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Μέρος  1 

1. Εισαγωγή 

 

Το «Πολιτιστική πολυμορφία: δημιουργία περιβαλλόντων χωρίς αποκλεισμούς σε μικρές 

κοινότητες σε όλη την Ευρώπη - CreativeEU » είναι ένα έργο διάρκειας 28 μηνών, το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ 

(Βασική Δράση 2 - Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών ). Το 

CreativeEU υλοποιείται από πέντε (5) ευρωπαϊκούς οργανισμούς, Circular Centre (Σουηδία), 

ANZIANI E NON SOLO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (Ιταλία), Κοινωνικές Συνεταιριστικές Ομάδες 

Ευπαθών Ομάδων «ΕΔΡΑ» (Ελλάδα), SOCIALINIU INOVACIJU FONDAS (Λιθουανία) and Asociación 

INDICO (Ισπανία).  

Το έργο σκοπεύει να προωθήσει την πολιτιστική πολυμορφία 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 κοινούς πολίτες.  

Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη δράση στοχεύει να συμβάλει στη δημιουργία 

περιβαλλόντων εργασίας και διαβίωσης χωρίς αποκλεισμούς για άτομα με διαφορετικά εθνοτικά 

και πολιτισμικά υπόβαθρα, ιδίως σε μικρές κοινότητες, με βάση την υπόθεση ότι οι μικρές 

κοινότητες κινδυνεύουν περισσότερο να αναπτύξουν συμπεριφορές που εισάγουν διακρίσεις, 

αλλά, ταυτόχρονα έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες να γίνουν πιο περιεκτικοί, αφού σε μικρότερες 

ομάδες είναι ευκολότερο να ξεκινήσει μια διαδικασία αναγνώρισης ατομικοτήτων που είναι η 

καλύτερη θεραπεία για τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τις διακρίσεις. Έτσι, ο στόχος ήταν να 

αναπτυχθούν και να δοκιμαστούν μετασχηματιστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

χρησιμοποιώντας την ψηφιακή αφήγηση ως βασική μεθοδολογία σε μικρές ομάδες. Η αφήγηση 

παραμυθιών είναι ζωτικής 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.  

Ο ακόλουθος Οδηγός βασίζεται στα ευρήματα των προεπισκοπήσεων τεσσάρων 

αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές που προσδιορίζονται στο Παραδοτέο 

1 «Εθνική Αναφορά: Πολιτιστική ποικιλομορφία σε μικρές και αγροτικές κοινότητες» 
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https://creativeuproject.eu/el/portfolios/io1-state-of-the-art-cultural-diversity-in-small-rural-

communities/ 

Το «CreativeEU: ένα πρόγραμμα κατάρτισης για εργοδότες» - IO2, παρέχει επίσης 

πληροφορίες για το πώς οι εργοδότες μπορούν να ενθαρρύνουν την ένταξη στην καθημερινή ζωή 

της επιχείρησής τους: IO2 – CreativEU Employer: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Εργοδότες 

 

Το IO3 με το όνομα «Ψηφιακή αφήγηση για μικρές και αγροτικές κοινότητες» εστιάζει στην 

ανάπτυξη της ένταξης σε μικρές κοινότητες μέσω της ψηφιακής αφήγησης: IO3 – Ψηφιακή 

αφήγηση για μικρές και αγροτικές κοινότητες 

Έτσι, όλα τα αποτελέσματα έρευνας και προεπισκοπήσεων επέτρεψαν στους εταίρους του 

έργου να αποκτήσουν περισσότερη γνώση και διορατικότητα για τα παραπάνω θέματα και να 

δημιουργήσουν αυτόν τον Οδηγό. 

Έγινε επίσης έρευνα ιστορικού προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο Οδηγός είναι σχετικός 

και κατάλληλος σε κάθε χώρα εταίρο. Όπως θα δει ο αναγνώστης στη συνέχεια, η συνάφειά του 

βασίζεται σε κοινά χαρακτηριστικά που εντοπίζονται σε κάθε χώρα εταίρο, έτσι ώστε τα οφέλη από 

την προώθηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας στο περιβάλλον εργασίας, καθώς και για τις μικρές 

κοινότητες. Αυτή η συνάφεια τονίστηκε επίσης από την πιλοτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων 

των προεπισκοπήσεων, τις συναντήσεις με ενδιαφερόμενους φορείς που αναγνώρισαν τα οφέλη 

των πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ ιθαγενών και μεταναστών, τη σημασία της πολιτισμικής 

ενσυναίσθησης, της ευελιξίας, του ανοιχτού μυαλού, μεταξύ άλλων. 

Αυτός ο Οδηγός απευθύνεται σε ενδιαφερόμενα μέρη: εργοδότες, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, ΜΚΟ, 

τοπικούς φορείς χάραξης πολιτικής και παρέχει πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο 

εφαρμογής προγραμμάτων που βασίζονται στην ψηφιακή αφήγηση για την προώθηση της 

πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της ένταξης σε εργασιακά πλαίσια, καθώς και στις πολιτικές και 

πρακτικές της κοινότητας . 

 

2. Περιεχόμενα και δομή του Οδηγού 

Αυτός ο Οδηγός ορίζει και εξηγεί την έννοια και τα είδη των πολιτιστικών ικανοτήτων και 

την προώθηση της διαφορετικότητας. Επιπλέον, περιλαμβάνει επιτυχημένες μελέτες περιπτώσεων 

και παραδείγματα από διάφορους τομείς σχετικά με το πώς η εφαρμογή παρεμβάσεων που 

βασίζονται στην ψηφιακή αφήγηση μπορεί να είναι αποτελεσματική για μικρές και αγροτικές 

κοινότητες. Θα είναι επίσης μια διαδικτυακή έκδοση, διαθέσιμη στην πλατφόρμα Mooc και στην 

ιστοσελίδα του έργου. 

https://creativeuproject.eu/el/portfolios/io1-state-of-the-art-cultural-diversity-in-small-rural-communities/
https://creativeuproject.eu/el/portfolios/io1-state-of-the-art-cultural-diversity-in-small-rural-communities/
https://creativeuproject.eu/el/portfolios/io2-creativeu-employer-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%81%ce%b3/
https://creativeuproject.eu/el/portfolios/io3-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-storytelling-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%ad%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%ba/
https://creativeuproject.eu/el/portfolios/io3-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-storytelling-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%ad%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%ba/
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Η δομή του Οδηγού είναι η εξής: 

1. Η συνάφεια του Οδηγού: έρευνα ιστορικού 

2. Διαπολιτισμικές ικανότητες: έννοια, είδη και προώθηση της διαφορετικότητας μέσω της 

αφήγησης 

3. Ψηφιακή αφήγηση: επιτυχημένες παρεμβάσεις βασισμένες σε μελέτες περιπτώσεων 

 

 

 

Μέρος 2 - Ο οδηγός 

Συνάφεια οδηγού: έρευνα ιστορικού 

Η σημασία της εφαρμογής του Οδηγού σε κάθε χώρα εταίρο τονίζεται από την έρευνα 

ιστορικού σχετικά με τη συνάφειά του, τόσο σε εργασιακά πλαίσια όσο και στις μικρές αγροτικές 

κοινότητες. 

Α. Ένταξη και πολιτιστική πολυμορφία-προκλήσεις 

Το έργο CreativEU - «Cultural Diversity: δημιουργία περιβαλλόντων χωρίς αποκλεισμούς 

σε μικρές κοινότητες σε όλη την Ευρώπη», όπως αναφέρεται στο όνομά του, εστιάζει στην 

ενθάρρυνση της ένταξης των μεταναστών σε μικρές κοινότητες αλλά και στο χώρο εργασίας, 

τονίζοντας τα οφέλη της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς. 

Έτσι, το πρώτο βήμα που έκαναν οι εταίροι του έργου ήταν να διερευνήσουν την έννοια 

αυτών των συγκεκριμένων όρων και εννοιών προκειμένου να δημιουργήσουν ενημερωμένα, 

υψηλής ποιότητας και σχετικά Πνευματικά Προϊόντα. 

Η συμπερίληψη ορίζεται ως η ενέργεια της συμπερίληψης κάποιου ως μέρος μιας ομάδας 

ή κοινότητας. Η ιδέα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο είναι ότι όλοι πρέπει να μπορούν να 

απολαμβάνουν και να χρησιμοποιούν τις ίδιες εγκαταστάσεις, να πηγαίνουν στις ίδιες 

εκδηλώσεις, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και να απολαμβάνουν τις ίδιες εμπειρίες 

ανεξάρτητα από αναπηρίες ή μειονεκτήματα (Cambridge, 2022). Στο πλαίσιο αυτού του έργου, ο 

όρος μετανάστες θα οριστεί σύμφωνα με το Γλωσσάρι του Διεθνούς Οργανισμού 

Μετανάστευσης: μετανάστης είναι «ένας όρος-ομπρέλα, που δεν ορίζεται από το διεθνές δίκαιο, 

που αντικατοπτρίζει την κοινή λαϊκή αντίληψη ενός ατόμου που απομακρύνεται από ο τόπος της 

συνήθους διαμονής της, είτε εντός χώρας είτε πέρα από διεθνή σύνορα, προσωρινά ή μόνιμα, και 

για διάφορους λόγους» (OIM, 2019) 
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Η ένταξη στο πλαίσιο του έργου CreativeEU θεωρεί τους μετανάστες ως μέρος μιας 

αμφίδρομης διαδικασίας, πράγμα που σημαίνει ότι και τα δύο μέρη πρέπει να εργαστούν το ένα 

προς το άλλο, καθώς η διαδικασία ένταξης περιλαμβάνει τόσο τη χώρα υποδοχής όσο και την 

ομάδα μεταναστών. Η ένταξη διαφέρει από την ενσωμάτωση που είναι μόνο η απλή πράξη 

πρόσκλησης της ομάδας στην κοινωνία της πλειοψηφίας (Johansson, Floby, 2020). 

Οι διαφορές μεταξύ διαχωρισμού/αποκλεισμού και ολοκλήρωσης/συμπερίληψης 

εξηγούνται περαιτέρω με γραφικές απεικονίσεις (Morosanu, M. 2019). Ο διαχωρισμός 

αναφέρεται σε μια κοινωνική κατάσταση όπου μια ομάδα διαχωρίζεται από την κοινωνία ή 

οποιαδήποτε από τις σημαντικές διαδικασίες της 

(κατοικία, εργασία κ.λπ.). Ο κοινωνικός 

αποκλεισμός αναφέρεται σε παρόμοια κατάσταση 

για μεμονωμένα άτομα. 

 Η ένταξη μεταναστών αναφέρεται στην 

ενσωμάτωση των μεταναστών σε ένα υπάρχον 

κοινωνικό σύστημα. Η ένταξη είναι πάντα μια 

αμφίδρομη διαδικασία κατά την οποία τόσο ο 

μετανάστης όσο και οι ντόπιοι προσαρμόζονται 

μεταξύ τους. Η συμπερίληψη αφορά την οικοδόμηση 

σχέσεων. Οι κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς μιλούν 

για τη βοήθεια όλων. 

