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Εισαγωγή 

Εισαγωγή στο έργο 

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 

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. 

Το έργο βασίζεται 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.  
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1. Εκπαιδευτικές συμβουλές και προτάσεις για την 

υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος 

1.1. Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψηφιακή 

αφήγηση για μικρές και αγροτικές κοινότητες» 

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχει στους εκπαιδευτές τα εργαλεία για εργασία με 

ντόπιους κατοίκους μικρών και αγροτικών κοινοτήτων και μετανάστες που ζουν σε μικρές και 

αγροτικές κοινότητες, προκειμένου να εμβαθύνουν την κατανόηση των πολιτισμικών 

διαφορών μαζί με ένα σύνολο δεξιοτήτων που απαιτούνται για την προώθηση της 

πολιτιστικής ποικιλομορφίας στο περιβάλλον διαβίωσής τους 

Το εκπαιδευτικό υλικό «Ψηφιακή αφήγηση για μικρές και αγροτικές κοινότητες» που 

αναπτύχθηκε από τη σύμπραξη έργου θα εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης 

ως μετασχηματιστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στην ψηφιακή αφήγηση.  

Αυτό το πρόγραμμα βασίζεται σε ευρήματα προ-έρευνας και στοχεύει στη βελτίωση των 

ικανοτήτων των μελών των τοπικών κοινοτήτων να κατανοούν τις πολιτισμικές διαφορές που 

υπάρχουν, να αυξήσει την κοινωνική συνοχή, την αμοιβαία κατανόηση και την αλληλεγγύη. 

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

τους, ώστε να προωθήσει την πολιτιστική πολυμορφία στο περιβάλλον διαβίωσής τους. 

Έμφαση δίνεται 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 (Van der Zee & Van Oudenhoven, 2000, 2001). 

Κατά την υλοποίηση αυτού του προγράμματος τα προϊόντα ψηφιακής αφήγησης θα 

αναπτυχθούν κωδικοποιημένα με τους συμμετέχοντες και στη συνέχεια θα συγκεντρωθούν 

σε μια διαδρομή μάθησης που θα καρποφορήσει διαδικτυακά (μέσω του IO4). 

Ομάδες στόχοι: 

• Μετανάστες που ζουν σε μικρές και αγροτικές κοινότητες, 

• Αυτόχθονες κάτοικοι μικρών και αγροτικών κοινοτήτων. 
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1.2. Συστάσεις προς τους εκπαιδευτές για τη διαπολιτισμική 

επικοινωνία 

 Κάθε κουλτούρα έχει τις δικές της σιωπηρές υποθέσεις και τάσεις σχετικά με την 

πρόσωπο με πρόσωπο ή διαδικτυακή επικοινωνία, κάτι που μερικές φορές μπορεί 

να δυσκολέψει την αποτελεσματική επικοινωνία των απόψεών σας. Ακόμη και όταν 

δεν υπάρχει γλωσσικό εμπόδιο, η διαπολιτισμική επικοινωνία μπορεί να είναι 

δύσκολη. Επομένως, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ορισμένες πτυχές στην 

επικοινωνία: 

 Πολλοί πολιτισμοί έχουν συγκεκριμένη εθιμοτυπία στον τρόπο που επικοινωνούν. 

Είναι σημαντικό να ερευνήσετε την κουλτούρα-στόχο πριν συναντηθείτε. Για 

παράδειγμα, πολλοί πολιτισμοί αναμένουν μια ορισμένη τυπικότητα στην αρχή της 

επικοινωνίας. Κάθε πολιτισμός έχει τον δικό του τρόπο να δείχνει αυτή την 

τυπικότητα. Όταν επικοινωνείτε με το άτομο από άλλη κουλτούρα, είναι σημαντικό να 

δίνετε προσοχή σε αυτά τα σημάδια οικειότητας και να μην πηδάτε κατευθείαν στα 

πρώτα ονόματα προτού νιώσετε ότι είναι αποδεκτό από άλλο άτομο. 

 Είναι σημαντικό να δίνετε προσοχή στην ταχύτητα συνομιλίας σας και να ρυθμίζετε 

τον ρυθμό σύμφωνα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Προτείνεται να χωρίσετε τις 

προτάσεις σε σύντομες, προσδιορίσιμες ενότητες και να δώσετε στον ακροατή χρόνο 

να αφομοιώσει τις λέξεις σας. Από την άλλη πλευρά, φροντίστε να μην επιβραδύνετε 

πολύ, καθώς μπορεί να σας φανεί ευγενικό. Εάν το άτομο με το οποίο μιλάτε μιλάει 

πολύ γρήγορα ή η προφορά του σας δυσκολεύει να το καταλάβετε, είναι φυσιολογικό 

να του ζητήσετε ευγενικά να επιβραδύνει. 

 Σε μια διαπολιτισμική συνομιλία, δεν υπάρχει λόγος να περιπλέκετε τη συζήτηση 

χρησιμοποιώντας μεγάλα λόγια. Είναι σημαντικό να είναι απλό. Οι δισύλλαβες λέξεις 

είναι πολύ πιο κατανοητές από τις τρισύλλαβες. Είναι καλύτερο να πείτε "Παρακαλώ 

κάντε το γρήγορα" αντί "Παρακαλώ κάντε το με αποτελεσματικό τρόπο". 

 Η ενεργητική ακρόαση είναι μια πολύ αποτελεσματική στρατηγική για τη βελτίωση 

της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Συνιστάται να επαναλάβετε ή να συνοψίσετε αυτά 

που είπε ο άλλος για να βεβαιωθείτε ότι τα έχετε κατανοήσει σωστά και να κάνετε 

συχνά ερωτήσεις. Αυτό βοηθά στη οικοδόμηση σχέσεων και διασφαλίζει ότι 

σημαντικές πληροφορίες δεν χάνονται ή παρεξηγούνται. 

 Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι μπορεί να είναι δύσκολο για τους ομιλητές μιας 

ξένης γλώσσας να ακολουθήσουν μακροσκελές μονολόγους. Επομένως, συνιστάται 

να επιλέξετε σύντομες συνομιλίες. Μιλήστε εναλλάξ, πείτε την άποψή σας και 

ακούστε την απάντηση του άλλου. 

 Δεν συνιστάται η διατύπωση μιας ερώτησης που απαιτεί απάντηση «ναι» ή «όχι». Σε 

πολλούς πολιτισμούς, είναι δύσκολο ή ενοχλητικό να απαντήσετε αρνητικά, 

επομένως θα λαμβάνετε πάντα μια απάντηση «ναι», ακόμα κι αν η πραγματική 

απάντηση είναι «όχι». Αντίθετα, είναι καλύτερο να κάνετε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου 

όπως «Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό…» 

 Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των πολιτισμών σημαίνει ότι όλα τα μέρη 

αισθάνονται άνετα. Σε κάθε συνομιλία με μετανάστη ή ντόπιο κάτοικο, είναι 

σημαντικό να τους συμπεριφέρεστε με σεβασμό, να προσπαθείτε να επικοινωνείτε με 

σαφήνεια και να τους ενθαρρύνετε όταν ανταποκρίνονται. Αυτό θα σας βοηθήσει να 

ενισχύσετε την εμπιστοσύνη τους και να χτίσετε την εμπιστοσύνη τους σε εσάς. 

 Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε το χιούμορ, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι 

θα γίνει κατανοητό και θα εκτιμηθεί σε άλλη κουλτούρα και δεν θα προσβάλει. Να 
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γνωρίζετε ότι ο σαρκασμός μπορεί να παρεξηγηθεί ανάλογα με το πολιτισμικό 

υπόβαθρο του άλλου ατόμου. 
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1.3. Διάταξη προγράμματος  

1.3.1 Αριθμός συνεδριών 

Σε αυτό το μέρος ο εκπαιδευτής θα βρει κατευθυντήριες γραμμές και συμβουλές για την 

εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Όλοι οι εταίροι θα πραγματοποιήσουν πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος 

με τουλάχιστον 20 συμμετέχοντες σε καθεμία από τις πέντε χώρες εταίρους. Οι 

συμμετέχοντες σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές τους θα αναπτύξουν προϊόντα ψηφιακής 

αφήγησης. 

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης είναι 12 ώρες 45 λεπτά (παρακαλούμε 

δείτε τον Πίνακα 1 παρακάτω). Κάθε ενότητα αποτελείται από 1 ή 2 πρακτικές ασκήσεις. Η 

διάρκεια κάθε ενότητας παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Συνιστάται ο εκπαιδευτής να επιλέξει 

να εφαρμόσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες και το υπόβαθρο των 

συμμετεχόντων και να διεξάγει τουλάχιστον μία άσκηση για κάθε ενότητα. 

Η οργάνωση της εκπαίδευσης θα εξαρτηθεί από τις δυνατότητες των συμμετεχόντων και τις 

περιστάσεις – η εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί πρόσωπο με πρόσωπο ή να 

υλοποιηθεί διαδικτυακά. Είναι δυνατό να κατανεμηθούν όλες οι ενότητες σε περίοδο δύο 

ημερών έως πέντε ημερών με διαφορετική διάρκεια των εκπαιδευτικών 

συνεδριών/συνεδριάσεων. 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να υλοποιείται διαδοχικά, 

ξεκινώντας από την πρώτη ενότητα και τελειώνοντας με την πέμπτη ενότητα. 

Πίνακας Νο 1. Η διάρκεια της πρακτικής εφαρμογής κάθε ενότητας είναι 2-3 ώρες. 

 

 Ενότητα Άσκηση 1 Άσκηση  2 Σύνολο 

Ενότητα 1 1 hour 30 min 1 hour 30 min 

 

3 hours 

Ενότητα 2 20 min 1 hour 30 min 1 hour 50 min 

Ενότητα 3 2 hours 30 min NA 2 hours 30 min 

Ενότητα 4 1 hour 30 min 35 min 2 hours 05 min 

Ενότητα 5 1 hour 20 min NA 1 hour 20 min 

   12 hours 45 min.  
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1.3.2 Μέθοδοι και εργαλεία 

Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί σε συνεδρίες πρόσωπο με πρόσωπο ή, αν χρειαστεί, θα 

υλοποιηθεί διαδικτυακά λόγω πανδημίας. Το μάθημα είναι προσαρμοσμένο για μετανάστες 

και ντόπιους κατοίκους και χρησιμοποιεί εργαλεία ψηφιακής αφήγησης για την υλοποίησή 

του. 

Η μέθοδος Digital Storytelling (DST) μπορεί να βοηθήσει τους μετανάστες να αυξήσουν την 

επίγνωσή τους για τις δικές τους ικανότητες και να τους εστιάσουν στις προσδοκίες τους 

προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους στη χώρα υποδοχής. Χάρη στη μέθοδο DST, 

οι ομάδες στόχοι μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη μάθηση, αντί να λαμβάνουν 

παθητικά πληροφορίες από τους εκπαιδευτές. 

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται σε πέντε πολιτισμικά χαρακτηριστικά και χωρίζεται σε 5 

ενότητες: πολιτισμική ενσυναίσθηση, ανοιχτό πνεύμα, ευελιξία, κοινωνική πρωτοβουλία και 

συναισθηματική σταθερότητα. 

Όλο το υλικό του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ψηφιακή αφήγηση για μικρές και αγροτικές 

κοινότητες» παρουσιάζεται στο Τετράδιο Εργασίας που αποτελείται από θεωρητικό μέρος 

και πρακτικές ασκήσεις και θα δώσει τη δυνατότητα στους μετανάστες και τους ντόπιους 

κατοίκους να κατανοήσουν καλύτερα τις πολιτισμικές διαφορές και τις σχετικές προκλήσεις. 

Το υλικό στο Τετράδιο Εργασιών απευθύνεται σε συμμετέχοντες και επιπλέον επεξηγήσεις 

παρέχονται στον οδηγό του Εκπαιδευτή ως κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος για τους εκπαιδευτές. 
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1.3.3 Πώς λειτουργεί ο Οδηγός εκπαίδευσης 

Το εκπαιδευτικό υλικό «Ψηφιακή αφήγηση για μικρές και αγροτικές 
κοινότητες» αποτελείται από πέντε διαφορετικές ενότητες όπου η 
έμφαση δίνεται σε πέντε πολιτισμικά χαρακτηριστικά – κάθε ενότητα 
αφιερωμένη σε ένα χαρακτηριστικό: 

Πολιτισμική ενσυναίσθηση 

Ευρύτητα Πνεύματος 

Ευκαμψία 

Κοινωνική πρωτοβουλία 

Συναισθηματική σταθερότητα 

Σε αυτόν τον οδηγό σε κάθε ενότητα ο εκπαιδευτής θα βρει: 

 Θεωρητικό μέρος που περιλαμβάνει εισαγωγή, σκοπό, σημασία του χαρακτηριστικού 

και επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. 

 Επεξήγηση των ασκήσεων με παρεχόμενες συμβουλές για τους εκπαιδευτές σχετικά 

με τον τρόπο υλοποίησης των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, συμπληρωματικά με 

μερικά παραδείγματα, πρόσθετο υλικό, περιγραφές προετοιμασίας για τις ασκήσεις 

και απαραίτητο υλικό. Αυτό το μέρος περιλαμβάνει επίσης συμβουλές για τα 

σχόλια/τους στοχασμούς των συμμετεχόντων σχετικά με το θέμα. 

Κάθε ενότητα περιέχει από 1 έως 2 πρακτικές ασκήσεις. Συνολικά ο εκπαιδευτής θα βρει 8 

ασκήσεις ανά 5 χαρακτηριστικά. Αναμένεται ότι τουλάχιστον μία άσκηση ανά ενότητα θα 

εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Ορισμένες από τις ασκήσεις ενδέχεται να 

προσαρμοστούν, ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά εάν είναι απαραίτητο.  

