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Μέρος Πρώτο 

1. Εκπαιδευτικές συμβουλές και προτάσεις για το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

1.1 Εισαγωγή 

Το Intellectual Output 2 αφορά την ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή ενός 

μετασχηματιστικού εκπαιδευτικού προγράμματος βασισμένου στην ψηφιακή αφήγηση, που 

απευθύνεται σε εργοδότες, ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, διευθυντές ανθρώπινου 

δυναμικού και διευθυντές, που διαχειρίζονται πολιτιστικά διαφορετικές ομάδες εργασίας σε 

μικρά και αγροτικά περιβάλλοντα. 

Το πρόγραμμα, το οποίο θα βασίζεται στα ευρήματα της έρευνας και των συνεντεύξεων, θα 

συνοδεύει τις ικανότητες των διευθυντών και του προσωπικού για να κατανοήσουν τις 

πολιτισμικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των μελών της ομάδας τους και ως εκ τούτου 

θα τους βοηθήσει στη διαχείριση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας στις εταιρείες τους. 

Σκοπεύει να βελτιώσει τις πολιτιστικές, καθώς και τις κοινωνικές και πολιτικές ικανότητές 

τους, ώστε να προωθήσει την πολιτιστική πολυμορφία στους χώρους εργασίας τους. 

Έμφαση θα δοθεί στα πέντε διαπολιτισμικά γνωρίσματα που αναμένεται να συμβάλουν στη 

διαπολιτισμική αποτελεσματικότητα και να ενισχύσουν τη διαπολιτισμική επικοινωνία, τα 

οποία είναι η πολιτισμική ενσυναίσθηση, το ανοιχτό πνεύμα, η κοινωνική πρωτοβουλία, η 

συναισθηματική σταθερότητα και η ευελιξία. 

Το πρόγραμμα θα αναπτύξει από κοινού με τους συμμετέχοντες προϊόντα ψηφιακής 

αφήγησης, τα οποία στη συνέχεια θα συγκεντρωθούν σε μια διαδρομή μάθησης (IO4) που 

θα καρποφορηθεί διαδικτυακά από άλλους συνομηλίκους σε όλη την Ευρώπη. Μια 

καινοτόμος πτυχή αυτού του προϊόντος θα είναι ότι οι εργοδότες, οι ιδιοκτήτες μικρών 

επιχειρήσεων, οι διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού και οι διευθυντές θα εκπαιδεύονται 

κατάλληλα, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν εκπαίδευση για τη διαφορετικότητα στα μέλη 

του προσωπικού τους, χρησιμοποιώντας επίσης το εργαλείο που θα αναπτυχθεί στο Output 

5, μεγιστοποιώντας έτσι τον αντίκτυπο της εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα 

αναπτυχθεί στα αγγλικά και στις γλώσσες όλων των εταίρων, ενώ θα είναι εύκολα 

προσαρμόσιμο και σε άλλα εθνικά πλαίσια της ΕΕ, με αποτέλεσμα να έχει αντίκτυπο σε 

μεγαλύτερο αριθμό εργοδοτών και διευθυντών 

1.2 Σκοπός και παρασκήνιο 

Στην ΕΕ, οι μετανάστες αντιπροσωπεύουν το 14,5% του συνολικού πληθυσμού που ζει στις 

πόλεις σε αντίθεση με το 10,2% που ζει σε πόλεις και το 5,5% στις αγροτικές περιοχές. Οι 

αναλύσεις της αγοράς εργασίας δείχνουν ξεκάθαρα ότι το ποσοστό της αγροτικής 

απασχόλησης, το οποίο καλύπτεται από μετανάστες εργαζομένους, αυξάνεται σταδιακά με 

την πάροδο του χρόνου. Μεταξύ 2011 και 2017, για ολόκληρη την ΕΕ σημειώθηκε αύξηση 

από 4,3% σε 6,5% του μεριδίου των μεταναστών στη συνολική απασχόληση στον γεωργικό 

τομέα, μεταξύ των κρατών μελών με μεγάλο πληθυσμό μεταναστών. 

Η μετανάστευση σε μικρές και αγροτικές κοινότητες έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: για 

παράδειγμα, μεταξύ των μεταναστών που ζουν σε αγροτικές περιοχές υπάρχει υψηλότερο 

ποσοστό των λιγότερο μορφωμένων σε σχέση με τους ντόπιους και τους μετανάστες που 

ζουν σε άλλες περιοχές και καταγράφουν υψηλότερο μερίδιο του πληθυσμού με χαμηλότερο 
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εισόδημα δεκαετίες και κινδυνεύουν από τη φτώχεια. Επιπλέον, η έρευνα υπογραμμίζει 

διαφορετικές στάσεις απέναντι στη μετανάστευση που μπορεί να συναντήσει κανείς σε 

πόλεις, κωμοπόλεις και αγροτικές περιοχές. 

Πράγματι, ενώ οι συγκρούσεις και η εχθρότητα προς τους μετανάστες φαίνεται να είναι 

συχνές σε μικρές κοινότητες, είναι επίσης αλήθεια ότι στα ίδια πλαίσια αυτές οι συγκρούσεις 

συχνά μετατρέπονται σε αλληλεγγύη. Αυτή η συνεχής μετάβαση από τη σύγκρουση στην 

κοινωνική αρμονία και αντίστροφα φαίνεται να είναι πολύ πιο συχνή σε κοινωνίες μικρής 

κλίμακας, όπου η ενσωμάτωση και ο διαχωρισμός δείχνουν μικρότερη τάση 

αποκρυστάλλωσης από ό,τι στα αστικά περιβάλλοντα, με όλους τους κινδύνους και τις 

δυνατότητες που αυτό συνεπάγεται. 

Αυτό το έργο σκοπεύει να βασιστεί στην υπόθεση ότι οι μικρές κοινότητες κινδυνεύουν 

περισσότερο να αναπτύξουν συμπεριφορές που εισάγουν διακρίσεις, αλλά, ταυτόχρονα, 

έχουν περισσότερες δυνατότητες να γίνουν πιο περιεκτικές, καθώς σε μικρότερες ομάδες 

είναι ευκολότερο να ξεκινήσει μια διαδικασία αναγνώρισης ατομικοτήτων που είναι η 

καλύτερη θεραπεία για τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τις διακρίσεις. 

πίσης, θα βασιστούμε στην ιδέα ότι η ένταξη είναι μια αμφίδρομη διαδικασία που, πέρα από 

τις επιθυμίες των ατόμων, αλλάζει τόσο αυτούς που μετακινούνται όσο και την κοινωνία της 

εγκατάστασης. Ενώ συνήθως υπάρχει μεγαλύτερη εστίαση στους μετανάστες, ελάχιστα 

έχουν γίνει ως έργο με τις κοινότητες υποδοχής. 

Ως εκ τούτου, το έργο σκοπεύει να προωθήσει την πολιτιστική ποικιλομορφία και την ένταξη 

σε μικρές και αγροτικές κοινωνίες σε δύο βασικά πλαίσια, τον χώρο εργασίας και την 

κοινότητα, εμπλέκοντας μετανάστες όσο και ντόπιους για να υποστηρίξει μια θετική, 

αμφίδρομη διαδικασία ένταξης που περιλαμβάνει εργαζόμενους, εργοδότες και απλοί 

πολίτες. Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη δράση στοχεύει να συμβάλει στη δημιουργία 

περιβαλλόντων εργασίας και διαβίωσης χωρίς αποκλεισμούς για άτομα με διαφορετικό 

εθνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, αναπτύσσοντας και δοκιμάζοντας μεταμορφωτικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας την ψηφιακή αφήγηση ως βασική 

μεθοδολογία. Η αφήγηση είναι καίριας σημασίας για τη διευκόλυνση νέων κατανοήσεων 

μέσω της σύνδεσης διαφορετικών βιωμένων εμπειριών προκειμένου να οικοδομηθεί μια 

παγκόσμια κουλτούρα αλληλεγγύης και ενσυναίσθησης και να επηρεαστεί η συγκεκριμένη 

αλλαγή στα υπάρχοντα συστήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Για τον εκπαιδευτή 

Αγαπητέ εκπαιδευτή, παρακάτω θα βρείτε οδηγίες και συμβουλές που έχουν σχεδιαστεί για 

να προσφέρουν υποστήριξη κατά τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

● Αναγνωρίστε την πολιτιστική ποικιλομορφία των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση 

και την ποικιλομορφία σε όλους τους πολιτισμούς. 
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● Αναγνωρίστε ότι οι συμμετέχοντες φέρνουν στην εκπαίδευση ένα ευρύ φάσμα 

υπάρχουσας κατανόησης, εμπειρίας, γνώσης, επίγνωσης και δεξιοτήτων για τη ζωή και την 

εργασία σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. 

● Αναγνωρίστε ότι σε οποιαδήποτε διαπολιτισμική αλληλεπίδραση, πρέπει να θυμόμαστε ότι 

έχουμε να κάνουμε με μοναδικά άτομα, όχι με «κουλτούρες». 

● Κατανοήστε ότι οι συμμετέχοντες που μπορεί να έχουν αρνητικές, παραπληροφορημένες 

ή στερεότυπες απόψεις για άλλους πολιτισμούς μπορεί να αισθάνονται ανήσυχοι και 

απειλούμενοι και θα χρειαστούν αναγνώριση και υποστήριξη. 

● Βεβαιωθείτε ότι οποιαδήποτε έρευνα και συζήτηση για τον πολιτισμό και τη διαπολιτισμική 

επικοινωνία πρέπει να είναι διαδραστική, μη επικριτική, συνομιλητική και ανοιχτή. 

● Κατανοήστε ότι η απόκτηση πολιτιστικής συνείδησης και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων είναι 

μια διαδικασία δια βίου μάθησης που ξεκινά με την κατανόηση της δικής σας πολιτιστικής 

νοοτροπίας πριν προσπαθήσει να κατανοήσει τη νοοτροπία ανθρώπων από άλλους 

πολιτισμούς. 

Εκτός από τις απαιτήσεις που δημιουργεί στους εκπαιδευτές η διευκόλυνση οποιουδήποτε 

είδους εκπαίδευσης «δεξιοτήτων ανθρώπων», οι διαπολιτισμικοί εκπαιδευτές 

αντιμετωπίζουν μερικές μοναδικές προκλήσεις. Ενώ όλοι οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι 

ευαίσθητοι στις ανάγκες των μαθητών, οι διαπολιτισμικοί εκπαιδευτές πρέπει να είναι σε 

θέση να αντιμετωπίσουν την ένταση των συναισθημάτων που μπορεί μερικές φορές να 

προκαλέσει στους συμμετέχοντες η αντιμετώπιση πολιτιστικών διαφορών ή πολιτιστικά 

συμπεριληπτικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της απογοήτευσης, της άμυνας ή ακόμα 

και του θυμού. 

Οι συμμετέχοντες συνήθως έρχονται αντιμέτωποι με πληροφορίες και καταστάσεις που 

μπορεί να αμφισβητήσουν την αίσθηση της πολιτιστικής τους ταυτότητας και τις προσωπικές 

τους πεποιθήσεις. Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να 

κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν άλλους τρόπους όρασης χωρίς να θυσιάσουν την 

ακεραιότητά τους και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε καταστάσεις που απαιτούν 

προσαρμογή δύο ή περισσότερων πολιτιστικών πλαισίων αναφοράς. 

Αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι αντιμέτωπη για ορισμένους συμμετέχοντες. Εάν οι 

συμμετέχοντες κάνουν αρνητικά σχόλια ή χρησιμοποιούν ακατάλληλους όρους για άτομα 

διαφορετικών πολιτισμών, τόπων γέννησης, θρησκειών ή εθίμων, οι καλύτερες απαντήσεις 

είναι αυτές που δεν είναι συγκρουσιακές, αλλά αντιμετωπίζουν τα σχόλια με όρους βασικών 

εννοιών της εκπαίδευσης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την επανάληψη της διάκρισης 

μεταξύ γενίκευσης και στερεοτύπων ή την επισήμανση του αντίκτυπου που θα είχαν τέτοια 

σχόλια και λέξεις στα άτομα που αναφέρονται. 

Στόχος του εκπαιδευτή είναι να ενισχύσει την πολιτιστική αυτογνωσία των συμμετεχόντων, 

τις γνώσεις τους για άλλες πολιτιστικές προοπτικές και τις διαπολιτισμικές επικοινωνιακές 

τους δεξιότητες. Αυτές οι ιδιότητες και οι ικανότητες μπορούν να χτιστούν πιο 

αποτελεσματικά σε μια βάση ανοιχτότητας, ευελιξίας, ανοχής στην ασάφεια, αίσθησης του 

χιούμορ και της ικανότητας καλής σχέσης με άλλους ανθρώπους. 

Ουσιαστικά, ένα πολιτιστικά ικανό άτομο είναι εκείνο που αναγνωρίζει τη σημασία της 

αναγνώρισης των ατόμων σε μια συνάντηση πρώτα και κύρια, πριν εφαρμόσει οποιαδήποτε 

γενικευμένη γνώση πιθανών πολιτισμικών διαφορών. Ένα πολιτιστικά ικανό άτομο κατανοεί 

τις βασικές πολιτιστικές αξίες, αλλά αναγνωρίζει τα όρια της γνώσης και των ικανοτήτων του. 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να καταστήσει τους λόγους του οργανισμού για τη διεξαγωγή της 

εκπαίδευσης πολύ σαφείς στην αρχή, προσαρμόζοντας την εισαγωγή στο οργανωτικό 

πλαίσιο και στην επιχειρηματική υπόθεση για την ανάπτυξη πολιτιστικής ικανότητας. Ένας 

πολιτισμικά ικανός οργανισμός είναι αυτός που ενσωματώνει την πολιτιστική ικανότητα στις 

αρχές και τις διαδικασίες λειτουργίας του και υποστηρίζει τους υπαλλήλους να 

συνεργάζονται αποτελεσματικά με πολιτιστικά διαφορετικούς συναδέλφους, πελάτες και 
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πελάτες. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να τονιστεί ότι η διαπολιτισμική κατάρτιση συμβάλλει 

σημαντικά στην ατομική και οργανωτική πολιτιστική ικανότητα. 

