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Διαμορφώνοντας τις ζωές γυναικών μέσω της ανάπτυξης διαπολιτισμικών 

ικανοτήτων – ένα νέο συναρπαστικό έργο ονόματι BOOST που ανταποκρίνεται 

εύστοχα σε αυτήν την πρόκληση! 

Ο παγκόσμιος μετασχηματισμός είναι σταθερός στη ζωή μας, καθώς αναδυόμενες οικονομικές, 

ψηφιακές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές δυνάμεις αλλά και ασθένειες παγκόσμιων διαστάσεων 

(όπως το COVID-19) διαμορφώνουν τη καθημερινότητάς μας και αυξάνουν τις διαπολιτισμικές 

συναναστροφές. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το αναδυόμενο και περίπλοκο διαπολιτισμικό 

περιβάλλον, επειγόντως πρέπει να προωθήσουμε τις διαπολιτισμικές ικανότητες και να 

εφοδιάσουμε τους πάντες, όχι μόνο τους ενήλικες του αύριο, αλλά και τους ενήλικες του σήμερα με 

την απαραίτητα τεχνογνωσία και εργαλεία διαπολιτισμικών δεξιοτήτων.  

Οι πολίτες του 21ου αιώνα ζουν σε έναν πολιτισμικά διασυνδεδεμένο, διαφορετικό και ταχέως 

μεταβαλλόμενο κόσμο. Το αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης μας έκανε να εργαστούμε, να 

εκπαιδεύσουμε τους εαυτούς μας, να αλληλοεπιδράσουμε και να  μοιραστούμε καταστάσεις με 

ανθρώπους διαφορετικού υπόβαθρου και πολιτισμού. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης κρίνεται 

απαραίτητη η βελτίωση της αλληλοκατανόησης των πεποιθήσεων, των πολιτισμών, των εθίμων, των 

γλωσσών, των θρησκειών και των οραμάτων μας. 

Τη σήμερον ημέρα, είναι σημαντικό να έχουμε όλοι τη δυνατότητα να γίνουμε πολίτες με 

διαπολιτισμικές ικανότητες.  Ωστόσο, αυτή η ευκαιρία επηρεάζεται επίσης από μια αμφιλεγόμενη 

έννοια της (αν-) ισότητας. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό,  περισσότερο από ποτέ, να προσφέρουμε 

υποστήριξη και βοήθεια σε ευάλωτες γυναίκες σε όλη την Ευρώπη. Το έργο BOOST προσπαθεί να 

προσφέρει ευκαιρίες σε γυναίκες για τη διαμόρφωση της ζωής τους ώστε να μπορούν να συνεχίσουν 

να μεγαλώνουν και να αναπτύσσονται στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Συζητώντας κατά την έναρξη του έργου, η κα Guadalupe Murillo, Διευθύντρια της Solidaridad Sin 

Fronteras που ηγείται του έργου, δήλωσε ότι «το BOOST προσπαθεί να ενδυναμώσει και να 

παρακινήσει τις γυναίκες να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους και να δημιουργήσουν 

συγκεκριμένες επιπτώσεις μέσω ενός αποτελεσματικού και αυτό-βιώσιμου προγράμματος 

κατάρτισης. Είναι μια συναρπαστική πρωτοβουλία με μεγάλες δυνατότητες που θα μπορούσε να έχει 

σημαντικές επιρροές για μεταφορά και εφαρμογή σε όλη την Ευρώπη ». 

Ως εκ τούτου, το έργο BOOST θα παρέχει προσαρμοσμένα προγράμματα κατάρτισης για τις γυναίκες 

μέσω του BOOST MOOC (Massive Open Online Course) ώστε να προωθήσει μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση στις διαπολιτισμικές ικανότητες με προσαρμοσμένα συμβουλευτικά εργαλεία για 

επαγγελματίες που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα, όπως εκπαιδευτές, σύμβουλοι σταδιοδρομίας 

και πολιτισμικούς διαμεσολαβητές. Όλοι οι πόροι και τα υλικά που θα παραχθούν θα είναι ελεύθερα 

διαθέσιμα για ευρεία χρήση σε όλη την Ευρώπη την άνοιξη του 2022. 

Σημειώσεις προς τον συντάκτη: 

Το BOOST είναι ένα νέο καινοτόμο έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικεντρώνεται στην προώθηση της ανάπτυξης διαπολιτισμικών ικανοτήτων 

μεταξύ των ευάλωτων γυναικών, προκειμένου να ενισχυθεί η πορεία της κοινωνικής ένταξής τους 

και της σταδιοδρομίας τους. 
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Το έργο BOOST θα αναπτυχθεί από μια ομάδα οργανισμών από την Πορτογαλία, το Βέλγιο, την 

Ιταλία, την Ελλάδα, την Πολωνία, την Ιρλανδία και την Τουρκία, με διάρκεια από τον Σεπτέμβριο του 

2020 έως τον Αύγουστο του 2022. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο BOOST, 

επισκεφθείτε τον ιστότοπο του έργου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

Δελτίο Τύπου που εκπονήθηκε από το Future in Perspective (Ιρλανδία) για λογαριασμό του της 

κοινοπραξίας του παρόντος έργου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επικοινωνήστε 

με τον συνεργάτη του κάθε έθνους, όπως περιγράφονται παρακάτω: 

 

 