Για τον εκπαιδευτή συνιστάται η χρήση του ανεπτυγμένου PPT ως εργαλείου για τη 

συνεδρία πρόσωπο με πρόσωπο που περιλαμβάνει όλο το υλικό: θεωρία, πρακτικές ασκήσεις 

και αφήγηση ιστοριών (καθώς και εάν η εκπαίδευση οργανώνεται μέσω διαδικτυακών 

πλατφορμών (ZOOM). 
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Ι. Εκπαιδευτικό υλικό 

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 γείτονά σου, έτσι ώστε να κατανοείς την 

οπτική του/της, ακόμα κι αν οι απόψεις σας διαφέρουν. Η πολιτισμική ενσυναίσθηση καθιστά 

τις αλληλεπιδράσεις και τις σχέσεις στην κοινότητα ευκολότερες και αποτελεσματικότερες. 

Η κοινωνία μας γενικότερα, και οι αγροτικές μας κοινότητες ειδικότερα, χαρακτηρίζονται από 

πολυπολιτισμικότητα, από τη συνύπαρξη δηλαδή αρκετών πολιτισμών στον ίδιο χώρο, οι 

οποίοι όμως δεν συσχετίζονται ούτε επικοινωνούν μεταξύ τους. Υπό αυτή τη συνθήκη, μια 

τέτοια συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών αποτελεί συχνά αιτία συγκρούσεων και μπορεί 

να οδηγήσει στο να καταστεί ο ένας από αυτούς τους πολιτισμούς κυρίαρχος και οι άλλοι 

καταπιεσμένοι. 

Η διαπολιτισμικότητα αφορά στη συνύπαρξη δύο ή περισσότερων πολιτισμών στον ίδιο 

χώρο, οι οποίοι όμως 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.) 

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 κοινότητα. 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 συμμετάσχουν στην 

κοινωνική ζωή της κοινότητας για το καλό όλων. Μέσα από αυτήν την ενότητα θέλουμε να 

σας δώσουμε τα εργαλεία για να αναγνωρίσετε τη διαφορετικότητα στην κοινότητά σας με 

σεβασμό και χωρίς προκαταλήψεις, και να μάθετε να την αξιοποιείτε στο μέγιστο. Θα μάθετε 

επίσης να αντιδράτε θετικά στη διαφορετικότητα, με σκοπό να την βιώσετε όχι ως απειλή 

αλλά ως πηγή ενδιαφέροντος. Για να αλληλεπιδράσει κανείς θετικά με μετανάστες πρέπει να 

τους γνωρίζει, να τους σέβεται και να τους υποδέχεται με τη διαφορετικότητά τους, καθώς 

και να διασφαλίζει ότι η κοινότητα μπορεί να εμπλουτιστεί από την ένταξη και την συμμετοχή 

όλων των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν. 

2.3 Γιατί είναι σημαντική  

Υπάρχουν πολλές θετικές πτυχές στην προώθηση της πολιτισμικής ενσυναίσθησης σε 

αγροτικές κοινότητες: 
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-θα συμβάλει στην ευημερία όλων των μελών. Η κατανόηση της κουλτούρας και των 

συνηθειών του άλλου θα αποτρέψει τα προβλήματα επικοινωνίας, καθότι όσο περισσότεροι 

πολιτισμοί συνυπάρχουν σε μια κοινότητα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος 

παρεξηγήσεων και απώλειας χρόνου για την επίλυση προβλημάτων και την αποκατάσταση 

των σχέσεων. 

- θα αυξήσει τη συμμετοχή των μεταναστών μελών στην κοινωνική ζωή της κοινότητας. Αν 

αισθάνονται αποδεκτοί, θα ενθαρρυνθούν να υποβάλλουν προτάσεις και να συνεισφέρουν. 

- μπορεί να αποτρέψει μια ενδεχόμενη ανισορροπία: η κυρίαρχη ομάδα τείνει να πιστεύει ότι 

είναι η καλύτερη, η φυσιολογική και η σημαντική, αλλά όταν όλα τα γηγενή μέλη αισθανθούν 

πολιτισμική ενσυναίσθηση, θα ανακαλύψουν θετικές πτυχές και στους πολιτισμούς των 

μεταναστών. 

-θα αποτρέψει τη σύγχυση: η συμβίωση στην ίδια αγροτική κοινότητα με ανθρώπους από 

άλλους πολιτισμούς σπάει τα γενικά πρότυπα, επειδή εισάγει ιδέες, αξίες, θέσεις,  

ακόμη και πεποιθήσεις που δεν υπήρχαν πριν. 

- θα αποτρέψει τις δυσκολίες στην κατανόηση των κανόνων, των  

στρατηγικών και των διεργασιών, καθώς και σε διαδικασίες  

συνεννόησης και λήψης αποφάσεων. 

 

2.4 Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Γνώση και κατανόηση 

Να ολοκληρωθεί η πολιτισμική κατανόηση των κανόνων και εργαλείων, η οποία θα 

αποτρέψει τις γνωστές στρεβλώσεις. 

Δεξιότητες και ικανότητες 

Να δημιουργηθεί πολιτισμική ενσυναίσθηση στις αγροτικές κοινότητες μέσω της αφήγησης 

ιστοριών. 

Αξιολόγηση και προσέγγιση 

Να αναλυθούν θεωρητικές περιπτώσεις συγκρούσεων και να αξιολογηθεί η επιλογή 

διαφορετικών τεχνικών για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης στις μικρές αγροτικές 

κοινότητες. 

2.5 Ασκήσεις  

2.5.1 Άσκηση 1 

Online άσκηση 

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

περιέργεια/προσοχή οι διαφορετικοί πολιτισμοί/υπόβαθρα της αγροτικής σας κοινότητας;  

Βήμα 2: Παρακαλούμε δημιουργείστε μια λίστα απαριθμώντας όλα τα πολιτιστικά υπόβαθρα 

που γνωρίζετε, από την κοινότητά σας ή κάποια που έχετε ακουστά ή έχετε γνωρίσει 

γενικότερα. 

Βήμα 3: Για κάθε διαφορετικό πολιτισμό που απαριθμήσατε, αναφέρετε κάτι σχετικό με 

αυτόν τον πολιτισμό, με τη χώρα καταγωγής, τα ιδιαίτερα εθνικά πιάτα κ.λπ. 

Βήμα 4: Σκεφτείτε μια συνάντηση που είχατε με ένα αλλοδαπό μέλος της κοινότητάς σας ή 

φανταστείτε κάποια και γράψτε μια σύντομη ιστορία για το πώς αναγνωρίσατε τη 

διαφορετικότητά του/της και πώς την αντιμετωπίσατε. 

Εάν απαντήσατε ναι στην πρώτη ερώτηση αναφορικά με την περιέργεια για τους άλλους 

πολιτισμούς, αλλά δεν μπορέσατε να αναφέρετε αρκετά χαρακτηριστικά των, τότε αυτό ίσως 
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σημαίνει ότι έχετε μεν την επιθυμία, αλλά σε πρακτικό επίπεδο χρειάζεται να σημειωθεί 

κάποια πρόοδος. 

 

2.5.2 Άσκηση 2  

Face to face Άσκηση 

 

Ως εκπαιδευτής, θα εξηγήσετε τον σκοπό αυτής της άσκησης: να αναγνωρίσετε τους 

διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι εκφράζουν τα κύρια συναισθήματά 

τους και πώς να βρείτε ένα κοινό έδαφος για να τα εκφράσετε. Μπορείτε να δώσετε ένα 

παράδειγμα: ενώ σε ορισμένες χώρες είναι πολύ συνηθισμένο να εκφράζουμε χαρά όταν 

βλέπουμε κάποιον και να τον/την αγκαλιάζουμε, αυτό δεν επιτρέπεται και μπορεί να γίνει 

αντιληπτό αρνητικά σε άλλες χώρες. 

 

Βήμα 1: Ενθαρρύνετε τον καθένα να μοιράζεται εκ περιτροπής μια ιστορία για το πώς 

εκφράζει τη χαρά, τη λύπη, το θυμό κ.λπ. στη δική του κουλτούρα. 

Βήμα 2: Μαζί θα φτιάξουμε μια λίστα με τα κοινά και διακριτικά γνωρίσματα στην εκδήλωση 

συναισθημάτων. Εσείς ως εκπαιδευτής θα πρέπει να είστε συντονιστής και να ενθαρρύνετε 

τη συμμετοχή όλων των ανθρώπων που είναι παρόντες. 

Βήμα 3: Ως εκπαιδευτής, θα βοηθήσετε τους συμμετέχοντες να αποφασίσουν μαζί σε κοινό 

έδαφος για το πώς να εκφράσουν και να επικοινωνήσουν τα κύρια συναισθήματα, ώστε να 

μην προκύψουν προβλήματα και παρεξηγήσεις. 

Μπορείτε να εξηγήσετε στους συμμετέχοντες ότι, εφόσον η πολιτιστική ενσυναίσθηση έχει 

να κάνει με το να μπείτε στη θέση κάποιου άλλου, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι 

διαφορετικοί πολιτισμοί αντιμετωπίζουν τη χαρά, τη λύπη, τον θυμό, μπορεί να σας 

βοηθήσει να κατανοήσετε τους άλλους και μπορεί επίσης να σας καταλάβουν και έτσι, με 

αυτό Η αλληλεπίδραση καθένας θα προσαρμοστεί και συνολικά θα δημιουργήσει ένα κοινό 

έδαφος που θα επιτρέψει την αποφυγή παρεξηγήσεων, θα βελτιώσει την επικοινωνία και θα 

εξασφαλίσει ένα θετικό περιβάλλον στην κοινότητά σας. 

Τι είναι σημαντικό να σκεφτούμε; Σκέψεις μετά από κάθε άσκηση. 

2.6 Εξήγηση Ασκήσεων  

2.6.1 Άσκηση 1 εξήγηση 

Προετοιμασία. χρόνος: 30 λεπτά 

Διάρκεια: 1 ώρα 

Ρύθμιση: ανοιχτός χώρος 

Απαιτούμενο υλικό: χαρτί και στυλό 

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέγιστος αριθμός ατόμων 20 

 

Online έκδοση: Αυτή η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Ο εκπαιδευτής θα 

πρέπει να κάνει την πρώτη ερώτηση και να αφήσει στους συμμετέχοντες αρκετό χρόνο, 

καθώς περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο θεωρούν τους εαυτούς τους: ως προσεκτικοί ή 

όχι σε διαφορετικούς πολιτισμούς/ υπόβαθρα από την αγροτική τους κοινότητα, οπότε βήμα 

1 αφορά το πώς βλέπουν τον εαυτό τους. 

Το βήμα 2 περιλαμβάνει την απαρίθμηση των διαφορετικών πολιτιστικών καταβολών που 

γνωρίζουν και θα τους επιτρέψει να δουν αν η απάντηση στην πρώτη ερώτηση 
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αποδεικνύεται σωστή ή λάθος, καθώς η προσοχή θα πρέπει να αποδεικνύεται με το να είναι 

σε θέση να απαριθμήσει μερικά. 

Το Βήμα 3 εμβαθύνει στις γνώσεις τους για τους διαφορετικούς πολιτισμούς στην αγροτική 

τους κοινότητα και θα ενισχύσει τη γενική τους γνώμη για το ότι είναι προσεκτικοί ή όχι σε 

διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα. 

Το βήμα 4 περιλαμβάνει προσωπική αλληλεπίδραση με άτομα από διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο και μπορεί να εξηγήσει την πρώτη απάντηση: γιατί οι συμμετέχοντες πιστεύουν 

ότι είναι προσεκτικοί ή όχι σε άτομα από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα. 

Ως εκπαιδευτής, θα πρέπει να ενισχύσετε τη σημασία της πολιτισμικής ενσυναίσθησης και 

της προσοχής σε άτομα από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, μέσω μιας πραγματικής 

θετικής διαδραστικής συμπεριφοράς. 

 

2.6.2 Άσκηση 2 εξήγηση  

Προετοιμασία. χρόνος: 30 λεπτά 

Διάρκεια: 1 ώρα 

Ρύθμιση: ένα μέρος όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να κάθονται σε κύκλο, ώστε να 

βλέπουν και να ακούν ο ένας τον άλλον ενώ λένε τις ιστορίες τους 

Υλικό: χαρτί & στυλό 

Ελάχιστος αριθμός: 4 άτομα 

Προσαρμογές: μπορούν να γίνουν online εάν ως εκπαιδευτής μπορείτε να βοηθήσετε τους 
συμμετέχοντες να μοιραστούν τις εμπειρίες/ιστορίες μεταξύ τους. Εάν γίνει διαδικτυακά, κάθε 
συμμετέχων θα πρέπει να στείλει την ιστορία του και να τη στείλει σε εσάς, ώστε να μπορείτε 
να τη μοιραστείτε με όλους. 

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 της 

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

διαφορετικότητας, της ευρύτητας πνεύματος και της ένταξης (Stuber, 2009). 

 

Σε αυτήν την ενότητα θα αποκτήσετε γνώσεις και θα κατανοήσετε τον ρόλο της ευρύτητας 

πνεύματος όταν επικοινωνείτε με άτομα διαφορετικού πολιτισμικού υποβάθρου. Στη 

συνέχεια, θα μπορέσετε να δημιουργήσετε ιστορίες μαζί με άλλους με βάση τη δική σας 

ευρύτητα πνεύματος, που σας δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψετε διαφορετικές απόψεις και 

ιδέες. 

