
Το έργο BOOST είναι ένα 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα που 
στοχεύει στην ανάπτυξη των 
διαπολιτισμικών ικανοτήτων των 
γυναικών

Το έργο στοχεύει να ενισχύσει 
το γνωσιακό δυναμικό των 
γυναικών και των επαγγελματιών 
σε συναφείς τομείς, καθώς και 
να τους παρέχει τα απαραίτητα 
εργαλεία για την ανάπτυξη 
διαπολιτισμικών ικανοτήτων

Βρες περισσότερα 
εδώ:

“Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) για την παραγωγή αυτού του 
δικτυακού τόπου δεν αποτελεί έγκριση του 
περιεχομένου το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις αποκλειστικά των συγγραφέων και η 
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται στο παρόν. Το περιεχόμενο αυτής της 
ιστοσελίδας αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις 
των συγγραφέων και αποτελεί ευθύνη τους. Δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ότι απηχεί τις απόψεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή οποιοδήποτε άλλο 
όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για την 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται εντός του παρόντος έργου”
Αριθμός έργου:  
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Τι σημαίνει να είσαι 
διαπολιτισμικά 
επιδέξιος;

Το να είσαι διαπολιτισμικά επιδέξιος 
σημαίνει:  

• Να ζεις ευχάριστα σε πολυπολιτισμικές 
κοινότητες 

• Να ανταπεξέλθεις με επιτυχία στην 
αγορά εργασίας του 21ου αιώνα  

• Η Δια βίου μάθηση, να διακατέχεσαι 
από περιέργεια και να είσαι ενεργός 
στην   

• Υποστήριξη των Στόχων της Αειφόρου 
Ανάπτυξης  

• Να χρησιμοποιείς  τις πλατφόρμες 
πολυμέσων με ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα

MOOC BOOST Διαπολιτισμικών 
Ικανοτήτων: 
 
Το έργο BOOST θα προσφέρει ένα 
πολύγλωσσο MOOC (Massive Open 
Online Course; Μαζικά Ελευθέρα 
Διαδικτυακά Μαθήματα) τα οποία 
θα προσφέρουν ευέλικτα μονοπάτια 
μικρομάθησης (microlearning) σχετικά με 
τις διαπολιτισμικές ικανότητες τόσο των 
γυναικών όσο και των επαγγελματιών.  
 
Συμβουλευτικό Πρόγραμμα BOOST: 
 
Ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα 
συμβουλευτικού χαρακτήρα που έχει 
σχεδιαστεί να εξοπλίζει τους επαγγελματίες 
με εξειδικευμένα εργαλεία και τεχνικές 
που θα ενισχύσουν την καριέρα των 
γυναικών. Το πρόγραμμα καθοδήγησης 
θα επικεντρωθεί επίσης στις επιλογές 
ζωής και θα ενθαρρύνει τις γυναίκες να 
χρησιμοποιήσουν τις άδηλες δεξιότητες και 
τα ταλέντα τους για να αντιμετωπίσουν τις 
προκλήσεις που της καθημερινής ζωή.

Εάν θέλετε να βελτιώσετε τις 
διαπολιτισμικές σας ικανότητες, τότε γιατί 
να μην τσεκάρετε τι προσφέρει το έργο 
BOOST.

Θα βρείτε ένα συμβουλευτικό πρόγραμμα, 
βήμα προς βήμα οδηγίες, προτάσεις και 
μία εργαλειοθήκη που θα σας βοηθήσει να 
διαχειριστείτε και εκτοξεύσετε την καριέρα 
σας!

 
Το έργο BOOST θα 
προσφέρει: 

 
 
Γιατί το έργο BOOST?