Όσον αφορά τη διαφορετικότητα, ορίζεται ως το γεγονός ότι πολλά διαφορετικά είδη 

πραγμάτων ή ανθρώπων περιλαμβάνονται σε μια ομάδα ή παρόμοια. Υπάρχει μια σειρά 

διαφορετικών ανθρώπων με διαφορετικές κουλτούρες (Cambridge, 2022). Εξηγείται επίσης ως μια 

ομάδα ανθρώπων όπου τα χαρακτηριστικά που έχει το άτομο είναι διαφορετικά σε μια κοινωνική ή 

ομάδα εργασίας, αλλά μπορεί επίσης να εξηγηθεί ως διαφορές στις απόψεις και τις κουλτούρες σε 

μια ομάδα. 

Σε αυτό το έργο θα συνδυάσουμε τους ορισμούς και θα τους συμπεριλάβουμε όλους, 

πράγμα που σημαίνει ότι η διαφορετικότητα είναι διαφορετικοί άνθρωποι, πολιτισμοί, 

χαρακτηριστικά και απόψεις. 

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ένταξη και την ένταξη (2021-2027): 

«Η διασφάλιση της αποτελεσματικής ένταξης και ένταξης των μεταναστών στην ΕΕ είναι μια 

κοινωνική και οικονομική επένδυση που κάνει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες πιο συνεκτικές, ανθεκτικές 

και ευημερούσες. Η ενσωμάτωση και η ένταξη μπορούν και πρέπει να είναι μια διαδικασία που θα 

ωφελήσει όλους, προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας. Η διαδικασία ένταξης περιλαμβάνει την 

κοινωνία υποδοχής, η οποία θα πρέπει να δημιουργήσει τις ευκαιρίες για την πλήρη οικονομική, 
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κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συμμετοχή των μεταναστών. Περιλαμβάνει επίσης προσαρμογή 

από μετανάστες που έχουν όλοι δικαιώματα και υποχρεώσεις σε σχέση με τη νέα χώρα διαμονής 

τους».  

Επομένως, η συνάφεια αυτού του έργου σε όλα τα πλαίσια: χώρους εργασίας και μικρές 

κοινότητες, έγκειται στην αύξηση της συνειδητοποίησης ότι η ένταξη δεν αρκεί, πρέπει να 

υπάρχει μια πραγματική ένταξη, μια αμφίδρομη διαδικασία: μετανάστες και ντόπιοι μαζί. Και ο 

καλύτερος τρόπος για να το κάνετε είναι μέσω της αφήγησης: ο καθένας μπορεί να μοιραστεί τις 

ιστορίες του και έτσι να μάθει ο ένας για την κουλτούρα, τον τρόπο ζωής του άλλου. Ειδικά για τα 

πλαίσια των μικρών αγροτικών κοινοτήτων, αυτή η αναγνώριση σε άλλους πολιτισμούς μπορεί να 

επιφέρει σύγκλιση και μπορεί να προωθήσει την ένταξη. 

Το έργο CreativeEU έχει αναπτυχθεί σε διαφορετικά πλαίσια, όπου η έννοια της ένταξης 

έχει παρακμάσει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ακολουθεί μια ανάλυση που έγινε από 

τους συνεργαζόμενους οργανισμούς σε σχέση με τις χώρες τους, χρήσιμη για τη σύγκριση της 

ποικιλομορφίας και των ομοιοτήτων εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας. 

Ένταξη στη Σουηδία 

Είναι δυνατό να εστιάσουμε στην ένταξη σε δύο διαφορετικά επίπεδα (…) το ατομικό και το 

οργανωτικό. Σε ατομικό επίπεδο, η ανάγκη να είσαι μέρος του κοινωνικού συνόλου έχει από καιρό 

αναγνωριστεί ως ο πυρήνας της ανθρώπινης ψυχολογικής ευημερίας. Η έρευνα αλληλεγγύης και 

ψυχολογικής προσκόλλησης το έχει αποδείξει αυτό με διάφορους τρόπους. Όμως, ενώ υπάρχουν 

κοινά σημεία ή γενικά θέματα όσον αφορά το τι βιώνουν οι άνθρωποι ως συμπερίληψη—να 

νιώθουν ότι έχουν αξία, σεβασμό, αναγνώριση, εμπιστοσύνη και ότι κάποιος κάνει τη διαφορά—

δεν τα βιώνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. 

Μια μελέτη που έγινε το 2019 από το IFFS δείχνει ότι οι μετανάστες αισθάνονται 

περισσότερο σαν στο σπίτι τους στις αγροτικές περιοχές σε σύγκριση με τις μεγάλες πόλεις. Η 

μελέτη αποτελείται από περίπου 6500 συνεντεύξεις ανθρώπων που προέρχονται από τις πιο κοινές 

χώρες μεταναστών (Αφγανιστάν, Ερυθραία, Ιράκ, Ιράν, Σομαλία, Συρία και Τουρκία). Ένα έργο στο 

οποίο συμπεριλαμβάνεται το Πανεπιστήμιο Jönköping μαζί με το Πανεπιστήμιο McMaster στον 

Καναδά κυκλοφόρησε πρόσφατα μια έκθεση σχετικά με την ένταξη στην περιοχή του Jönköping, 

όπου αυτοί οι παράγοντες θεωρήθηκαν πιο σημαντικοί όταν μιλάμε για την ένταξη και την ένταξη: 

επάγγελμα, στέγαση, εκπαίδευση, υγεία, γλώσσα και αμοιβαία ένταξη (K. Escobar, M. Nilsson, and 

H. Ahl 2021). Η μελέτη δείχνει επίσης τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη 

διαδικασία. Η έκθεση Το έργο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της κοινωνίας των πολιτών για 

την ένταξη των μεταναστών μετά τη μεταναστευτική κρίση του 2015 στο Jönköping κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι:  
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«Ενώ η επίσημη ευθύνη για τις εργασίες ένταξης ανήκει στον δημόσιο τομέα, η συμμετοχή 

της κοινωνίας των πολιτών σε αυτόν τον τομέα μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω πολιτικής 

υποστήριξης και οικονομικής βοήθειας. Στο πλαίσιο των εργασιών ένταξης, λαμβάνει χώρα μια 

μετατόπιση της εξουσίας στον μη κερδοσκοπικό τομέα. Αυτό εξηγήθηκε με βάση μια βαθιά 

θεμελιωμένη παράδοση συνεργασίας και έναν ευρύ βαθμό κοινωνικής συμμετοχής στο Jönköping. 

Αυτή η μελέτη έδειξε, ωστόσο, ότι η οριζόντια αλληλεπίδραση μπορεί να παρεμποδιστεί από την 

οργανωσιακή κουλτούρα και τη διακυβέρνηση που κατευθύνεται από το στόχο και τα 

αποτελέσματα που βρίσκεται στον δημόσιο τομέα» (ΠΗΓΗ). 

Ουσιαστικά, το κύριο σημείο είναι ότι η ανάπτυξη της ένταξης είναι ευθύνη όλων. Ο καθένας μας 

χρειάζεται να το κάνει και ο καθένας μας έχει την ευθύνη να κοιτάξει εσωτερικά τον δικό του ρόλο 

και τη συμβολή του στις καταστάσεις στις οποίες βρισκόμαστε. 

Η έρευνα που διεξήχθη στη Σουηδία ως μέρος του IO1, αποκάλυψε ότι οι Σουηδοί ιθαγενείς γενικά 

είναι θεωρητικά περιεκτικοί και εκτιμούν την πολιτισμική ποικιλομορφία, αλλά στις πρακτικές 

πτυχές πολλοί άνθρωποι έχουν μια ψυχρή άποψη ολοκλήρωσης. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής 

σημασίας όλοι (σε ατομικό και οργανωτικό επίπεδο) να βεβαιωθούν ότι δίνουν το καλύτερο από 

τον καθένα για την επιδίωξη μιας επιτυχημένης ένταξης. 

Ένταξη στην Ιταλία 

Αν αναφερθούμε σε στατιστικές και μελέτες για τη μετανάστευση, η Ιταλία έχει γίνει 

πρόσφατα χώρα μετανάστευσης. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες παρατηρήθηκαν μαζικές 

μεταναστευτικές ροές στην Ιταλία, ξεπερνώντας πολλές ευρωπαϊκές χώρες με μακροχρόνια 

μετανάστευση. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Ιανουαρίου 2022, περισσότεροι από 5 

εκατομμύρια αλλοδαποί διαμένουν νόμιμα, αριθμός που αντικατοπτρίζει μια ανοδική πορεία σε 

σχέση με τα τελευταία χρόνια. 

Παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που κατοικεί στην Ιταλία 

αποτελείται επομένως από αλλοδαπούς, υπάρχουν ωστόσο μεγάλες δυσκολίες στη χώρα όσον 

αφορά την υποδοχή μεταναστευτικών ροών, τη διαχείριση των νέων αφίξεων και τη διαχείριση 

της ένταξης και της ένταξης αλλοδαπών στην εργασία. 

Στην Ιταλία, η έλλειψη σαφούς πολιτικής υποδοχής και ένταξης έχει οδηγήσει στην 

εμφάνιση πολλών προβλημάτων που σχετίζονται με την πραγματική ικανότητα κοινωνικής και 

πολιτιστικής ένταξης των μεταναστών στην εθνική επικράτεια. 

Οι πολιτικές απόρριψης του άλλου και αποκλεισμού σε μια δυνητικά πολυεθνική και 
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πολυπολιτισμική κοινωνία όπως η ιταλική, φέρνουν μαζί τους τον κίνδυνο η κοινωνία με τον 

καιρό να τείνει να χωριστεί σε δύο ομάδες: μια πλειοψηφία που έχει όλα τα δικαιώματα και ως εκ 

τούτου συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας και σε ένα σύνολο 

εθνοτικών μειονοτήτων που ζουν σε κατάσταση αποκλεισμού και περιθωριοποίησης για 

κοινωνικοοικονομικούς λόγους (Shkelzen Hasana, 2016).  

Ως απάντηση σε αυτό το πρόβλημα, μπορούν να ληφθούν ορισμένα πιθανά μέτρα από 

την έννοια των πολιτικών ποικιλομορφίας, όπως η αναγνώριση των πολιτισμικών διαφορών σε 

ιδιαίτερα διαφοροποιημένες κοινότητες, η παροχή επαρκούς χώρου για τη διασφάλιση της 

επιβίωσης της εθνοτικής-θρησκευτικής και γλωσσικής ταυτότητας. 

Η έρευνα που διεξήχθη στην Ιταλία ως μέρος του έργου CreativeEU - έκθεση IO1 -, αποκάλυψε ότι 

υπάρχει ανάγκη δημιουργίας δεσμών, ακόμη και άτυπων, μεταξύ του γηγενούς πληθυσμού, ειδικά 

στις αγροτικές περιοχές, και του μεταναστευτικού πληθυσμού, ως τρόπο για την παραγωγή 

σταθερών δυνατοτήτων ολοκλήρωσης. Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η ενεργός συμμετοχή των 

τοπικών παραγόντων στην ανάπτυξη κοινών ιδεών, αμοιβαίων δεσμεύσεων, διαδικασιών μάθησης 

και αλλαγής, μέσω τοπικής δράσης, δυναμικών σχέσεων, διαδικασιών λήψης αποφάσεων, αξιών 

και πρακτικών. 