Στόχοι της ενότητας: 

- Να μάθετε τον ορισμό και το θεωρητικό υπόβαθρο της ευρύτητας πνεύματος, 

- Να εμβαθύνετε στην κατανόηση της ευρύτητας πνεύματος με τη χρήση μιας μελέτης 

περίπτωσης που παρουσιάζεται με τη μορφή ψηφιακής ιστορίας, 
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- Να αναπτύξετε δεξιότητες και ικανότητες ευρύτητας πνεύματος με την ολοκλήρωση 

πρακτικών ασκήσεων. 

3.2 Σκοπός 

Στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικότητας στην κοινότητα, το χαρακτηριστικό της ευρύτητας 

πνεύματος δηλώνει την προθυμία ή την ετοιμότητα να ασχοληθεί κανείς με τις συνθήκες που 

επικρατούν σε αυτό το πλαίσιο, όπως και με το άλλο άτομο και τον άλλο πολιτισμό. Στην 

επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους, απαιτείται ευρύτητα πνεύματος 

και από τις δύο πλευρές. Μια καλή διαπολιτισμική στάση προϋποθέτει ευρύτητα πνεύματος 

και από τις δύο πλευρές και δεν βασίζεται σε συγκεκριμένες προσδοκίες και στερεότυπα. 

Πρόκειται για την προθυμία να μάθουμε για τη διαφορετικότητα και να αντιμετωπίσουμε κάθε 

άνθρωπο ως άτομο κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ενισχύσουμε τελικά την κατανόηση της 

πολιτισμικής συμπεριφοράς του (Hopia, 2015). 

 

Κατά την αλληλεπίδραση ανθρώπων από διαφορετικούς πολιτισμούς, ενδέχεται να 

προκύψουν προκλήσεις. Για παράδειγμα:  

Γλώσσα - Η μη γνώση της επίσημης γλώσσας της χώρας ή άλλης κοινής γλώσσας 

δυσχεραίνει την επικοινωνία. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πιθανό να δημιουργηθεί 

παρεξήγηση ή παρερμηνεία. 

Στερεότυπα και προκαταλήψεις - Τα στερεότυπα είναι ιδέες ή προκατειλημμένες 

αντιλήψεις για μια συγκεκριμένη κοινότητα, ομάδα ή πολιτισμό. Η δημιουργία στερεοτύπων 

βασίζεται σε διάφορους παράγοντες, οι συνηθέστεροι των οποίων είναι η εθνικότητα, το 

φύλο, η ιθαγένεια, η θρησκεία ή η ηλικία. Όταν όμως χρησιμοποιούμε τα χαρακτηριστικά 

αυτά για να προβούμε σε αρνητικές κρίσεις για άλλους ανθρώπους, χωρίς να γνωρίζουμε 

ούτε τους ίδιους ούτε και την ιστορία τους, δεν μιλάμε πλέον για στερεότυπα αλλά για 

προκαταλήψεις. Η προκατειλημμένη θεώρηση άλλων πολιτισμών οδηγεί στην αντιμετώπισή 

τους ως «κακούς» ή «δύσκολους» ή «ακατανόητους» και σε στάσεις που χαρακτηρίζονται 

από περιφρόνηση και ασέβεια.  

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

επικοινωνία, οι τρόποι και οι κανόνες είναι ενδεικτικά παραδείγματα διαφορών 

συμπεριφοράς και προσωπικότητας που μπορούν να συμβάλλουν σε κακή επικοινωνία. Οι 

διαφορετικές θρησκευτικές ή πνευματικές πεποιθήσεις των ανθρώπων μπορούν επίσης να 

οδηγήσουν σε συγκρούσεις και διαπολιτισμικά εμπόδια. 

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

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

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

ατόμου, 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 της ευρύτητας πνεύματος στην 

κοινότητα. 
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3.3 Γιατί είναι σημαντική  

Με απλά λόγια, με την αναγνώριση και τον σεβασμό των πεποιθήσεων και των πρακτικών 

των άλλων, μπορούμε να οικοδομήσουμε μια πιο αρμονική σχέση μαζί τους, η οποία με τη 

σειρά της οδηγεί στην αίσθηση του ανήκειν σε μια κοινότητα. 

Η αίσθηση του κοινοτικού ανήκειν είναι «η αίσθηση ότι τα μέλη είναι σημαντικά το ένα για το 

άλλο όπως και για την ομάδα». Το χαρακτηριστικό της ευρύτητας πνεύματος μπορεί να 

βοηθήσει τόσο τους μετανάστες όσο και τους γηγενείς κατοίκους να παραμερίσουν τις 

διαφορές τους και να συνεργαστούν για να προοδεύσουν ως άτομα και ως κοινωνία. Στην 

εποχή μας, η πολυπολιτισμική κοινωνία είναι αναπόφευκτη και για τον λόγο αυτό η ευρύτητα 

πνεύματος μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση και αποδοχή αυτών των διαφορών. 

 

Τα οφέλη του χαρακτηριστικού της ευρύτητας πνεύματος περιλαμβάνουν: 

 Αναστοχασμός - Το άτομο έχει επίγνωση των εκτιμήσεων και των προκαταλήψεών του και 

προσπαθεί να κατανοήσει την προέλευσή τους - αν βασίζονται σε προηγούμενες εμπειρίες ή 

σε κάτι που άκουσε. 

 Ικανότητα αμφισβήτησης των ίδιων του των σκέψεων - Το άτομο εξετάζει τα γρήγορα 

συμπεράσματά του και διερωτάται αν πρόκειται για την απόλυτη αλήθεια. Το άτομο με 

ευρύτητα πνεύματος δεν περιορίζει τον εαυτό του και αποδέχεται πολλές πιθανές επιλογές. 

 Αεί διδασκόμενο - Το άτομο με ευρύτητα πνεύματος προσπαθεί να βλέπει τα πράγματα 

από διαφορετικές θέσεις και οπτικές γωνίες και με αυτόν τον τρόπο διευρύνει την κατανόησή 

του για άλλους πολιτισμούς, ομάδες και έθιμα. 

 

3.4 Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Γνώσεις και κατανόηση 

Να κατανοήσετε τον ορισμό και το πλαίσιο της ευρύτητας πνεύματος. 

 

Δεξιότητες και ικανότητες 

Να αναπτύξετε δεξιότητες ευρύτητας πνεύματος μέσω της μεθόδου της ψηφιακής αφήγησης 

ιστοριών. 

 

Αξιολόγηση και προσέγγιση  

Να αξιολογείτε την ευρύτητα του πνεύματός σας. 

3.5 Ασκήσεις   

3.5.1 Άσκηση 1 

Παρακαλούμε επιλέξτε ποια συμπεριφορά συνδέεται με την ευρύτητα πνεύματος και ποια 

όχι. Σημειώστε τις σωστές απαντήσεις. 

. 

 Συμπεριφορά 

με ευρύτητα 

πνεύματος 

 

Έλλειψη 

ευρύτητας 

πνεύματος 
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Θεωρώ ότι οι ιδέες μου είναι πιο σημαντικές από των άλλων.   

Όταν διαφωνώ με κάποιον, είναι σηµαντικό να 

προσπαθήσω να τον πείσω για τη γνώμη μου. 

  

Πιστεύω ότι όλοι έχουν να ανταλλάξουν πολύτιμες ιδέες 

με όλους. 

  

Όταν συναντώ έναν νέο συνάδελφο στη δουλειά που έχει 

διαφορετική εμφάνιση ή μιλάει διαφορετικά από μένα, 

προσπαθώ να τον αποφύγω. 

  

Ενημερώνομαι για τα παγκόσμια γεγονότα και σκέφτομαι 

πώς επηρεάζουν την οικογένεια ή την κοινότητά μου. 

  

Είναι σημαντικό να ενημερώνομαι για γεγονότα που 

αφορούν αποκλειστικά τη χώρα μου.. 

  

Μου αρέσει να μαθαίνω για διαφορετικούς λαούς, χώρες 

και πολιτισμούς. 

  

Δεν νοιώθω σεβασμό απέναντι στις διαφορετικές 

θρησκείες ανά τον κόσμο, και στις πεποιθήσεις τους. 

  

Όταν συναντώ έναν νέο συνάδελφο στη δουλειά που έχει 

διαφορετική εμφάνιση ή μιλάει διαφορετικά από μένα, τον 

καλωσορίζω και είμαι φιλικός. 

  

Όταν διαφωνώ με κάποιον, είναι σημαντικό να τον ακούσω 

και να προσπαθήσω να καταλάβω την άποψή του. 

  

3.5.2 Άσκηση 2  

Στόχος της άσκησης: η κατανόηση της σημασίας της ευρύτητας πνεύματος για τη 

διευκόλυνση της ένταξης. 

Βήματα για την εκτέλεση της άσκησης: 

1.Το θέμα της ιστορίας: «Διαφορετικότητα, προκαταλήψεις και ευρύτητα πνεύματος». 

2.Διαλέξτε τυχαία μια φωτογραφία/εικόνα/λέξη/μικρό αντικείμενο από το κουτί που είναι 

τοποθετημένο στον κύκλο του δωματίου και αρχίστε να δημιουργείτε την ιστορία. Ο πρώτος 

συμμετέχων θα πει την πρώτη πρόταση της ιστορίας ενσωματώνοντας τη 

φωτογραφία/εικόνα/μικρό αντικείμενο/λέξη που διάλεξε. Ο επόμενος διαλέγει άλλη 

φωτογραφία/εικόνα/λέξη/μικρό αντικείμενο και συνεχίζει την ιστορία προσθέτοντας την 

άλλη πρόταση και ούτω καθεξής. Όταν οι φωτογραφίες/εικόνες/λέξεις/μικρά αντικείμενα 

τελειώσουν, τελειώνει και η ιστορία.  

3.Αναστοχαστείτε πάνω στη διαδικασία δημιουργίας της ιστορίας. Ποιες ήταν οι προκλήσεις; 

Με ποιον τρόπο μπορείτε να συνδέσετε την ιστορία με την προσωπική σας εμπειρία; Σας 

άγγιξε το θέμα;. 
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3.6 Επεξήγηση της άσκησης  

3.6.1 Άσκση1 εξήγηση 

Χρόνος προετοιμασίας: 5 λεπτά 

Διάρκεια: 15 λεπτά 

Υλικό: φυλλάδια με ερωτηματολόγιο και στυλό 

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέγιστος αριθμός ατόμων - 20 

Online έκδοση: Αυτή η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά ως άσκηση 

μεταφοράς και απόθεσης. 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να ξεκινήσει με την παρουσίαση του στόχου της άσκησης: να 

εμβαθύνει την κατανόηση του ανοιχτού μυαλού. 

Βήματα για την εκτέλεση της άσκησης: 

• Ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν ποια συμπεριφορά πιστεύουν ότι 

σχετίζεται με το ανοιχτό μυαλό και καλεί να σημειώσουν τις σωστές απαντήσεις. 

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τις σωστές απαντήσεις: 

Συμπεριφορά με ευρύτητα πνεύματος 

 

Έλλειψη ευρύτητας πνεύματος 

Απολαμβάνετε να μαθαίνετε για 

διαφορετικούς ανθρώπους, χώρες και 

πολιτισμούς. 

Αδιαφορία για τις διαφορετικές θρησκείες 

του κόσμου και τις πεποιθήσεις τους. 

Νομίζοντας ότι όλοι έχουν πολύτιμες ιδέες 

να μοιραστούν με τον κόσμο. 

Νομίζω ότι οι ιδέες μου είναι πιο πολύτιμες 

από άλλες. 

Όταν διαφωνείτε με κάποιον, είναι 

σημαντικό να ακούτε και να προσπαθείτε να 

κατανοήσετε την άποψή του. 

Όταν διαφωνείτε με κάποιον, είναι 

σημαντικό να προσπαθήσετε να πείσετε το 

άλλο άτομο με τη γνώμη σας. 

Όταν συναντώ έναν νέο συνάδελφο στη 

δουλειά που φαίνεται ή μιλάει διαφορετικά 

από εμένα, είμαι φιλικός και φιλόξενος. 

Όταν συναντώ έναν νέο συνάδελφο στη 

δουλειά που φαίνεται ή μιλάει διαφορετικά 

από εμένα, προσπαθώ να τον αποφύγω. 

Μαθαίνω για τα παγκόσμια γεγονότα και 

σκέφτομαι πώς επηρεάζουν την οικογένειά 

μου ή την κοινότητά μου. 

Είναι σημαντικό να μαθαίνω για εκδηλώσεις 

που σχετίζονται μόνο με τη χώρα μου. 

3.6.2 Άσκση 2 εξήγηση 

Χρόνος προετοιμασίας: 30 λεπτά 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Υλικό: ο εκπαιδευτής φέρνει εικόνες, εικόνες, διάφορα μικροαντικείμενα για 20 

συμμετέχοντες (σχετικά με το θέμα της μετανάστευσης, τον πολιτισμό: επικοινωνία, ένταξη, 

μετανάστευση, χάρτες, χώρες κ.λπ.) 

Ρύθμιση: καρέκλες στον κύκλο του δωματίου 
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Αριθμός συμμετεχόντων: Μέγιστος αριθμός ατόμων - 20 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να ξεκινήσει με την παρουσίαση του στόχου της άσκησης: να 

κατανοήσει τη σημασία του ανοιχτού μυαλού προκειμένου να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση. 

Βήματα για την εκτέλεση της άσκησης: 

1. Ο εκπαιδευτής βάζει τις εικόνες/ εικόνες/ μικρά αντικείμενα/ λέξεις στο πλαίσιο στο 

κέντρο του κύκλου. 