Η διευκόλυνση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που ακολουθεί τη γενική προσέγγιση που 

περιγράφεται παραπάνω είναι μια απαιτητική εργασία που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα 

δεξιοτήτων και στάσεων. Εάν είναι δυνατόν, συζητήστε τη διαδικασία διευκόλυνσης με 

άλλους εκπαιδευτές που είναι πιο έμπειροι στην εργασία και την κατάρτιση σε διαφορετικούς 

πολιτισμούς. Αξίζει επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο να συνεννοηθείτε με έναν συνάδελφο. 

Εάν η εκπαίδευση περιλαμβάνει εστίαση σε μια συγκεκριμένη κοινότητα, είναι επιθυμητή η 

συνεργασία με έναν παρουσιαστή από αυτήν την κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

πρόγραμμα μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστεί από ορισμένες απόψεις ώστε να 

περιλαμβάνει συγκεκριμένα παραδείγματα από το/τα πολιτιστικό υπόβαθρο/τα της 

κοινότητας. 

 

1.4 Διάταξη προγράμματος  

1.4.1 Αριθμός συνεδριών 

Τα πιο αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την ποικιλομορφία περιλαμβάνουν 

μια υβριδική ή μεικτή προσέγγιση—συνδυασμός διδασκαλίας, που καθοδηγείται σε 

παραδοσιακό περιβάλλον τάξης, με χρήση της τελευταίας τεχνολογίας, πραγματοποίηση 

παρουσιάσεων μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων ή ανάπτυξη διαδραστικών, 

αυτορυθμιζόμενων διαδικτυακών προγραμμάτων κατάρτισης. 

Δεδομένων των συνθηκών που αντιμετωπίσαμε τους τελευταίους μήνες, το ερώτημα σχετικά 

με τη μορφή του εκπαιδευτικού προγράμματος τέθηκε και συζητήθηκε μεταξύ όλων των 

εταίρων. 

Τελικά αποφασίσαμε να προσεγγίσουμε την πιλοτική εφαρμογή με μια υβριδική επιλογή, 

όπου τόσο το φυσικό όσο και το ψηφιακό συμπλέκονται, προσφέροντας στους συνεργάτες 

μια εικόνα για το πώς θα μπορούσε να είναι η μελλοντική υλοποίηση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος. 

1.4.2 Μέθοδοι και ασκήσεις 

Η εστίαση βρίσκεται στα πέντε πολιτισμικά χαρακτηριστικά: πολιτισμική ενσυναίσθηση, 

ανοιχτό μυαλό, ευελιξία, κοινωνική πρωτοβουλία και συναισθηματική σταθερότητα, 

χωρισμένα σε πέντε ενότητες. Κάθε ενότητα αποτελείται από δύο ασκήσεις. Ως εκ τούτου, 

υπάρχουν δέκα ασκήσεις σε όλο το πρόγραμμα προπόνησης. Οι εκπαιδευτές θα περάσουν 

από τις ενότητες, διευκολύνοντας την κατανόηση, τις αλληλεπιδράσεις και τις αξιολογήσεις 

των συμμετεχόντων. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται διαφέρουν μεταξύ των διαφορετικών 

ενοτήτων. Ωστόσο, το κόκκινο νήμα αντιπροσωπεύεται πάντα από το στοιχείο αφήγησης, το 

οποίο θα τονίζεται σε κάθε ενότητα. 

1.4.3 Πώς λειτουργεί ο Οδηγός εκπαίδευσης  

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχει στους εργαζόμενους και τους εργοδότες μια 

βαθύτερη γνώση της πολιτιστικής ένταξης μαζί με ένα σύνολο εργαλείων και δεξιοτήτων που 

απαιτούνται για την προώθηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας στον χώρο εργασίας. Το 

μάθημα χωρίζεται σε πέντε διαφορετικές ενότητες όπου η έμφαση δίνεται σε πέντε 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά: πολιτισμική ενσυναίσθηση, ανοιχτό μυαλό, ευελιξία, κοινωνική 

πρωτοβουλία και συναισθηματική σταθερότητα. 
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Η βαθύτερη γνώση θα εκπληρωθεί μέσω της ψηφιακής αφήγησης ως κύριο εργαλείο με 

έμφαση στα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. Ο στόχος είναι ότι το χάσμα μεταξύ των 

ντόπιων κατοίκων και των μεταναστών θα είναι μικρότερο ή πιο αποδεκτό προς τους 

άλλους. 

Η πιλοτική εφαρμογή δημιουργήθηκε για να είναι μια διδακτική διαδικασία που θα βοηθήσει 

τους εταίρους να τροποποιήσουν και να αναπτύξουν ένα πιο αποτελεσματικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. 

Κύρια θέματα που καλύπτονται στα σεμινάρια και τις ασκήσεις: 

 Πολιτισμική ενσυναίσθηση 

 Ανοιχτό Πνεύμα 

 Ευελιξία 

 Κοινωνική πρωτοβουλία 

 Συναισθηματική σταθερότητα 

 

 

 

Μέρος Δεύτερο 

2. Ενότητα 1 - Πολιτισμική ενσυναίσθηση 

2.1 Εισαγωγή 

Πολιτισμός είναι το σύνολο των εθίμων και των τρόπων ζωής μιας κοινωνική ομάδας, των 

γνώσεων καθώς και του βαθμού της καλλιτεχνικής, επιστημονικής και βιομηχανικής 

ανάπτυξής της σε μια δεδομένη στιγμή. Πολιτισμική ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να 

βάζεις τον εαυτό σου στην θέση του αλλοδαπού υπαλλήλου σου, έτσι ώστε να κατανοείς την 

άποψή του/της, ακόμα κι αν δεν την συμμερίζεσαι. Η πολιτισμική ενσυναίσθηση διευκολύνει 

τις αλληλεπιδράσεις και τις σχέσεις στον χώρο εργασίας και τις καθιστά περισσότερο 

αποτελεσματικές. 

Τόσο η κοινωνία μας όσο και οι επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από πολυπολιτισμικότητα, 

από την συνύπαρξη δηλαδή αρκετών πολιτισμών στον ίδιο χώρο, οι οποίοι όμως δεν 

συσχετίζονται ούτε επικοινωνούν μεταξύ τους. Εν προκειμένω, μια τέτοιου τύπου 

συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών είναι συχνά αιτία σύγκρουσης και μπορεί να οδηγήσει 

στην υπερίσχυση μιας κουλτούρας έναντι των άλλων, οι οποίες καταλήγουν να 

κατηγοριοποιηθούν ως μειονότητες. Η διαπολιτισμικότητα, αντιθέτως, αναφέρεται στη 

συνύπαρξη δύο ή περισσότερων πολιτισμών στον ίδιο χώρο οι οποίοι αλληλεπιδρούν και 

επικοινωνούν μεταξύ τους έτσι ώστε να αλληλοεμπλουτιστούν και να συμβιώσουν. 

Η αλληλεπίδραση αυτή προϋποθέτει μια διαδικασία προσαρμογής και πολιτισμικής αλλαγής 

που ονομάζεται διαδικασία επιπολιτισμού και την οποία ο Berry (1990, σ. 460) ορίζει ως «τη 

διαδικασία με την οποία οι άνθρωποι αλλάζουν, επηρεάζονται από την επαφή τους με έναν 

άλλο πολιτισμό και συμμετέχουν στις γενικές αλλαγές της δικής τους κουλτούρας». (Berry, 

JW (1990). Psychology of acculturation. Στο JJ Berman Ed.)  
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2.2 Σκοπός 

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να δώσει το έναυσμα για τη μετάβαση από ένα 

πολυπολιτισμικό όραμα (συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών χωρίς αλληλεπίδραση) σε 

ένα διαπολιτισμικό όραμα για την επιχείρηση. Η διαπολιτισμικότητα δεν συνεπάγεται μόνο τη 

συνύπαρξη πολιτισμών αλλά και την αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ τους, 

προκειμένου όλα τα άτομα να εμπλουτίσουν το ένα το άλλο και να συνεργαστούν για το καλό 

της επιχείρησης. Μέσα από αυτήν την ενότητα θέλουμε να σας δώσουμε τα εργαλεία για να 

αναγνωρίσετε τη διαφορετικότητα στην επιχείρησή σας με σεβασμό, χωρίς προκαταλήψεις, 

και να μάθετε να την αξιοποιείτε στο μέγιστο. Θα μάθετε επίσης να αντιδράτε θετικά στη 

διαφορετικότητα, με σκοπό να τη βιώσετε όχι ως απειλή αλλά ως πηγή ενδιαφέροντος. Για 

να εργαστεί κανείς με μετανάστες πρέπει να τους γνωρίζει, να τους σέβεται και να τους 

υποδέχεται με τη διαφορετικότητά τους καθώς και να διασφαλίζει ότι ο χώρος εργασίας 

μπορεί να αποτελεί θετικό στοιχείο για την ένταξη των μεταναστών και των μειονοτήτων. 

2.3 Γιατί αυτή η ενότητα είναι σημαντική  

Υπάρχουν πολλές θετικές πτυχές στην προώθηση της πολιτισμικής ενσυναίσθησης στην 

επιχείρησή σας:  

-θα αυξήσει την συμμετοχή των εργαζομένων σας  

-μπορεί να αποτρέψει την ανισορροπία που ενδέχεται να προκύψει στην περίπτωση που η 

μία κουλτούρα αναγνωρίζεται περισσότερο από την άλλη και ως πιθανό επακόλουθο η 

ομάδα της ίσως επιδείξει την τάση να πιστεύει ότι η κουλτούρα αυτή είναι η καλύτερη, η 

φυσιολογική, η σημαντική. 

-θα βοηθήσει στην αποφυγή της σύγχυσης: η εργασία με ανθρώπους από άλλους 

πολιτισμούς σπάει τα κατεστημένα πρότυπα, επειδή εισάγει ιδέες, αξίες, θέσεις, ακόμη και 

πεποιθήσεις που δεν υπήρχαν πριν. 

- θα ενθαρρύνει προτάσεις και συνεισφορές από μετανάστες: πολλές φορές τείνουν να 

θεωρούνται άχρηστες, άτοπες, παράλογες κ.λπ., 

- θα βοηθήσει στην αποφυγή προβλημάτων επικοινωνίας: όσο περισσότερες κουλτούρες 

υπάρχουν σε έναν χώρο εργασίας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος παρεξηγήσεων και 

χαμένου χρόνου (και παραγωγικότητας) για την επίλυση προβλημάτων και την 

αποκατάσταση των σχέσεων. 

- θα βοηθήσει στην αποφυγή της δυσκολίας στην κατανόηση κανόνων, στρατηγικών και 

διαδικασιών, και στη συμφωνία και τη λήψη αποφάσεων 

2.4 Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Γνώση και κατανόηση 

Να επιτευχθεί πολιτισμική κατανόηση των κανόνων και εργαλείων, η οποία θα αποτρέψει 

γνωστικές στρεβλώσεις.  

Δεξιότητες και ικανότητες  

Να δημιουργηθεί πολιτισμική ενσυναίσθηση χωρίς αποκλεισμούς στους οργανισμούς σε όλα 

τα επίπεδα 

Αξιολόγηση και προσέγγιση  

Να αναλύονται θεωρητικά περιπτώσεις συγκρούσεων και να αξιολογείται η επιλογή 

διαφορετικών τεχνικών για την ένταξη στον εργασιακό χώρο.  
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2.5 Ασκήσεις 

2.5.1 Άσκηση 1 

Προσαρμογές: Εάν δεν υπάρχουν εργαζόμενοι με διαφορετική κουλτούρα/ υπόβαθρο, τότε 

οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν άτομα που γνωρίζουν ή να φανταστούν έναν 

διαπολιτισμικό χώρο εργασίας.. 

 

Βήμα 1: Παρακαλούμε απαντήστε στην παρακάτω ερώτηση: Σας κινούν την 

περιέργεια/προσοχή οι διαφορετικές κουλτούρες/υπόβαθρα των υπαλλήλων σας; Ή των 

ανθρώπων γύρω σας; 

Βήμα 2: Παρακαλούμε απαριθμείστε δημιουργώντας μια λίστα όλα τα πολιτιστικά υπόβαθρα 

των υπαλλήλων σας: πόσοι προέρχονται από τον ίδιο πολιτισμό με εσάς και πόσοι από 

άλλους πολιτισμούς και ποιους; Εάν όλοι οι εργαζόμενοι προέρχονται από το ίδιο 

πολιτισμικό υπόβαθρο, τότε θα μπορούσατε να επιλέξετε ανθρώπους που γνωρίζετε ή να 

προσπαθήσετε να φανταστείτε έναν διαπολιτισμικό χώρο εργασίας. 

Βήμα 3: Για κάθε διαφορετικό πολιτισμό/υπάλληλο που απαριθμήσατε, αναφέρετε κάτι που 

είναι σημαντικό για αυτόν/αυτήν, που σχετίζεται με τον πολιτισμό, τη χώρα καταγωγής, τα 

ιδιαίτερα εθνικά πιάτα κ.λπ. 

Βήμα 4: Σκεφτείτε μια συνάντηση που είχατε με έναν αλλοδαπό υπάλληλο και γράψτε μια 

σύντομη ιστορία για το πώς αναγνωρίσατε τη διαφορετικότητά του και πώς την 

αντιμετωπίσατε. 

Το να μπορείτε να απαριθμήσετε ορισμένα χαρακτηριστικά των διαφορετικών πολιτισμών 

των υπαλλήλων σας δείχνει το ενδιαφέρον σας για εκείνους/ες και την επιθυμία σας να τους 

εντάξετε. 

Εάν απαντήσατε ναι στην πρώτη ερώτηση αναφορικά με την περιέργεια για τον πολιτισμό 

τους, αλλά δεν μπορέσατε να αναφέρετε αρκετά χαρακτηριστικά των διαφορετικών 

πολιτισμών τους, τότε αυτό ίσως σημαίνει ότι έχετε μεν την επιθυμία, αλλά σε πρακτικό 

επίπεδο οφείλει να σημειωθεί κάποια πρόοδος. 