 

 

 

 Ένταξη στην Ελλάδα 

Το ελληνικό κράτος, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ομαλής κοινωνικής ενσωμάτωσης των 

μεταναστών για την ευημερία τόσο των ίδιων όσο και της ελληνικής κοινωνίας, θέσπισε τον Νόμο 

3386/2005, ο οποίος αποτελεί τον κύριο μεταναστευτικό νόμο της χώρας και στον οποίο γίνεται 

ειδική μνεία στις δράσεις που πρέπει να ληφθούν ώστε οι μετανάστες να ενσωματωθούν στην 

ελληνική κοινωνία. Αυτά περιλαμβάνουν μέτρα για την εκπαίδευση αλλοδαπών, ενηλίκων και 

παιδιών. 

Πρώτον, στο άρθρο 65 του εν λόγω νόμου αναφέρεται ότι η κοινωνική ένταξη αποσκοπεί 

στην παροχή δικαιωμάτων σε υπηκόους τρίτων χωρών, η οποία εξασφαλίζει αφενός την αναλογικά 

ισότιμη συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας και, αφενός, 

στοχεύουν στην υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών κανόνων και αξιών της ελληνικής 

κοινωνίας διατηρώντας παράλληλα την εθνική τους ταυτότητα (Υπουργείο Εξωτερικών και 

Εμπορίου, 2005). 
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Ο Ν. 3386/05 καθορίζει επίσης τις βασικές αρχές της κοινωνικής ένταξης μέσω του 

Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης «ΕΣΤΙΑ», το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και 

φορείς. Για την προετοιμασία του, λήφθηκε ως κατευθυντήρια γραμμή τόσο η ποικιλομορφία των 

μεταναστών όσο και η πολιτισμική τους ιδιαιτερότητα. 

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης είναι δομημένο σε υποπρογράμματα και αφορά 

τους εξής τομείς: α. πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας, β. παρακολούθηση μαθημάτων 

ιστορίας, πολιτισμού και τρόπου ζωής της ελληνικής κοινωνίας, γ. ένταξη στην ελληνική αγορά 

εργασίας και τέλος δ. ενεργή κοινωνική συμμετοχή (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2005).  

Με τις παραπάνω ρυθμίσεις, είναι πλέον εμφανής η προσπάθεια δημιουργίας μιας 

κοινωνίας χωρίς τριβές στην οποία οι μετανάστες θα εξετάζονται και θα είναι ισότιμα και ενεργά 

μέλη. Βασικό εργαλείο βέβαια είναι η γνώση της ελληνικής γλώσσας και κατ' επέκταση η 

εκπαίδευση των ξένων. Για το λόγο αυτό λαμβάνονται ειδικά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, 

όπως προαναφέρθηκε. 

 

Ένταξη στη Λιθουανία 

Οι προκλήσεις της διαφορετικότητας βασίζονται στις διαφορές μας, πραγματικές ή 

αντιληπτές, και σε αυτά που αντιλαμβανόμαστε ως απειλές. Στο πλαίσιο της ένταξης των 

μεταναστών στην κοινότητα και στον εργασιακό χώρο, οι αρνητικές στάσεις και συμπεριφορές προς 

αυτήν την ομάδα μπορεί να βλάψουν τις σχέσεις στην εργασία ή στην κοινότητα, να υπονομεύσουν 

το ηθικό και τις επιδόσεις. 

Επομένως, η διαχείριση της διαφορετικότητας είναι κάτι περισσότερο από την απλή 

αναγνώριση των διαφορών των ανθρώπων. Αυτό περιλαμβάνει την αναγνώριση της αξίας των 

διαφορών, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ένταξης. 

Η έρευνα που διεξήχθη στη Λιθουανία ως μέρος του IO1, αποκάλυψε ότι στις περισσότερες 

περιπτώσεις μετανάστες χωρίς γλωσσικές δεξιότητες (Λιθουανικά ή Ρώσικα) καταλήγουν σε θέσεις 

εργασίας με χαμηλότερα προσόντα. Η γνώση της μητρικής γλώσσας είναι ένας από τους πιο 

σημαντικούς παράγοντες που περιγράφει το αίσθημα αποδοχής ή αποκλεισμού στην κοινωνία. Η 

βαθύτερη γνώση σχετικά με τα γλωσσικά εμπόδια και τους τρόπους υπέρβασής τους με τη βοήθεια 

σύγχρονων τεχνολογιών θα μπορούσε να συμβάλει στην επιτυχή διαδικασία ένταξης. Ο φόβος για 

τους ξένους στη Λιθουανία εξακολουθεί να είναι ένα κοινό ζήτημα και η προώθηση της 
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πολιτιστικής ευαισθητοποίησης θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποκάλυψη στερεοτύπων ή στη 

μείωση του φόβου για τους μετανάστες στη χώρα υποδοχής. 

Η έμφαση στις θετικές πτυχές της απασχόλησης μεταναστών θα μπορούσε να αυξήσει τη 

θετική στάση των εργοδοτών απέναντι στους μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, 

και έτσι να τονώσει την απασχόλησή τους. 

Σύμφωνα με διάφορους συγγραφείς και με βάση το έγγραφο «Διαφορετικότητα στον 

Εργασιακό Χώρο: Οφέλη, Προκλήσεις και Απαιτούμενα Διευθυντικά Εργαλεία» οι αποτελεσματικοί 

διευθυντές γνωρίζουν ότι ορισμένες δεξιότητες είναι απαραίτητες για τη δημιουργία ενός 

επιτυχημένου, διαφορετικού εργατικού δυναμικού. 

Η διαφορετικότητα δεν αφορά τις διαφορές μεταξύ των ομάδων αλλά τις διαφορές μεταξύ των 

ατόμων. Κάθε άτομο είναι μοναδικό και δεν εκπροσωπεί ούτε μιλά για μια συγκεκριμένη ομάδα. 

Οι οργανισμοί πρέπει να μάθουν πώς να διαχειρίζονται τη διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας 

προκειμένου να επιτύχουν στο μέλλον (Flagg 2002). 

 

Ένταξη στην Ισπανία 

Τα τελευταία τριάντα χρόνια, μια σχετικά σύντομη περίοδος, η Ισπανία έχει μετατραπεί από 

χώρα κατεξοχήν μεταναστών σε μια σημαντική ροή μεταναστών, γεγονός που έχει εξαιρετικές 

συνέπειες σε πολλούς τομείς. Όσον αφορά το δημογραφικό πεδίο, η μετανάστευση συνέβαλε στην 

ανάσχεση των αρνητικών τάσεων στην εξέλιξη του ισπανικού πληθυσμού, καθώς και στη συμβολή 

στην αναζωογόνηση της δομής του. 

Στον οικονομικό τομέα, η μετανάστευση σήμαινε την ένταξη πολλών εργαζομένων στην 

αγορά εργασίας που επέτρεπε τη διατήρηση στρατηγικών τομέων δραστηριότητας. Στον κοινωνικό-

πολιτιστικό τομέα, η μετανάστευση οδήγησε στον εμπλουτισμό της ισπανικής κοινωνίας μέσω κάθε 

είδους πρωτοβουλιών που ενίσχυσαν την αναζωογόνηση της και ανέπτυξαν διαπολιτισμικές 

ανταλλαγές. Μια άλλη θετική πτυχή της μετανάστευσης είναι η συμβολή στη βιωσιμότητα του 

συστήματος πρόνοιας μέσω της οικονομικής δραστηριότητας, της κατανάλωσης, των πληρωμών 

φόρων και των εισφορών. Ωστόσο, αν και γενικά η συνεισφορά του μεταναστευτικού πληθυσμού 

στην ισπανική κοινωνία έχει θετικές πτυχές, η κοινωνική αντίληψή τους παραμένει αμφίθυμη. 

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες (Iglesias, J., Rua, A., y Ares, A. 2020), η μετανάστευση έχει πλέον 

«αγκιστρωθεί σταθερά στην ισπανική κοινωνική και οικονομική δομή, έχοντας πάψει να είναι ένα 

συγκυριακό φαινόμενο για να γίνει δομικό στοιχείο. Στην πραγματικότητα, αν και η κρίση του 2008 

προϋπέθετε την επιστροφή ή την εκ νέου μετανάστευση σημαντικού αριθμού μεταναστών, η 

πλειοψηφία αποφάσισε να μείνει και να εμβαθύνει τις ρίζες της». 
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Έτσι, έχοντας αγωνιστεί σε μια σκληρή κρίση, οι μετανάστες που εξακολουθούν να ζουν 

στην Ισπανία στις μέρες μας, αποδεικνύουν ότι δεν ήρθαν μόνο για δουλειά, αλλά για να ζήσουν, 

και η Ισπανία δεν είναι πλέον ένα προσωρινό στάδιο στη ζωή τους, αλλά το σπίτι τους. 

Σύμφωνα με τη γνώμη ενός άλλου κοινωνιολόγου, οι μετανάστες έχουν περάσει από τέσσερις 

φάσεις για να γίνουν μέρος της κοινωνικοδημογραφικής δομής της χώρας. Το πρώτο ήταν η 

απόφαση για μετανάστευση, το ταξίδι, η αρχική στέγαση και εργασία. Το δεύτερο στάδιο 

αφορούσε την απόκτηση γλώσσας και συνηθειών, καθώς και την οικογενειακή επανένωση. «Η 

τρίτη φάση ήταν η φάση της κρίσης, κατά την οποία δοκιμάστηκε η θέλησή τους. Η μετανάστευση 

είναι και μεταπτυχιακό στην ευελιξία. Γι' αυτό οι μετανάστες που άντεξαν στα χτυπήματα αυτής της 

μεγάλης ύφεσης είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν μια τέταρτη φάση. Δεν είναι πλέον νεοφερμένοι, 

ούτε το ανθρώπινο τοπίο τους είναι ξένο: είναι άνθρωποι που, αν και δεν γεννήθηκαν εδώ, έχουν 

ζήσει εδώ καλές και κακές στιγμές. και τέλος, επέλεξαν αυτό το μέρος για να χτίσουν το μέλλον 

τους. Και δεδομένης της θέσης τους στην κοινωνία, το γεγονός ότι δεν τους έχει ξεπεράσει η κρίση 

είναι η καλύτερη απόδειξη της ικανότητάς τους να ενσωματωθούν» 

Β. Πολιτιστική πολυμορφία και επιχειρηματική απόδοση 

1. Η σύνδεση μεταξύ της επιχειρηματικής απόδοσης και της πολιτιστικής 

πολυμορφίας 

Η συνάφεια αυτού του έργου για τις εταιρείες και ιδιαίτερα αυτού του Οδηγού, μπορεί να 

επισημανθεί μέσω των δεσμών μεταξύ πολιτιστικής πολυμορφίας και επιχειρηματικής απόδοσης. 

Ένας εργοδότης στον περίπλοκο κόσμο των επιχειρήσεων πρέπει να έχει υπόψη του πολλές πτυχές, 

συμπεριλαμβανομένων των εσόδων και της απόδοσης της επιχείρησής του, προκειμένου να 

επιβιώσει και να εδραιωθεί στην αγορά. Ωστόσο, πολλοί υποτιμούν τον εφικτό αντίκτυπο 

προσφέροντας ένα πραγματικό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς για τους μετανάστες στην 

εταιρεία, το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ τη δημιουργία μιας γαλήνιας ατμόσφαιρας στον 

οργανισμό (κάτι που από μόνο του θα ήταν ένα αξιέπαινο επίτευγμα). 