2. Παρέχεται στους συμμετέχοντες το θέμα: «Διαφορετικότητα και προκαταλήψεις και 

ανοιχτόμυαλο». 

3. Οι συμμετέχοντες θα προσκληθούν να καθίσουν στον κύκλο και να επιλέξουν μια 

εικόνα/εικόνα/λέξη/μικρό αντικείμενο από το πλαίσιο με τυχαία σειρά και να αρχίσουν να 

δημιουργούν την ιστορία. Το πρώτο άτομο θα πει την πρώτη πρόταση της ιστορίας με 

ενσωματωμένη εικόνα/ εικόνα/ μικρό αντικείμενο/ λέξη στην ιστορία. Το άτομο που κάθεται 

στη συνέχεια διαλέγει την άλλη εικόνα/εικόνα/λέξη/μικρό αντικείμενο και συνεχίζει την 

ιστορία προσθέτοντας την άλλη πρόταση και αυτό συνεχίζεται. Όταν τελειώσουν οι 

εικόνες/εικόνες/λέξεις/μικρά αντικείμενα, η ιστορία τελειώνει επίσης. 

4. Ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες να αναλογιστούν τη διαδικασία δημιουργίας 

ιστορίας. 

Ποιες ήταν οι προκλήσεις; Πώς μπορούν να συσχετιστούν με την ιστορία από την 

προσωπική τους εμπειρία; Ήταν το θέμα σχετικό για αυτούς; 

Ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν μετά την άσκηση θέτοντας αυτές 

τις ερωτήσεις: 

• Έχετε γίνει πιο ανοιχτόμυαλος αφού γνωρίσατε ανθρώπους από άλλους πολιτισμούς; 

• Αντιμετωπίζετε προκλήσεις που σχετίζονται με πολιτισμικές διαφορές; 

• Πώς μπορεί το ανοιχτό μυαλό να βοηθήσει να ξεπεραστούν αυτές οι προκλήσεις;  
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4. Ενότητα 3 - Ευελιξία  

4.1 Εισαγωγή 

Η ευελιξία είναι μια δεξιότητα ιδιαίτερα σημαντική όταν απαιτείται κατανόηση και 

προσαρμογή σε διαφορετικούς πολιτισμούς χωρίς να χάσετε την ταυτότητά σας. Σε αυτή την 

ενότητα θέλουμε να σας δώσουμε γνώσεις και εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να 

καταλάβετε με ποιόν τρόπο μπορεί να σας βοηθήσει στην καθημερινή σας ζωή και στο 

περιβάλλον που κινείστε, αυτή η θεμελιώδης δεξιότητα. 

Για να κατακτήσετε την ευελιξία και να την εφαρμόσετε στη ζωή σας πρέπει να είστε σε 

θέση να ελέγχετε τον εαυτό σας και να αναγνωρίζετε πώς οι διαφορετικές αξίες μπορούν να 

ερμηνευθούν με διαφορετικό τρόπο. Στην ενότητα αυτή θα ερευνήσετε ποιες αξίες είναι πιο 

σημαντικές για εσάς, γιατί έχετε αυτήν την πεποίθηση, πώς σας ερμηνεύουν οι άλλοι, και 

πότε αυτές οι αξίες μπορεί να υπερτονισθούν και να μετατραπούν σε κάτι αρνητικό. Επίσης, 

χρησιμοποιώντας αυτές τις αξίες θα δημιουργήσετε ιστορίες για να βοηθήσετε τα άλλα μέλη 

στην κοινότητά σας να καταλάβουν τι μας κάνει να είμαστε ίδιοι, παρόλο που μπορεί να 

αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα διαφορετικά. 

4.2 Σκοπός 

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

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

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

καταστάσεις. Η ευελιξία αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό σε κοινότητες που 

διακρίνονται από διαφορετικότητα, όπου η καταγωγή καταλαμβάνει, και πρέπει να 

καταλαμβάνει, ένα μεγάλο μέρος της ζωής σας, αλλά χρειάζεται επίσης να είστε ανοιχτοί στη 

νέα σας κουλτούρα. 

Όλα συνδέονται μεταξύ τους. Το ανήκειν είναι αυτό που επιτρέπει στην κοινότητα να είναι ο 

αυθεντικός εαυτός της, χωρίς τον φόβο οποιασδήποτε διάκρισης, διαφορετικής μεταχείρισης 

ή τιμωρίας - και αυτό έχει αντίκτυπο στην ποιότητα και την αντοχή της (1). 

Όταν κάποιος είναι ευέλικτος, γίνεται ευπροσάρμοστος, ανθεκτικός και ανταποκρίνεται στις 

αλλαγές. Μπορεί να προσαρμοστεί στις απροσδόκητες απαιτήσεις της καθημερινής ζωής – 

σε ξαφνικές απότομες μεταβολές στην εργασία, επείγοντα προβλήματα ή απρόβλεπτα 

γεγονότα (2). 

Η ευελιξία στη διαπολιτισμική μας εμπειρία δημιουργεί μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας 

και αποτελεί σημαντική ευκαιρία για βιώσιμη αποτελεσματικότητα. 

4.3 Γιατί είναι σημαντική αυτή η ενότητα  
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Στην ταχέως μεταβαλλόμενη κοινωνία μας, με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, οι 

κοινότητες βελτιώνονται και νέα τοπία αναδύονται λόγω του κορονοϊού. Τώρα, περισσότερο 

από ποτέ, συνειδητοποιούμε πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η κοινωνία. Οι αλλαγές στην 

καθημερινή ζωή είναι συνεχείς και συνεπώς πρέπει να είμαστε σε θέση να τις 

αντιμετωπίσουμε, όχι μόνο τώρα αλλά και στο μέλλον. Αυτό γίνεται πιο εύκολα εάν 

καταφέρουμε να είμαστε ευέλικτοι. Αν είστε σε θέση να προσαρμόζεστε σε απροσδόκητες 

απαιτήσεις ή αλλαγές στην καθημερινή ζωή, τότε θεωρείστε ευέλικτοι, με αποτέλεσμα να 

μπορείτε να ανταποκρίνεστε γρήγορα στις αλλαγές και να επιλύετε πιεστικά προβλήματα. 

(3). Οι ευέλικτοι άνθρωποι συχνά επαινούνται ιδιαίτερα από τους γύρω τους και από τις 

κοινότητες στις οποίες ανήκουν, δεδομένου ότι συμβάλλουν στη σταθεροποίηση κρίσιμων 

καταστάσεων. Η ευελιξία θεωρείται επίσης ένα χαρακτηριστικό, η ύπαρξη του οποίου οδηγεί 

σε επιπλέον προσπάθειες για να νιώθουν όλοι καλά και ήρεμα στο περιβάλλον τους. Συχνά, 

οδηγεί επίσης σε νέους δρόμους γνώσεων και δεξιοτήτων, που μπορούν να βοηθήσουν το 

άτομο στην καθημερινή του ζωή και στην προσωπική του ανάπτυξη. 

4.4 Επιδιωκόμενα 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 

Ανάπτυξη της ικανότητας για αυτογνωσία και αυτοπραγμάτωση με στόχο την υιοθέτηση 

συμπεριφοράς χωρίς αποκλεισμούς. 

4.5 Ασκήσεις 

4.5.1 Άσκηση 1 

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. 

Αυτή η άσκηση χωρίζεται σε δύο στιγμές: πριν από την πραγματική συνεδρία, όταν κάθε 

συμμετέχων πρέπει να κάνει μια ατομική αυτοαξιολόγηση και κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίας, όπου λαμβάνει χώρα η αλληλεπίδραση με τους άλλους συμμετέχοντες. 

Βήμα 1: 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. 

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες καλούνται να δουν το δέντρο τιμών και να επιλέξουν 7 

χαρακτηριστικά από αυτό και να δώσουν προτεραιότητα στα πιο σημαντικά 3 

χαρακτηριστικά. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να εξηγήσουν στους συμμετέχοντες να σκεφτούν 

περιπτώσεις όπου τα επιλεγμένα χαρακτηριστικά αμφισβητήθηκαν και έπρεπε να τα 

υπερασπιστούν, κάνοντάς τους να αισθάνονται περήφανοι. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να 

βεβαιωθούν ότι όλοι πριν από τη συνεδρία έχουν επιλέξει τα χαρακτηριστικά τους ή θα 

παρέχουν 10 λεπτά για να το κάνουν. 
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*Δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες σε αυτήν την άσκηση δεν θα έχουν τα αγγλικά ως πρώτη 

τους γλώσσα, θα διανεμηθεί επίσης ένα φυλλάδιο με επεξήγηση των χαρακτηριστικών, το 

οποίο θα βρείτε στο PDF που ονομάζεται - Επεξήγηση τιμών 

Βήμα 2: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει τώρα να μοιραστούν μια ιστορία με τα επιλεγμένα 

γνωρίσματα και να πουν στους άλλους γιατί επέλεξαν τα χαρακτηριστικά, 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. 

Μέρος Δεύτερο 

Βήμα 1: Οι συμμετέχοντες καλούνται να δουν τη λίστα και να επιλέξουν 3 δυνατά σημεία 

που βλέπουν μέσα τους. 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 αυτά τα δυνατά σημεία. 

Βήμα 2: Ο εκπαιδευτής θα μοιράσει το φύλλο όπου μπορείτε να δείτε τι θα συμβεί εάν 

υπερβείτε τη δύναμη. Οι εκπαιδευτές θα διευθύνουν μια συζήτηση σχετικά με το τι θα 

σήμαινε όταν τα δυνατά σημεία υπερβαίνουν, επιτρέποντας προβληματισμούς μεταξύ των 

συμμετεχόντων. 

Βήμα 3: Ο εκπαιδευτής θα δώσει σε κάθε ομάδα μια υπερβολική δύναμη και θα ζητήσει από 

τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν μαζί ως ομάδα μια εικόνα είτε: ζωγραφίζοντας ή 

τραβώντας μια φωτογραφία, είτε δημιουργήστε μια εικόνα χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό 

πρόγραμμα, για να γίνει θετική η υπερβολική δύναμη. 

Βήμα 4: Το τελευταίο βήμα είναι η δημιουργία μιας ιστορίας ή μιας εξήγησης με την 

εγγραφή ενός αρχείου ήχου σε ένα τηλέφωνο σχετικά με το γιατί το χαρακτηριστικό 

θεωρείται τόσο σημαντικό. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτές θα συγκεντρώσουν τις ιστορίες και 

θα προσφέρουν χώρο για αξιολόγηση ρωτώντας τι θα πάρουν μαζί τους οι συμμετέχοντες 

από τη συνεδρία. 

Τι είναι σημαντικό να σκεφτούμε; Σκέψεις μετά από κάθε άσκηση. 

4.6 Επεξήγηση των Ασκήσεων  

4.6.1 Άσκηση 1 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.  
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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 

διαφορετικότητες. Μια κοινότητα στην οποία υλοποιούνται κοινωνικές πρωτοβουλίες 

αποτελεί εν γένει μια ισχυρότερη κοινότητα, η οποία επωφελείται από την πληρότητα του 

δυναμικού όλων των πολιτών της ενώ εντός της τα κοινωνικά εμπόδια μετασχηματίζονται σε 

ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης. 

5.2 Σκοπός  

Μια κοινωνική πρωτοβουλία εντός μιας κοινότητας εκφράζει την αξία του σχετίζεσθαι. Το 

άτομο που διαθέτει το χρόνο και τις δεξιότητές του για τους άλλους και για την κοινότητα 

στην οποία ανήκει, λειτουργεί ελεύθερα και χωρίς αμοιβή, προωθώντας δημιουργικές και 

αποτελεσματικές απαντήσεις στις ανάγκες των αποδεκτών της δράσης του ή συμβάλλοντας 

στην εξασφάλιση κοινών αγαθών (Χάρτης Αξιών Εθελοντικής Υπηρεσίας, 2001, CSVnet). Η 

αλληλεγγύη αφορά κάθε ενέργεια που εξασφαλίζει την απόλαυση των δικαιωμάτων, την 

ποιότητα ζωής για όλους καθώς και την υπέρβαση των διακρίσεων και των οικονομικών και 

κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών μειονεκτημάτων. Μέσω των κοινωνικών 

πρωτοβουλιών, το άτομο συμβάλλει στην πρόοδο της τοπικής, εθνικής και διεθνούς 

κοινότητας, στη στήριξη των ασθενέστερων μελών της και στην υπέρβαση καταστάσεων 

υποβάθμισης. (Χάρτης Αξιών του Εθελοντισμού, 2001, CSVnet). Η ανάδειξη σε 

πρωταγωνιστική θέση των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο σηματοδοτεί την προώθηση 

μιας αλληλεξάρτησης βασισμένης στη δυναμική της αλληλεγγύης, μέσω της οποίας ο 

καθένας εκδηλώνει τα χαρίσματα και τις ιδιαιτερότητές του. Αυτό συνδέεται με την 

αναθεώρηση των προσεγγίσεων του ευεργετισμού: η αναζήτηση και η άρση των αιτιών που 

οδηγούν τους ανθρώπους σε δεινή θέση επιτυγχάνεται και μέσω της ανάδειξής τους σε 

πρωταγωνιστική θέση (Caritas, 2006, Σκέψεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις βασικές 

αξίες του εθελοντισμού σε συνάρτηση με τους κοινωνικούς θεσμούς). 

