πολιτισμικών φραγμών στους τομείς της
υγείας, της εκπαίδευσης και των
κοινωνικών υπηρεσιών. Τα οφέλη που
προκύπτουν από την διαπολιτισμική
μεσολάβηση
για
μετανάστες
έχουν
αναγνωριστεί ευρύτατα από όλους τους
εμπλεκόμενους. Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν
υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την
εμπειρία που έχει συσσωρευθεί στην
Ευρώπη στο πεδίο της διαπολιτισμικής
μεσολάβησης, ούτε αντιμετωπίζεται αυτή
ως ξεχωριστό επάγγελμα. Το αποτέλεσμα
είναι συχνά υπηρεσίες χαμηλής ποιότητας
και αναποτελεσματική χρήση των πόρων.

Το έργο
Το έργο TIME –Train Intercultural Mediators for a
Multicultural Europe (Εκπαιδεύστε Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές
για
μια Πολυπολιτισμική
Ευρώπη) είναι μια στρατηγική σύμπραξη για την
καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στην
επαγγελματική
εκπαίδευση
και
κατάρτιση
του
ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+. Το έργο στοχεύει
στην ενεργή προώθηση της συστηματοποίησης της
εκπαίδευσης για διαπολιτισμικούς μεσολαβητές και την
επαγγελματοποίηση της δραστηριότητάς τους μέσα από
τις ακόλουθες δράσεις:
 Έρευνα γύρω από τη διαπολιτισμική μεσολάβηση για
μετανάστες στην Ευρώπη
 Περιγραφή 10 καλών πρακτικών στην Ευρώπη και
εισηγήσεις μεταφοράς
 Σύνταξη οδηγού για το επιθυμητό προφίλ του
διαπολιτισμικού μεσολαβητή και τα αντίστοιχα
μαθησιακά αποτελέσματα
 Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού
προγράμματος για διαπολιτισμικούς
μεσολαβητές,
εναρμονισμένο με τα EQF, NQFs, ECVET
 Δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για
εκπαιδευτές διαπολιτισμικών μεσολαβητών
 Εισηγήσεις για την αναγνώριση, πιστοποίηση και
επικύρωση
της
εκπαίδευσης
διαπολιτισμικών
μεσολαβητών
Η σύμπραξη του έργου περιλαμβάνει
φορείς από την Ελλάδα, την Αυστρία, το
Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιταλία, την
Πολωνία και την Πορτογαλία.
Το έργο άρχισε να υλοποιείται τον
Σεπτέμβριο του 2014.

Πώς μπορείτε να ωφεληθείτε
από τα προϊόντα του
;
Εκπαιδευτικοί οργανισμοί,
φορείς
της
τοπικής
αυτοδιοίκησης, κοινωνικές
υπηρεσίες,
πάροχοι
υπηρεσιών υγείας και ΜΚΟ
που εργάζονται με μετανάστες θα έχουν
πρόσβαση σε αρθρωτά εκπαιδευτικά
προγράμματα
για
διαπολιτισμικούς
μεσολαβητές που ανταποκρίνονται σε
ευρωπαϊκά πρότυπα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο,
οι τοπικές και περιφερειακές ανάγκες για
μεσολάβηση θα μπορούν να καλυφθούν
αξιόπιστα και κατά περίπτωση, ενδυναμώνοντας τόσο τους επαγγελματίες όσο και
τους μετανάστες.
Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές σε όλες τις
χώρες της σύμπραξης θα ωφεληθούν από το
δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό που θα
καταστεί διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του
έργου, καθώς και από τις προσπάθειες που
θα καταβληθούν να προωθηθεί η
επαγγελματοποίηση της δραστηριότητάς
τους.
Ερευνητές και φορείς χάραξης πολιτικής θα
ωφεληθούν από την παρουσίαση των καλών
πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την
ολιστική προσέγγιση στη διαπολιτισμική
μεσολάβηση που υιοθετεί το ΤΙΜΕ.