2.5.2 Άσκηση 2 

Σκοπός της άσκησης: να μιλήσετε για πραγματικές καταστάσεις καλής αλλά και κακής 

διαχείρισης της πολιτισμικής διαφορετικότητας. Προσπαθήστε να απαριθμήσετε τις αιτίες και 

τα αποτελέσματα και των δύο και βρείτε λύσεις για να αποφύγετε τις αρνητικές. Ένα 

παράδειγμα: ένας εργοδότης μπορεί να αφηγηθεί μια ιστορία για την πρώτη μέρα ενός 

αλλοδαπού υπαλλήλου στη δουλειά, όταν όλοι οι ντόπιοι προσπάθησαν να τον 

καλωσορίσουν όσο καλύτερα μπορούσαν, αλλά αυτός κράτησε αποστάσεις καθώς στην 

κουλτούρα του το να δείχνει συμπάθεια σε άγνωστα άτομα εκλαμβάνεται αρνητικά. Ως 

αποτέλεσμα, οι ντόπιοι υπάλληλοι αισθάνθηκαν την ίδια αμηχανία με εκείνον. 

Η εν λόγω κατάσταση θα μπορούσε ίσως να έχει αποφευχθεί ή ίσως υπάρχει λύση. 

Προσπαθήστε να σκεφθείτε και τις δυο πιθανότητες.  

Βήμα 1: Πείτε μια ιστορία καλής διαχείρισης της διαφορετικότητας στην επιχείρηση σας και 

αναφέρετε τις προϋποθέσεις για τη θετική εξέλιξη της ιστορίας. Μερικά παραδείγματα καλής 

διαχείρισης διαφορετικότητας: 

• διεύρυνση της αναζήτησης αιτούντων (κατά τη διαδικασία επιλογής) ώστε να συμπεριλάβει 

διάφορες ομάδες 

• βελτίωση της επικοινωνίας επιτρέποντας έναν ανοιχτό διάλογο 

• εκπαίδευση του προσωπικού ώστε να καλωσορίζει τη διαφορετικότητα (με προγράμματα 

κατάρτισης ευαισθησίας για τη διαφορετικότητα και την ένταξη) 
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• ενθαρρύνετε διαφορετικές ομάδες 

Βήμα 2: Δώστε ένα παράδειγμα κακής διαχείρισης της διαφορετικότητας στη δική σας ή σε 

άλλη επιχείρηση και πείτε τι αρνητικές επιπτώσεις υπήρχαν και πώς θα μπορούσαν να είχαν 

αποφευχθεί. Μερικά παραδείγματα προς αποφυγή: 

• παραβλέποντας τις ιδέες των εργαζομένων επειδή είναι αλλοδαποί 

• Διακρίσεις αξιολόγησης και προώθησης προς τους αλλοδαπούς 

• με θέα τον πολιτισμό των ξένων, τις θρησκευτικές γιορτές 

Βήμα 3: Απαντήστε στην ερώτηση: αν υπήρχε πολιτισμική ενσυναίσθηση θα ήταν δυνατόν 

να αποφευχθούν αυτές οι αρνητικές καταστάσεις διαχείρισης της διαφορετικότητας; 

Μοιραστείτε μερικές ιδέες. 

 

Μπορείτε να εξηγήσετε στους συμμετέχοντες ότι, καθώς η πολιτισμική ενσυναίσθηση έχει να 

κάνει με το να μπαίνεις στη θέση κάποιου άλλου, η κατανόηση διαφορετικών πολιτισμών θα 

τους βοηθήσει να κατανοήσουν τους άλλους και μπορεί επίσης να σε καταλάβουν και έτσι, 

με αυτήν την αλληλεπίδραση ο καθένας θα προσαρμοστεί και αυτή η πρακτική θα βελτιωθεί 

την επικοινωνία και θα εξασφαλίσει ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς στην εταιρεία. 

 

3. Ενότητα 2 - Ευρύτητα Πνεύματος 

3.1 Εισαγωγή 

Ως βασικό χαρακτηριστικό της ευρύτητας πνεύματος μπορεί να οριστεί η προθυμία των 

ατόμων να μιλήσουν για τον εαυτό τους ανοιχτά και χωρίς περιστροφές και αντιστοίχως να 

αποδεχτούν όσα λένε οι άλλοι. Η ευρύτητα πνεύματος εμπεριέχει την προθυμία να 

αναγνωρίζεις, να αποδέχεσαι και να εκτιμάς διαφορετικές απόψεις και ιδέες. Η έννοια του 

ανοιχτού πνεύματος αποτελείται από τα αλληλένδετα και από κοινού δρώντα στοιχεία της 

διαφορετικότητας, του ανοιχτού πνεύματος και της ένταξης (Stuber, 2009). Ο κατάλληλος 

συνδυασμός του ανοιχτού πνεύματος και της ένταξης οδηγεί σε ευκταία οφέλη, όπως είναι η 

ισχυρή ομαδική εργασία. 

Σε αυτή την ενότητα θα αποκτήσετε γνώσεις και θα κατανοήσετε τη σημασία και τα οφέλη 

της αποδοχής των διαφορετικών απόψεων και της διαφορετικότητας στον εργασιακό σας 

χώρο. Έτσι, θα είστε σε θέση να εντοπίζετε τα εμπόδια που οφείλονται σε έλλειψη ανοιχτού 

πνεύματος στον οργανισμό σας και θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε διάφορες τεχνικές για 

την ένταξη στο χώρο εργασίας. 

3.2 Σκοπός 

Η επικοινωνία μπορεί να δυσχεραίνεται εξαιτίας πολιτισμικών διαφορών, ιδίως στους 

χώρους εργασίας, όπου μάλιστα μια παρερμηνεία ενδέχεται να οδηγήσει σε κοστοβόρα 

προβλήματα. Όταν αλληλεπιδρούν άνθρωποι από διαφορετικές κουλτούρες, ενδέχεται να 

προκύψουν πολλές προκλήσεις. Για παράδειγμα: 

    Γλώσσα - Η άγνοια της μοναδικής γλώσσας που μιλούν όλοι οι εργαζόμενοι θα 

μπορούσε να οδηγήσει κάποιον να χαθεί στη μετάφραση. Θα μπορούσε να παρεξηγηθεί ή 

να παρερμηνευτεί από τους άλλους και να υπάρξει διάσταση απόψεων. 

    Στερεότυπα και προκαταλήψεις - Τα στερεότυπα είναι ιδέες ή προκατειλημμένες 

αντιλήψεις για μια συγκεκριμένη κοινότητα, ομάδα ή πολιτισμό.  Η δημιουργία στερεοτύπων 
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βασίζεται σε διάφορους παράγοντες, οι πιο συνηθισμένοι από τους οποίους είναι η 

υπηκοότητα, το φύλο, η εθνικότητα, η θρησκεία ή η ηλικία. Όταν, ωστόσο, χρησιμοποιούμε 

αυτές τις πληροφορίες για να προβούμε σε αρνητικές κρίσεις για άλλους ανθρώπους, χωρίς 

να γνωρίζουμε ούτε τους ίδιους ούτε την ιστορία τους, δεν μιλάμε πλέον για στερεότυπα 

αλλά για προκαταλήψεις. Η προκατειλημμένη θεώρηση άλλων πολιτισμών οδηγεί στην 

αντιμετώπισή τους ως «κακούς» ή «δύσκολους στη συνεργασία» ή «ακατανόητους» και σε 

στάσεις που χαρακτηρίζονται από περιφρόνηση και ασέβεια. Αν σε μία ομάδα ή σε μία 

επιχείρηση οδηγηθούν τα πράγματα σε αυτό το σημείο, μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά 

δύσκολη η ομαλή συνεργασία μεταξύ ανθρώπων που δυσανασχετούν και δεν σέβονται ο 

ένας τον άλλον. 

    Συμπεριφορές και πεποιθήσεις - Η γλώσσα του σώματος, οι κινήσεις, οι νοοτροπίες, 

η επικοινωνία, οι τρόποι και οι κανόνες είναι όλα παραδείγματα διαφορών συμπεριφοράς και 

προσωπικότητας που μπορούν να συμβάλλουν στην κακή επικοινωνία. Οι διαφορετικές 

θρησκευτικές ή πνευματικές πεποιθήσεις των ανθρώπων μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε 

συγκρούσεις και διαπολιτισμικά εμπόδια. 

  «Εμείς» εναντίον «εκείνων» (εθνοκεντρισμός) –Από τη σκοπιά της εξέλιξης, το ανήκειν σε 

μια ομάδα έδινε δύναμη και περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης σε έναν εχθρικό κόσμο. Οι 

ξένοι ή άλλες ομάδες ήταν «ο εχθρός» που ανταγωνιζόταν για την τροφή, την ασφάλεια και 

την εδαφική επικράτεια. Το «εμείς εναντίον αυτών» είναι βαθιά ριζωμένο στο υποσυνείδητό 

μας και μπορεί να οδηγήσει σε μια αίσθηση αποξένωσης όταν κάποιος συμπεριφέρεται με 

τρόπο που δεν κατανοούμε ή που δεν είναι αναμενόμενος  - αν δηλαδή δεν «ταιριάζει». Το 

πρότυπο κάθε ατόμου είναι η δική του κουλτούρα - όσο περισσότερο αποκλίνει η 

κουλτούρα, η συμπεριφορά, η γλώσσα και οι πεποιθήσεις ενός άλλου ατόμου από αυτήν, 

τόσο περισσότερο «άλλος» χαρακτηρίζεται. Έτσι επηρεάζεται η κατανόηση του μηνύματος 

και δημιουργείται εχθρότητα. Προκειμένου να ξεπεραστούν οι προκλήσεις που προκύπτουν, 

πρέπει να γίνει κατανοητή η σημασία του ανοιχτού πνεύματος στο χώρο εργασίας. 

3.3 Γιατί είναι σημαντική αυτή η ενότητα 

Στο πλαίσιο των πολυπολιτισμικών ομάδων θεωρείται ότι η ευρύτητα πνεύματος ενισχύει την 

απόδοση της ομάδας από άποψη ποιότητας. Η ποιότητα αντικατοπτρίζεται στον βαθμό στον 

οποίο η ομάδα είναι σε θέση να ολοκληρώσει τα καθήκοντά της και να υπερβεί τις 

προσδοκίες που σχετίζονται με αυτά. Η ευρύτητα πνεύματος ενισχύει την ποιότητα της 

εργασίας της ομάδας, παρακινώντας τα μέλη να μοιράζονται και να εξετάζουν διαφορετικές 

προοπτικές. 

 

Κατά πάσα πιθανότητα τα περισσότερο δημιουργικά ή ανοιχτόμυαλα άτομα είναι δεκτικότερα 

στην οργανωτική αλλαγή. Μπορεί να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν εναργέστερα την 

πιθανή αξία της αλλαγής και να δοκιμάσουν νέες πολιτικές με μεγαλύτερη προθυμία. Η 

πολιτισμική σύμμειξη έχει ισχυρή επίδραση και πέρα από την παρότρυνση για δεκτικότητα. 

Μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις με μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ομάδα (Fu, Zhang, Li, 

Leung, 2016). 

 

Θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε τα πιο κοινά οφέλη του ανοιχτού πνεύματος στον 

εργασιακό χώρο: 

Το χαρακτηριστικό του ανοιχτού πνεύματος παρακινεί τα μέλη της ομάδας να αναζητούν 

νέες λύσεις όταν οι υφιστάμενες διαδικασίες δεν λειτουργούν. Η προθυμία να αλλάξει κανείς 

γνώμη δηλώνει ενεργή αναζήτηση νέων πληροφοριών και εκμάθηση νέων τεχνικών για την 

επίλυση παλαιών προβλημάτων. 
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Η ευρύτητα πνεύματος διευκολύνει την προσαρμογή τους σε ένα μοναδικό εργασιακό 

περιβάλλον. 

Η ευρύτητα πνεύματος διευκολύνει περαιτέρω τις προσπάθειες της ομάδας για μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα, μειώνοντας την καταστροφική επίδραση της συναισθηματικής σύγκρουσης 

Η ευρύτητα πνεύματος αυξάνει τα κίνητρα των μελών της ομάδας για αποτελεσματικότερη 

ανταλλαγή γνώσεων. 

3.4 Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Γνώσεις και κατανόηση 

Να δείξετε ότι κατανοείτε τις δυνατότητες επίτευξης στόχων αξιοποιώντας στρατηγικά τη 

διαφορετικότητα και την ένταξη. 

Δεξιότητες και ικανότητες 

Να εντοπίζετε τα εμπόδια στην επιχείρηση σας και πώς να τα υπερβείτε. 

Αξιολόγηση και προσέγγιση 

Να αναλύετε θεωρητικές περιπτώσεις συγκρούσεων και να αξιολογείτε την επιλογή 

διαφόρων τεχνικών για την ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον. 

 

 

3.5 Ασκήσεις 

3.5.1 Άσκηση 1 

Στόχος της άσκησης: να εκφράζουν ανοιχτό πνεύμα απέναντι στους άλλους, να 

αναπτύσσουν την ικανότητα να αναλύουν θεωρητικές περιπτώσεις συγκρούσεων και να 

αξιολογούν την επιλογή διαφορετικών τεχνικών για την ένταξη στον χώρο εργασίας. 

Βήματα εκτέλεσης της άσκησης: 

1.Κάντε ζευγάρια. 

2.Επιλέξτε μία από τις παρατιθέμενες καταστάσεις που σχετίζονται με τις πολιτισμικές 

διαφορές στον χώρο εργασίας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε καταστάσεις από την 

εργασιακή σας εμπειρία (χωρίς να ξεχωρίσετε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο). 

3.Ένα άτομο από το ζευγάρι θα παίξει τον συνάδελφο που είναι δυσαρεστημένος με την 

κατάσταση. Ο άλλος συμμετέχων θα είναι ο συνάδελφος που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια. 

4.Παίξτε τον ρόλο που σας έχει ανατεθεί ανάλογα με την κατάσταση για 5-7 λεπτά. 