5.3 Γιατί είναι σημαντική αυτή η ενότητα  
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Οι κοινωνικές πρωτοβουλίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας αίσθησης συνοχής μεταξύ 

των μελών μιας κοινότητας. Πολλά οφέλη προκύπτουν από την κοινωνική δράση, είτε 

ατομική είτε συλλογική (μέσω άτυπων ομάδων και ενώσεων): η κοινότητα αυξάνει την 

ικανότητά της να αντιμετωπίζει και να επιλύει προβλήματα, ή ακόμη και να τα προβλέπει˙ 

καλλιεργείται η συνεργασία μεταξύ των πολιτών, των θεσμικών οργάνων και των υπηρεσιών 

τα μέλη είναι σε θέση να  διαχειριστούν καλύτερα τη διαφορετικότητα, καθιστώντας  την 

πηγή αμοιβαίου εμπλουτισμού και όχι αιτία  σύγκρουσης˙ η ανταλλαγή ιδεών και 

πληροφοριών  οδηγεί στην παροχή ευκαιριών και εναλλακτικών  επιλογών ζωής (CESVOT, 

2012, Η αξία του  εθελοντισμού). Τα στοιχεία αυτά σχετίζονται ιδιαίτερα με την επιτυχία της 

διαπολιτισμικής ένταξης και της  υποδοχής του μεταναστευτικού πληθυσμού σε κάθε 

κοινότητα 

5.4 Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Γνώση και κατανόηση 

Κατανοήστε τι σημαίνει κοινωνική πρωτοβουλία και πώς να την εφαρμόσετε στη δική σας 

κοινότητα. 

Αποκτήστε θεωρητικά και πρακτικά εργαλεία για την αναπαραγωγή κοινωνικών πρωτοβουλιών 

που παρουσιάζονται. 

Δεξιότητες και ικανότητες 

Αναπτύξτε δεξιότητες ενσυναίσθησης και αυτοπροσδιορισμού μέσω της αφήγησης κοινωνικών 

πρωτοβουλιών. 

Κρίση και προσέγγιση 

Αναπτύξτε μια κοινοτική προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς για τη διαφορετικότητα. 

5.5 Ασκήσεις 

5.5.1 Άσκηση 1 

Οι εκπαιδευτές διαβάζουν την ιστορία ενός νεαρού άνδρα που έφτασε στην Ιταλία και 

φιλοξενήθηκε από μια ιταλική οικογένεια για ένα μικρό χρονικό διάστημα (οι ιταλικές 

ιστορίες θα ληφθούν από το εξής πρόγραμμα: http://www.welchomemodena.it/le-nostre-

storie/). Για να ξεκινήσει μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων, οι εκπαιδευτές ρωτούν τους 

συμμετέχοντες:  

Έχετε γνωρίσει ποτέ κάποιον με παρόμοια ιστορία; 

Πόσοι άνθρωποι στην πόλη σας πιστεύετε ότι ίσως έχουν βιώσει μια παρόμοια κατάσταση; 

Αφού συγκεντρωθούν κάποια σχόλια, αποκαλύπτουν στους συμμετέχοντες ότι στην 

πραγματικότητα δεν πρόκειται για την ιστορία ενός και μόνο ατόμου, αλλά για τον 

συνδυασμό των ιστοριών τριών νέων που ήρθαν στην Ιταλία για διαφορετικούς λόγους ο 

καθένας. Οι εκπαιδευτές εξηγούν πως πολλές ιστορίες μπορούν να διασυνδεθούν ή να 

εξελιχθούν με παρόμοιους ή διαφορετικούς τρόπους χάρη στην αλληλεπίδραση των 

ευκαιριών και των εμποδίων της ζωής. 
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Μετά από αυτή τη σύντομη εισαγωγή, ξεκινάει ένα εργαστήριο συλλογικής γραφής και 

δημιουργίας ιστοριών. Οι εκπαιδευτές χωρίζουν τους συμμετέχοντες σε υποομάδες των 3/4 

περίπου ατόμων. Το αποτέλεσμα είναι η συγγραφή μιας ιστορίας ζωής η οποία αποτελείται 

από τα κομμάτια της προσωπικής ιστορίας των μελών: κάθε μέλος της ομάδας προσθέτει σε 

αυτήν ένα κομμάτι της δικής του ιστορίας (μπορεί να είναι η παιδική ηλικία, η ζωή στην 

πόλη/χώρα του, η σχολική ή εργασιακή εμπειρία, τα όνειρα ή τα σχέδια για το μέλλον). Τα 

επιμέρους τμήματα της ιστορίας κάθε ατόμου θα πρέπει να διαπλέκονται και να 

συνδυάζονται μεταξύ τους για να δημιουργηθεί μια ενιαία ιστορία. Οι συμμετέχοντες θα 

έχουν στη διάθεσή τους 10 με 15 λεπτά για να γράψουν μια ιστορία το πολύ 30 σειρών. Ένας 

εκπρόσωπος από κάθε ομάδα διαβάζει την ιστορία που έγραψαν και οι εκπαιδευτές δίνουν 

την ευκαιρία σε όσους το επιθυμούν να παρέμβουν, λέγοντας περισσότερα για τον εαυτό 

τους ή σχολιάζοντας τα όσα ακούστηκαν. Εάν οι συμμετέχοντες το επιθυμούν, μπορούν 

επίσης να αποκαλύψουν ποιο μέρος της ιστορίας είναι δικό τους. 

Εν κατακλείδι, οι εκπαιδευτές εξηγούν ότι οι ιστορίες μπορούν να έχουν ομοιότητες μεταξύ 

τους, παρόλο που μπορεί να φαίνονται μακρινές, και ότι οι ζωές και οι διαδρομές του 

καθενός μπορούν να διαπλέκονται όπως ακριβώς και στην ιστορία που γράφτηκε στην κάθε 

ομάδα. Μόνο η γνώση του άλλου και η γνώση της ιστορίας του μας επιτρέπει να 

ξεπεράσουμε τα εμπόδια της προκατάληψης. 

5.5.2 Άσκηση 2  

Ως αρχικό ερέθισμα, παρουσιάζεται στην ομάδα των συμμετεχόντων ένα βίντεο για το 

πρόγραμμα welcHome (οι ιταλικές ιστορίες θα αντληθούν από αυτό το πρόγραμμα): 

https://www.youtube.com/watch?v=PyD4pCDn2uY). 

Στη συνέχεια οι εκπαιδευτές χωρίζουν τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες: 

 Στην ομάδα των σκεπτικιστών που αναλαμβάνει να επισημάνει όλα τα πιθανά εμπόδια που 

αποτρέπουν την υλοποίηση παρόμοιων κοινωνικών πρωτοβουλιών στην κοινότητά τους. 

Σημείωση: τα «κατά» θα πρέπει να εντάσσονται στην καθημερινή τους ζωή, και να μην είναι 

αφηρημένα ή γενικά.. 

 Στην ομάδα των οραματιστών που αναλαμβάνει να υποδείξει όλες τις πιθανές ευκαιρίες 

υλοποίησης ή εφαρμογής κοινωνικών πρωτοβουλιών στην κοινότητά τους 

Σημείωση: τα «υπέρ» θα πρέπει επίσης να εντάσσονται στην καθημερινή τους ζωή, και να 

μην είναι αφηρημένα ή γενικά. 

Αρχίζει μια συζήτηση και κάθε πλευρά πρέπει να πείσει την άλλη για τα επιχειρήματά της. 

Οι εκπαιδευτές σημειώνουν σε έναν πίνακα τα «υπέρ» και τα «κατά» αυτών των 

δραστηριοτήτων. Η συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί στην πρακτικότητα της εφαρμογής 

των πρωτοβουλιών στο εκάστοτε πλαίσιο. Οι εκπαιδευτές ολοκληρώνουν τη δραστηριότητα 

συνοψίζοντας τα συμπεράσματά τους και τονίζοντας πώς η ανάληψη ευθύνης σε συνδυασμό 

με χειρονομίες κοινωνικής πρωτοβουλίας οδηγούν σε πολυάριθμα οφέλη για την κοινότητα 

στο σύνολό της. 

https://www.youtube.com/watch?v=PyD4pCDn2uY
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Τι είναι σημαντικό να σκεφτούμε; Σκέψεις μετά από κάθε άσκηση. 

5.6 Επεξήγηση των Ασκήσεων  

5.6.1 Άσκηση 1 εξήγηση 

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

συμμετέχοντα της παρακάτω πλοκής. 

N.B. Οι παρακάτω ιστορίες προέρχονται από αληθινές ιστορίες νεαρών μεταναστών στην 

Ιταλία. Οι εκπαιδευτές είναι ελεύθεροι να τις τροποποιήσουν ή να δημιουργήσουν νέες 

πλοκές από τοπικές/εθνικές εμπειρίες. 

Μια ιστορία διαπλοκής 

Είμαι ο Jawad και είμαι από το Πακιστάν, είμαι 18 ετών. Ήρθα από το Ιράν, όπου για 10-15 

μέρες ήμουν σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, δεν υπήρχε φαγητό και νερό. Εξαιτίας αυτού, 

δύο άλλα αγόρια που ήταν μαζί μου πέθαναν. Προσπάθησα να επαναστατήσω για να 

επιστρέψω στο σπίτι, αλλά με χτύπησαν και μου είπαν ότι δεν μπορούσα να επιστρέψω. 

Μετά από 15 μέρες με πήγαν στην Τουρκία και με φόρτωσαν σε μια λέμβο, όπου ξεκίνησε 

το ταξίδι για την Ιταλία. [1] 

Όταν έφτασα στην Ιταλία με έβαλαν σε μια κοινότητα για 9 μήνες. Φοβόμουν τι θα μου 

συμβεί όταν έκανα 18, τι θα μπορούσα να κάνω; Πού θα μπορούσα να πάω; Αφού έκλεισα 

τα 18, έπρεπε να φύγω από την κοινότητα και νόμιζα ότι δεν υπήρχε τίποτα έξω για μένα, 

μέχρι που μου είπαν ότι θα μπορούσα να φιλοξενηθώ από μια οικογένεια, την Emanuela και 

τον Raffaele. Η Emanuela και ο Raffaele με βοήθησαν πολύ, μου έδωσαν τη δυνατότητα να 

πάω σχολείο και να ζήσω όπως ζει ο άνθρωπος στην Ιταλία. [2] 

Έχω επίσης πολλές νέες εμπειρίες, πήγα στο βουνό για πρώτη φορά στο χιόνι και έμαθα 

ακόμη και να κάνω snowboard. Το καλύτερο πράγμα για το να είμαι με την οικογένειά μου 

είναι ότι αισθάνομαι περιτριγυρισμένος από στοργή, είναι περισσότερο σαν να είμαι στο 

σπίτι με τους γονείς και τα αδέρφια μου. Νιώθω επίσης λιγότερο μοναξιά και πιο χαλαρή για 

τις επιλογές που πρέπει να κάνω για το μέλλον μου. [3] 

Πηγές: 

[1] Jawad - https://www.youtube.com/watch?v=Xt1BYjDaVH8 

[2] Gias - https://www.youtube.com/watch?v=VOhWjYtugwY 

[3] Mohammed - http://www.welchomemodena.it/le-nostre-storie/daniele-lucia-cecilia-

simone-e-mohamed/ 

Στην αρχή της προπόνησης, οι εκπαιδευτές διάβασαν την ιστορία ενός νεαρού άνδρα που 

έφτασε στην Ιταλία και τον υποδέχτηκε μια ιταλική οικογένεια για περιορισμένο χρονικό 

διάστημα (οι ιταλικές ιστορίες θα ληφθούν από αυτό το έργο http://www.welchomemodena. 

it/le-nostre-storie/). Για να ξεκινήσουν μια σύντομη ανταλλαγή, οι εκπαιδευτές ρωτούν τους 

συμμετέχοντες: 

Γνωρίζατε ποτέ κάποιον με παρόμοια ιστορία; 

Πόσοι άνθρωποι στην πόλη σας πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να έχουν βιώσει παρόμοια 

κατάσταση; -μέγιστο 5/7 λεπτά. 

Αφού συλλέξουν κάποια σχόλια, οι εκπαιδευτές αποκαλύπτουν στους συμμετέχοντες ότι 

στην πραγματικότητα δεν είναι η ιστορία ενός και μόνο ανθρώπου, αλλά η διαπλοκή των 

ιστοριών τριών νέων που ήρθαν στην Ιταλία για διαφορετικούς λόγους. Οι εκπαιδευτές 

https://www.youtube.com/watch?v=Xt1BYjDaVH8
https://www.youtube.com/watch?v=VOhWjYtugwY
http://www.welchomemodena.it/le-nostre-storie/daniele-lucia-cecilia-simone-e-mohamed/
http://www.welchomemodena.it/le-nostre-storie/daniele-lucia-cecilia-simone-e-mohamed/
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εξηγούν πόσες ιστορίες μπορούν να διασυνδεθούν, να εξελιχθούν με παρόμοιους ή 

διαφορετικούς τρόπους λόγω των ευκαιριών και των εμποδίων που συνδέονται στη ζωή. 

Μετά από αυτή τη σύντομη εισαγωγή, ξεκινά ένα εργαστήριο συλλογικής γραφής και 

δημιουργίας ιστοριών. Οι εκπαιδευτές χωρίζουν τους συμμετέχοντες σε υποομάδες των 3/4 

περίπου ατόμων. Η παράδοση είναι να γράψετε μια ιστορία ζωής στην οποία κάθε μέλος της 

ομάδας εισάγει ένα μέρος της δικής του ιστορίας (θα μπορούσε να είναι παιδική ηλικία, ζωή 

στην πόλη/χώρα του/της, σχολείο ή επαγγελματική εμπειρία, όνειρα ή σχέδια για το 

μελλοντικός). Τα μέρη της ιστορίας κάθε ατόμου θα πρέπει να είναι συνυφασμένα για να 

δημιουργήσουν μια ενιαία ιστορία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν 10 λεπτά για να γράψουν μια 

ιστορία μέγιστου 20/30 γραμμών. 

