Κ Ο Ι Ν Ο Π ΡΑ Ξ Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ
Το έργο θα επιτρέψει την
επίτευξη των διάφορων απτών
αποτελεσμάτων:


Εμπορικό κέντρο Καρυάτιδες,
Μπλοκ Α2 ‐ Γραφείο 250, 2035,
Λευκωσία, CY - Κύπρος

www.eurosc.eu

Την εξέλιξη της τεχνολογίας των
θεωρητικών και επιχειρησιακών
μοντέλων της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης στην ΕΕ



Την αναγνώριση της Κύπρου, της
Πολωνίας και της Ρουμανίας σχε‐
τικά με τις ανάγκες κατάρτισης
και άτυπης μάθησης πολυπολιτι‐
σμικών μεθοδολογιών



την ανάπτυξη ενός συνόλου προ‐
πονήσεις τοπικά προσαρμοσμέ‐
νες στη βάση της μεθοδολογίας
της ISTUD



Την εκπαίδευση των τοπικών
εκπαιδευτών από Κύπρο, Πολω‐
νία και Ρουμανία, που θα μπο‐
ρούσαν να παίξουν το ρόλο του
μεσολαβητή στην παροχή συμ‐
βουλών και εκπαίδευσης



Λεωφ. Σταυρού 56,

Μια ευρεία αξιοποίηση και διά‐
δοση των αποτελεσμάτων.

Via Principe Amedeo,
1,20121, Milano, IT-ITALY
www.istud.it

ul. Gospodarcza 26,20-213,
Lublin, PL-POLAND
www.oic.lublin.pl

Vasile Carlova 24, 300315,
Timisoara, RO - ROMANIA
www.cpip.ro

Δεληγιώργη 3, 1066,
Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την
υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης. Η
παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο
τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που
μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται
σε αυτήν.
2012‐1‐CY1-LEO05-02321

Λευκωσία, CY - Κύπρος
www.ncci.org.cy

www.projectlean.eu

LEarning
«Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασί‐
ας» είναι η νέα στρατηγική της ΕΕ που
αφορά επίσης την ικανότητα
να λύσει τα προβλήματα,
μαθαίνοντας από διαφορετι‐
κούς επιστημονικούς κλά‐
δους και πολυπολιτισμική
εμπειρία, να εργαστούν και
να λαμβάνουν αποφάσεις σε ένα παγκό‐
σμιο πλαίσιο. Με αυτή την έννοια, φο‐
ρείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης πρέπει να βελ‐
τιώσουν τη προσφορά κα‐
τάρτισης και τις μεθοδολογί‐
ες, προκειμένου να ενισχύ‐
σουν αυτό το είδος των
δεξιοτήτων και των ικανοτή‐
των.
Το έργο αυτό, μέσω της μεταφοράς μιας
καινοτόμου μεθοδολογίας
που βασίζεται στη χρήση
των «αναλογιών» και διαπο‐
λιτισμικών νύξεων για τη
διαχείριση της εκπαίδευσης,
απαντά σε αυτή την αυξανό‐
μενη ανάγκη για ειδικευμένους πόρους
για τους διαχειριστές και τους επιχειρημα‐
τίες. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον
συγκεκριμένο τομέα των
μικρών οικογενειακών επι‐
χειρήσεων, η δραστηριότη‐
τα των οποίων είναι συχνά
μακριά από την εξέταση
του συνόλου των διεπιστημονικών συμ‐
βουλών και προτάσεων τα οποία είναι
υψίστης σημασίας σε ένα

from

ANalogies

πλαίσιο που κυριαρχείται από την παγκο‐
σμιοποίηση και τις διαπολιτι‐
σμικές δυναμικές. Η πολυπολι‐
τισμική εκπαίδευση έχει ως
στόχο να είναι ένα αποτελε‐
σματικό μέσο για να βοηθη‐
θούν οι ΜΜΕ επιχειρηματίες και τα διευθυ‐
ντικά στελέχη να αποκτήσουν ένα διαπολιτι‐
σμικό όραμα που βασίζεται σε ένα λειτουρ‐
γικό σύνολο των ιστορικών πληροφοριών,
καθώς και τις βέλτιστες πρακτι‐
κές οι οποίες είναι συχνά πολύ
μακριά από τον τρόπο σκέψης.
Με τον τρόπο αυτό, οι επιχει‐
ρηματίες θα πρέπει να υποστη‐
ρίζονται για να κοιτάζουν πίσω από το συ‐
γκεκριμένο σενάριο στο οποίο οι δραστηριό‐
τητες τους λαμβάνουν χώρα, μαθαίνοντας
πώς να δικαιολογούν και να δρουν σε παγκό‐
σμιο και διαπολιτισμικό επίπεδο.
Η αναλογική εκπαίδευση κα‐
λύπτει τις ανάγκες των ΜΜΕ
για:
-την αύξηση των δυνατοτήτων
τους να ενεργούν σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο
-να αυξηθεί η ικανότητά τους
να αναλύσουν τα προβλήματα
με στρατηγικό τρόπο, συνδυά‐
ζοντας διαφορετικές πολιτισμι‐
κές προσεγγίσεις
-να αυξηθεί τη δεξιότητα τους στην επίλυση
προβλημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη δια‐
χείριση της πολύ‐πολιτισμικότητας και της
διεθνοποίησης των διαδικασιών

-την υποστήριξη της επάρκειας των ιδιο‐
κτητών οικογενειακών επιχειρήσεων για
μια νέα έννοια της ηγεσίας,
η οποία βασίζεται σε μια
προσανατολισμένη πολυ‐
πολιτισμική, ανταγωνιστική
και επιχειρηματική προσέγ‐
γιση
- να εξαπλωθεί από μια λειτουργική προ‐
σέγγιση, να είναι σε θέση
να υποστηρίξει την εξέλιξη
των ΜΜΕ από την παραδο‐
σιακή λειτουργική δομή σε
μια, νέα λειτουργική.
Το έργο LEAN στοχεύει στη μεταφορά
καινοτόμων διδακτικών μεθόδων για την
επίλυση προβλημάτων και τη λήψη απο‐
φάσεων κατάρτισης. Για να
εκπαιδευτούν σε θέματα
που προφανώς δεν έχουν
σχέση με συγκεκριμένα
προβλήματα εργασίας ση‐
μαίνει να μάθουν μια νέα μεθοδολογία
σκέψης που μπορεί να είναι πολύ χρήσι‐
μο σε ένα επιχειρηματικό κόσμο που χα‐
ρακτηρίζεται από ραγδαίες αλλαγές.
Η κοινοπραξία αποτελείται από 4
θνώς αναγνωρισμένα ιδρύματα,
δραστηριοποιούνται στους τομείς
εκπαίδευσης και της διαχείρισης
επιχειρήσεων και τη στήριξη του
Λευκωσίας.
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