Επιστρατεύστε ανοιχτό πνεύμα για να λύσετε τη διαφωνία. 

5.Αναλογιστείτε αυτό το εγχείρημα. Ποιες ήταν οι προκλήσεις, ήταν εύκολο να βρείτε τη 

λύση; Ποιες τεχνικές ένταξης στο χώρο εργασίας θα χρησιμοποιούσατε για την επίλυση 

αυτών των συγκρούσεων; 

3.5.2 Άσκηση 2 

Στόχος της άσκησης: εντοπισμός και προβληματισμός σχετικά με τα εμπόδια στον χώρο 

εργασίας που αφορούν την ευρύτητα πνεύματος.    

Βήματα εκτέλεσης της άσκησης: 

 Σε μια μικρή ομάδα 4-5 ατόμων σκεφτείτε τις ερωτήσεις που σας δίνονται:   

Τι είδους εταιρική κουλτούρα επικρατεί στον χώρο εργασίας σας; 

Ποιες συμπεριφορές μπορούν να οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις επειδή εκλαμβάνονται 

διαφορετικά; 
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 Έχουν αλλάξει οι προκαταλήψεις σας μετά τη συνεργασία σας με ανθρώπους από 

διαφορετικές κουλτούρες; Πείτε μια ιστορία από την εμπειρία σας. 

 Συνοψίστε τις απαντήσεις της ομάδας σας και παρουσιάστε τις σε όλους τους 

συμμετέχοντες. 

3.6 Εξήγηση για την άσκηση 

3.6.1 Άσκηση 1 Εξήγηση  

Πριν ο εκπαιδευτής ασκήσεων μπορέσει να εισαγάγει τις κύριες στρατηγικές της 

διαφορετικότητας και της ένταξης στον εργασιακό χώρο που σχετίζονται με το ανοιχτό μυαλό 

Υπάρχουν πολλές στρατηγικές με τις οποίες οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 

ανοιχτό πνεύμα στο εργασιακό τους περιβάλλον: 

 

Προωθήστε τη διαφορετική σκέψη. Προκειμένου να διατηρήσετε διαφορετικές απόψεις στην 

εταιρεία μακροπρόθεσμα, πρέπει να λάβετε υπόψη σας τη συμμετοχή. Αυτό είναι σημαντικό 

επειδή διαφορετικοί άνθρωποι από διαφορετικά υπόβαθρα και γενιές έχουν μερικές φορές 

πολύ διαφορετικές οπτικές γωνίες για όλα τα θέματα, από το τι επιλέγουν να φορέσουν στη 

δουλειά, τον τρόπο με τον οποίο συνθέτουν ένα email, το είδος των σχολίων που δίνουν για 

κριτικές εργαζομένων, έως τι είδους ιδέες προτείνουν στις συναντήσεις. Ως εκ τούτου, δεν 

είναι σημαντικό μόνο ένας μεμονωμένος υπάλληλος ή ακόμη και μια μικρή ομάδα ή τμήμα 

να κατανοήσει τα πρότυπα σκέψης. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουν και να κατανοούν 

πώς σκέφτονται τα άλλα άτομα στην εταιρεία. Η υιοθέτηση διαφορετικών σκέψεων είναι 

χρήσιμη για τη δημιουργία ιδεών και τη λήψη χρήσιμων σχολίων, ενώ ταυτόχρονα 

δημιουργείται ένα περιβάλλον όπου όλοι νιώθουν σχετικοί και μέρος μιας κοινής αποστολής. 

 

Εξατομικεύστε τις συζητήσεις ένας προς έναν. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να 

μάθετε τι ενδιαφέρει τους εργαζόμενους είναι οι συνομιλίες ένας προς έναν με τον διευθυντή 

τους. Προκειμένου αυτές οι συζητήσεις να είναι πραγματικά αποτελεσματικές, οι διευθυντές 

πρέπει να έχουν μια πολιτική «ανοιχτών θυρών». Οι εργαζόμενοι πρέπει να αισθάνονται 

άνετα στο να λένε τη γνώμη τους ειλικρινά και ανοιχτά. 

 

Οικοδομήστε μια κουλτούρα συμπερίληψης. Είναι φυσικό οι άνθρωποι να έλκονται από 

άλλους που τους μοιάζουν. Παρόλα αυτά, η οικοδόμηση μιας κουλτούρας ενσωμάτωσης 

απαιτεί από τους εργαζόμενους να αλληλεπιδρούν με άτομα εκτός της ζώνης άνεσής τους. 

Αυτό καθιερώνει τον οργανισμό σας ως ένα μέρος όπου εκτιμώνται χαρακτηριστικά όπως το 

ανοιχτό μυαλό, η διαφορετικότητα στη σκέψη και η προθυμία να είσαι ευάλωτος. 

 

Επικεντρωθείτε στην παρέμβαση, όχι μόνο στη μείωση της προκατάληψης. Υπάρχουν 

πάντα ανοιχτόμυαλοι υπάλληλοι που κατανοούν την ανάγκη για διαφορετικότητα. 

Εκπαιδεύστε αυτούς τους υπαλλήλους με καλούς τρόπους ώστε να παρεμβαίνουν όταν 

βλέπουν κάτι λάθος. Αυτό θα εμπλέξει ολόκληρη την ομάδα στη θετική μεταμόρφωση και θα 

αποφύγει να κάνει την πρωτοβουλία να φαίνεται πολύ βαριά ή μονόπλευρη. 

Προετοιμασία: 10 λεπτά 

Διάρκεια: 50 λεπτά 

Υλικά: φυλλάδια με καταστάσεις, στυλό και χαρτί. 

Αριθμος συμμετεχόντων: Μέχρι 20 άτομα 

Online εκδοχή: Η άσκηση αυτή μπορεί να διεξαχθεί μέσω Zoom. Οι συμμετέχοντες μπορούν 

να χωριστούν σε ομάδες. 
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Στόχος της άσκησης: να ενθαρρύνει την έκφραση ανοιχτόμυαλης διάθεσης προς τους 

άλλους και να αναπτύξει την ικανότητα να αναλύει θεωρητικές συγκρούσεις περιπτώσεων 

και να κρίνει την επιλογή διαφορετικών τεχνικών για την ένταξη στο χώρο εργασίας. 

Βήματα εκτέλεσης της άσκησης: 

 Σε μια μικρή ομάδα 4-5 ατόμων σκεφτείτε τις ερωτήσεις που σας δίνονται:   

Τι είδους εταιρική κουλτούρα επικρατεί στον χώρο εργασίας σας; 

Ποιες συμπεριφορές μπορούν να οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις επειδή εκλαμβάνονται 

διαφορετικά; 

Έχουν αλλάξει οι προκαταλήψεις σας μετά τη συνεργασία σας με ανθρώπους από 

διαφορετικές κουλτούρες; Πείτε μια ιστορία από την εμπειρία σας. 

 Συνοψίστε τις απαντήσεις της ομάδας σας και παρουσιάστε τις σε όλους τους 

συμμετέχοντες. 

 

Καταστάσεις: 

1. Ο εργοδότης σας διοργάνωσε ένα εταιρικό δείπνο για να σας αποχαιρετήσει πριν την 

περίοδο των εορτών, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων. Ένας από τους υπαλλήλους 

είναι μια νεαρή γυναίκα που ασκεί άλλη θρησκεία. Λέει ότι δεν μπορεί να παρευρεθεί λόγω 

των διακοπών. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να οργανωθεί; (Turchi, G.P., Palermo, A., 2019) 

2. Στον οργανισμό όπου εργάζεστε, υπάρχει μια καντίνα της εταιρείας στην οποία οι 

εργαζόμενοι πηγαίνουν συλλογικά κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού τους διαλείμματος. 

Επειδή το γεύμα προσφέρεται παραδοσιακά, ορισμένοι εργαζόμενοι παραπονιούνται ότι δεν 

υπάρχει μενού που να θεωρεί φαγητά που τους είναι απαγορευμένα (για θρησκευτικούς ή 

ιδεολογικούς λόγους). Τι μπορεί να κάνει η διοίκηση για αυτό το αίτημα; (Turchi, G.P., 

Palermo, A., 2019) 

3. Ο υπάλληλος σας συχνά αποτυγχάνει να εμφανιστεί στη δουλειά χωρίς να αναφέρει 

αναρρωτική άδεια για πολιτιστικούς λόγους, επειδή δεν έχει συνηθίσει να το κάνει. Πώς θα 

επιλύατε αυτήν την κατάσταση. 

 

3.6.2 Εξήγηση της Άσκησης 2 

Χρόνος προετοιμασίας: 20 λεπτά 

Διάρκεια: 40 λεπτά 

Υλικό: φυλλάδια με τις ερωτήσεις, στυλό και χαρτί 

Ρύθμιση: καρέκλες στον κύκλο του δωματίου 

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέγιστος αριθμός ατόμων – 20 

Διαδικτυακή έκδοση: Αυτή η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του Zoom, οι 

συμμετέχοντες μπορούν να χωριστούν σε αίθουσες διακοπής. 

Σκοπός της άσκησης: να εντοπίσει και να αντικατοπτρίσει τα εμπόδια στο χώρο εργασίας 

που σχετίζονται με το ανοιχτό μυαλό. 

Βήματα για την εκτέλεση της άσκησης: 

1. Ο εκπαιδευτής παρέχει την εξήγηση ότι: Η διαπολιτισμική ικανότητα ξεκινά, πρώτα απ 

'όλα, με μια απαλλαγμένη από προκαταλήψεις και ανοιχτόμυαλη στάση απέναντι σε άλλους 

πολιτισμούς. Η εστίαση είναι στη γνώση ότι οι άνθρωποι διαφέρουν στις σκέψεις, τα 

συναισθήματα και τις πράξεις τους και ότι αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν τα πράγματα 

διαφορετικά από εσάς. 

2. Ζευγαρώστε τους συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες των 4-5 ατόμων. 

3. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες να σκεφτούν τις ερωτήσεις που 

δίνονται: 

               3.1. Τι είδους εταιρική κουλτούρα ζείτε στο χώρο εργασίας σας; 
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               3.2. Ποιες συμπεριφορές μπορεί να οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις επειδή γίνονται 

αντιληπτές διαφορετικά? 

               3.3. Έχετε γίνει πιο ανοιχτοί σε βελτιώσεις σχετικά με κάτι που έχετε ισχυρό 

συναίσθημα; Εικονογραφήστε το με την ιστορία από την εμπειρία σας. 

      4. Ο εκπαιδευτής ζητά από τις ομάδες να συνοψίσουν τις απαντήσεις τους και να τις 

παρουσιάσουν σε όλους τους συμμετέχοντες. 

4. Ενότητα 3 - Ευελιξία 

4.1 Εισαγωγή 

Η ευελιξία είναι ένα χαρακτηριστικό που σας επιτρέπει να είστε ευπροσάρμοστοι, δηλαδή να 

ανταποκρίνεστε στις αλλαγές που συμβαίνουν στην καθημερινή σας ζωή, σε μια 

διαπραγμάτευση ή στις συνδιαλλαγές με τους υπαλλήλους σας με τρόπο που να «λυγίζετε» 

χωρίς να «σπάτε». Σε αυτή την ενότητα, θέλουμε να σας δώσουμε τα εργαλεία για να 

καταλάβετε τι σημαίνει ευελιξία, ποιά είναι η συνήθης συμπεριφορά σας και πώς η ευελιξία 

μπορεί να σας βοηθήσει στο χώρο εργασίας όταν ηγείστε μιας ομάδας ανθρώπων. 

Το χαρακτηριστικό της ευελιξίας είναι ευεργετικό για έναν εργοδότη, δεδομένου ότι οι 

εργαζόμενοι αισθάνονται ότι ακούγονται και ότι τους καταλαβαίνουν. Με τη σειρά του, αυτό 

μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικότητας, της αφοσίωσης, της καινοτομίας και 

σε πολλά άλλα θετικά αποτελέσματα. Για να μπορέσει ένα άτομο να είναι ευέλικτο, πρέπει 

πρώτα να κατανοήσει ποιες είναι οι προϋπάρχουσες αντιλήψεις του, και μετά μπορεί να 

ξεκινήσει η προσπάθεια για μια πιο ευέλικτη συμπεριφορά. Σε αυτή την ενότητα θα 

διερευνήσετε τον εαυτό σας, πώς σας ερμηνεύουν οι άνθρωποι και πώς τα χαρακτηριστικά 

σας μπορούν να υπερτονιστούν προς το αρνητικό. Όλη αυτή η διεργασία εντάσσεται στο 

πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης. Στη συνέχεια θα είστε σε θέση να δημιουργήσετε ιστορίες σε 

συνεργασία με άλλους που βρίσκονται στην ίδια θέση με εσάς, να δουλέψετε πάνω στη δική 

σας ευελιξία και να ανακαλύψετε και άλλες αντιλήψεις, καθώς πιστεύουμε ότι η κατανόηση 

αποτελεί εφαλτήριο για μια πιο ευέλικτη προσέγγιση. 

4.2 Σκοπός 

Η λέξη «ευελιξία» ουσιαστικά περιγράφει την ικανότητα να λυγίζει κανείς χωρίς να σπάει. 

Ωστόσο, συχνά χρησιμοποιείται και για να περιγράψει την ικανότητα προσαρμογής στις 

αλλαγές της ζωής, πόσο εύκολα τροποποιεί κανείς τα σχέδιά του και προσαρμόζεται σε νέες 

καταστάσεις. Συχνά επιθυμούμε ευελιξία και στη σταδιοδρομία μας καθώς η πορεία της δεν 

είναι πάντα προβλέψιμη. Στην περίπτωση αυτή, η ικανότητα ευελιξίας συνεπάγεται την 

απόκτηση νέων δεξιοτήτων και την ανάληψη νέων ευθυνών (4). 