Ένας εθελοντής διαβάζει την ιστορία που παράγεται και οι εκπαιδευτές δίνουν την ευκαιρία 

σε όσους το επιθυμούν να παρέμβουν, λέγοντας περισσότερα για τον εαυτό τους ή 

σχολιάζοντας όσα ακούστηκαν. Εάν οι συμμετέχοντες το επιθυμούν, μπορούν επίσης να 

αποκαλύψουν ποιο μέρος της ιστορίας είναι δικό τους – μέγ. 10 λεπτά. 

Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτές εξηγούν πώς οι ιστορίες μπορεί να έχουν ομοιότητες 

μεταξύ τους, αν και μπορεί να φαίνονται μακρινές, και πώς οι ζωές και τα μονοπάτια του 

καθενός μπορούν να μπλέκονται όπως ακριβώς στην ιστορία που παράγεται. Μόνο η γνώση 

του άλλου και η γνώση της ιστορίας του/της επιτρέπει σε κάποιον να ξεπεράσει τα 

προκαθορισμένα εμπόδια-max. 5 λεπτά. 

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 ένα άτομο, ως μέρος της 

κοινότητας, μπορεί να οργανώσει ή να συμμετάσχει. 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 αναλαμβάνονται από τοπικές κοινωνίες/καλές 

πρακτικές. 

Κατάλογος κοινωνικών πρωτοβουλιών που θα διανεμηθούν στους συμμετέχοντες: 

 Διδασκαλία μιας δεξιότητας ή ενός εμπορίου σε άλλο άτομο (μετανάστης ή ντόπιος) 

που ενδιαφέρεται να το αποκτήσει. Παραδείγματα μπορεί να είναι το 

ράψιμο/κέντημα, η ξυλουργική, η κηπουρική ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα 

γνωρίζει κανείς. (για συνταξιούχους)· 

 Βοήθεια μικρών μαθητών που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ένα κέντρο 

εργασίας μετά το σχολείο. (για μαθητές/δασκάλους) 

 Οργανώστε μια αγορά γειτονιάς, όπου αχρησιμοποίητα αντικείμενα (ρούχα, έπιπλα, 

αξεσουάρ) μπορούν να δοθούν ή να ανταλλάσσονται. 

 Να συμμετέχει ενεργά – ως εθελοντής – ή να οργανώνει διαπολιτισμικές εκδηλώσεις, 

όπως κοινωνικά έθνικ δείπνα, φεστιβάλ κινηματογράφου, εκθέσεις φωτογραφίας ή 

μικρές συναυλίες http://www.abusuan.com/category/laboratori-ed-eventi); 

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

και θα δείξουν ένα βίντεο ή/και θα πουν την ιστορία ενός ενάρετου παραδείγματος 

τοπικών κοινωνικών πρωτοβουλιών (οι ιταλικές ιστορίες θα ληφθούν από αυτό το 

έργο: https://www.youtube.com/watch?v=PyD4pCDn2uY) – max. 5/7 min. 

 

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτές θα χωρίσουν τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες: 

http://www.abusuan.com/category/laboratori-ed-eventi
https://www.youtube.com/watch?v=PyD4pCDn2uY
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• 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 ομάδα οραματιστή, 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 ορίσματα «υπέρ» ή 

«μειονεκτήματα» – 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 μαζί με τις 

χειρονομίες κοινωνικής πρωτοβουλίας οδηγεί σε πολυάριθμα οφέλη για την κοινότητα ως 

σύνολο – μέγ. 10 λεπτά.  
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6. Ενότητα 5 – Συναισθηματική Σταθερότητα  

6.1 Εισαγωγή 

Η συναισθηματική σταθερότητα είναι ένα χαρακτηριστικό που δύσκολα ορίζεται, δεδομένου ότι 

είναι υποκειμενικό. Η συναισθηματική σταθερότητα μπορεί ωστόσο να περιγραφεί ως η ιδιότητα 

που καθορίζει σε ποιο βαθμό και πόσο αποτελεσματικά το συναισθηματικό σύστημα επιστρέφει 

αυτόματα στο σημείο εκκίνησης ή στην κατάσταση ισορροπίας του (Li, Ahlstrom, 2016). Όσο 

υψηλότερη είναι η συναισθηματική σταθερότητα τόσο πιο δύσκολο είναι για το περιβάλλον να 

επηρεάσει το συναισθηματικό σύστημα, που μπορεί να επιστρέψει με πιο αποτελεσματικό τρόπο 

στην ισορροπία. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η προσαρμογή των ατόμων σε διαφορετικές 

καταστάσεις και γεγονότα. Με άλλα λόγια, η συναισθηματική σταθερότητα είναι η ικανότητα 

διατήρησης της συγκέντρωσής σας, ανεξάρτητα από την δυσκολία ή τις απαιτήσεις των 

καταστάσεων που προκύπτουν. Όταν δεν ελέγχεστε από τα συναισθήματα σας, διατηρείτε τον 

έλεγχο 

6.2 Σκοπός 

Η ζωή είναι γεμάτη αντιξοότητες και ανατροπές και κάθε άνθρωπος αντιδρά με διαφορετικό 

τρόπο. Σε αυτό ακριβώς το πεδίο είναι που αναδεικνύεται η σημασία της συναισθηματικής 

σταθερότητας. 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. Η συναισθηματική σταθερότητα είναι ένα ευεργετικό χαρακτηριστικό. 

Σημαίνει ότι μπορείτε να ανταπεξέρχεστε σε δύσκολες καταστάσεις, να διαχειρίζεστε τις 

αντιξοότητες και να παραμένετε παραγωγικοί και ικανοί καθ' όλη τη διάρκεια. Όταν είστε 

συναισθηματικά σταθεροί έχετε προβλέψιμες και συνεπείς συναισθηματικές αντιδράσεις, 

χωρίς απότομες αλλαγές της διάθεσης. 

6.3 Γιατί η ενότητα είναι σημαντική 

Η συναισθηματική σταθερότητα αναφέρεται στην ικανότητα διατήρησης της ψυχραιμίας και 

της αυτοπεποίθησης σε στρεσογόνες καταστάσεις (McCrae & Costa, 1997) ενώ επίσης 

θεωρείται σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης της υποκειμενικής ευημερίας (Vitterso, 2001). 

Η συναισθηματική σταθερότητα προέρχεται από τη συναισθηματική νοημοσύνη. Ως 

συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται η ικανότητα να κατανοείτε και να διαχειρίζεστε τα 

συναισθήματά σας, καθώς και να αναγνωρίζετε και να επηρεάζετε τα συναισθήματα των 

γύρω σας. Η συναισθηματική νοημοσύνη αναλύεται συνήθως σε τέσσερις βασικές 

ικανότητες: αυτογνωσία, αυτοδιαχείριση, κοινωνική ευαισθητοποίηση, διαχείριση σχέσεων. 

(Goleman, D., 1999). Οι άνθρωποι με υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης 

είναι σε θέση να προσαρμόζουν τα συναισθήματά τους ώστε να προσαρμόζονται στο 

περιβάλλον τους, να τα διαχειρίζονται και να τα αξιοποιούν θετικά. 
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Σημείωση: Η έρευνα έχει βρει ότι υπάρχουν καθολικές εκφράσεις του προσώπου και της 

φωνής ορισμένων συναισθημάτων, όπως ο θυμός, η λύπη, ο φόβος, η απόλαυση, η αηδία και η 

έκπληξη. Ωστόσο, ο πολιτισμός επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και εκφράζουμε τα 

συναισθήματα. 

6.4 Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Αύξηση της αμοιβαίας κατανόησης και αλληλεγγύης 

Βελτίωση των πολιτιστικών, κοινωνικών και πολιτικών δεξιοτήτων  

Αναγνώριση συναισθημάτων 

Βελτίωση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας  

Ρύθμιση συναισθημάτων 

6.5 Ασκήσεις  

6.5.1 Άσκηση 1 

Face to Face exercise 

Πως να το κάνεις: 

• Ο εκπαιδευτής ρωτά τους συμμετέχοντες εάν γνωρίζουν τη ρύθμιση των συναισθημάτων. 

Κάθε συμμετέχων παίρνει τη ροή για να μιλήσει για αυτό που πιστεύει ότι είναι. 

• Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής διαβάζει δυνατά στην τάξη την ακόλουθη ιστορία:  

«Σε μια συνάντηση γειτόνων, μια γυναίκα επικρίνεται δημόσια από τους γείτονές της 

για τη δυνατή μουσική που έπαιξε τις προάλλες κατά τη διάρκεια του πάρτι γενεθλίων 

της. Αγνοεί τα σήματα του σώματός της που της λένε ότι είναι θυμωμένη και πληγωμένη 

από την κριτική τους και συνεχίζει τη συνάντηση. Εκείνο το βράδυ, η γυναίκα 

αισθάνεται έναν σφιχτό κόμπο στο στομάχι της, αλλά δεν συνειδητοποιεί ότι είναι ο 

τρόπος του σώματός της να της πει ότι έχει δυσάρεστα συναισθήματα να επεξεργαστεί 

από την ημέρα. Μόνο όταν κάνει μια εξάσκηση ενσυνειδητότητας με σάρωση σώματος 

πριν κοιμηθεί, δεν κατανοεί τη σχέση μεταξύ του πόνου στο στομάχι της και της 

συνάντησης των γειτόνων. Τώρα αφήνει τον εαυτό της να νιώσει τα συναισθήματα, 

αφήνοντάς τα να περάσουν από μέσα της και παίρνει την υγιή απόφαση να μιλήσει 

στους γείτονές της για τον τρόπο που της φέρθηκαν». 

 Οι συμμετέχοντες συζητούν για την ιστορία και απαντούν σε ερωτήσεις όπως 

"Ρύθμισε τα συναισθήματά της; Πώς;", "Πώς θα αντιδρούσες αν ήσουν στη θέση 

της;" κ.λπ. Απάντηση: Ρύθμισε τα συναισθήματά της καταπιέζοντάς τα επειδή δεν το 

έκανε θέλουν να τα αποδεχτούν ή να τα βιώσουν, κάτι που έχει βρεθεί ότι επηρεάζει 

αρνητικά τη σωματική και ψυχική υγεία ενός ατόμου. 
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Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες πρέπει να απαριθμήσουν τρόπους ρύθμισης των 

συναισθημάτων τους. και να προσδιορίσουν ποιοι είναι οι τρόποι τους να ρυθμίζουν τα 

συναισθήματά τους. 

6.5.2 Άσκηση 2  

Online exercise 

 Στο πλαίσιο υπάρχουν ανάμικτα συναισθήματα και τεχνικές ρύθμισης των 

συναισθημάτων. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να φτιάξει δύο λίστες και να διαχωρίσει 

τα συναισθήματα από τις τεχνικές ρύθμισης των συναισθημάτων. 

 Αφού ελέγξουν τις δύο λίστες για λάθη, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μιλήσουν για 

τις τεχνικές που χρησιμοποιούν για τη ρύθμιση των συναισθημάτων τους. Εάν δεν 

χρησιμοποιούν καμία, είναι μια καλή ευκαιρία να προσπαθήσουν και να υιοθετήσουν 

κάποιες τεχνικές στο μέλλον. 

Κατάλογος συναισθημάτων: πανικός, συμπόνια, αμηχανία, συμπάθεια, απογοήτευση, 

αισιοδοξία, ενόχληση 

Κατάλογος τεχνικών: ημερολόγιο συναισθημάτων, επανεκτίμηση, αυτό- κατευνασμός, έλεγχος 

της προσοχής, αποστασιοποίηση, καταστολή 

 

Πηγές 

- https://peopledynamics.co/importance-emotional-stability/ 

- Gross, J. (2002). Emotion regulation: affective, cognitive, and social 

consequences. Psychophysiology, 39 3, 281-91  

- https://positivepsychology.com/emotion-regulation/#skills 

- https://positivepsychology.com/emotion-regulation/ 

- https://www.healthline.com/health/how-to-control-your-emotions 

- https://ggie.berkeley.edu/my-well-being/ 

Τι είναι σημαντικό να σκεφτούμε; Σκέψεις μετά από κάθε άσκηση. 

 

6.6 Επεξήγηση Ασκήσεων 

  Σκοπός και των δύο δραστηριοτήτων είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με 

τεχνικές ρύθμισης συναισθημάτων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, όταν ρυθμίζουμε τα 

συναισθήματά μας, χρησιμοποιούμε διαδικασίες που επηρεάζουν «ποια συναισθήματα 

έχουμε, πότε τα έχουμε και πώς τα βιώνουμε και τα εκφράζουμε». Αυτές οι διαδικασίες 

ημερολόγιο συναισθημάτων  πανικός συμπόνια

 επανεκτίµηση       καταστολή 

αμηχανία συμπαράσταση απογοήτευση  

αυτό-κατευνασμός αισιοδοξία 

 έλεγχος προσοχής  εκνευρισμός 

αποστασιοποίηση 

 

https://peopledynamics.co/importance-emotional-stability/
https://positivepsychology.com/emotion-regulation/#skills
https://positivepsychology.com/emotion-regulation/
https://www.healthline.com/health/how-to-control-your-emotions
https://ggie.berkeley.edu/my-well-being/
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χρησιμοποιούνται τόσο με ευχάριστα όσο και με δυσάρεστα συναισθήματα και μπορούν να 

γίνουν είτε συνειδητά (δάγκωμα των νυχιών όταν είναι νευρικό) είτε ασυνείδητα (έκφραση 

ευτυχίας όταν λαμβάνεις ένα τέτοιο δώρο). 

