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«Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» είναι
η νέα στρατηγική της ΕΕ που αφορά επίσης την
ικανότητα να λύσει τα προβλήματα, μαθαίνοντας
από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους και
πολυπολιτισμική εμπειρία, να εργαστούν και να
λαμβάνουν αποφάσεις σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο.
Με αυτή την έννοια, φορείς επαγγελματικής εκ‐
παίδευσης και κατάρτισης πρέπει να βελτιώσουν
τη προσφορά κατάρτισης και τις μεθοδολογίες,
προκειμένου να ενισχύσουν αυτό το είδος των
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων.
Το έργο αυτό, μέσω της μεταφοράς μιας καινοτό‐
μου μεθοδολογίας που βασίζεται στη χρήση των
«αναλογιών» και διαπολιτισμικών νύξεων για τη
διαχείριση της εκπαίδευσης, απαντά σε αυτή την
αυξανόμενη ανάγκη για ειδικευμένους πόρους
για τους διαχειριστές και τους επιχειρηματίες.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον συγκεκριμένο
τομέα των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων, η
δραστηριότητα των οποίων είναι συχνά μακριά
από την εξέταση του συνόλου των διεπιστημονι‐
κών συμβουλών και προτάσεων τα οποία είναι
υψίστης σημασίας σε ένα πλαίσιο που κυριαρχεί‐
ται από την παγκοσμιοποίηση και τις διαπολιτι‐
σμικές δυναμικές.

Το έργο θα επιτρέψει την επίτευξη των διάφορων απτών αποτελεσμάτων:






Την εξέλιξη της τεχνολογίας
των θεωρητικών και επιχει‐
ρησιακών μοντέλων της δια‐
πολιτισμικής εκπαίδευσης
στην ΕΕ



Την αναγνώριση της Κύ‐
πρου, της Πολωνίας και της
Ρουμανίας σχετικά με τις
ανάγκες κατάρτισης και
άτυπης μάθησης πολυπολι‐
τισμικών μεθοδολογιών

Την εκπαίδευση των τοπικών
εκπαιδευτών από Κύπρος, η
Πολωνία και η Ρουμανία,
που θα μπορούσε να παίξει
το ρόλο του μεσολαβητή
στην παροχή προπονήσεις



Μια ευρεία αξιοποίηση και
διάδοση των αποτελεσμά‐
των.

την ανάπτυξη ενός συνόλου

προπονήσεις τοπικά προσαρ‐
μοσμένες στη βάση της
μεθοδολογίας της ISTUD

Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση έχει ως στόχο να είναι ένα αποτελεσματικό
μέσο για να βοηθηθούν οι ΜΜΕ επιχειρηματίες και τα διευθυντικά στελέχη
να αποκτήσουν ένα διαπολιτισμικό όραμα που βασίζεται σε ένα λειτουργικό
σύνολο των ιστορικών πληροφοριών, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές οι
οποίες είναι συχνά πολύ μακριά από τον τρόπο σκέψης. Με τον τρόπο αυτό,
οι επιχειρηματίες θα πρέπει να υποστηρίζονται για να κοιτάζουν πίσω από το
συγκεκριμένο σενάριο στο οποίο οι δραστηριότητες τους λαμβάνουν χώρα,
μαθαίνοντας πώς να δικαιολογούν και να δρουν σε παγκόσμιο και διαπολιτι‐
σμικό επίπεδο.
Η αναλογική εκπαίδευση καλύπτει 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, συνδυάζοντας διαφορετικές πολιτισμικές προσεγγίσεις
‐ να αυξηθεί τη δεξιότητα τους στην επίλυση προβλημάτων, με ιδιαίτερη
έμφαση στη διαχείριση της πολύ‐πολιτισμικότητας και της διεθνοποίησης των
διαδικασιών
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‐ την υποστήριξη της επάρκειας των ιδιοκτητών οικογενειακών επιχειρήσεων
για μια νέα έννοια της ηγεσίας, η οποία βασίζεται σε μια προσανατολισμένη
πολυπολιτισμική, ανταγωνιστική και επιχειρηματική προσέγγιση
‐ να εξαπλωθεί από μια λειτουργική προσέγγιση, να είναι σε θέση να υποστη‐
ρίξει την εξέλιξη των ΜΜΕ από την παραδοσιακή λειτουργική δομή σε μια,
νέα λειτουργική.
Το έργο LEAN στοχεύει στη μεταφορά καινοτόμων διδακτικών μεθόδων για
την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων κατάρτισης. Για να εκπαι‐
δευτούν σε θέματα που προφανώς δεν έχουν σχέση με συγκεκριμένα προ‐
βλήματα εργασίας σημαίνει να μάθουν μια νέα μεθοδολογία σκέψης που
μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο σε ένα επιχειρηματικό κόσμο που χαρακτηρίζε‐
ται από ραγδαίες αλλαγές.
Η κοινοπραξία αποτελείται από 4 διεθνώς αναγνωρισμένα ιδρύματα, που
δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης και της διαχείρισης των
επιχειρήσεων και τη στήριξη του ΕΒΕ Λευκωσίας.
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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.
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