Σκοπός της ευελιξίας στον εργασιακό χώρο είναι να λειτουργεί ως μια στρατηγική 

ανταπόκρισης στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και προσδοκίες. Οι εργαζόμενοι που 

ανταποκρίνονται ευέλικτα στην εργασία τους, κατά κανόνα χαίρουν μεγαλύτερης εκτίμησης 

από τους εργοδότες. Ομοίως, οι εργοδότες που καλλιεργούν ένα ευέλικτο εργασιακό 

περιβάλλον γίνονται ελκυστικοί για τους εργαζόμενους. Η εργασιακή ευελιξία δίνει έμφαση 

στην προθυμία και στην ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο 

και τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας. Σε ένα ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον, 

ικανοποιούνται οι ανάγκες τόσο του εργαζομένου όσο και του εργοδότη. Η ευελιξία 

αξιοποιείται συχνά ως εργαλείο για τη αφοσίωση και την ενεργοποίηση των εργαζομένων 
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ενώ μπορεί επίσης να βοηθήσει έναν οργανισμό να επιτύχει τους στόχους του μέσω της 

αυξημένης παραγωγικότητας (5)..   

 

4.3 Γιατί είναι  σημαντική αυτή η ενότητα 

Όταν οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν ορισμένες από τις συνθήκες 

εργασίας τους ώστε να τους εξυπηρετούν, είναι πιθανότερο να διατηρήσουν μια ισορροπία 

μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και να είναι πιο παραγωγικοί και αποδοτικοί 

όταν εργάζονται. Υπάρχουν δύο επίσημοι τρόποι να επιτευχθεί αυτό: είτε μέσω γενικών 

συμφωνιών, είτε μέσω ατομικών διαπραγματεύσεων, για να αισθάνεται το άτομο ότι η γνώμη 

του ακούγεται (1). Η ευελιξία στον εργασιακό χώρο έχει επίσης αποδειχθεί ότι μειώνει τα 

επίπεδα άγχους, τονώνει το ηθικό των εργαζομένων, ενισχύει την εμπιστοσύνη και τη 

δέσμευση προς την επιχείρηση. Ανταποδοτικά αυτό οδηγεί σε μείωση εναλλαγής του 

προσωπικού και σε αύξηση της ελκυστικότητας για νέους εργαζόμενους. Ως επιχείρηση, δεν 

προσλαμβάνετε ρομπότ, διαχειρίζεστε ανθρώπους. Είναι σημαντικό να το θυμάστε αυτό, 

καθώς το συνηθισμένο εργασιακό περιβάλλον 9-5, χωρίς καμία ευελιξία, μπορεί να στερεί 

κίνητρα από τους εργαζόμενους και να προκαλεί προβλήματα υγείας (2). Εάν η ώρα δεν 

μπορεί να αλλάξει, ίσως μπορούν να υπάρξουν άλλες προσαρμογές, όπως επιλογή από ένα 

χρονοδιάγραμμα για το πότε θα γίνει το διάλειμμα ή η βάρδια ή η διαμόρφωση της 

εβδομάδας εργασίας. Ευελιξία είναι επίσης να δίνετε τη δυνατότητα για μικρότερα 

διαλείμματα κατά τη διάρκεια της ημέρας για θρησκευτικούς λόγους ή σωματική 

δραστηριότητα. Ένας ανελαστικός χώρος εργασίας μπορεί επίσης να παρεμποδίσει τις 

καινοτομίες, γεγονός που μπορεί να αποβεί επιζήμιο τόσο για την επιχείρηση όσο και για την 

ανάπτυξη του ατόμου(3). 

4.4 Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  

Γνώση και κατανόηση 

Να δείξετε πολιτισμική κατανόηση όσον αφορά τους κανόνες και τα εργαλεία με στόχο την 

πρόληψη των γνωστικών στρεβλώσεων 

Δεξιότητες και ικανότητες 

Να ενθαρρύνετε συμπεριφορά χωρίς αποκλεισμούς στους οργανισμούς σε όλα τα επίπεδα 

Αξιολόγηση και προσέγγιση 

Να αναλύετε θεωρητικές συγκρούσεις και να αξιολογείτε την επιλογή διαφόρων τεχνικών για 

την εργασιακή ένταξη 

4.5 Ασκήσεις 

4.5.1 Άσκηση 1 

Πριν από την έναρξη της άσκησης, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να δημιουργήσουν έναν χώρο 

όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εργαστούν ανενόχλητοι σε ένα ήσυχο περιβάλλον. 

Εάν η άσκηση γίνεται διαδικτυακά, μπορούν να γίνουν προσαρμογές, προσφέροντας στους 

συμμετέχοντες τη δυνατότητα πρόσβασης στο υλικό μέσω συνδέσμου ή αντιγράφου, 

διαφορετικά οι εικόνες μπορούν να εμφανιστούν σε μεγάλη οθόνη ή να γραφτούν. 

Απαιτούμενο υλικό: οι εικόνες, κάπου για να γράψει ο συμμετέχων τις λέξεις, είτε ψηφιακή 

συσκευή είτε χαρτί, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει ετοιμάσει χαρτί. 

Προτεινόμενος χρόνος: προετοιμασία 10 λεπτά, άσκηση 30 λεπτά 
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Αριθμός συμμετεχόντων: Ατομική άσκηση με δυνατότητες συζήτησης 

Βήμα 1: 

Το πρώτο βήμα της άσκησης θα απαιτήσει από κάθε συμμετέχοντα να κοιτάξει τις τρεις 

εικόνες που παρέχονται στο βιβλίο εργασίας και να επιλέξει μία από αυτές για να συνεχίσει 

να εργάζεται σε όλη την άσκηση. Οι εκπαιδευτές θα επιτρέψουν στους συμμετέχοντες να 

διεξάγουν την άσκηση ανενόχλητοι. 

Βήμα 2: 

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτές θα ζητήσουν από τους συμμετέχοντες να περιγράψουν το 

άτομο στην επιλεγμένη εικόνα με το πρώτο πράγμα που τους έρχεται στο μυαλό, θα 

ενθαρρύνουν τα άτομα να σκεφτούν ελεύθερα και θα γράψουν όλα όσα σκέφτονται, οι 

απαντήσεις μπορεί να είναι ανώνυμες εάν το άτομο επιθυμεί . Αφήστε τον συμμετέχοντα να 

σκεφτεί μόνος του τις λέξεις σε περίπου 5 λεπτά. Οι εκπαιδευτές θα μπορούσαν να 

ρωτήσουν εάν οι συμμετέχοντες θέλουν να μοιραστούν τη διαδικασία σκέψης τους και τις 

σημειώσεις από την άσκηση. Αν ναι, συλλέξτε τα. Διαφορετικά, αυτό το βήμα δεν είναι 

υποχρεωτικό. 

Βήμα 3: 

Ο εκπαιδευτής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να εξηγήσουν το άτομο στην εικόνα 

χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν πιο περιεκτικές και ισότιμες εκφράσεις. Αφήστε τον 

συμμετέχοντα να σκεφτεί μόνος του τις λέξεις σε περίπου 5 λεπτά. Αυτό είναι ένα σημαντικό 

βήμα για να δείτε ότι λίγη ευελιξία και σκέψη έξω από το κουτί μπορούν να βοηθήσουν το 

άτομο να εκφραστεί με έναν πιο περιεκτικό τρόπο. 

Βήμα 4: 

Οι εκπαιδευτές θα ζητήσουν τώρα από τους συμμετέχοντες να αναλογιστούν τους 

διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους περιγράφηκε το άτομο, υπάρχουν διαφορές ή 

ομοιότητες στις λέξεις που επιλέχθηκαν; Επιτρέποντας σε κάθε συμμετέχοντα να εκφράσει 

ποιο ήταν είτε πιο εύκολο είτε πιο δύσκολο στη διεξαγωγή. Εάν το άτομο θέλει να μοιραστεί 

τις σκέψεις του, αφήστε το να το κάνει σε 10 λεπτά. 

Βήμα 5: 

Τέλος, ο εκπαιδευτής θα επιτρέψει να γίνουν προβληματισμοί σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο χρησιμοποιήθηκαν οι ίσες και περιεκτικές εκφράσεις, προσφέροντας χώρο για 

αξιολόγηση. Προκειμένου να εμβαθύνουν την κατανόηση της άσκησης και να δουν 

διαφορετικές προοπτικές, οι εκπαιδευτές μπορούν να επιτρέψουν στα άτομα να συζητήσουν 

μεταξύ τους εάν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος. Αφήστε τη συζήτηση της άσκησης να διαρκέσει 

5 λεπτά. Αυτό μπορεί να γίνει διαδικτυακά ή φυσικά σε μεταγενέστερο στάδιο. 

4.5.2 Άσκηση 2 

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να δημιουργήσουν έναν χώρο όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να 

χωριστούν σε ξεχωριστές αίθουσες ή ομάδες, ώστε να μπορούν να εργάζονται ανενόχλητοι. 

Εάν η άσκηση γίνεται διαδικτυακά, μπορούν να γίνουν προσαρμογές, δημιουργώντας 

δωμάτια διάλειμμα. 

Η άσκηση επικεντρώνεται στην αφήγηση και αποτελείται από δύο μέρη: το δέντρο αξιών και 

τη λίστα δυνατών σημείων. 

Απαιτούμενο υλικό: Πρόσβαση στο δέντρο αξίας και στη λίστα δυνάμεων (είτε ψηφιακά είτε 

φυσικά), χαρτί και στυλό για να καταγράψετε τις δυνάμεις ή τις τιμές που έχετε επιλέξει. 

Προτεινόμενος χρόνος: Προετοιμασία 30 λεπτά, άσκηση 1 ώρα 

Αριθμός συμμετεχόντων: Τουλάχιστον 6 άτομα 

Το πρώτο μέρος αντιπροσωπεύεται από το δέντρο τιμών. Οι εκπαιδευτές θα χωρίσουν τους 

συμμετέχοντες σε ομάδες των 3-4 ατόμων ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας. Μια πρόταση 

είναι να δείτε πόσες ομάδες χρειάζονται και στη συνέχεια να δώσετε σε κάθε συμμετέχοντα 
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έναν αριθμό ομάδας μετρώντας ώστε να υπάρχει ένας συνδυασμός διαφορετικών ατόμων 

σε κάθε ομάδα που έχει οριστεί. Για παράδειγμα, εάν χρειάζονται 5 ομάδες, κάθε 

συμμετέχων παίρνει έναν αριθμό από το 1-5. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες καλούνται να 

κοιτάξουν το δέντρο τιμών και να επιλέξουν τουλάχιστον 3 τιμές από αυτό που πιστεύουν ότι 

είναι κατάλληλες για ένα άτομο στην ομάδα τους και να δώσουν προτεραιότητα στις πιο 

σημαντικές 3 τιμές. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι όλοι πριν από την άσκηση 

έχουν επιλέξει τα χαρακτηριστικά τους ή να παρέχουν 10 λεπτά πριν από την άσκηση. 

Βήμα 1: 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να μοιραστούν μια ιστορία με τα επιλεγμένα γνωρίσματα και να 

πουν στους άλλους γιατί επέλεξαν τα χαρακτηριστικά για τον άλλο συμμετέχοντα, πότε 

μπόρεσαν να ζήσουν σύμφωνα με το επιλεγμένο χαρακτηριστικό και εάν κάποια στιγμή 

έχουν ερωτηθεί. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να εναλλάσσεται και να μοιράζεται τις ιστορίες 

του. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι όλοι έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν και 

να μοιραστούν την ιστορία τους. Επιπλέον, οι εκπαιδευτές πρέπει να βεβαιωθούν ότι οι 

συμμετέχοντες ακούν βαθιά, χωρίς διακοπές, σχόλια ή σχόλια. Οι ομάδες πρέπει να 

εναλλάσσονται, ώστε όλοι να μοιράζονται τις επιλεγμένες αξίες τους. 

Βήμα 2: 

Το δεύτερο μέρος αντιπροσωπεύεται από τη λίστα δυνατών σημείων. Οι συμμετέχοντες 

καλούνται να δουν τη λίστα και να επιλέξουν 3 δυνατά σημεία που βλέπουν στα μέλη της 

ομάδας. 

Βήμα 3: 

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτές θα απαιτήσουν από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τα 

επιλεγμένα δυνατά σημεία με την ομάδα και να πουν στα άλλα μέλη γιατί θεωρούν ότι αυτά 

τα δυνατά σημεία είναι κατάλληλα για το επιλεγμένο άτομο. 

Βήμα 4: Ο εκπαιδευτής, αφού όλοι μοιραστούν τα δυνατά τους σημεία, θα μοιράσει το φύλλο 

(PDF που ονομάζεται υπέρβαση των δυνατοτήτων) όπου έχετε όλα τα δυνατά σημεία, αλλά 

μπορείτε επίσης να δείτε τι συμβαίνει όταν μια συγκεκριμένη δύναμη είναι υπερβολική και 

μπορεί να εκληφθεί ως κάτι αρνητικό. Κάθε ομάδα πρέπει να συζητήσει γιατί και πώς η 

δύναμη μπορεί να μετατραπεί σε κάτι αρνητικό και αν αυτό έχει συμβεί σε αυτήν. 

Βήμα 5: 

Τέλος, οι εκπαιδευτές θα ζητήσουν από τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν μαζί ως 

ομάδα, γραπτώς, μια ιστορία στην οποία ένα χαρακτηριστικό ή μια δύναμη έχει γίνει 

αντιληπτή με λάθος τρόπο. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτές θα συγκεντρώσουν τις ιστορίες 

(σωματικά) και θα προσφέρουν χώρο για αξιολόγηση ρωτώντας τι παίρνουν μαζί τους οι 

συμμετέχοντες από τη συνεδρία. 

4.6 Εξήγηση για την άσκηση 

4.6.1 Άσκηση 1 εξήγηση 

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να προετοιμάσουν το σκηνικό για την άσκηση, προσφέροντας σε 

κάθε συμμετέχοντα χώρο και χρόνο για να την ολοκληρώσει. Οι φωτογραφίες πρέπει να 

εμφανίζονται, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να επιλέξουν την προτίμησή τους. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να καθοδηγεί τη συζήτηση, διατηρώντας παράλληλα μια 

αντικειμενική θέση, όταν κάθε συμμετέχων κάνει τις περιγραφές των εικόνων που έχουν 

επιλεγεί. Μπορούν να τεθούν ερωτήσεις για να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να σκεφτούν 

την ευκολία ή τη δυσκολία κατά την πραγματοποίηση των εν λόγω περιγραφών. 