Αν λάβουμε υπόψη την επιχειρηματική απόδοση, θα μπορούσε να μετρηθεί μέσω της 

καινοτομίας μιας εταιρείας (προϊόντα και διαδικασίες), της εμπορευματοποίησης (πρόσβαση στην 

αγορά), της επιχειρηματικότητας και άλλων παραγόντων. Για παράδειγμα, η καινοτομία μπορεί να 

θεωρηθεί ως «η επιτυχής εκμετάλλευση νέων ιδεών» (Department of Innovation Universities and 

Skills, 2008). Και δεδομένου ότι οι μετανάστες εργαζόμενοι μπορούν να φέρουν τις δικές τους ιδέες 

και εμπειρία, η συμβολή τους θα πρέπει να εκτιμηθεί. 

Αλλά η καινοτομία δεν περιλαμβάνει μόνο τη δημιουργία ιδεών, αλλά και την «κατάντη» 

εμπορευματοποίησή τους, με τη μορφή νέων προϊόντων και διαδικασιών (Fagerberg 2005). Έτσι, 
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«διαφορετικές ομάδες μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές από τις ομοιογενείς ομάδες στην 

επίλυση προβλημάτων ή στη δημιουργία νέων ιδεών – τόσο νέων προϊόντων όσο και διαδικασιών». 

Αυτό μπορεί να συμβεί ιδιαίτερα όταν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι η εταιρεία μπορεί να 

εξάγει στις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες, επομένως η συνεισφορά τους στο 

μάρκετινγκ, την εμπορευματοποίηση των προϊόντων μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο. 

Έτσι, σήμερα, εάν μια εταιρεία θέλει να καλύψει κενές θέσεις, καλύπτονται όλο και 

περισσότερο από διαφορετικές πολιτισμικά ομάδες εργαζομένων που αλληλεπιδρούν καθημερινά. 

Ως εκ τούτου, γίνεται όλο και πιο σημαντικό να κατανοήσουμε πώς η πολιτισμική ποικιλομορφία 

στους οργανισμούς συνδέεται με σημαντικά εργασιακά αποτελέσματα (Oerlemans & Peeters, 2010, 

p. 460).  

Υπάρχει ουσιαστική βιβλιογραφία που υποστηρίζει ότι υπάρχουν διαφορετικές πολιτιστικές 

ομάδες και οργανισμοί που εκδηλώνουν πλεονεκτήματα απόδοσης σε ομοιογενείς ομάδες. Κατά 

κύριο λόγο, οι πολυπολιτισμικές επιχειρήσεις έχουν πλεονέκτημα στην προσέλκυση και διατήρηση 

του καλύτερου διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, οι πολυπολιτισμικές επιχειρήσεις 

μπορούν να κατανοήσουν και να διεισδύσουν σε ευρύτερες και βελτιωμένες αγορές αλλά και να 

επιδείξουν υψηλότερη δημιουργικότητα και καινοτομία μέσα τους. Οι εταιρείες με 

πολυπολιτισμικό ανθρώπινο δυναμικό επιδεικνύουν μεγαλύτερη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 

και είναι σε καλύτερη θέση να προσαρμοστούν στην αλλαγή και να επιδείξουν μεγαλύτερη 

οργανωτική ευελιξία. Επομένως, η διαπολιτισμική ομαδική εργασία και η συνεργασία είναι βασικά 

στοιχεία μιας οργανωτικής κουλτούρας και θα πρέπει να θεωρούνται στοιχείο του ενεργητικού μιας 

εταιρείας (Vashishtha & Garg, 2014, p. 3-4). 

Οι μεγάλες εταιρείες αντιμετωπίζουν το ζήτημα της Διαφορετικότητας και της Ένταξης με 

πολύ πιο συνειδητό και δομημένο τρόπο. αλλά πρόσφατα και οι μικρότερες εταιρείες δείχνουν 

έντονη ευαισθησία στο θέμα, πιστεύοντας ότι μια εταιρεία με μεγαλύτερη συμμετοχή είναι και πιο 

καινοτόμος. Ενώ μέχρι τώρα το θέμα της D&I θεωρούνταν κάτι έξω από τις επιδόσεις της εταιρείας, 

τώρα σχετίζεται όλο και περισσότερο με την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Η καινοτομία 

έρχεται μέσω ευρύτερης, ανοιχτής συλλογικής νοημοσύνης. 

Έτσι, αφού είδαμε ότι μπορούν να επιτευχθούν υψηλότερες επιδόσεις μέσω της 

πολιτιστικής ποικιλομορφίας, θα ρίξουμε μια ματιά στα πιθανά βήματα που πρέπει να κάνουμε για 

να είμαστε σίγουροι ότι θα το επιτύχουμε και να μην έχουμε τα αρνητικά αποτελέσματα εργασίας 

που αναφέρουν ορισμένες μελέτες. 
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2. Πώς να χρησιμοποιήσετε την πολιτιστική ποικιλομορφία για την 

επίτευξη επιχειρηματικής απόδοσης 

Έχει υποστηριχθεί ότι η διαφορετικότητα μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες επιδόσεις 

μόνο εάν τα άτομα κατανοούν το ένα το άλλο και τις ιδέες του άλλου (Maznevski, 1994). Σύμφωνα 

με τον Hobman, (2004), αυτό δείχνει ότι οι διαδικασίες αλληλεπίδρασης είναι κρίσιμες για την 

επιτυχία ετερογενών ομάδων (αναφέρεται στο Lauring & Selmer, 2011, σ. 328). Ένα ποικιλόμορφο 

εργατικό δυναμικό είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών, την υποστήριξη 

της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει 

το σεβασμό και τη δικαιοσύνη. 

Έτσι, εάν περιμένουμε την ένταξη, πρέπει να μάθουμε να την παρέχουμε και με αυτόν τον 

τρόπο να μοντελοποιούμε τις απαραίτητες συμπεριφορές για τους γύρω μας. Φαινομενικά μικρή, 

ατομική συμπεριφορά μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη διαφορά (όπως και η παράλειψη 

συμπεριφοράς). Κάτι τόσο απλό όπως το να λέμε ένα γεια στους συναδέλφους μας κάθε μέρα, να 

αναγνωρίζουμε και να επικοινωνούμε μαζί τους σε συσκέψεις ή να ακούμε προσεκτικά τους άλλους 

μέχρι να τους καταλάβουμε, μπορεί να βοηθήσει πολύ στην ενίσχυση της αίσθησης της ένταξης.  

(…)«Οι οργανισμοί που πραγματικά εκτιμούν τη συμπερίληψη χαρακτηρίζονται από 

αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπων που είναι διαφορετικοί, ικανότητα παραδοχής αδυναμιών 

και λαθών, ετερογένεια σε όλα τα επίπεδα, ενδυνάμωση των ανθρώπων, αναγνώριση και χρήση 

των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ανθρώπων, ένα περιβάλλον που προωθεί τη μάθηση και 

ανταλλαγή ιδεών και ευελιξία». Wheeler (1999) 

Αν και σίγουρα οι οργανισμοί μπορούν και πρέπει να κάνουν πολλά για να προωθήσουν 

εργασιακά κλίματα που είναι πιθανό να αισθάνονται χωρίς αποκλεισμούς, η πραγματική εμπειρία 

της ένταξης πρέπει να δημιουργείται στη διαδικασία, σε κάθε στιγμή και σε κάθε αλληλεπίδραση. 

Από πολλές απόψεις, η ένταξη είναι μια στιγμιαία, ακόμη και παροδική δημιουργία, η οποία 

εξαρτάται από τους συγκεκριμένους ανθρώπους και τη συγκεκριμένη κατάσταση που εμπλέκεται. 

Ταυτόχρονα, για τους Βιομηχανικούς-Οργανωτικούς Ψυχολόγους, η συμπεριφορά και η στάση της 

στιγμής μπορεί να μην σημαίνει πολλά χωρίς ιστορία και μέλλον, χωρίς δομή και σύστημα γύρω 

τους που τους δίνουν το κατάλληλο νόημα και βάρος. 

Πρόσφατες έρευνες και συνεντεύξεις δείχνουν ότι είναι πλέον σαφές ότι μια στρατηγική 

διαχείρισης ανθρώπινων πόρων χωρίς αποκλεισμούς που βασίζεται στη Διαχείριση Ποικιλομορφίας 

οδηγεί σε ένα κλίμα δέσμευσης που είναι προάγγελος ιδεών και καινοτομίας, χάρη στην παρουσία 

πολύπλευρων πολιτισμών, εμπειριών και ευαισθησιών. Μια εταιρεία που χαρακτηρίζεται από 

δυναμική διαχείρισης χωρίς αποκλεισμούς προβάλλει μια θετική εικόνα στον έξω κόσμο, 

ενισχύοντας έτσι την ελκυστικότητά της σε κορυφαία ταλέντα. Αντίθετα, μια εταιρεία που 
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παραμένει προσηλωμένη στην τυποποίηση κινδυνεύει όχι μόνο να εξαθλιώσει την ομάδα της, αλλά 

και να γίνει αντιληπτή αρνητικά από την αγορά και τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

Συνάφεια οδηγού: συμπέρασμα 

 

H Διαφορετικότητα και η Ένταξη ανήκουν σ’έναν τομέα στον οποίο οι εταιρείες παλεύουν 

εδώ και αρκετές δεκαετίες, ωστόσο στην Ιταλία και σε άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, παραμένει 

εδώ και πολύ καιρό ένα θέμα «θέμα». Πολλές εκδηλώσεις και εκστρατείες έχουν αφιερωθεί στο 

θέμα της ένταξης, αλλά ορισμένοι δικαιούχοι και πιθανοί πρωταγωνιστές αυτών των 

πρωτοβουλιών δείχνουν κάποια έλλειψη ενδιαφέροντος για το θέμα, το οποίο μερικές φορές 

φαίνεται αποκομμένο από τις πραγματικές και πιο σημαντικές ανησυχίες της εταιρείας στην 

τρέχουσα ιστορική φάση. Στις περισσότερες από τις χώρες εταίρους, λίγες εταιρείες 

πραγματοποίησαν μαθήματα ποικιλομορφίας και ένταξης. Ωστόσο, η κουλτούρα του σεβασμού 

αναδεικνύεται ως ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για την αξιοποίηση των πόρων στην εταιρεία 

(CFMT, 2022). 

Ωστόσο, οι βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις για την πολιτισμική ποικιλομορφία δείχνουν 

επίσης μικτά αποτελέσματα (Oerlemans et al, 2008). Για παράδειγμα, ορισμένες μελέτες δείχνουν 

ότι η πολιτισμική ποικιλομορφία στο ανθρώπινο δυναμικό οδηγεί σε οφέλη όπως αυξημένη 

δημιουργικότητα, καινοτομία και λήψη αποφάσεων (McLeod and Lobel, 1992, Watson et al., 2002), 

ενώ άλλες μελέτες έδειξαν ότι η πολιτισμική ποικιλομορφία οδηγεί σε αρνητικά εργασιακά 

αποτελέσματα όπως αυξημένες σχεσιακές συγκρούσεις και φτωχότερες σχέσεις ποιότητας 

εργασίας (Ely & Thomas, 2001; Williams & O'Reilly, 1998). 

