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Μία καινοτόμα προσέγγιση 

της απόκτησης 
διαπολιτισμικών 

δεξιοτήτων για ντόπιους 
και ξένους φοιτητές με 

επίκεντρο τις δικές τους 
ανάγκες. 

Συντονιστής προγράμματος:

Χώρες-εταίροι:
 Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Αυστρία, Ισπανία, 

Σουηδία.

Πληροφορίες επικοινωνίας:

http://mate.projectsgallery.eu

Μία καινοτόμα προσέγγιση της απόκτησης 
διαπολιτισμικών δεξιοτήτων για ντόπιους 
και ξένους φοιτητές με επίκεντρο τις δικές 

τους ανάγκες. 

Είστε φοιτητές/τριες; Γνωρίστε 
καινούριο κόσμο και πάρτε μέρος!

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή 
της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 



Το ΜΑΤΕ είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα (Eras-
mus+, Key Action 2) που συντονίζεται από την 

MMC (Κύπρος)

Διάρκεια: 12/2018 – 12/2020

Ανάπτυξε διαπολιτισμικές δεξιότητες και 
κοινωνικά δίκτυα με ντόπιους/ες και ξένους/ες 

φοιτητές/τριες!

Καταπολέμησε τις διακρίσεις, την ρητορική 
μίσους και προώθησε τον σεβασμό και την 

διαφορετικότητα!

Διαπολιτισμικές 
δεξιότητες

Ενάντια στις 
διακρίσεις

Καταπολέμηση 
της ρητορικής 

μίσους

Ένταξη

Διαφορετικότητα

MATE

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ

Αναφορά σχετικά με κοινές 
μορφές αντιμεταναστευτικού 
λόγου και ρητορικής μίσους σε 
κάθε χώρα-εταίρο.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαδικτυακό ερωτηματολόγιο για 
την αξιολόγηση διαπολιτισμικών 
δεξιοτήτων με σκοπό τον 
εντοπισμό του δικού σου επιπέδου 
και δυνατοτήτων βελτίωσης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ‘’ΜΗΝ 
ΣΙΩΠΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ’’

Αναλυτικό πρόγραμμα και εκπαιδευτικά εργαλεία 
σχετικά με την χρήση κοινωνικών δικτύων και 
καναλιών για την ανάδειξη της διαφορετικότητας και 
την αποδυνάμωση των φυλετικών διακρίσεων και 
στερεοτύπων.

MATEvents
Events που συντονίζονται από 
φοιτητές/τριε με σκοπό την 
ανακάλυψη κοινών πολιτισμικών 
και κοινωνικών χαρακτηριστικών 
και την συνάντηση ντόπιων και 
ξένων φοιτητών/τριών.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εκπαιδευτικά εργαλεία, 
εργαστήρια και εγχειρίδια 
οδηγιών σχετικά με τις 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
στα social media και 
στρατηγικές εμπλοκής πολιτών 
για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΑΤΕ

Πλατφόρμα πρόσβασης σε όλα τα 
υλικά που θα δημιουργηθούν και 
σε δυνατότητες δημιουργίας online 
δικτύου ΜΑΤΕ μεταξύ φοιτητών/τριών 
που θέλουν να μάθουν περισσότερα και 
να συμμετάσχουν ενεργά.

Είσαι ντόπιος/α ή ξένος/η φοιτητής/τρια;
Μάθε περισσότερα για το ΜΑΤΕ και λάβε μέρος!

Μοιράσου την 
εμπειρία σου σε 

ομάδες εστίασης ή 
στην διαδικτυακή 

έρευνα!

Πάρε μέρος 
στα πιλοτικά 
εκπαιδευτικά 
εργαστήρια!

Χρησιμοποίησε 
τα δωρεάν 

εργαλεία και πάρε 
ανατροφοδότηση 

σε σχέση με τις 
δεξιότητές σου!

Πάρε μέρος στις 
εκπαιδεύσεις για να γίνεις 
συντονιστής ΜΑΤΕ ή πάρε 
μέρος στα τοπικά events 

για να συναντήσεις, 
να μοιραστείς και να 

δικτυωθείς!

Απόκτησε πρόσβαση 
στα δωρεάν 

διαδικτυακά υλικά, 
πάρε μέρος σε ένα 

εργαστήριο και 
δημιούργησε τη δική 

σου εκστρατεία!

Μπες στην 
πλατφόρμα: 

μάθε, γνώρισε και 
ανάλαβε δράση!