Η άσκηση στοχεύει να δημιουργήσει έναν χώρο στον οποίο οι εργοδότες κατανοούν τη 

σημασία του να είναι διεκδικητικοί απέναντι στους άλλους, επιδεικνύοντας παράλληλα 
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ευελιξία προς τους εργαζομένους. Πόσο μεγάλη διαφορά μπορεί να κάνει αν είστε ευέλικτοι 

και αρχίσετε να σκέφτεστε πώς περιγράφετε τους ανθρώπους. 

4.6.2 Άσκηση 2 εξήγηση 

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να προετοιμάσουν το σκηνικό για την άσκηση, διασφαλίζοντας την 

ίση κατανομή μεταξύ των ομάδων, ενώ θα ασχολούνται με τη διαχείριση χρόνου στα 

καθήκοντα κάθε ομάδας. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να παρατηρεί την κατανομή του χρόνου, έτσι ώστε η ιστορία 

και οι απόψεις όλων να ακούγονται ενεργά. Επιπλέον, οι εκπαιδευτές πρέπει να διατηρούν 

μια αντικειμενική στάση, καθοδηγώντας μόνο τη συζήτηση και προσφέροντας ανοιχτές 

ερωτήσεις, ώστε να παρακολουθείται η αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων και να 

δημιουργούνται ιστορίες. 

Η άσκηση στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργητικής ακρόασης και κατανόησης όταν οι αξίες, 

τα χαρακτηριστικά και τα δυνατά σημεία μπαίνουν στο παιχνίδι από τη σκοπιά της ευελιξίας, 

όπου οι εργοδότες αναλογίζονται παλαιότερα παραδείγματα και αντιδράσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ενότητα 4 - Κοινωνική πρωτοβουλία 

5.1 Εισαγωγή 

Ως κοινωνική πρωτοβουλία μπορεί να οριστεί η δράση που στοχεύει συνειδητά στην 

αντιμετώπιση κοινωνικών δυσκολιών. Μια κοινωνική πρωτοβουλία μπορεί να έχει κοινωνικές 

και περιβαλλοντικές πτυχές και να βελτιώνει την πρόσβαση και τις ευκαιρίες σε 

περιθωριοποιημένα άτομα, ομάδες ή κοινότητες. Ορισμένοι ερευνητές την ορίζουν ως την 

ικανότητα ενίσχυσης της κοινωνικής ευημερίας και της συμβολής στη βιώσιμη ανάπτυξη 

συνολικά (Ankuram, 2018) ή ως την πράξη πέρα από τις χρηματικές εισφορές και τη 

φιλανθρωπία, που περιλαμβάνει πραγματική αλληλεπίδραση με το άτομο, την κοινωνία ή 

την επιχείρηση που βρίσκεται σε ανάγκη (Hess, Warren, 2008). Ανεξάρτητα από τις 

διαφορετικές εκφάνσεις αυτών των ορισμών, οι κοινωνικές πρωτοβουλίες αποτελούν το 

θεμέλιο μιας συνεκτικής και χωρίς αποκλεισμούς κοινότητας, καθώς αποσκοπούν στη 

δημιουργία ενός κοινού εδάφους στο οποίο θα γίνονται δεκτές όλες οι πιθανές 

διαφοροποιήσεις. Με την αύξηση της ικανότητάς τους να υλοποιούν κοινωνικές 
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πρωτοβουλίες, οι εταιρείες θα επωφεληθούν από τη δύναμη που θα τους προσδώσουν τα 

διάφορα άτομα και από την αυξανόμενη σύνδεση και αποδοχή, ενώ παράλληλα θα 

ανταποδώσουν στην κοινότητα πρωτοβουλίες ηθικής αξίας 

5.2 Σκοπός 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, υπάρχουν πολλοί ορισμοί της κοινωνικής πρωτοβουλίας 

και συχνά σχετίζονται με τον κόσμο των επιχειρήσεων. Έτσι, ενώ ως κοινωνική 

πρωτοβουλία μπορεί γενικά να οριστεί κάθε δράση που αποσκοπεί στην εξάλειψη ή στον 

μετριασμό των κοινωνικών φραγμών που δημιουργούν μειονεκτήματα σε συγκεκριμένες 

ομάδες, στον κόσμο της εργασίας οι κοινωνικές πρωτοβουλίες εντάσσονται στην ευρύτερη 

έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιγράφει 

διεξοδικά την ΕΚΕ ως «την ευθύνη των επιχειρήσεων για τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία» 

(1), η οποία διαμορφώνεται από την εθελοντική ενσωμάτωση των κοινωνικών και 

οικολογικών προβληματισμών (2). Η διαχείριση της πιθανής διαφορετικότητας εντός του 

εργατικού δυναμικού και η δημιουργία ίσων ευκαιριών και μεταχείρισης, ανεξάρτητα από το 

εθνοτικό και πολιτισμικό υπόβαθρο ή τα προσωπικά χαρακτηριστικά κάθε εργαζομένου, 

αποτελεί βασικό στοιχείο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. (3). Η κοινωνική πρωτοβουλία 

είναι επομένως ένας από τους τρόπους με τους οποίους εκφράζεται μια κοινωνικά υπεύθυνη 

επιχείρηση, για παράδειγμα υιοθετώντας πολιτικές ένταξης εντός του οργανισμού της, 

δημιουργώντας υπηρεσίες που μπορούν να διευκολύνουν τους εργαζόμενους από εθνικές 

μειονότητες, επενδύοντας σε κοινοτικά έργα. Απώτερος στόχος της είναι επομένως η 

δημιουργία μιας επιχείρησης και μιας κοινότητας με συνοχή και χωρίς αποκλεισμούς. 

5.3 Γιατί είναι  σημαντική αυτή η ενότητα 

Οι κοινωνικές πρωτοβουλίες, ειδικά στο πλαίσιο της διαχείρισης της πολυμορφίας, μπορούν 

να αποφέρουν πολυάριθμα οφέλη στους οργανισμούς. Έχουν διεξαχθεί ορισμένες μελέτες 

για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και της 

προστιθέμενης αξίας για τον οργανισμό. Σε μια μελέτη 12 εταιρειών του μικρομεσαίου τομέα, 

από εμπορική άποψη, οι συμμετέχουσες εταιρείες επισημαίνουν κυρίως την αύξηση του 

προσωπικού και, επομένως, την αύξηση των κερδών και μια μεγαλύτερη αγορά (4). Ως 

εγγενές όφελος, το να καταστεί δυνατή η πολυμορφία και η ένταξη εντός της επιχείρησης, 

μέσω και των κοινωνικών πρωτοβουλιών, προσφέρει μια μορφή εκπλήρωσης και μια 

καλύτερη εικόνα της επιχείρησης. Οι εταιρείες αναφέρουν επίσης εξοικονόμηση πόρων, 

όπως χαμηλότερο κόστος πρόσληψης, λιγότερες απουσίες λόγω ασθένειας και μεγαλύτερες 

αποδόσεις όσον αφορά την κατάρτιση, επειδή οι άνθρωποι παραμένουν στη θέση τους για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.  

Ως εκ τούτου, οι κοινωνικές πρωτοβουλίες ωφελούν τόσο τον κάθε εργαζόμενο, ο οποίος 

είναι πιο ικανοποιημένος από την εργασιακή του ζωή, όσο και τον οργανισμό, ο οποίος 

επωφελείται οικονομικά και από άποψη εικόνας, αλλά και την κοινότητα, η οποία 

αναπτύσσεται με τρόπο πιο υγιή και χωρίς αποκλεισμούς. 

5.4 Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Γνώση και κατανόηση 

Να κατανοήσετε τις δυνατότητες επιτυχίας όταν εργάζεστε στρατηγικά με τη διαφορετικότητα 

και την ένταξη. 

Δεξιότητες και ικανότητες 
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 Να αναπτύξετε νέες δεξιότητες στον οργανισμό μέσω δραστηριοτήτων ένταξης. Να 

αναστοχαστείτε τις στρατηγικές μάθησης της ομάδας σας και τις δικές σας 

Αξιολόγηση και προσέγγιση 

 Να αναπτύξετε μια ενταξιακή προσέγγιση της ηγεσίας 

5.5 Ασκήσεις 

5.5.1 Άσκηση 1 

Οι εκπαιδευτές θα δημιουργήσουν μια διαδρομή σε διάφορα στάδια που θα αντιπροσωπεύει 

τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο της αλυσίδας εφοδιασμού ρούχων. Κάθε στάδιο 

θα έχει τη μορφή μιας μικρής έκθεσης, στην οποία οι συμμετέχοντες θα βρουν 

αντιπροσωπευτικά υλικά και πάνελ γεγονότων και φιγούρων για τη σκηνή. Ο εκπαιδευτής θα 

συνοδεύει τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του «ταξιδιού» στα στάδια, παρουσιάζοντας 

το περιεχόμενο του καθενός. Θα έχει τη μορφή μιας πραγματικής περιήγησης στα στάδια. 

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτές θα ζητήσουν από τους εργοδότες να σκεφτούν τις αλυσίδες 

εφοδιασμού τους και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν. Θα τους παρέχονται χάρτες: κάθε 

εργοδότης θα προσπαθήσει να παρακολουθήσει γεωγραφικά την αλυσίδα εφοδιασμού του 

και να προσθέσει σκέψεις σχετικά με τα συγκεκριμένα κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

ζητήματα. 

Τέλος, ένας εθελοντής θα παρουσιάσει σύντομα τις αλυσίδες εφοδιασμού του και τα σχετικά 

προβλήματα που εντόπισε. Θα συζητήσουν με τους άλλους για την πραγματική επιρροή των 

επιλογών μας και τις πιθανές βελτιώσεις που πρέπει να εξετάσουμε. 

Οι εκπαιδευτές θα καθοδηγήσουν τους προβληματισμούς επίσης προσθέτοντας σκέψεις 

που σχετίζονται με τις ανήθικες και μη βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού ως πιθανό παράγοντα 

ώθησης για τη μετανάστευση. 

5.5.2 Άσκηση 2 

Ως αρχικό κίνητρο, η ομάδα των συμμετεχόντων παρουσιάζεται με μια ιστορία μιας ενάρετης 

τοπικής επιχείρησης, που εφαρμόζει κοινωνικές πρωτοβουλίες που ωφελούν την κοινότητα 

(Ιταλική συμβολή: ένα βίντεο για την εταιρεία Faac με έδρα τη Μπολόνια, τώρα υπό την 

καθοδήγηση της Curia of Bologna https://www.youtube.com/watch?v=OdlzW01R7VQ ) 

Στη συνέχεια οι εκπαιδευτές χώρισαν τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες: 

Η ομάδα των σκεπτικιστών έχει το καθήκον να επισημάνει όλα τα πιθανά εμπόδια που τους 

εμποδίζουν να αναπαράγουν ή να εφαρμόζουν παρόμοιες κοινωνικές πρωτοβουλίες στις 

δραστηριότητές τους (αναφερόμενοι επίσης σε δραστηριότητες πολιτιστικής ένταξης). 

Η οραματική ομάδα έχει το καθήκον να υποδείξει όλες τις πιθανές ευκαιρίες για 

αναπαραγωγή ή εφαρμογή κοινωνικών πρωτοβουλιών στον οργανισμό της. 

Ξεκινά μια συζήτηση και κάθε πλευρά πρέπει να πείσει την άλλη για τα σημεία της. Οι 

εκπαιδευτές σημειώνουν σε ένα flipchart τα "υπέρ" και "μειονεκτήματα" αυτών των 

δραστηριοτήτων. Στη συζήτηση, η κεντρική εστίαση πρέπει να είναι στην πρακτικότητα της 

εφαρμογής των πρωτοβουλιών στο πλαίσιο τους. Οι εκπαιδευτές ολοκληρώνουν τη 

συνεδρία συνοψίζοντας τα ευρήματά τους και τονίζοντας πώς η ανάληψη ευθύνης μαζί με τις 

χειρονομίες κοινωνικής πρωτοβουλίας οδηγεί σε πολυάριθμα οφέλη τόσο για τις εταιρείες 

όσο και για την κοινότητα συνολικά. Οι εκπαιδευτές θα παρουσιάσουν επίσης συγκεκριμένα 

παραδείγματα σχετικά με κοινωνικές πρωτοβουλίες εταιρειών που αναλαμβάνονται έναντι 

των μεταναστών. 

https://www.youtube.com/watch?v=OdlzW01R7VQ
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5.6 Εξήγηση Ασκήσεων 

5.6.1 Άσκηση1 εξήγηση 

Πριν από την εκπαίδευση, οι εκπαιδευτές πρέπει να δημιουργήσουν το σκηνικό, το οποίο 

αποτελείται από μια διαδρομή πολλαπλών βημάτων που θα αντιπροσωπεύει τον κοινωνικό 

και περιβαλλοντικό αντίκτυπο της αλυσίδας εφοδιασμού ρούχων. Ακολουθούν οδηγίες για 

κάθε βήμα σχετικά με το υλικό που απαιτείται και τις πληροφορίες που πρέπει να 

παρέχονται. 

Ο εκπαιδευτής αναμένεται να συνοδεύει τους συμμετέχοντες σε όλα τα στάδια, 

παρουσιάζοντάς τους τα περιεχόμενα του καθενός. 

Στάδιο 1 - Πρώτες ύλες, ρύπανση και υγεία 

Γεγονότα και αριθμοί: 

Δεδομένα πρώτων υλών (να τοποθετηθούν σε αφίσα) 

● Το 65% των ρούχων μας περιέχουν νάιλον, πολυεστέρα, spandex, ακρυλικό. Αυτά τα 

υλικά είναι όλα προϊόντα πετρελαίου (Textile Exchange, 2017). 

● Η αγορά ενός νέου λευκού βαμβακερού T-shirt παράγει τις ίδιες εκπομπές με ένα ταξίδι 56 

χλμ. με αυτοκίνητο (Oxfam, 2019). 