Ορισμός: «Η συναισθηματική ρύθμιση αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία τα άτομα 

επηρεάζουν ποια συναισθήματα έχουν, πότε τα έχουν και πώς βιώνουν και εκφράζουν τα 

συναισθήματά τους. Η συναισθηματική ρύθμιση μπορεί να είναι αυτόματη ή ελεγχόμενη, 

συνειδητή ή ασυνείδητη και μπορεί να έχει επιπτώσεις σε ένα ή περισσότερα σημεία της 

διαδικασίας παραγωγής συναισθήματος». 

Μερικές κοινές στρατηγικές ρύθμισης των συναισθημάτων είναι: 

• Η συναισθηματική καταστολή συνίσταται στην αναστολή των εξωτερικών ενδείξεων των 

εσωτερικών συναισθημάτων. 

• Έλεγχος των πεποιθήσεων μας για τα συναισθήματα. Αφιερώνοντας λίγο χρόνο για να 

ελέγξετε με τον εαυτό σας τη διάθεσή σας μπορεί να σας βοηθήσει να αρχίσετε να αποκτάτε 

ξανά τον έλεγχο. 

• Γράφοντας για τα συναισθήματά μας, είναι ένας τρόπος να αναγνωρίσουμε και να 

αναλάβουμε δράση γύρω από τα συναισθήματά σας. Το να γράφουμε για τις εμπειρίες μας 

μάς κάνει ενεργούς δημιουργούς των δικών μας ιστοριών της ζωής μας και, ως εκ τούτου, 

νιώθουμε μεγαλύτερη δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. 

• Χρησιμοποιώντας την αποστασιοποίηση ή την πρακτική της παρατήρησης του εαυτού μας, 

συμπεριλαμβανομένων των σκέψεων, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών σας, σαν 

να είστε εξωτερικός παρατηρητής. Με άλλα λόγια, φανταστείτε ότι είστε μια «μύγα στον 

τοίχο», παρακολουθώντας την εμπειρία σας ή μιλάτε για την εμπειρία σας σε τρίτο πρόσωπο. 

• Η επαναξιολόγηση συνίσταται στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο ερμηνεύεται μια 

κατάσταση έτσι ώστε να μειωθεί ο συναισθηματικός αντίκτυπός της. 

• Η αυτό-κατευνασμός, σε οποιαδήποτε μορφή, μπορεί να μειώσει τις τοξικές επιδράσεις του 

θυμού, της λύπης και της αγωνίας που φέρνουν οι αρνητικές εμπειρίες (Heiy & Cheavens, 

2014). Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η αυτό-κατευνασμός, σε αντίθεση με την αντιπαράθεση 

με τον εαυτό, εγγυάται καλύτερες και πιο γρήγορες απαντήσεις όταν πρόκειται για τη 

διαχείριση των σκέψεων και των συναισθημάτων. 

• Ο έλεγχος της προσοχής ξεκινά με την επανεκτίμηση. Στόχος του είναι να αποσπάσει την 

προσοχή μας μακριά από το αρνητικό συναίσθημα και μας επιτρέπει να το δούμε από μια 

ανταποδοτική οπτική. 
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Επιπλέον, μπορούμε επίσης να απορυθμιστούμε από θετικά συναισθήματα. Για παράδειγμα, 

η έντονη ευτυχία μπορεί να μας ωθεί να προσέχουμε μόνο τα θετικά πράγματα και να 

αναλαμβάνουμε κινδύνους τεράστιων διαστάσεων. Οι άνθρωποι σε αυτήν την αυξημένη 

λειτουργία «υπερβολικής ενέργειας της ευτυχίας» επιδίδονται σε πιο επικίνδυνες 

συμπεριφορές και τείνουν να αγνοούν τις απειλές, όπως η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, 

η υπερφαγία, η σεξουαλική ασέβεια και η χρήση ναρκωτικών. Σύμφωνα με έρευνες, όταν 

χρησιμοποιούμε μια στρατηγική ρύθμισης συναισθημάτων, όπως η ονομασία των 

συγκεκριμένων συναισθημάτων που νιώθουμε, είναι λιγότερο πιθανό να υποφέρουμε από 

άγχος και κατάθλιψη, να εμπλακούμε σε επικίνδυνη συμπεριφορά όπως η υπερβολική 

κατανάλωση αλκοόλ, η βία και ο αυτοτραυματισμός και καλύτερα ικανός να χειριστεί την 

απόρριψη. 

 

7. Αξιολόγηση  

Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης της «Ψηφιακής αφήγησης 

για μικρές και αγροτικές κοινότητες» και την ικανοποίηση των συμμετεχόντων, η εταιρική 

σχέση ανέπτυξε το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης (βλ. παραρτήματα). 

Αυτό το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης αποτελείται από 15 ερωτήσεις για ολόκληρο το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα IO3 «Ψηφιακή αφήγηση για μικρές και αγροτικές κοινότητες» 3 

ερωτήσεις αφιερωμένες σε καθεμία από τις ενότητες προκειμένου να γίνει η αρχική 

αξιολόγηση (βλ. παράρτημα αρ. 1). 

Για τη μετά την αξιολόγηση - αθροιστική αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση 

ερωτηματολογίου που θα μετρήσει το επίπεδο επάρκειας που έχει αποκτηθεί καθώς και τις 

απόψεις και το επίπεδο ικανοποίησης και ετοιμότητας των συμμετεχόντων να υλοποιήσουν 

τα θέματα της εκπαίδευσης. Θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιες 15 ερωτήσεις και θα προστεθούν 

ορισμένες πρόσθετες ερωτήσεις που έχουν σχεδιαστεί μόνο για τη μετα-αξιολόγηση μετά την 

πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος (βλ. παράρτημα αρ. 2). 

Στο Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης παρέχονται μερικές σύντομες περιγραφές της έννοιας 

κάθε Ενότητας και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο.  
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8. Παράρτημα  

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης – Αρχική αξιολόγηση 

 
Αυτό το ερωτηματολόγιο έχει ως στόχο να αξιολογήσει: 

 

 Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις των συμμετεχόντων στην αρχή της 

εκπαίδευσης προκειμένου να συγκριθούν με τις γνώσεις, δεξιότητες και 

συμπεριφορές που απέκτησαν κατά την πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού 

προγράμματος Digital Storytelling για μικρές και αγροτικές κοινότητες. Στόχος είναι 

η μέτρηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης. 

Διαβάστε τη σύντομη περιγραφή της έννοιας και στη συνέχεια συμπληρώστε το 

ερωτηματολόγιο.  
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Πολιτισμική ενσυναίσθηση 

Η πολιτισμική ενσυναίσθηση ορίζεται ως μια γενική ικανότητα ή στάση που έχουν οι άνθρωποι όταν 

μιλούν σε ένα άτομο. Η ικανότητα είναι να αναγνωρίζεις και να χτίζεις γέφυρες ανάμεσα στα 

πολιτισμικά κενά που μπορεί να υπάρχουν. Η πολιτιστική ενσυναίσθηση χρησιμοποιείται συχνά όταν 

ένα άτομο αισθάνεται ότι λείπει η επικοινωνία και ότι υπάρχει λιγότερη κατανόηση. Η έλλειψη 

επικοινωνίας μπορεί συχνά να λυθεί με πολιτιστική ενσυναίσθηση, αναγνωρίζοντας και αποκτώντας 

μια βαθύτερη κατανόηση των άλλων, διατηρώντας παράλληλα μια σαφή αντίληψη ότι το όριο μεταξύ 

της εμπειρίας τους και της δικής σας εμπειρίας είναι διαχωρισμένο. Αυτό απαιτεί ενέργειες και από 

τα δύο μέρη τόσο στην κατανόηση όσο και στην εξήγηση (Dyche, Zayas, 2001). 

 

Ερωτήσεις για αξιολόγηση 

Σημειώστε την απάντηση που σας εκφράζει περισσότερο 

1. Πόσο σημαντική πιστεύετε ότι είναι η επικοινωνία για την οικοδόμηση μιας σχέσης με 

ανθρώπους από άλλους πολιτισμούς; 

1- σημαίνει «καθόλου σημαντικό»     10 – σημαίνει "πολύ σημαντικό" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.Πιστεύετε ότι ο χώρος εργασίας πρέπει να αποτελεί θετικό στοιχείο στην ένταξη των 

μεταναστών; 

o Ναι 

o Όχι 

Εάν ναι, πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι είναι σε κλίμακα 1-10; 

1- σημαίνει «καθόλου σημαντικό»     10 – σημαίνει "πολύ σημαντικό" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

3.Γνωρίζετε πώς τα συναισθήματα και τα συναισθήματα θα μπορούσαν να 

επηρεαστούν από το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο; 

o Ναι 

o ΄Οχι 

Εάν ναι, πόσο διατεθειμένοι είστε να το καταλάβετε αυτό στην επικοινωνία σε μια κλίμακα 1-10; 

1 – σημαίνει «Δεν θέλω καθόλου»                                                              10 – σημαίνει «Πολύ 

πρόθυμος» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Ευρύτητα Πνεύματος 

Ανοιχτόμυαλος είναι απλώς ένα άτομο που είναι πρόθυμο να εξετάσει άλλες απόψεις ή ιδέες που 

είναι διαφορετικές από τις προϋπάρχουσες. Πιθανότατα θα οδηγήσει σε μια ευρύτερη γνωστική 

ικανότητα και νέους τρόπους σκέψης (Cambridge, 2021). 

Σημειώστε την απάντηση που σας εκφράζει περισσότερο 

4. Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να λαμβάνετε τα γεγονότα και να αποφασίζετε 

μόνοι σας για τα πράγματα, αντί να ακολουθείτε απλώς αυτά που λένε οι άλλοι και 

να μην συμπεριφέρεστε με βάση την αρνητική προκατάληψη. 

o Ναι 

o Όχι 

Εάν ναι, πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι είναι σε κλίμακα 1-10; 

1- σημαίνει "καθόλου σημαντικό" 10 - σημαίνει "πολύ σημαντικό" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να είστε ευγενικοί και με σεβασμό στους 

ανθρώπους από διαφορετικές χώρες; 

1- που σημαίνει «Διαφωνώ εντελώς» 10 – σημαίνει «Συμφωνώ εντελώς ” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. Πόσο πρόθυμοι θα ήσασταν να ακούσετε και να προσπαθήσετε να κατανοήσετε 

την άποψη ενός ατόμου όταν διαφωνείτε με κάποιον; 

1 – σημαίνει «Δεν θέλω καθόλου» 10 – σημαίνει «Πολύ πρόθυμος» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Ευελιξία  

Η ευελιξία μπορεί να οριστεί ως η ικανότητα ενός ατόμου ή μιας ομάδας να αλλάζει ή να 

αλλάζει εύκολα ανάλογα με το περιβάλλον ή την κατάσταση (Cambridge, 2021).Please mark the 

answer which reflects you the most 

7.Πόσο σχετική πιστεύετε ότι είναι η ανοχή στην αλλαγή στις σχέσεις στην κοινότητα; 

1- Σημασία "εντελώς άσχετο" 10 - σημαίνει "εντελώς σχετικό" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8.Πιστεύετε ότι είναι κρίσιμο να αλλάζετε εύκολα ανάλογα με το περιβάλλον ή την 

κατάσταση; 

o Ναι 

o Όχι 

Εάν ναι, πώς πιστεύετε ότι είναι σημαντικό για εσάς στην κοινότητά σας σε κλίμακα 1-10; 

1 – Σημαίνει «καθόλου σημαντικό» 10 – σημαίνει «πολύ σημαντικό» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9.Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε διαφορετικές ευκαιρίες για αυτο-

ανάπτυξη; 

o Ναι 

o Όχι 

o  

Εάν ναι, πόσο πρόθυμοι θα ήσασταν να αναζητήσετε διαφορετικές ευκαιρίες για αυτο-ανάπτυξη σε 

κλίμακα 1-10; 

1 – Σημαίνει «Δεν θέλω καθόλου» 10 – Σημαίνει Θέλω πολύ» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 



38 
 
 

Κοινωνική πρωτοβουλία 

Παρακάτω θα σας παρουσιάσουμε μερικές ερωτήσεις που αφορούν την κοινωνική πρωτοβουλία. Με 

τον όρο «κοινωνική πρωτοβουλία» εννοούμε «τη δράση που στοχεύει συνειδητά στην αντιμετώπιση 

κοινωνικών δυσκολιών, θα μπορούσε να είναι κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές, βελτίωση της 

πρόσβασης και των ευκαιριών για περιθωριοποιημένα άτομα, ομάδες ή κοινότητες» 

 

10.Πιστεύετε ότι οι παρεμβάσεις κοινωνικής πρωτοβουλίας μπορούν να 

επηρεάσουν θετικά τις διαδικασίες ένταξης; 

o Ναι 

o Όχι 

Εάν ναι, πόσο χρήσιμα θα τα βαθμολογούσατε σε κλίμακα 1-10; 

1 – σημαίνει «καθόλου χρήσιμο» 10 – σημαίνει «Πολύ χρήσιμο» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12. Έχετε ακούσει ποτέ ιστορίες κοινωνικών πρωτοβουλιών που αφορούν τόσο 

μετανάστες όσο και κατοίκους; 

o Ναι 

o Όχι 

Εάν ναι, πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι είναι να τα επαναλάβετε στην κοινότητά σας σε κλίμακα 1-

10; 

1 – σημαίνει «καθόλου σημαντικό» 10 – σημαίνει «Πολύ σημαντικό» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13.Πόσο διατεθειμένοι θα ήσασταν να συμμετάσχετε ενεργά στην εφαρμογή τους σε κλίμακα 1-

10; 

1 – σημαίνει «Δεν θέλω καθόλου» 10 – σημαίνει «Πολύ πρόθυμος” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Συναισθηματική σταθερότητα 

Η συναισθηματική σταθερότητα είναι η ικανότητα να διατηρεί κανείς τη συναισθηματική ισορροπία 

κάτω από στρεσογόνες συνθήκες. Η συναισθηματική σταθερότητα δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να 

αναπτύξει έναν ολοκληρωμένο και ισορροπημένο τρόπο αντίληψης των προβλημάτων της ζωής. 

