
 

 

 

 

 

 

Η πολιτισμική νοημοσύνη ως αντίδοτο στην πόλωση στην Ευρώπη  

Newsletter No. 1 

Το CQ+ είναι ένα έργο Erasmus+ που στοχεύει στην αντιμετώπιση του 

ρατσισμού και της πόλωσης στην Ευρώπη, βοηθώντας ενήλικες όλων των 

ηλικιών, ικανοτήτων, επαγγελμάτων και από κάθε υπόβαθρο να αναπτύξουν 

την πολιτισμική τους νοημοσύνη και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.  

Το έργο CQ+? 
Οι σημερινές κοινωνίες είναι πιο πολυπολιτισμικές από ποτέ, το οποίο σημαίνει 

ότι πρέπει να δείξουμε καλύτερη κατανόηση σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον 

προκειμένου να λειτουργούμε πιο αποτελεσματικά. Υπερβαίνει τις έννοιες της 

πολιτισμικής ευαισθησίας και επίγνωσης και εστιάζει σε συγκεκριμένες 

δεξιότητες και ικανότητες. 

Σε αυτό το πλαίσιο, 

έχει ιδιαίτερη 

σημασία να 

αναπτυχθεί ειδικό, 

στοχευμένο και 

ελκυστικό 

εκπαιδευτικό υλικό 

που θα βοηθήσει 

ενήλικες 

εκπαιδευόμενους 

και ενήλικες που 

αντιμετωπίζουν 

κινδύνους, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων, να αναπτύξουν την πολιτισμική τους 

νοημοσύνη και να συμβάλουν στην πάταξη του ρατσισμού, της ξενοφοβίας 

και των προκαταλήψεων. 

Cultural Intelligence is the 
ability to relate and work 

effectively with people from 
different cultural backgrounds, 
and it goes beyond the notions 

of cultural sensitivity and 
awareness to focus on certain 

skill sets and capabilities. 

 



 

Το έργο CQ+ θα αναπτύξει καινοτόμο και δημιουργικό εκπαιδευτικό υλικό, 

για να βοηθήσει τους ενήλικες εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν την 

πολιτισμική τους νοημοσύνη και να συμβάλουν στην καταπολέμηση της 

πόλωσης στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, το CQ+ θα αναπτύξει μια 

ολοκληρωμένη εκπαιδευτική παρέμβαση, που θα περιλαμβάνει  κατάρτιση των 

εκπαιδευτών ενηλίκων κατά την εργασία, καθώς και  διαδικτυακό εκπαιδευτικό 

υλικό το οποίο οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν όποτε το 

επιθυμούν και σε μορφή που να ανταποκρίνεται στις μαθησιακές τους ανάγκες. 

 

 

Εκπαιδευτικό υλικό 

• «CQ+ Εργαλειοθήκη» με διαδραστικά infographics για την καλλιέργεια 

πολιτισμικής νοημοσύνης 

• Πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων, το οποίο θα τους 

βοηθήσει να βελτιώσουν τις παιδαγωγικές πρακτικές και τις διδακτικές τους 

δεξιότητες ώστε να διευκολύνουν τη μάθηση σε πολυπολιτισμικά και 

ψηφιοποιημένα περιβάλλοντα 

• CQ+ Μαζικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) και Κοινότητα 

Πρακτικής που θα διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα του έργου είναι ευρέως 

διαθέσιμα σε σημαντικούς τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων και ενθαρρύνονται 

ευκαιρίες για πανευρωπαϊκή συνεργασία. 

  

 

“ Η Πολιτισμική Νοημοσύνη, ή CQ (Cultural Quotient), είναι ένας παγκοσμίως 
αναγνωρισμένος τρόπος αξιολόγησης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς μας 

σε πολιτισμικά διαφορετικές καταστάσεις. Είναι η ικανότητα να σχετιζόμαστε και να 
εργαζόμαστε αποτελεσματικά με άτομα από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα.” 

 



 

Εταίροι 

Οι οργανισμοί που συνεργάζονται στο έργο είναι οι Blenders vzw και The Square 

Dot (Βέλγιο), Spectrum Research Center (Ιρλανδία), ΚΜΟΠ (Ελλάδα), Skills 

Elevation FHB (Γερμανία), Dante (Κροατία), Postal 3 (Ισπανία) και Speha Fresia 

(Ιταλία).  

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 

www.cqplus.eu. 
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