● Το 60% των ρούχων σήμερα είναι από πολυεστέρα. Το ποσό έχει διπλασιαστεί από το 

2000 (Kirchain et al. 2015). 

● Η παραγωγή βαμβακιού χρησιμοποιεί το 2,5% της καλλιεργήσιμης γης παγκοσμίως 

(Ίδρυμα Ellen MacArthur). 

● Οι συνθετικές ίνες εκπέμπουν επίσης αέρια όπως το N2O, το οποίο είναι 300 φορές πιο 

επιβλαβές από το CO2 (Forbes, 2015). 

 

Ρύπανση και υγεία 

"Κοιτάζοντας τα ποτάμια κοντά στις εγκαταστάσεις παραγωγής, είναι ακόμη δυνατό να 

κατανοήσουμε τα χρώματα της μόδας σε διαφορετικές εποχές λόγω της διαρροής βαφών 

που χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία" (απόσπασμα από το docufilm "Riverblue") 

Υλικό που απαιτείται: χάρτινες αφίσες, ένα τζιν και μια μπάλα από πολυεστέρα, μια 

εκτύπωση της προσφοράς και η παρακάτω φωτογραφία 

https://www.lifegate.it/app/uploads/river-blue-fiume-e1537727588175.jpg (Ένας ποταμός 

κοντά σε ένα εργοστάσιο ρούχων στην Ινδία) 

 

Στάδιο 2 - Κατάσταση των εργοστασίων ως προς τις συνθήκες εργασίας 

Γεγονότα και αριθμοί: 

«Η κατάρρευση του Rana Plaza ήταν μια καταστροφή που προκλήθηκε από ανθρώπινη 

αμέλεια και ήταν απολύτως αναμενόμενη. Οι μάρκες δεν ήθελαν να δουν τις συνθήκες στα 

εργοστάσια, συνθήκες που δεν εντοπίστηκαν ή αγνοήθηκαν στους δικούς τους ελέγχους. 

Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι κανείς -ούτε μια επωνυμία ή μια ελεγκτική εταιρεία- δεν έχει 

λογοδοτήσει για την τεράστια απώλεια ζωών. Χρειαζόμαστε νόμους για να λογοδοτήσουν 

αυτές οι εταιρείες για την αμέλειά τους» (KalponaAtker, Κέντρο Αλληλεγγύης Εργαζομένων 

στο del Bangladesh) 

 

Δεδομένα καταστροφής Rana Plaza (να τοποθετηθούν σε αφίσα). 

● Στις 24 Απριλίου 2013, η κατάρρευση του κτιρίου Rana Plaza στη Ντάκα του 

Μπαγκλαντές, στο οποίο στεγάζονταν πέντε εργοστάσια ενδυμάτων, σκότωσε τουλάχιστον 

1.132 άτομα και τραυμάτισε περισσότερους από 2.500. Είναι τα χειρότερα βιομηχανικά 

ατυχήματα που έχουν καταγραφεί (ILO) 

 

https://www.lifegate.it/app/uploads/river-blue-fiume-e1537727588175.jpg
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● Οι συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τομέα των έτοιμων 

ενδυμάτων στο Μπαγκλαντές είναι πολύ κακές: τα περισσότερα από αυτά κορίτσια και 

γυναίκες, εκτίθενται καθημερινά σε ένα μη ασφαλές εργασιακό περιβάλλον με υψηλή 

συχνότητα εργατικών ατυχημάτων και θανάτων, καθώς και ως επαγγελματικές ασθένειες. Τα 

περισσότερα από τα εργοστάσια δεν πληρούν τα πρότυπα που απαιτούνται από την 

οικοδομική και κατασκευαστική νομοθεσία. Ως αποτέλεσμα, οι θάνατοι από πυρκαγιές και 

καταρρεύσεις κτιρίων είναι συχνοί. (ΔΟΕ) 

 

● Τουλάχιστον 29 παγκόσμιες επωνυμίες είχαν πρόσφατες ή τρέχουσες παραγγελίες σε 

τουλάχιστον ένα από τα πέντε εργοστάσια ενδυμάτων στο κτίριο Rana Plaza, 

συμπεριλαμβανομένων των Benetton (Ιταλία), Bonmarche (Ηνωμένο Βασίλειο), Cato 

Fashions (ΗΠΑ), The Children's Place (ΗΠΑ), El Corte Ingles (Ισπανία), Joe Fresh (Loblaws, 

Καναδάς), Kik (Γερμανία), Mango (Ισπανία), Matalan (Ηνωμένο Βασίλειο), Primark 

(Ηνωμένο Βασίλειο/Ιρλανδία) και Texman (Δανία). (Καμπάνια Καθαρά Ρούχα) 

Απαιτούμενο υλικό: αφίσα, ραπτομηχανή σπασμένη σε δύο μέρη, εκτύπωση του πρώτου 

αποσπάσματος και η παρακάτω φωτογραφία:https://www.researchgate.net/profile/Md-

Rabiul-

Alam/publication/303276164/figure/fig1/AS:362630259724288@1463469199388/Photograp

hs-of-Rana-Plaza-Before-and-After-the-Tragic-Incident.png 

 

Στάδιο 3 – Διαφάνεια 

Γεγονότα και αριθμοί: 

(να τοποθετηθεί σε αφίσα) 

Πηγή: Fashion Revolution Transparency Index 2020 

● Ο Δείκτης Διαφάνειας Μόδας 2020 εξετάζει και κατατάσσει τις 250 από τις μεγαλύτερες 

παγκόσμιες επωνυμίες μόδας και ένδυσης και εμπόρους λιανικής σύμφωνα με πόσες 

πληροφορίες αποκαλύπτουν σχετικά με τους προμηθευτές τους, τις πολιτικές και τις 

πρακτικές της αλυσίδας εφοδιασμού και τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 

 

● Η μέση βαθμολογία και για τις 250 επωνυμίες και τους εμπόρους λιανικής είναι 23%, 

δείχνοντας ότι οι μεγαλύτερες επωνυμίες στον κόσμο έχουν πολύ δρόμο να διανύσουν προς 

τη διαφάνεια. 

 

● Η πλειοψηφία των εμπορικών σημάτων και των εμπόρων λιανικής στερείται διαφάνειας σε 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Περισσότερες από τις μισές επωνυμίες (54%) 

σημειώνουν 20% ή λιγότερο. 

 

Απαιτούμενο υλικό: χάρτινα κουτιά με τα λογότυπα πολλών κύριων παγκόσμιων εμπορικών 

σημάτων. μία αφίσα, 

 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν 4 χάρτες (2 φύλλα διπλής όψης) για κάθε 

συμμετέχοντα: τοπικό/περιφερειακό χάρτη, εθνικό χάρτη, ευρωπαϊκό χάρτη και παγκόσμιο 

χάρτη. Θα χρησιμοποιηθούν όταν οι συμμετέχοντες πρέπει να επισημάνουν την αλυσίδα 

εφοδιασμού τους. 

_____ 

 

Όταν φθάνουν οι συμμετέχοντες, οι εκπαιδευτές παρουσιάζουν εν συντομία το θέμα της 

ενότητας και τι σημαίνει μια κοινωνική πρωτοβουλία (βλ. Σκοπός και Γιατί η ενότητα είναι 

σημαντική) και την ίδια την άσκηση - μέγ. 5 λεπτά. 

https://www.researchgate.net/profile/Md-Rabiul-Alam/publication/303276164/figure/fig1/AS:362630259724288@1463469199388/Photographs-of-Rana-Plaza-Before-and-After-the-Tragic-Incident.png
https://www.researchgate.net/profile/Md-Rabiul-Alam/publication/303276164/figure/fig1/AS:362630259724288@1463469199388/Photographs-of-Rana-Plaza-Before-and-After-the-Tragic-Incident.png
https://www.researchgate.net/profile/Md-Rabiul-Alam/publication/303276164/figure/fig1/AS:362630259724288@1463469199388/Photographs-of-Rana-Plaza-Before-and-After-the-Tragic-Incident.png
https://www.researchgate.net/profile/Md-Rabiul-Alam/publication/303276164/figure/fig1/AS:362630259724288@1463469199388/Photographs-of-Rana-Plaza-Before-and-After-the-Tragic-Incident.png
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Στη συνέχεια προσκαλούν τους συμμετέχοντες να ξεκινήσουν τη διαδικασία βήμα προς βήμα 

και να εμβαθύνουν κάθε βήμα – έως 15 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, θα 

παρέχουν στους συμμετέχοντες χάρτες και θα τους ζητήσουν να σχεδιάσουν τη δική τους 

αλυσίδα εφοδιασμού σε σχέση με την περιοχή από την οποία προμηθεύονται. Για κάθε 

σημείο του χάρτη, θα πρέπει να γράψουν 2/3 γραμμές για το τι συμβαίνει σε αυτό το σημείο 

και για τις γνώσεις τους για τους κατασκευαστές και τον τρόπο λειτουργίας τους: όπως 

φαίνεται κατά τη διάρκεια της διαδρομής, θα κληθούν να προσθέσουν σκέψεις που 

σχετίζονται με κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αλυσίδων εφοδιασμού τους. 

Ένας εθελοντής θα κληθεί να παρουσιάσει την αλυσίδα του και από αυτό θα ανοίξει μια 

συζήτηση για το πώς όλοι οι επιχειρηματίες μπορούν να βελτιώσουν τις αλυσίδες τους 

αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη για την εργασία τους- 10 λεπτά. Οι εκπαιδευτές θα 

καθοδηγήσουν τους προβληματισμούς προσθέτοντας επίσης σκέψεις που σχετίζονται με τις 

ανήθικες και μη βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού ως πιθανό παράγοντα ώθησης για τη 

μετανάστευση. 

Οι εκπαιδευτές θα συγκεντρώσουν όλους τους χάρτες που σχεδιάστηκαν από τους 

συμμετέχοντες, οι οποίοι θα αποτελέσουν υλικό για το μάθημα e-learning. 

5.6.2 Άσκηση 2 εξήγηση 

Πριν από την εκπαίδευση, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν ένα αντίγραφο ανά 

συμμετέχοντα μιας λίστας κοινωνικών πρωτοβουλιών που μπορεί να οργανώσει μια 

εταιρεία. Αυτές οι πρωτοβουλίες θα πρέπει πάνω απ' όλα να συνδέονται με το θέμα της 

κοινωνικής ένταξης της πολιτιστικής πολυμορφίας. 

Μια λίστα με τις συλλεγμένες δραστηριότητες παρουσιάζεται παρακάτω. Ο κατάλογος 

μπορεί να εμπλουτιστεί με πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν τοπικές εταιρείες/καλές 

πρακτικές. 

Κατάλογος κοινωνικών πρωτοβουλιών που θα διανεμηθούν στους συμμετέχοντες: 

● Οργανώστε ή συμμετέχετε σε εκδηλώσεις που αφορούν μια συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα, 

προσκαλώντας τόσο τους εργαζομένους σας (μετανάστες και ντόπιους) όσο και 

ξένους/πολίτες. Παραδείγματα θα μπορούσαν να είναι η προβολή μιας ταινίας με θέμα τη 

μετανάστευση, η προβολή φωτογραφικών έργων, ο εορτασμός των εορτών κ.λπ. Αυτό θα 

μπορούσε επίσης να λάβει τη μορφή πολιτιστικών «ταξιδιών» με τους υπαλλήλους και τις 

οικογένειές τους. 

● Οργανώστε πολυπολιτισμικά δείπνα με υπαλλήλους, όπου ο καθένας ετοιμάζει και φέρνει 

ένα τυπικό πιάτο από τη δική του παράδοση - Ή επιλέξτε έθνικ εστιατόρια από άλλες 

κουλτούρες (π.χ. που προτείνουν οι δικοί σας υπάλληλοι) για δείπνα της εταιρείας. 

● Προωθήστε ένα σύστημα «κοινής χρήσης αυτοκινήτου» εντός του οργανισμού μεταξύ των 

συναδέλφων που ζουν κοντά, για να βοηθήσετε τους υπαλλήλους που δεν έχουν δικό τους 

αυτοκίνητο ή που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κινητικότητα. 

● Εργαστείτε για να εξαλείψετε τα εμπόδια στον οργανισμό σας: φυσικά, γλωσσικά, 

πολιτιστικά. Ρωτήστε τους υπαλλήλους σας πώς μπορούν να βελτιωθούν πτυχές της 

εταιρείας για να γίνει πιο περιεκτική (π.χ. πάνελ σε πολλές γλώσσες εκτός από τα ιταλικά). 

● Επενδύστε ένα μέρος των κερδών σε έργα στην κοινότητά σας, όπως παιδικούς σταθμούς 

για μητέρες (μετανάστριες ή ιθαγενείς) χωρίς δυνατότητα φύλαξης παιδιών, δωρεάν μετά το 

σχολείο φροντίδα για παιδιά, αγορά σχολικών βιβλίων κ.λπ. Ή Υποστηρίξτε έργα 

προωθώντας τα το δίκτυό σας, συνεργαζόμενοι σε πρωτοβουλίες όπως συνεντεύξεις, 

ομαδικές δραστηριότητες – που δεν περιλαμβάνουν δωρεές. 

Κατά την άφιξη των συμμετεχόντων, οι εκπαιδευτές θα παρουσιάσουν την ενότητα και θα 

δείξουν ένα βίντεο ή/και θα πουν την ιστορία μιας ενάρετης τοπικής εταιρείας που υλοποιεί 

κοινωνικές πρωτοβουλίες – μέγ. 5/7 λεπτά. 
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Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτές θα χωρίσουν τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες: 

Η ομάδα των σκεπτικιστών, η οποία πρέπει να επικεντρωθεί σε εμπόδια που τους 

εμποδίζουν να επαναλάβουν ή να εφαρμόσουν παρόμοιες κοινωνικές πρωτοβουλίες στις 

δραστηριότητές τους.  

N.B. τα «κατά» πρέπει να είναι στημένα στην καθημερινότητά τους, όχι αφηρημένα ή γενικά. 