Αυτή η οργανωτική ικανότητα και η δομημένη αντίληψη βοηθούν κάποιον να αναπτύξει την 
ικανότητα σκέψης, κρίσης και αξιολόγησης προσανατολισμένη στην πραγματικότητα. Αναπτύσσει 

κανείς συναισθήματα, αντιλήψεις και στάσεις που βοηθούν στην κατανόηση της πραγματικότητας 

της ζωής. 

Η συναισθηματική σταθερότητα είναι ένας σημαντικός δείκτης για τις πολυπολιτισμικές ικανότητες.  

 

14.Γνωρίζετε ποιες είναι οι κύριες τεχνικές ρύθμισης των συναισθημάτων που θα 

μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση ανάγκης. 

o Ναι 

o Όχι 

Εάν ναι, πόσο χρήσιμα θα τα βαθμολογούσατε σε κλίμακα 1-10; 

1 – σημαίνει «καθόλου χρήσιμο» 10 – σημαίνει «Πολύ χρήσιμο» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15. Πιστεύετε ότι η συναισθηματική σταθερότητα μπορεί να επηρεάσει τις 

διαπολιτισμικές σχέσεις; 

o Ναι 

o ‘Οχι 

Εάν ναι, πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι είναι στην κοινότητά σας σε κλίμακα 1-10; 

1 – σημαίνει «καθόλου σημαντικό» 10 – σημαίνει «πολύ σημαντικό» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

16.Πόσο πρόθυμοι θα συνεργαζόσασταν με άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα στην κοινότητά 

σας; 

1- που σημαίνει «καθόλου» 10 - σημαίνει «Πολύ πρόθυμος» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης – Μετά την παρέμβαση 

Αυτό το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης έχει ως στόχο να αξιολογήσει: 

• Η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης της Ψηφιακής Αφήγησης για μικρές και αγροτικές 

κοινότητες και 

• Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων. 

Διαβάστε τη σύντομη περιγραφή της έννοιας και στη συνέχεια συμπληρώστε το 

ερωτηματολόγιο.  
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Πολιτισμική ενσυναίσθηση 

Η πολιτισμική ενσυναίσθηση ορίζεται ως μια γενική ικανότητα ή στάση που έχουν οι άνθρωποι 

όταν μιλούν σε ένα άτομο. Η ικανότητα είναι να αναγνωρίζεις και να χτίζεις γέφυρες ανάμεσα 

στα πολιτισμικά κενά που μπορεί να υπάρχουν. Η πολιτιστική ενσυναίσθηση χρησιμοποιείται 

συχνά όταν ένα άτομο αισθάνεται ότι λείπει η επικοινωνία και ότι υπάρχει λιγότερη κατανόηση. 

Η έλλειψη επικοινωνίας μπορεί συχνά να λυθεί με πολιτιστική ενσυναίσθηση, αναγνωρίζοντας 

και αποκτώντας μια βαθύτερη κατανόηση των άλλων, διατηρώντας παράλληλα μια σαφή 

αντίληψη ότι το όριο μεταξύ της εμπειρίας τους και της δικής σας εμπειρίας είναι 

διαχωρισμένο. Αυτό απαιτεί ενέργειες και από τα δύο μέρη τόσο στην κατανόηση όσο και στην 

εξήγηση (Dyche, Zayas, 2001). 

 

Πόσο σημαντική πιστεύετε ότι είναι η επικοινωνία για την οικοδόμηση μιας σχέσης με 

ανθρώπους από άλλους πολιτισμούς; 

1- σημαίνει "καθόλου σημαντικό" 10 - σημαίνει "πολύ σημαντικό" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Πιστεύετε ότι ο χώρος εργασίας πρέπει να αποτελεί θετικό στοιχείο στην ένταξη των 

μεταναστών; 

o Ναι 

o Όχι 

Εάν ναι, πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι είναι σε κλίμακα 1-10; 

1 – σημαίνει «καθόλου σημαντικό» 10 – σημαίνει «Πολύ σημαντικό» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Γνωρίζετε πώς τα συναισθήματα και τα συναισθήματα θα μπορούσαν να επηρεαστούν από το 

διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο; 

o Ναι 

o Όχι 

Εάν ναι, πόσο διατεθειμένοι είστε να το καταλάβετε αυτό στην επικοινωνία σε μια κλίμακα 1-10; 

1 – σημαίνει «Δεν θέλω καθόλου» 10 – σημαίνει «Πολύ πρόθυμος» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Βαθμολογήστε σε κλίμακα 1-10 πόσο αυξήθηκαν οι γνώσεις σας σε αυτό το θέμα μετά την 

εκπαίδευση.  

1- σημαίνει «Καθόλου αυξημένο» 10 – σημαίνει «Πολύ αυξημένο» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Ευρύτητα Πνεύματος 

Ανοιχτόμυαλος είναι απλώς ένα άτομο που είναι πρόθυμο να εξετάσει άλλες απόψεις ή ιδέες που 

είναι διαφορετικές από τις προϋπάρχουσες. Πιθανότατα θα οδηγήσει σε μια ευρύτερη γνωστική 

ικανότητα και νέους τρόπους σκέψης (Cambridge, 2021). 

Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να λαμβάνετε τα γεγονότα και να αποφασίζετε μόνοι σας για τα 

πράγματα, αντί να ακολουθείτε απλώς αυτά που λένε οι άλλοι και να μην συμπεριφέρεστε με 

βάση την αρνητική προκατάληψη; 

o Ναι 

o Όχι 

Εάν ναι, πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι είναι σε κλίμακα 1-10; 

1- σημαίνει "καθόλου σημαντικό" 10 - σημαίνει "πολύ σημαντικό" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να είστε ευγενικοί και με σεβασμό στους ανθρώπους από 

διαφορετικές χώρες; 

1- που σημαίνει "Διαφωνώ πλήρως" 10 - σημαίνει "Συμφωνώ απόλυτα" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Πόσο πρόθυμοι θα ήσασταν να ακούσετε και να προσπαθήσετε να κατανοήσετε την άποψη ενός 

ατόμου όταν διαφωνείτε με κάποιον; 

1 – σημαίνει «Δεν θέλω καθόλου» 10 – σημαίνει «Πολύ πρόθυμος» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Είχατε τις ευκαιρίες να συζητήσετε και να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας σχετικά με την επιρροή 

μιας ανοιχτόμυαλης προσέγγισης στην ενσωμάτωση ενώ την εφαρμόσατε στην πράξη; 

1- που σημαίνει "Διαφωνώ πλήρως" 10 - σημαίνει "Συμφωνώ απόλυτα" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Ευελιξία  

Η ευελιξία μπορεί να οριστεί ως η ικανότητα ενός ατόμου ή μιας ομάδας να αλλάζει ή να αλλάζει 

εύκολα ανάλογα με το περιβάλλον ή την κατάσταση (Cambridge, 2021).Please mark the answer 

which reflects you the most 

Πόσο σχετική πιστεύετε ότι είναι η ανοχή στην αλλαγή στις σχέσεις στην κοινότητα; 

1- Σημασία "εντελώς άσχετο" 10 - σημαίνει "εντελώς σχετικό" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Πιστεύετε ότι είναι κρίσιμο να αλλάζετε εύκολα ανάλογα με το περιβάλλον ή την κατάσταση; 

o Ναι 

o Όχι 

Εάν ναι, πώς πιστεύετε ότι είναι σημαντικό για εσάς στην κοινότητά σας σε κλίμακα 1-10; 

1 – Σημαίνει «καθόλου σημαντικό» 10 – σημαίνει «πολύ σημαντικό» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε διαφορετικές ευκαιρίες για αυτο-ανάπτυξη; 

o Ναι 

o Όχι 

Εάν ναι, πόσο πρόθυμοι θα ήσασταν να αναζητήσετε διαφορετικές ευκαιρίες για αυτο-ανάπτυξη σε 

κλίμακα 1-10; 

1 – Σημαίνει «Δεν θέλω καθόλου» 10 – Σημαίνει Θέλω πολύ» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Θα συμφωνούσατε ότι σκεφτήκατε τη σημασία της εκ νέου προσαρμογής σε απροσδόκητες 

αλλαγές ως στοιχείο της θετικής δυναμικής ολοκλήρωσης; 

1- Σημαίνει "Διαφωνώ πλήρως" 10 - Σημαίνει "Συμφωνώ απόλυτα" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Κοινωνική πρωτοβουλία 

Παρακάτω θα σας παρουσιάσουμε μερικές ερωτήσεις που αφορούν την κοινωνική πρωτοβουλία. Με 

τον όρο «κοινωνική πρωτοβουλία» εννοούμε «τη δράση που στοχεύει συνειδητά στην αντιμετώπιση 

κοινωνικών δυσκολιών, θα μπορούσε να είναι κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές, βελτίωση της 

πρόσβασης και των ευκαιριών για περιθωριοποιημένα άτομα, ομάδες ή κοινότητες» 

 Πιστεύετε ότι οι παρεμβάσεις κοινωνικής πρωτοβουλίας μπορούν να επηρεάσουν θετικά τις 

διαδικασίες ένταξης; 

o Ναι 

o Όχι 

Εάν ναι, πόσο χρήσιμα θα τα βαθμολογούσατε σε κλίμακα 1-10; 

1 – σημαίνει «καθόλου χρήσιμο» 10 – σημαίνει «Πολύ χρήσιμο» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Έχετε ακούσει ποτέ ιστορίες κοινωνικών πρωτοβουλιών που αφορούν τόσο μετανάστες όσο και 

κατοίκους;     

o Ναι 

o Όχι 

Εάν ναι, πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι είναι να τα επαναλάβετε στην κοινότητά σας σε κλίμακα 1-

10; 

1 – σημαίνει «καθόλου σημαντικό» 10 – σημαίνει «Πολύ σημαντικό» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Πόσο διατεθειμένοι θα ήσασταν να συμμετάσχετε ενεργά στην εφαρμογή τους σε κλίμακα 1-10; 

1 – σημαίνει «Δεν θέλω καθόλου» 10 – σημαίνει «Πολύ πρόθυμος» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Βαθμολογήστε σε κλίμακα 1-10 πόσο αυξήθηκαν οι γνώσεις σας σε αυτό το θέμα μετά την 

εκπαίδευση. 

1- σημαίνει «Καθόλου αυξημένο» 10 – σημαίνει «Πολύ αυξημένο» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Συναισθηματική σταθερότητα 

Η συναισθηματική σταθερότητα είναι η ικανότητα να διατηρεί κανείς τη συναισθηματική ισορροπία 

κάτω από στρεσογόνες συνθήκες. Η συναισθηματική σταθερότητα δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να 

αναπτύξει έναν ολοκληρωμένο και ισορροπημένο τρόπο αντίληψης των προβλημάτων της ζωής. 

Αυτή η οργανωτική ικανότητα και η δομημένη αντίληψη βοηθούν κάποιον να αναπτύξει την 

ικανότητα σκέψης, κρίσης και αξιολόγησης προσανατολισμένη στην πραγματικότητα. Αναπτύσσει 

κανείς συναισθήματα, αντιλήψεις και στάσεις που βοηθούν στην κατανόηση της πραγματικότητας 

της ζωής. Η συναισθηματική σταθερότητα είναι ένας σημαντικός δείκτης για τις πολυπολιτισμικές 

ικανότητες. 

 

Γνωρίζετε ποιες είναι οι κύριες τεχνικές ρύθμισης των συναισθημάτων που θα μπορούσατε να 

χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση ανάγκης. 

o Nαι 

o Όχι 

Εάν ναι, πόσο χρήσιμα θα τα βαθμολογούσατε σε κλίμακα 1-10; 

1 – σημαίνει «καθόλου χρήσιμο» 10 – σημαίνει «Πολύ χρήσιμο» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Πιστεύετε ότι η συναισθηματική σταθερότητα μπορεί να επηρεάσει τις διαπολιτισμικές 

σχέσεις; 

o Ναι 

o Όχι 

Εάν ναι, πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι είναι στην κοινότητά σας σε κλίμακα 1-10; 

1 – σημαίνει «καθόλου σημαντικό» 10 – σημαίνει «πολύ σημαντικό» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Πόσο πρόθυμοι θα συνεργαζόσασταν με άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα στην κοινότητά σας; 

1- που σημαίνει «καθόλου» 10 - σημαίνει «Πολύ πρόθυμος» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Βαθμολογήστε σε κλίμακα 1-10 πόσο αυξήθηκαν οι γνώσεις σας σε αυτό το θέμα μετά την 

εκπαίδευση. 

1- σημαίνει «καθόλου αυξημένο» 10 – σημαίνει «πολύ αυξημένο» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Διευκρινίστε παρακαλώ: 

• Πώς οι νέες γνώσεις σας θα τροποποιήσουν τις ενέργειές σας στο μέλλον; 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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