
 

Σελίδα | 1  
  

«Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, που 

αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.» Αριθμός έργου: 2020-1-ES01-KA204-081853 
 

 

  
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Ενημερωτικό δελτίο 1 - Καλοκαίρι 2021  ΤΟ BOOST MOOC 
 
Τους τελευταίους 6 μήνες, οι εταίροι 
του έργου συνεργάστηκαν για να 
δημιουργήσουν μια σειρά MOOCs τόσο 
για γυναίκες εκπαιδευόμενες όσο και 
για επαγγελματίες οι οποίοι θα 
υποστηρίξουν την ανάπτυξη 
διαπολιτισμικών ικανοτήτων.  
 
Κάθε MOOC είναι ένας αυτόνομος 
αρθρωτός πόρος μάθησης με τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
 

• Μαθησιακά αποτελέσματα 

• Μια πραγματική μελέτη 
περίπτωσης 

• Επεξηγηματικές σημειώσεις 

• Πρακτικές συμβουλές 

• Κουίζ 

• Έλεγχος ικανοτήτων 
 
Και τα δέκα MOOC έχουν αξιολογηθεί 
και επικυρωθεί από ομότιμους και θα 
δημοσιευτούν στην πλατφόρμα e-
learning BOOST τον Σεπτέμβριο του 
2021 και θα είναι διαθέσιμα ως 
εκπαιδευτικοί πόροι ανοιχτού κώδικα 
για λήψη και δωρεάν χρήση.  
 
Για να διατηρήσετε επαφή με το 
έργο και να έχετε πρόσβαση 
στους εκπαιδευτικούς πόρους 
μας, ακολουθήστε μας στο 
Facebook: 
 
https://www.facebook.com/BOO
ST-106067664670734/ 
  

Το BOOST είναι ένα νέο έργο 
Erasmus + που επικεντρώνεται στην 
προώθηση διαπολιτισμικών 
ικανοτήτων μεταξύ των ευάλωτων 
γυναικών, προκειμένου να ενισχυθεί 
η πορεία της κοινωνικής ένταξης και 
της σταδιοδρομίας τους. 
 

Το έργο BOOST αναπτύσσεται από 

μια ομάδα εξειδικευμένων και 

αφοσιωμένων οργανισμών από την 

Πορτογαλία, την Ισπανία, το Βέλγιο, 

την Ιταλία, την Ελλάδα, την Πολωνία, 

την Ιρλανδία και την Τουρκία από 

τον Σεπτέμβριο του 2020 έως τον 

Αύγουστο του 2022. 

Γιατί οι διαπολιτισμικές ικανότητες  

είναι σημαντικές; 
Ως διαπολιτισμική ικανότητα μπορεί να 

οριστεί η ικανότητα και η διάθεση των 

ατόμων να κατανοούν και να ενεργούν σε 

θέματα παγκόσμιας σημασίας. 

Η λέξη «διαπολιτισμικότητα» αναφέρεται 

όχι μόνο σε διαφορετικά μέρη του 

πλανήτη, αλλά στη μεγάλη ποικιλία 

διασυνδεδεμένων ανθρώπων, 

πολιτισμών, ιδεών, προβλημάτων και 

ευκαιριών που αποτελούν όλη την 

ανθρώπινη εμπειρία στις μέρες μας. 

Ένα σημαντικό μέρος της ενίσχυσης των 

διαπολιτισμικών ικανοτήτων είναι η 

ενίσχυση των γυναικών να κάνουν 

συνδέσεις μεταξύ τοπικών ζητημάτων σε 

μια κοινότητα και ευρύτερων παγκόσμιων 

θεμάτων και θεμάτων.  

Οι διαπολιτισμικές ικανότητες μπορούν να βοηθήσουν 
τις γυναίκες στην:  

• ανάπτυξη πολιτιστικής ευαισθητοποίησης για την 
κατανόηση και το σεβασμό διαφορετικών 
κοινωνιών· 

• αναγνώριση και πρόκληση πολιτισμικών 
προκαταλήψεων και στερεοτύπων και στη 
διευκόλυνση της αρμονικής ζωής σε 
πολυπολιτισμικές κοινότητες · 

• προετοιμασία για τον κόσμο της εργασίας, ο 
οποίος απαιτεί ολοένα και περισσότερο γυναίκες 
που είναι επικοινωνιακές, είναι ανοιχτές σε άτομα 
με διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα, μπορούν να 
οικοδομήσουν εμπιστοσύνη σε διαφορετικές 
ομάδες και να δείξουν σεβασμό στους άλλους. 

https://www.facebook.com/BOOST-106067664670734/
https://www.facebook.com/BOOST-106067664670734/
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Coaching for Success - η ομάδα BOOST  

 

 
 

«Η Διαπολιτισμική 
Ικανότητα είναι μια 
δεξιότητα του 21ου 
αιώνα που πρέπει 

να έχουν και να 
έχουν όλοι οι 

άνθρωποι ανάγκη 
για σήμερα και 

αύριο! " 

Τον Μάιο του 2021, πραγματοποιήσαμε τη 
δεύτερη διεθνή συνάντηση εταίρων μας online 
και ξεκινήσαμε τις εργασίες για την ανάπτυξη 
ενός νέου προγράμματος καθοδήγησης για 
επαγγελματίες. 
 
Επικεφαλής της Mindshift (Πορτογαλία) με 
υποστήριξη από το Future in Perspective 
(Ιρλανδία) και χρησιμοποιώντας το πλαίσιο 
διαπολιτισμικών ικανοτήτων του ΟΟΣΑ PISA, 
θα συνεργαστούμε για να σχεδιάσουμε ένα 
ειδικό πρόγραμμα για τον εξοπλισμό 
επαγγελματιών (όπως εκπαιδευτές, σύμβουλοι 
σταδιοδρομίας, κοινωνικοί λειτουργοί, 
διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές) στην παροχή 
υποστήριξης σε ευάλωτες γυναίκες για την 
προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης και της 
πορείας της σταδιοδρομίας τους, 
χρησιμοποιώντας διαπολιτισμικές ικανότητες 
ώστε να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που 
έρχονται επαφή σε καθημερινή βάση. 
 

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δύο στοιχεία για 
την υποστήριξη για την εφαρμογή των coaching 
cycles του BOOST: 
 
Το σχέδιο Coaching: παρουσιάζοντας το 
μοντέλο επιμόρφωσης τεσσάρων επιπέδων:  

1) Προσωπικό 
2) Διαπροσωπικό 
3) Πολιτιστικό  
4) Παγκόσμιo 
ώστε να παρέχει αναλυτική καθοδήγηση 
και προτάσεις 

 
Εργαλειοθήκη Coaching : 
συμπεριλαμβανομένων πρακτικών, διδακτικών, 
εργαλείων και αποτελεσματικών στρατηγικών 
για να βοηθήσουν τους επαγγελματίες να 
παρέχουν ποιοτική καθοδήγηση και 
συμβουλευτική σε ευάλωτες γυναίκες. 
Φέρνοντας την καινοτομία και στις δύο ομάδες 
στόχους του έργου. 

 
 

Το Έργο BOOST είναι αποτέλεσμα των ακόλουθων συνεργαζόμενων οργανισμών: 
 

      

  