Η οραματική ομάδα έχει το καθήκον να υποδείξει όλες τις πιθανές ευκαιρίες για 

αναπαραγωγή ή εφαρμογή κοινωνικών πρωτοβουλιών στον οργανισμό της  

N.B. Επίσης, τα "υπέρ" πρέπει επίσης να τοποθετούνται στην καθημερινότητά τους, όχι 

αφηρημένα ή γενικά. 

 

Κάθε ομάδα συγκρίνει, για να καταλήξει σε μια λίστα με έως και 5 πορίσματα «υπέρ» ή 

«κατά» – μέγ. 10 λεπτά. 

Στη συνέχεια, ξεκινά μια συζήτηση και κάθε πλευρά πρέπει να πείσει την άλλη για τα σημεία 

της. οι εκπαιδευτές σημειώνουν σε ένα flipchart τα «υπέρ» και τα «μειονεκτήματα» αυτών 

των δραστηριοτήτων. Στη συζήτηση, η κεντρική εστίαση πρέπει να είναι στην πρακτικότητα 

της εφαρμογής των πρωτοβουλιών στο πλαίσιο τους. Οι εκπαιδευτές ολοκληρώνουν τη 

συνεδρία συνοψίζοντας τα ευρήματά τους και τονίζοντας πώς η ανάληψη ευθύνης σε 

συνδυασμό με τις χειρονομίες κοινωνικής πρωτοβουλίας οδηγεί σε πολυάριθμα οφέλη τόσο 

για τις εταιρείες όσο και για την κοινότητα συνολικά – μέγ. 10 λεπτά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ενότητα 5 - Συναισθηματική Σταθερότητα 

6.1 Εισαγωγή 

Η συναισθηματική σταθερότητα είναι ένα χαρακτηριστικό που είναι δύσκολο να 

προσδιοριστεί, καθώς είναι υποκειμενικό στο άτομο. Η συναισθηματική σταθερότητα μπορεί 

ωστόσο να περιγραφεί ως η ιδιότητα να επισημαίνει σε ποιο βαθμό και με ποια 

αποτελεσματικότητα το συναισθηματικό σύστημα επιστρέφει αυτόματα στο σημείο εκκίνησης 

ή στην ισορροπία του (Li, Ahlstrom, 2016). Όσο μεγαλύτερη είναι η συναισθηματική 

σταθερότητα, τόσο πιο δύσκολο είναι για το περιβάλλον να επηρεάσει το συναισθηματικό 

σύστημα, μπορεί να επιστρέψει με πιο αποτελεσματικό τρόπο στην ισορροπία. Αυτό θα 

διευκολύνει τα άτομα να προσαρμοστούν σε διαφορετικές καταστάσεις και γεγονότα. 

Με άλλα λόγια, συναισθηματική σταθερότητα είναι η ικανότητα να διατηρείτε την εστίασή σας 

ανεξάρτητα από το πόσο δύσκολα ή προκλητικά μπορεί να γίνουν τα πράγματα. Αποτρέπετε 

τα συναισθήματά σας να σας ελέγχουν, επομένως διατηρείτε τον έλεγχο. 
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6.2 Σκοπός 

Η συναισθηματική σταθερότητα αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου να παραμένει 

σταθερό και ισορροπημένο. Η συναισθηματική σταθερότητα κάνει το άτομο να αντέχει τις 

θύελλες που φέρνει η ζωή και να παραμένει παραγωγικό και ικανό μέσα σε τέτοιες 

συνθήκες. Ως εκ τούτου, η συναισθηματική σταθερότητα είναι πραγματικά σημαντική στο 

χώρο εργασίας, όπου οι καταστάσεις αλλάζουν και μπορεί να προκύψουν έκτακτες ανάγκες 

ανά πάσα στιγμή. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί πρέπει να αναζητούν συναισθηματικά 

σταθερούς υπαλλήλους για να εξασφαλίσουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας των 

επιχειρήσεων υπό πίεση και σε πολιτισμικά διαφορετικά περιβάλλοντα. Οι εργαζόμενοι που 

μπορούν να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους και να παραμείνουν ήρεμοι σε κάθε 

κατάσταση, είναι αυτοί που μπορούν να συνεργαστούν με οποιονδήποτε, ανεξάρτητα από 

τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν. Η διατήρηση της ψυχραιμίας κατά τη διάρκεια μιας 

κρίσης ή μιας διαφωνίας με συναδέλφους είναι ένα χαρακτηριστικό που προάγει την καλή 

συνεργασία στον εργασιακό χώρο. 

6.3 Γιατί είναι  σημαντική αυτή η ενότητα 

Σε πολιτισμικά ποικιλόμορφους χώρους εργασίας, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι εργαζόμενοι 

να έχουν καλλιεργήσει τη συναισθηματική τους νοημοσύνη και να παραμένουν ήρεμοι σε 

περιόδους κρίσης. Ως συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται η ικανότητα να κατανοείτε και να 

διαχειρίζεστε τα ίδια σας τα συναισθήματα, καθώς και να αναγνωρίζετε και να επηρεάζετε τα 

συναισθήματα των γύρω σας. Η συναισθηματική νοημοσύνη διακρίνεται κατά κανόνα σε 

τέσσερις βασικές δεξιότητες: αυτογνωσία, αυτοδιαχείριση, κοινωνική ευαισθητοποίηση, 

διαχείριση σχέσεων. Η συνεργασία με άτομα από διαφορετικές κουλτούρες μπορεί να 

αποτελέσει πρόκληση, καθώς η πολιτισμική διαφορετικότητα μπορεί να δημιουργήσει 

δυσκολίες στη συνεργασία. Ωστόσο, οι άνθρωποι με συναισθηματική σταθερότητα μπορούν 

να αναγνωρίσουν αυτές τις διαφορές και να δράσουν προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης 

ενός τρόπου κατανόησης και ειρηνικής συνεργασίας. Ο σεβασμός και η αναγνώριση της 

διαφοράς είναι ο καλύτερος τρόπος για να την ξεπεράσετε. 

Περιττό να πούμε ότι αυτό καθιστά τη συναισθηματική σταθερότητα ένα κρίσιμο 

χαρακτηριστικό για τους ηγέτες, ειδικά σε μια πολιτισμικά διαφορετική ομάδα εργασίας. Όταν 

πρέπει να συνεργαστούν άνθρωποι με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, είναι πιθανό να 

προκύψουν διαφωνίες ή δυσκολίες και τότε ο διευθυντής είναι το πρόσωπο που καλείται να 

βρει λύση, να εντοπίσει τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν και να αποκαταστήσει την 

καλή ατμόσφαιρα στην ομάδα.. Ως εκ τούτου, το χαρακτηριστικό της συναισθηματικής 

σταθερότητας είναι ζωτικής σημασίας για μια σταθερή και παραγωγική ομάδα εργαζομένων. 

6.4 Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Δεξιότητες και ικανότητες 

Πώς να δημιουργήσετε συμπεριφορές χωρίς αποκλεισμούς στους οργανισμούς, σε όλα τα 

επίπεδα 

Αξιολόγηση και προσέγγιση 

Συμπεριληπτική ηγεσία: τι πρέπει να σκέφτονται οι ηγέτες και πώς πρέπει να είναι μια ομάδα 

χωρίς αποκλεισμούς 



 28 

6.5 Ασκήσεις 

6.5.1 Άσκηση 1 

● Προετ. χρόνος: 15 λεπτά 

● Διάρκεια: 1 ώρα 

● Υλικό: Πίνακας και μαρκαδόροι 

● Ελάχιστος αριθμός: 4 άτομα 

● Προσαρμογές: μπορούν να γίνουν online εάν μπορείτε να μοιραστείτε τις 

εμπειρίες/ιστορίες όλων. Εάν το κάνετε online, φροντίστε να γράψετε την ιστορία σας 

ολοκληρωμένη και να στείλετε στον εκπαιδευτή. 

Πώς να το κάνεις: 

Κάθε συμμετέχων αφηγείται μια ιστορία από την επαγγελματική του/της ζωή κατά την οποία 

δεν ήταν συναισθηματικά σταθερός/η («Ποιος ενεπλάκη;», «Τι συνέβη;», «Πώς 

αντιδράσατε;») 

Μετά από κάθε αφήγηση, οι συμμετέχοντες αναφέρουν τα συναισθήματα που αναγνώρισαν 

στην ιστορία και τα γράφουν στον πίνακα. 

Όταν όλα τα συναισθήματα έχουν γραφτεί στον πίνακα, οι συμμετέχοντες συζητούν τα 

συναισθήματα που δημιουργήθηκαν και πώς επηρέασαν την ομαδική εργασία. 

Τέλος, οι συμμετέχοντες επιλέγουν μία από τις αφηγούμενες ιστορίες και την 

«αναδημιουργούν» διαφορετικά, ώστε ο ήρωας να ενεργεί πιο σταθερά συναισθηματικά. 

 

Σκοπός της άσκησης είναι οι συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν πιθανή ανάρμοστη 

συμπεριφορά σε σχέση με την ομάδα που διαχειρίζονται μέσω της αφήγησης. Η αφήγηση 

της δικής τους ιστορίας καθώς και των ιστοριών των υπολοίπων συμμετεχόντων και η 

συζήτηση για τα συναισθήματα που προκλήθηκαν θα διεγείρει τη συνείδησή τους για τα 

πιθανά λάθη τους και τη λάθος συμπεριφορά προς την ομαδική εργασία τους. Επιπλέον, η 

συζήτηση και ο καταιγισμός ιδεών στο τέλος προκειμένου να δημιουργηθεί μια νέα εκδοχή 

μιας από τις ιστορίες θα βοηθήσουν στην ανακάλυψη εναλλακτικών για τη διαχείριση κάθε 

κατάστασης πιο σταθερά συναισθηματικά. Ο εκπαιδευτής πρέπει να παρακινήσει τους 

συμμετέχοντες να δώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες στην αφήγηση τους. 

Στο τελευταίο μέρος της δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια του καταιγισμού ιδεών για τη νέα 

«αναθεωρημένη» ιστορία, ο εκπαιδευτής κρατά σημειώσεις στον πίνακα. 

● Ακολουθεί μια λίστα συναισθημάτων για να βοηθήσει τον εκπαιδευτή. 

6.5.2 Άσκηση 2 

 

Μέρος 1 

Γράψτε 5 θετικά και 5 αρνητικά χαρακτηριστικά σας. 

Τώρα βάλτε σε κύκλο αυτά με τα οποία θα σας περιέγραφαν οι συνάδελφοί σας.  

 Αν κυκλώσετε τουλάχιστον 5 σημαίνει ότι οι συνάδελφοί σας σάς γνωρίζουν καλά. 

Απαντήστε στις ακόλουθες προτάσεις με ένα ναι ή ένα όχι. 

 

Μέρος 2 

Απαντήστε στις ακόλουθες προτάσεις με ένα ναι ή ένα όχι.I express my good traits to my 

work team. 

Εκφράζω τα θετικά χαρακτηριστικά μου στην ομάδα εργασίας μου. 

Η συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας μου είναι ομαλή.  Υποστηρίζω την εργασία της 

ομάδας μου. 
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Δεν υπάρχει καμία ένταση κατά τη διάρκεια της εργασίας με την ομάδα μου.    Η ομαδική 

μου εργασία παράγει λύσεις κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. 

Σπάνια χάνω την ψυχραιμία μου στη δουλειά. 

Μπορώ να τα βγάλω πέρα με οποιονδήποτε χωρίς προβλήματα. 

Οι συνάδελφοί μου γνωρίζουν ότι μπορούν να βασίζονται σε μένα. 

 

Αν απαντήσατε «ναι» σε περισσότερες από 5 προτάσεις, τότε μάλλον είστε ένα 

συναισθηματικά σταθερό στέλεχος. 

 

Ο σκοπός της άσκησης είναι μια εσωτερική σκέψη εκ μέρους των συμμετεχόντων για να 

αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν τα δικά τους συναισθήματα προς την ομαδική τους 

εργασία. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι σημαντικό για τους διευθυντές να 

αναγνωρίσουν πώς επηρεάζουν τους συναδέλφους τους και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της 

ομαδικής εργασίας. 
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7. Αξιολόγηση 

Αξιολόγηση της βασικής ανάλυσης και των επιπτώσεων που μετρήθηκαν από την έρευνα 

που διεξήχθη πριν και μετά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

8. Σύνοψη  

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στα πέντε διαπολιτισμικά χαρακτηριστικά που 

αναμένεται να συμβάλουν στη διαπολιτισμική αποτελεσματικότητα και να ενισχύσουν τη 

διαπολιτισμική επικοινωνία, τα οποία είναι η πολιτισμική ενσυναίσθηση, το ανοιχτό μυαλό, η 

κοινωνική πρωτοβουλία, η συναισθηματική σταθερότητα και η ευελιξία. Οι εργοδότες, οι 

ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, οι διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού και οι διευθυντές θα 

μπορούν να συναντήσουν την πολιτιστικά διαφορετική ομάδα τους με καλύτερη προσέγγιση 

και αποδοχή. Το πρόγραμμα στοχεύει στο να συνειδητοποιήσει το άτομο τα εξαρτημένα 

πρότυπα συμπεριφοράς που υπάρχουν και να μπορέσει να τα αλλάξει σε ένα πιο περιεκτικό 

σύνολο συμπεριφορών. Για να δημιουργήσετε ένα καλύτερο περιβάλλον εργασίας, να 

ενισχύσετε την καινοτομία και να γίνετε καλύτερος και πιο διαφοροποιημένος ηγέτης. Επειδή 

χτίζουμε αυτήν την ιδέα σε μια αμφίδρομη διαδικασία που αλλάζει τόσο αυτούς που 

μετακινούνται όσο και την κοινωνία της εγκατάστασης. Ενώ συνήθως υπάρχει μεγαλύτερη 

εστίαση στους μετανάστες, ελάχιστα έχουν γίνει ως έργο με τις κοινότητες υποδοχής. Ως εκ 

τούτου, αυτό το πρόγραμμα δημιουργείται για να μπορέσουν τα μέρη να συναντηθούν με πιο 

ανοιχτό τρόπο. 
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