Καθώς αυξάνεται η ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού, είναι αξιοσημείωτο ότι 

αυξάνονται και οι εντάσεις για πολιτιστικά ζητήματα. Για τους εργοδότες και τους διευθυντές, 

αυτές οι δημογραφικές αλλαγές στο εργατικό δυναμικό παρουσιάζουν ευκαιρίες και προκλήσεις. Οι 

διευθυντές που αγνοούν τη διαφορετικότητα βρίσκονται σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Ωστόσο, 

ένας οργανισμός που εφαρμόζει τις συνθήκες μιας πολυπολιτισμικής οργάνωσης είναι σε θέση να 

δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο όλα τα μέλη μπορούν να μεγιστοποιήσουν τις 

δυνατότητές τους και στο οποίο η «αξία της διαφορετικότητας» συνειδητοποιείται πλήρως. 

(Yetunde, Aluko, 2007).  

Πολυάριθμες αναλύσεις και μελέτες έχουν δείξει ότι όσο πιο διαφοροποιημένες είναι οι 

εταιρείες, τόσο περισσότερο ξεπερνούν τις λιγότερο διαφορετικές εταιρείες όσον αφορά την 

κερδοφορία. Επιπλέον, υπάρχουν λίγες πιθανότητες να διατηρηθεί το ταλέντο χωρίς μια κουλτούρα 

χωρίς αποκλεισμούς - μια κουλτούρα που αγκαλιάζει νέες ιδέες, εμπειρίες και προοπτικές. 
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Άρα, για όλους τους παραπάνω λόγους που σχετίζονται με την ένταξη των μεταναστών στις 

αγροτικές κοινότητες και στους χώρους εργασίας, πιστεύουμε ότι ένας τέτοιος Οδηγός είναι πιο 

απαραίτητος.  

 

 

 

 

 

Γ. Διαπολιτισμικές ικανότητες: έννοια, είδη και προώθηση της 

διαφορετικότητας μέσω της ψηφιακής αφήγησης 

 

 

 

 

Η διαπολιτισμική ικανότητα είναι η ικανότητα να ενεργεί κανείς αποτελεσματικά μεταξύ των 

πολιτισμών, να σκέφτεται και να ενεργεί κατάλληλα και να επικοινωνεί και να εργάζεται με άτομα 

από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο – στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. 

Δεδομένου ότι ζούμε σε έναν προοδευτικά πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο, καθίσταται ολοένα 

και πιο ζωτικής σημασίας να έχουμε διαπολιτισμικές ικανότητες, καθώς στις αγροτικές μας 

κοινότητες, στις εταιρείες, μας φέρνουν να αλληλεπιδρούμε με ανθρώπους από διαφορετικούς 

πολιτισμούς και χώρες, που διαμορφώνονται από διαφορετικές αξίες, πεποιθήσεις και εμπειρίες. 

Αυτό το έργο επικεντρώθηκε σε 5 κύριες πολιτιστικές ικανότητες τις οποίες θα ορίσουμε 

σύντομα εδώ παρακάτω και στη συνέχεια θα δείξουμε πώς μπορούμε να τις προσεγγίσουμε και να 

τις βελτιώσουμε μέσω της αφήγησης. 
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Πολιτιστική ενσυναίσθηση - τι σημαίνει και πώς να την καλλιεργήσετε 

μέσω της αφήγησης 

«Η ενσυναίσθηση, ως πολυδιάστατη φύση, αντιμετωπίζει τα γνωστικά, κοινωνικο-

συναισθηματικά και συμπεριφορικά συστατικά της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης» (LANDLER-

PARDO, et al.2022). Έτσι, η πολιτισμική ενσυναίσθηση περιλαμβάνει όλες αυτές τις διαστάσεις ενός 

ανθρώπου όταν έχει να κάνει με έναν άλλο άνθρωπο από διαφορετική κουλτούρα και 

περιλαμβάνει την εκτίμηση και την εκτίμηση για τις διαφορές και τις ομοιότητες της κουλτούρας 

του άλλου σε σύγκριση με τον δικό του. 

Κάθε άτομο μπορεί να βελτιώσει την πολιτισμική του ενσυναίσθηση εάν αφιερώσει τον 

απαραίτητο χρόνο για να ακούσει αφηγήσεις, αφηγήσεις μεταναστών και προσπαθήσει να μπει στη 

θέση του.  

«Με τη συλλογή πραγματικών αφηγήσεων και ιστοριών, μπορούν να αποκτηθούν πολύτιμες 

γνώσεις που θα βοηθήσουν στην απόκτηση βαθύτερης κατανόησης των προοπτικών και των 

βιωμένων εμπειριών των μεταναστών. Αυτή η προσέγγιση μπορεί επίσης να βοηθήσει στην 

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο, για παράδειγμα, οι πολιτικές ένταξης μπορούν να αλλάξουν 

και να βελτιωθούν (Brännström et al., 2018). Σύμφωνα με τον Smith (2005) οι «εξαιρούμενες» 

προοπτικές και αφηγήσεις παρέχουν ένα σημείο εκκίνησης για τη διερεύνηση του τρόπου με τον 

οποίο οι θεσμικές και κοινωνικές διαδικασίες μπορούν να αλλάξουν και να βελτιωθούν (Brännström 

et al., 2018)». 

Έτσι, οι θετικές πτυχές της χρήσης της αφήγησης για την απόκτηση πολιτισμικής 

ενσυναίσθησης δεν είναι μόνο σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε θεσμικό επίπεδο, καθώς μπορεί να 

βοηθήσει τις δημόσιες αρχές να λάβουν καλύτερες αποφάσεις και να παράσχουν καλύτερους 

κανόνες/νόμους για την ένταξη των μεταναστών, αν ληφθούν υπόψη οι ιστορίες τους και ποικίλες 

καταστάσεις. 

Η βελτίωση της πολιτισμικής ενσυναίσθησης μέσω της αφήγησης μπορεί να γίνει 

οργανώνοντας συναντήσεις όπου οι μετανάστες μπορούν να περιγράψουν τον εαυτό τους, να πουν 

τις ιστορίες τους και, στη συνέχεια, όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να γιορτάσουν μερικούς από 

τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί, δείχνοντας έτσι ότι το να είσαι 

διαφορετικός μπορεί να είναι κάτι πολύ θετικό. Με αυτόν τον τρόπο, οι μετανάστες θα αισθάνονται 

ευπρόσδεκτοι και οι ιθαγενείς θα μάθουν να αποδέχονται, να σέβονται, να είναι ανοιχτοί και να 

καλωσορίζουν όσους προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς. Αλλά οι μετανάστες θα μάθουν 

επίσης να δέχονται εκείνους από άλλους πολιτισμούς, κάτι που είναι επίσης πολύ σημαντικό. 
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Τα θετικά αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής φάνηκαν κατά την πιλοτική εφαρμογή του 

Έργου CREATIV_EU, καθώς οι εκθέσεις όλων των χωρών τονίζουν ότι οι μετανάστες ένιωθαν πολύ 

ευπρόσδεκτοι και αποδεκτοί και στόχος αυτού του έργου δεν ήταν μόνο να παρέχει θεωρητικές και 

πρακτικές ασκήσεις, αλλά να τις βάλει σε Η πρακτική καθ' όλη τη διάρκεια της πιλοτικής 

διαδικασίας έδειξε τα θετικά αποτελέσματα τέτοιων ενεργειών. 

Ανοιχτό μυαλό - τι σημαίνει και πώς να το προωθήσετε μέσω της 

αφήγησης 

Ο ορισμός του ανοιχτού μυαλού που περιγράφεται από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια 

(2022) είναι η προθυμία να αναζητήσει ενεργά στοιχεία που έρχονται σε αντίθεση με τις 

πεποιθήσεις, τα σχέδια ή τους στόχους του ατόμου και να αξιολογήσει δίκαια τέτοια στοιχεία όταν 

είναι διαθέσιμα. Το ανοιχτό μυαλό δεν συνεπάγεται αναποφασιστικότητα ή ανικανότητα να 

σκεφτεί κανείς μόνος του. Αφού εξετάσει μια σειρά εναλλακτικών λύσεων, ένα ανοιχτόμυαλο 

άτομο μπορεί να λάβει σταθερή θέση και να ενεργήσει ανάλογα. 

Το αντίθετο του ανοιχτού μυαλού είναι αυτό που είναι γνωστό ως «προκατάληψη της 

σκέψης», που αναφέρεται στη διαδεδομένη τάση αναζήτησης αποδεικτικών στοιχείων και 

αξιολόγησης στοιχείων με τρόπο που ευνοεί τις αρχικές πεποιθήσεις κάποιου. Οι περισσότεροι 

άνθρωποι έχουν προκαταλήψεις, αλλά κάποιοι είναι πιο προκατειλημμένοι από άλλους 

(Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, 2022). 

Στο πλαίσιο της ένταξης των μεταναστών, το ανοιχτό μυαλό μπορεί να συμβάλει με 

διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, το ανοιχτό μυαλό υποστηρίζεται ότι ενισχύει την απόδοση 

της ομάδας όσον αφορά την ποιότητα. Η ποιότητα αντικατοπτρίζει τον βαθμό στον οποίο η ομάδα 

είναι σε θέση να ολοκληρώσει τα καθήκοντά της και να ξεπεράσει τις προσδοκίες που σχετίζονται 

με την εργασία. Η ανοιχτή σκέψη ενισχύει την ποιότητα της εργασίας της ομάδας παρακινώντας τα 

μέλη να μοιράζονται και να παρακολουθούν διαφορετικές προοπτικές. 

Η ύπαρξη ανοιχτού πνεύματος μπορεί να βοηθήσει τόσο τους μετανάστες όσο και τους 

ντόπιους κατοίκους να παραμερίσουν τις διαφορές και να συνεργαστούν για την πρόοδο ως άτομα 

και ως κοινωνία. Σε αυτούς τους καιρούς η πολυπολιτισμική κοινωνία είναι αναπόφευκτη και για 

αυτόν τον λόγο το να έχεις ανοιχτό μυαλό μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση και αποδοχή 

αυτών των διαφορών. 

Το ανοιχτό μυαλό μπορεί να καλλιεργηθεί μέσω της αφήγησης. Η αφήγηση δεν δημιουργεί 

μόνο μια αίσθηση σύνδεσης. Χτίζει οικειότητα και εμπιστοσύνη, επιτρέποντας στον ακροατή να 

ασχοληθεί με την ιστορία όπου βρίσκεται, τον κάνει πιο ανοιχτό στις πεποιθήσεις και τις απόψεις 
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άλλων ανθρώπων και βοηθά στην αναγνώριση και αποδοχή πολιτιστικών διαφορών και 

ομοιοτήτων. 

Στο πλαίσιο της ένταξης των μεταναστών, οι προσωπικές αφηγηματικές ιστορίες είναι οι 

καταλληλότερες. Οι προσωπικές αφηγήσεις είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τύπους ψηφιακών 

ιστοριών με πολλαπλά οφέλη στην ενθάρρυνση του ανοιχτού μυαλού: 

• Η κοινή χρήση των προσωπικών τους ιστοριών φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά ο ένας στον 

άλλον και βοηθά στην επανεξέταση των πεποιθήσεων, των κρίσεων και των προκαταλήψεών τους. 

• Οι ακροατές της ιστορίας μαθαίνουν για άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα εκτός από το δικό 

τους. 

• Οι ιστορίες βοηθούν να δούμε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι άλλοι και οι εμπειρίες τους 

μπορεί να δείχνουν πολλές πιθανές επιλογές. 

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση της συζήτησης για τρέχοντα ζητήματα όπως η 

διαφορετικότητα και η πολυπολιτισμικότητα. 

Η ψηφιακή αφήγηση είναι κάτι στο οποίο μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε, ανεξάρτητα από το 

επίπεδο εμπειρίας που έχει να λέει ιστορίες ή να χρησιμοποιεί τεχνολογία. Επιτρέπει στους 

ανθρώπους να μοιράζονται τις ιστορίες τους με δημιουργικούς τρόπους και να τονώνει το άνοιγμα 

τους προς τους άλλους. 

Η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της πολιτιστικής 

ποικιλομορφίας συνδυάζοντας στοιχεία όπως βίντεο κλιπ, εικόνες ή φωτογραφίες, κείμενο, 

ηχογραφήσεις φωνής και μουσική για τη δημιουργία μιας οπτικής ιστορίας, η οποία βοηθά στην 

ανάδειξη κοινωνικών προβλημάτων ή στην προσέγγιση του κοινού-στόχου πιο αποτελεσματικά. 

Μπορείτε να βρείτε παραδείγματα πρακτικών ασκήσεων για το πώς να καλλιεργήσετε το ανοιχτό 

μυαλό μέσω της αφήγησης στο χώρο εργασίας στο Βιβλίο εργασίας CreativeEU για εργοδότες IO2 

– CreativEU Employer: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Εργοδότες (creativeuproject.eu) και 

στην κοινότητα στο Τετράδιο εργασίας για μικρές και αγροτικές κοινότητες IO3 – Ψηφιακό 

Storytelling για μικρές και αγροτικές κοινότητες (creativeuproject.eu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativeuproject.eu/el/portfolios/io2-creativeu-employer-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%81%ce%b3/
http://creativeuproject.eu/el/portfolios/io2-creativeu-employer-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%81%ce%b3/
http://creativeuproject.eu/el/portfolios/io3-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-storytelling-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%ad%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%ba/
http://creativeuproject.eu/el/portfolios/io3-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-storytelling-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%ad%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%ba/
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Κοινωνική πρωτοβουλία - τι σημαίνει και πώς να την προωθήσετε μέσω 

της αφήγησης 

 

Η κοινωνική πρωτοβουλία μπορεί να οριστεί ως η δράση που στοχεύει συνειδητά στην 

αντιμετώπιση των κοινωνικών δυσκολιών. Θα μπορούσε να περιλαμβάνει κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές πτυχές, βελτιώνοντας την πρόσβαση και τις ευκαιρίες για περιθωριοποιημένα 

άτομα, ομάδες ή κοινότητες. Ορισμένοι ερευνητές το ορίζουν ως την ικανότητα ενίσχυσης της 

κοινωνικής ευημερίας και βοήθειας στη βιώσιμη ανάπτυξη συνολικά (Ankuram, 2018) ή ως πράξη 

πέρα από τις χρηματικές συνεισφορές και τη φιλανθρωπία, που περιλαμβάνει πραγματική 

αλληλεπίδραση με το άτομο, την κοινωνία ή την εταιρεία που έχει ανάγκη (Hess, Warren, 2008). 

Ανεξάρτητα από τις διαφορετικές αποχρώσεις αυτών των ορισμών, οι κοινωνικές πρωτοβουλίες 

αποτελούν το θεμέλιο μιας συνεκτικής και χωρίς αποκλεισμούς κοινότητας, καθώς στοχεύουν στη 

δημιουργία ενός κοινού εδάφους για να καλωσορίσουμε όλες τις πιθανές ποικιλομορφίες. 

Αυξάνοντας την ικανότητά τους να υλοποιούν κοινωνικές πρωτοβουλίες, οι εταιρείες θα 

επωφεληθούν από τη δύναμη που θα τους φέρουν διαφορετικά άτομα και από την αυξανόμενη 

σύνδεση και αποδοχή της περιοχής, ενώ θα αποδώσουν στην κοινότητα πρωτοβουλίες ηθικής 

αξίας. 

Μεταξύ των μελών μιας κοινότητας, οι κοινωνικές πρωτοβουλίες συμβάλλουν στη 

σφυρηλάτηση μιας αίσθησης συνοχής (CESVOT, 2012, Η αξία του εθελοντισμού). Πολλά οφέλη 

προέρχονται από την κοινωνική δράση, ατομική ή συλλογική (μέσω άτυπων ομάδων και ενώσεων): 

• η κοινότητα αυξάνει την ικανότητά της να αντιμετωπίζει και να επιλύει προβλήματα, 

ακόμη και να τα προβλέπει. 

• Ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ πολιτών, θεσμών και της περιοχής. 

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

πηγή αμοιβαίου εμπλουτισμού και όχι θέμα σύγκρουσης. 

• η ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών οδηγεί στην παροχή ευκαιριών και εναλλακτικών 

λύσεων ζωής. 

Οι τεχνικές αφήγησης ιστοριών επιτυχίας, όπου οι κοινωνικές πρωτοβουλίες έχουν οδηγήσει σε 

ευλογίες για ολόκληρη την κοινότητα και για άτομα, τόσο γηγενείς όσο και μετανάστες, μπορούν να 

δημιουργήσουν κίνητρα για συμμετοχή σε μελλοντικές παρόμοιες δράσεις. Επιπλέον, σύμφωνα με 

την Υπόθεση Επαφής (Allport, 1954), οι συναντήσεις μεταξύ μελών διαφορετικών ομάδων, εάν 
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συμβαίνουν υπό ευνοϊκές συνθήκες, μπορούν να μειώσουν τις προκαταλήψεις. Η ενθάρρυνση της 

δημιουργίας και της εκτέλεσης θετικών διαπολιτισμικών εκδηλώσεων και συναντήσεων μπορεί 

επομένως να οδηγήσει σε ισχυρά οφέλη για την κοινότητα, επιτρέποντας στους ανθρώπους να 

προχωρήσουν πέρα από τις προκαθορισμένες προκαταλήψεις και να γνωρίσουν τους ανθρώπους 

για την ταυτότητα και την προσωπικότητά τους. 

 

 

Συναισθηματική σταθερότητα - τι σημαίνει και πώς να την καλλιεργήσετε 

μέσω της αφήγησης 

Η συναισθηματική σταθερότητα αναφέρεται στην ικανότητα να παραμένεις ήρεμος και να 

έχεις αυτοπεποίθηση σε στρεσογόνες καταστάσεις (McCrae & Costa, 1997) και θεωρείται επίσης ως 

ένας σημαντικός προγνωστικός παράγοντας της υποκειμενικής ευημερίας (Vitterso, 2001). Η 

συναισθηματική σταθερότητα προέρχεται από τη συναισθηματική νοημοσύνη. Η συναισθηματική 

νοημοσύνη ορίζεται ως η ικανότητα να κατανοείς και να διαχειρίζεσαι τα δικά σου συναισθήματα, 

καθώς και να αναγνωρίζεις και να επηρεάζεις τα συναισθήματα των γύρω σου. Η συναισθηματική 

νοημοσύνη συνήθως αναλύεται σε τέσσερις βασικές ικανότητες: αυτογνωσία, αυτοδιαχείριση, 

κοινωνική επίγνωση, διαχείριση σχέσεων (Goleman, D., 1999). Τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα 

συναισθηματικής νοημοσύνης είναι σε θέση να προσαρμόσουν τα συναισθήματά τους για να 

προσαρμοστούν στο περιβάλλον τους, να τα διαχειριστούν και να τα αξιοποιήσουν θετικά. 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, η 

κουλτούρα επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και εκφράζουμε τα συναισθήματα. 

Η αφήγηση δημιουργεί ή εκφράζει έντονα συναισθήματα, χτίζει κοινότητα, συνδέει γενιές και 

χρησιμεύει ως κοινός δεσμός με την ανθρωπότητα. Οι ιστορίες μπορεί να είναι προϊόν της 

φαντασίας, μια απόδραση από την πραγματικότητα ή να χρησιμεύουν για τη διατήρηση και τη 

μετάδοση της ιστορίας ή των παραδόσεων. Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν ιστορίες για να 

μοιραστούν σκέψεις και εμπειρίες, να αναλογιστούν τις αναμνήσεις και να εξηγήσουν και να 

εμπλουτίσουν πολιτιστικές ή θρησκευτικές πρακτικές και παραδόσεις. Μέσω της αφήγησης 

εκφράζονται και τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα είναι ζωτικής σημασίας για αυτό που μας 

κάνει ανθρώπους. Ενισχύουν και αυξάνουν την ικανότητά μας να βιώνουμε το περιβάλλον μας και 

τις σχέσεις μας με τους άλλους. 

  Μια καλά ειπωμένη ιστορία μπορεί να έχει βαθιά επίδραση πάνω μας. Μπορεί να 

διαμορφώσει την προοπτική μας για σημαντικά θέματα ή να επηρεάσει τη γνώμη μας για τους 

ανθρώπους. Οι πιο αποτελεσματικοί αφηγητές δημιουργούν μια συναισθηματική σύνδεση με το 
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κοινό τους. Το κάνουν περιγράφοντας χαρακτήρες ή γεγονότα στις ιστορίες τους με τα οποία 

μπορούν να ταυτιστούν οι ακροατές. Όταν οι άνθρωποι αναγνωρίζουν την άποψη και τα 

συναισθήματα του συνομιλητή τους μπορούν να συνειδητοποιήσουν και να χειριστούν καλύτερα 

τα δικά τους συναισθήματα. Ως εκ τούτου, μπορούν να αναπτύξουν συναισθηματική σταθερότητα. 

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των συναισθημάτων είναι μια βασική ηγετική ικανότητα. Και το να 

ονομάσουμε τα συναισθήματά μας είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την αποτελεσματική 

αντιμετώπισή τους. Αλλά είναι πιο δύσκολο από όσο ακούγεται. πολλοί άνθρωποι αγωνίζονται να 

προσδιορίσουν τι ακριβώς αισθάνονται. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να βοηθήσετε τους ανθρώπους 

να συνειδητοποιήσουν τι νιώθουν. 

α. Διευρύνετε το συναισθηματικό τους λεξιλόγιο 

β. Σκεφτείτε την ένταση του συναισθήματος 

γ. Γράψτε το 

 

Ευελιξία - τι σημαίνει και πώς να το προωθήσετε μέσω της αφήγησης 

Ευελιξία είναι η ικανότητα προσαρμογής σε βραχυπρόθεσμες αλλαγές γρήγορα και ήρεμα, 

ώστε να μπορείτε να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά απροσδόκητα προβλήματα ή εργασίες. 

Όταν είστε ευέλικτοι, είστε ευέλικτοι, ανθεκτικοί και ανταποκρίνεστε στις αλλαγές. 

Μπορείτε να προσαρμοστείτε σε απροσδόκητες απαιτήσεις στο χώρο εργασίας – ξαφνικές αυξήσεις 

στην εργασία, επείγοντα προβλήματα ή ένα απρόβλεπτο γεγονός. 

Η ευελιξία έχει γίνει μια ολοένα και πιο πολύτιμη δεξιότητα στους σύγχρονους χώρους 

εργασίας όπου το απρόβλεπτο και οι αλλαγές είναι συχνά σταθερές. 

Όταν είστε ευέλικτοι, μπορείτε να αντιμετωπίσετε απροσδόκητες προκλήσεις γρήγορα, 

ήρεμα και αποτελεσματικά. Αλλά η ευελιξία δεν είναι μόνο η αντίδραση σε καταστάσεις όπως και 

όταν προκύπτουν. Περιλαμβάνει επίσης ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο που σκεφτόμαστε, 

εργαζόμαστε και συμπεριφερόμαστε. 

Το να είστε ανοιχτόμυαλοι, αισιόδοξοι, να σχεδιάζετε μπροστά, να επικεντρώνεστε στις 

βασικές σας αξίες και να παραμένετε ήρεμοι είναι μερικά κλειδιά για τη βελτίωση της ευελιξίας. 

«Οι ιστορίες έχουν μια μεταμορφωτική δύναμη για να μας επιτρέψουν να δούμε τον κόσμο 

με διαφορετικό τρόπο από ό,τι βλέπουμε αν τον αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Οι ιστορίες είναι ένα 

σημείο εισόδου για την κατανόηση μιας διαφορετικής εμπειρίας του κόσμου.» (Clare Patey, 

Διευθύντρια του Μουσείου Empathy). 

Η αφήγηση είναι σημαντική όταν πρόκειται για τη σύνδεση μεταξύ τους. Μας δίνει την 

ευκαιρία να μάθουμε από την εμπειρία ενός άλλου ατόμου και μπορεί να διαμορφώσει, να 

ενισχύσει ή να αμφισβητήσει τις απόψεις και τις αξίες μας. Όταν μια ιστορία τραβάει την προσοχή 
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μας και μας απασχολεί, είναι πιο πιθανό να απορροφήσουμε το μήνυμα και το νόημα μέσα σε 

αυτήν παρά αν το ίδιο μήνυμα παρουσιαζόταν απλώς σε γεγονότα και αριθμούς. 

Όταν κάποιος μας λέει τη δική του προσωπική ιστορία, παίρνουμε μια ματιά σε μια άποψη του 

κόσμου που μπορεί να είναι ελαφρώς ή ριζικά διαφορετική από τη δική μας. Όταν βλέπουμε τον 

κόσμο όπως τον βλέπουν ή περπατάμε με τα παπούτσια τους, η εμπειρία μπορεί να τους εμπνεύσει 

ενσυναίσθηση. 

 

Ψηφιακή αφήγηση: επιτυχημένες παρεμβάσεις βασισμένες σε 

μελέτες περιπτώσεων 

Η ψηφιακή αφήγηση έχει γίνει μια νέα αφηγηματική τέχνη μέσω της οποίας μπορούν να 

επιτευχθούν διάφοροι στόχοι, και ιδιαίτερα αυτοί που επισημαίνονται από αυτό το έργο: να 

βελτιωθεί η πολιτιστική ποικιλομορφία και η ένταξη. 

Στο επόμενο μέρος θα παραθέσουμε μερικές από τις βέλτιστες πρακτικές που βρήκαμε 

κατά τη διάρκεια της IO1 αλλά και κατά την πιλοτική εφαρμογή της IO2 και της IO3, σχετικά με το 

ρόλο της ψηφιακής αφήγησης στην επίτευξη των διαπολιτισμικών ικανοτήτων. 

Στο πλαίσιο του έργου CreativeEU, η ψηφιακή αφήγηση χρησιμοποιήθηκε ως τεχνική για 

την προώθηση συναντήσεων σε αγροτικές περιοχές μεταξύ ιθαγενών και μεταναστών, προκειμένου 

να δημιουργηθεί μια ευκαιρία για γνώση, ένταξη, αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τις 

προκλήσεις και τις ευκαιρίες ένταξης. Διοργανώθηκαν δύο διαφορετικοί τύποι εργαστηρίων, το ένα 

που στόχευε στον κόσμο της εργασίας και επομένως σε εργοδότες, διευθυντές ανθρώπινου 

δυναμικού και εργαζόμενους που ενδιαφέρονται για το θέμα της Διαφορετικότητας και της Ένταξης 

στις εταιρείες τους. το άλλο, που απευθύνεται σε ολόκληρη την κοινότητα, των μεταναστών και των 

ιθαγενών, προκειμένου να μοιράζονται στρατηγικές μέσω των οποίων θα δημιουργηθεί μια 

κοινότητα χωρίς αποκλεισμούς. 

Στα εργαστήρια, μοιράστηκαν θετικές ιστορίες μετανάστευσης, συνεργασίας και υποδοχής. 

Ωστόσο, οι συναντήσεις ήταν επίσης μια ευκαιρία να διηγηθούν και να δημιουργήσουν νέες 

ιστορίες, να μοιραστούν τις εμπειρίες, το παρελθόν και τις ελπίδες για το μέλλον. Οι συμμετέχοντες 

γνώρισαν ο ένας τον άλλον, θαυμάζοντας τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ο καθένας στη ζωή του 

και συνειδητοποιώντας τις βαθιές ομοιότητες μεταξύ τους στην ποικιλομορφία. 

Το πρόγραμμα, μέσω της αφήγησης, δημιούργησε μια μεγάλη σύνδεση μέσα σε λίγες 

μέρες: όλοι ήταν ενθουσιασμένοι με τις δραστηριότητες και την ευκαιρία να συμμετάσχουν. Πολλοί 

ολοκλήρωσαν το μάθημα λέγοντας ότι θα ήθελαν να υπήρχαν περισσότερες πρωτοβουλίες αυτού 

του είδους. 
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Αναλυτικά, όσον αφορά την εμπλοκή εργοδοτών και εργαζομένων στο εργαστήριο, τα 

επιτυχή στοιχεία που παρατηρήθηκαν ήταν: 

• εκτίμηση του προγράμματος, του σκοπού και της εκτέλεσής του από όλους τους 

συμμετέχοντες. 

• η αυξημένη ευαισθητοποίηση που αποκτήθηκε χάρη στο μάθημα για θέματα. 

• Μεγαλύτερη τάση για εφαρμογή μαθησιακών στρατηγικών εντός των οργανισμών του. 

 

Όσον αφορά τη συμμετοχή της γηγενούς και μεταναστευτικής κοινότητας στο εργαστήριο, 

παρά τα γλωσσικά εμπόδια που συναντήθηκαν, παρατηρήθηκαν πολλά επιτυχημένα στοιχεία, 

όπως: 

• την εκτίμηση του προγράμματος, του σκοπού και της εκτέλεσής του από όλους τους 

συμμετέχοντες. 

• Το κλίμα γαλήνης, διασκέδασης και συνεργασίας που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια 

του ίδιου του εργαστηρίου. 

• η ανταλλαγή προσωπικών ιστοριών, που άγγιξαν όλους τους συμμετέχοντες και τους 

έκαναν να αισθάνονται περισσότερο όμοιοι. 

• την αμοιβαία βοήθεια μεταξύ μεταναστών από διαφορετικές χώρες που βοήθησαν στη 

μετάφραση και έδειξαν πολιτισμική ενσυναίσθηση προς άλλους μετανάστες 

• ο αντίκτυπος της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης στους γηγενείς συμμετέχοντες και η 

ενσυναίσθηση προς τους μετανάστες που ενισχύθηκε από την αφήγηση ιστοριών 

• οι νέες συνδέσεις που έγιναν – καθώς ορισμένοι ντόπιοι πρότειναν να συμμετάσχουν 

στην έρευνα πιθανών ευκαιριών για τους μετανάστες. 

• Δεδομένου ότι οι μετανάστες τείνουν να αλληλεπιδρούν εντός των κοινοτήτων τους, η 

πιλοτική εφαρμογή ήταν μια ευκαιρία όχι μόνο για να συναντηθούν και να μάθουν από τους 

ντόπιους, αλλά και να εμβαθύνουν την πολιτιστική τους συνείδηση και να νιώσουν ότι περιέχονται 

περισσότερο στην τοπική κοινότητα. 

Καθώς το πρόγραμμα αξιολογήθηκε εξαιρετικά θετικά από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι 

το αξιολόγησαν ως πολύ χρήσιμο και είπαν ότι αντανακλούν πολύ τις πρακτικές εργασίας τους ως 

αποτέλεσμα της εκπαίδευσης, πιστεύουμε ότι με την αποτελεσματική οικοδόμηση συμμαχιών με 

τις τοπικές επιχειρήσεις, το πρόγραμμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε Αποτελέσματα. 

Από την άλλη πλευρά, η χρήση της τεχνικής της ψηφιακής αφήγησης με τα μέλη της 

κοινότητας ήταν ευχάριστη και επέτρεψε βαθύτερες προσωπικές ιστορίες και αφηγήσεις, παρόλο 

που ήταν μια πρόκληση για πολλούς μετανάστες που δεν μπορούσαν να εκφράσουν άπταιστα, 

έκαναν την προσπάθεια να μοιραστούν τις ιστορίες τους. οι ντόπιοι εκτίμησαν τις προσπάθειες που 

έγιναν και μοιράστηκαν τον θαυμασμό τους. 
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 Έτσι, οι εμπειρίες ψηφιακής αφήγησης με τους εργοδότες και την κοινότητα συνολικά 

αποδείχθηκαν πολύ σχετικές και χρήσιμες για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, που 

είναι ο στόχος του έργου. Οι συμμετέχοντες όχι μόνο μοιράστηκαν τις ιστορίες τους, αλλά 

και τις ζωές τους, και διαπίστωσαν ότι μπορεί να είναι επωφελές για όλους: να γίνουν 

κατανοητοί από τους ιθαγενείς και για τους ντόπιους να κατανοήσουν και να είναι πιο 

περιεκτικοί και να αποκτήσουν πολιτιστική ενσυναίσθηση. 

 

 Έχουμε επίσης αναζητήσει άλλες βέλτιστες πρακτικές, από διαφορετικές χώρες, σχετικά με 

την ψηφιακή αφήγηση για την προώθηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της ένταξης, 

και θα τις παραθέσουμε εδώ παρακάτω. “Friendships in Haparanda” 

Ένα έργο που ονομάζεται «Νέες φιλίες στη Χαπαράντα» και έχει στόχο να κάνει τους 

ανθρώπους να μοιραστούν τις ιστορίες τους για να συνδεθούν με διαφορετικούς 

πολιτισμούς. Η ιδέα είναι ότι ένα άτομο από τη Haparanda στη Σουηδία συναντά ένα άτομο 

από μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα για καφέ, διαλέξεις ή ταξίδια. Έχουν διαφορετικά 

σημεία συζήτησης σε κάθε περίπτωση και συζητούν κυρίως διαφορετικά σενάρια και πώς 

αυτό γίνεται αντιληπτό διαφορετικά ανάλογα με την κουλτούρα. Αυτό το έργο ορίζεται 

μέσω της διαδικασίας που επιτρέπει στους ανθρώπους να μοιράζονται τις ιστορίες τους 

και, κατά συνέπεια, την προώθηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και τη δημιουργία 

μεγαλύτερης αναγνώρισης και κατανόησης της οπτικής γωνίας του άλλου.  

 “Nya Nätverk” 

Nya Nätverk ή το έργο New Contacts στη Σουηδία στοχεύει να συνδέσει τους αγρότες με 

άτομα που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό που αναζητούν δουλειά. Πρόσφατα έκαναν μια 

παραγωγή όπου ένα άτομο που γεννήθηκε στο εξωτερικό έπιασε δουλειά σε ένα αγρόκτημα και με 

τη βοήθεια της αφήγησης της ιστορίας του αγρότη μέσω ψηφιακής αφήγησης, ελπίζουν ότι 

περισσότεροι αγρότες θα εγγραφούν στην πρωτοβουλία. 

 “AT-TRA-VER-SO” – Going through (Italy)  

Στο έργο συμμετέχουν 11 αιτούντες άσυλο, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στη φωτογραφία ως 

τρόπο γνώσης και ερμηνείας της πραγματικότητας, καθώς και εργαλείο ένταξης. Συνοδευόμενοι 

από έναν ειδικό, τράβηξαν φωτογραφίες από την παλιά πόλη πολλών πόλεων της Βόρειας Ιταλίας. 

Το αποτέλεσμα ήταν η έκδοση ενός φωτογραφικού βιβλίου και μιας έκθεσης που συλλέγει μια 

σειρά από εικόνες και μαρτυρίες που έγιναν από τους νεαρούς αιτούντες άσυλο που είναι 

μαρτυρία του πώς βλέπουν την πραγματικότητα, την κοινωνία και τις συνήθειές μας. 

 “ALLE RADICI” – To the roots (Italy)  
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Το εργαστήριο υλοποιήθηκε από το Επισκοπικό Ιεραποστολικό Κέντρο της Μόντενα (Ιταλία). 

Συνίσταται σε ένα ταξίδι προς τα πίσω που οδηγεί τους συμμετέχοντες στις ρίζες των μετακινήσεων 

των μεταναστών μέσω μιας πολυαισθητηριακής διαδρομής όπου οι συμμετέχοντες με δεμένα 

μάτια θα βρεθούν στη θέση των μεταναστών. Οι συμμετέχοντες κινούνται σε πολλαπλές διαδρομές 

και μέσα (πλοίο, σχεδία, αεροπλάνο, πόδια), συναντώντας ήχους, αντικείμενα, μυρωδιές. 

 “One Day One Day” – Will Media documentary (Italy) 

Η One Day One Day δείχνει τις ζωές μεταναστών που ζουν χωρίς χαρτιά και σε εξαιρετικά 

επισφαλείς συνθήκες στα γκέτο και τις παραγκούλες που βρίσκονται διάσπαρτα στα βόρεια της 

Απουλίας, τα μόνα μέρη που είναι πρόθυμοι να τους δεχτούν, όπου εργάζονται παράνομα για να 

συλλέγουν τρόφιμα. 

 “Using Autobiographical Digital Storytelling for the Integration of a Foreign 

Student in the School Environment” (Greece) 

Οι μετανάστες μαθητές αντιμετωπίζουν πληθώρα προβλημάτων, μεταξύ των οποίων η κακή 

κοινωνική προσαρμογή και η σχολική ένταξη. Από την άλλη πλευρά, αν και οι ψηφιακές αφηγήσεις 

χρησιμοποιούνται ευρέως στην εκπαίδευση, σπάνια χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τους 

μαθητές ή για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Αυτή η μελέτη εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες 

των ψηφιακών αφηγήσεων προς αυτόν τον σκοπό, εξετάζοντας πώς η ανάπτυξη και η παρουσίαση 

μιας αυτοβιογραφικής ψηφιακής αφήγησης μπορεί να βοηθήσει τους μετανάστες μαθητές να 

ξεπεράσουν τις δυσκολίες προσαρμογής τους. Για το θέμα αυτό, ως θέμα της μελέτης επιλέχθηκε 

μια φοιτήτρια που παρουσίαζε σημαντικά προβλήματα. 

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από όλα τα συμμετέχοντα μέρη (υποκείμενο, δάσκαλος, συμμαθητές) 

χρησιμοποιώντας μια ποικιλία εργαλείων, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την παρέμβαση. 

Διαπιστώθηκε ότι μέσω της ψηφιακής αφήγησης μπόρεσε να εξωτερικεύσει τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά της και αυτό με τη σειρά της τη βοήθησε να πετύχει μια πιο ομαλή ένταξη στο 

σχολικό περιβάλλον. Επιπλέον, επηρεάστηκαν θετικά οι στάσεις και οι αντιλήψεις των άλλων 

μαθητών για τον αλλοδαπό συμμαθητή τους. 

Η παρέμβαση ήταν μικρή σε διάρκεια και δεν απαιτούσε ιδιαίτερες ρυθμίσεις. Ως εκ τούτου, 

μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρήσης 

παρόμοιων παρεμβάσεων. Από την άλλη πλευρά, συνιστάται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί 

η γενίκευση των ευρημάτων της μελέτης. 

 

 “The Transpoemations Project”: digital storytelling, contemporary poetry, and 

refugee boys (USA)  



 

This project has been funded with support from the European Commission. This 
publication [communication] reflects only the author’s view and the Agency and 
the Commission are not responsible for any use that may be made of the 
information it contains.  

 

27 

Ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα αλφαβητισμού πέντε εβδομάδων που σχεδιάστηκε για μια ομάδα 70 

πολύγλωσσων αγοριών πρόσφυγες που μετεγκαταστάθηκαν από τις χώρες τους στην Αφρική και 

την Ασία σε μια πόλη στις Νοτιοανατολικές ΗΠΑ. Οι μαθητές παρακολούθησαν τοπικά δημόσια 

σχολεία, αλλά αγωνίστηκαν να βιώσουν ακαδημαϊκή επιτυχία στην παραδοσιακή τάξη. Το 

καλοκαιρινό πρόγραμμα αντιμετώπισε αυτό το ζήτημα προσφέροντας στους μαθητές ένα 

πρόγραμμα σπουδών στο οποίο εργάστηκαν, μαζί με Αμερικανούς δασκάλους, σε μικρές ομάδες 

εκμάθησης, ολοκληρώνοντας δραστηριότητες βασισμένες σε συγκεκριμένους γραμματισμούς του 

εικοστού πρώτου αιώνα, όπως η κριτική σκέψη και η δημιουργική χειραγώγηση κειμένων και 

τεχνολογιών. 

Οι μαθητές αλληλεπιδρούσαν με λογοτεχνία υψηλού ενδιαφέροντος γραμμένη στα αγγλικά και με 

επιλεγμένα εργαλεία παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού δημιουργίας 

ταινιών MovieMaker. Το πρόγραμμα κορυφώθηκε με κάθε μαθητή να παράγει μια ψηφιακή 

ιστορία - μια «μεταπομπή» - προσαρμοσμένη από μια αυτοβιογραφική απάντηση στο ποίημα του 

George 6 Ella Lyon, «Where I'm From». Οι μαθητές μετέφρασαν τα δικά τους ποιήματα μέσα από 

μια σειρά από σκαλωσιές με τη σειρά για τη δημιουργία ταινιών μικρού μήκους για προεπισκόπηση 

και κριτική. Δουλεύοντας με τον υπολογιστή, με κείμενα που είχαν δημιουργήσει και με εικόνες και 

μουσική, οι μαθητές παρουσίασαν τις δυνατότητές τους με αφήγηση, με το αγγλικό λεξιλόγιο που 

αποκτούσαν και με οπτικά μέσα, επιδεικνύοντας μια αυξανόμενη αίσθηση ακαδημαϊκής 

εμπιστοσύνης. (Emert, 2013) 

 “DIGIMI” 

Το έργο DIGIMI (DIGItal storytelling for Migrant Integration) χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 

AMIF της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει ως βασικό στόχο τη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας για τη 

διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών μέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων για την 

παροχή υποστήριξης σε υπηκόους τρίτων χωρών σε τομείς όπως η γνώση του νέου τοπικού 

περιβάλλοντος, οι «τρόποι, τα έθιμα και οι συνήθειες» της νέας κοινωνίας. καθώς και την 

κατανόηση του τελευταίου μέσα από ιστορίες που αφηγούνται ψηφιακά. 

Η αφήγηση ιστοριών σχετικά με αναμνήσεις, ενδιαφέροντα και ελπίδες του παρόντος και του 

παρελθόντος συνδέεται με μηχανισμούς αντιμετώπισης και οι πρόσφατα αφιχθέντες υπήκοοι 

τρίτων χωρών μπορούν να ανταλλάξουν, να συγκρίνουν και να συνδυάσουν τις ιστορίες τους με 

αυτές των μακροχρόνιων μεταναστών και των τοπικών πληθυσμών στις πληγείσες κοινότητες 

εταίρων. Για να διαβάσετε περισσότερα για το έργο επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα: 

https://digimi.eu/ 

 

 “Immigrant Stories” 

https://digimi.eu/
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Το έργο «Immigrant Stories» είναι ένα έργο έρευνας και αρχειοθέτησης που στοχεύει όχι μόνο στην 

προώθηση της διαφορετικότητας αλλά και στη διατήρηση των ιστοριών των ψηφιακών μεταναστών 

για τις μελλοντικές γενιές. Διευθύνεται από το Κέντρο Ερευνών Ιστορίας Μετανάστευσης (IHRC) στο 

Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, το οποίο επιδιώκει να συλλέξει σύγχρονες ιστορίες μετανάστευσης 

μέσω ψηφιακής αφήγησης και να τις διατηρήσει στα Αρχεία της IHRC. Το «Immigrant Stories» 

διδάσκει στους συμμετέχοντες να κάνουν μια ψηφιακή ιστορία για μια προσωπική ή οικογενειακή 

εμπειρία μετανάστευσης. Για να διαβάσετε περισσότερα για το έργο και να παρακολουθήσετε τη 

συλλογή ψηφιακών ιστοριών επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο: 

https://cla.umn.edu/ihrc/immigrant-stories/about-project 

 

 “Digital Welcome”  

Το έργο Digital Welcome προωθεί την ψηφιακή ένταξη και την ψηφιακή ενδυνάμωση ως 

στρατηγική για τον εξοπλισμό νέων προσφύγων και μεταναστών μέσω ψηφιακών δεξιοτήτων 

προκειμένου να συμμετάσχουν πλήρως στην κοινωνία υποδοχής (Βέλγιο, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, 

Γερμανία). 

 “INCLUDED” 

Το INCLUDED είναι ένα έργο για την ψηφιακή αφήγηση για την ένταξη είναι ένα έργο για 

μαθητές από διαφορετικό πολιτισμικό/γλωσσικό υπόβαθρο και προορίζεται να εμπλακεί σε 

ευάλωτες ομάδες (όπως μετανάστες, Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Ιταλία, Φινλανδία, Ισπανία - 

https://www.includedeurope.eu/) 

 

 “MEMEX” 

Το έργο MEMEX σημαίνει MEMories and Experiences for inclusive digital storytelling προωθεί την 

κοινωνική συνοχή και ενθαρρύνει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ κοινοτήτων που κινδυνεύουν από 

κοινωνικό αποκλεισμό (9 εταίροι από 6 χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ιρλανδία και 

Βέλγιο -https://memexproject.eu/en/) 

 

 “INTERDEM” 

Το έργο INTERDEM σημαίνει INTERcultural Dialogue to Empower Minorities, είναι μια 

Στρατηγική Συμμαχία που προωθεί τη θετική αλληλεπίδραση και την ανεκτικότητα μεταξύ των νέων 

γηγενών και εθνικών μειονοτήτων προωθώντας τον διαπολιτισμικό διάλογο σε 

https://cla.umn.edu/ihrc/immigrant-stories/about-project
https://www.includedeurope.eu/
https://memexproject.eu/en/
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