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Ενημερωτικό Έντυπο για Εργαλείο 1 «Το πολιτισμικό κρεμμύδι»  

 
Πέντε εναλλακτικοί ορισμοί του πολιτισμού  
 
Κατωτέρω είναι πέντε εναλλακτικοί ορισμοί πολιτισμών. Ποιον ορισμό (ορισμούς) 
πολιτισμού προτιμάτε; Μπορείτε να διαλέξετε όσους θέλετε. 
 
1. Αντικειμενικά ορατά τεχνουργήματα όπως τελετουργίες, δεισιδαιμονίες, ήρωες, 
μύθοι, σύμβολα και ταμπού.  

2. Βασικές αλήθειες για την ταυτότητα και τις σχέσεις, το χρόνο και το χώρο, τρόπους 
σκέψης και μάθησης, τρόπους εργασίας και οργάνωσης, καθώς και τρόπους 
επικοινωνίας.  

3. Ιδανικά που μοιράζονται τα μέλη της ομάδας στα οποία συνδέονται ισχυρά 
συναισθήματα.  

4. Οι «σωστοί» και «λάθος» τρόποι που κάνουμε πράγματα. Οι κανόνες με τους 
οποίους ζουν οι άνθρωποι στην πράξη.  

5. Υποκειμενικοί προσανατολισμοί συμπεριφοράς για να κάνει κάποιος κάτι με έναν 
τρόπο, και όχι με άλλο. Είναι πιο αισθητοί στις μορφές σχέσης, τις μορφές σκέψης και 
μάθησης, τις μορφές οργάνωσης και εργασίας και τις μορφές επικοινωνίας.   
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Ενημερωτικό έντυπο για Εργαλείο 2 Πολιτισμικό Μοντέλο «Παγόβουνο»  

 

 

 

Επανασχεδιάστηκε από τους French και Bell (1995).  
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Ενημερωτικό Έντυπο για Εργαλείο 4 «Χαρτογράφηση του Πολιτισμικού 
Προσανατολισμού» 
 
Χαρτογραφήστε το δικό σας πολιτισμικό προσανατολισμό τοποθετώντας ένα X στο σημείο που 
αντικατοπτρίζει πιο πολύ τις αξίες σας σε κάθε συνεχές πιο κάτω. Να θυμάστε ότι ένα συνεχές 
αντιπροσωπεύει έναν άπειρο αριθμό πιθανοτήτων μεταξύ των δύο αντίθετων άκρων. Δεν 
υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις.  
 

Μονό-χρονικός  Πολύ-χρονικός 

Μου αρέσει να είμαι στην ώρα μου και 

αναμένω το ίδιο από τους άλλους. 

Αυτό που συμβαίνει είναι πιο σημαντικό από 

το πότε αρχίζει και τελειώνει. 

Χαμηλού πλαισίου  Υψηλού πλαισίου 

Όταν παρουσιάζονται κανόνες, προτιμώ η 

κάθε λεπτομέρεια να διευκρινίζεται σαφώς. 

Μερικοί κανόνες είναι κατανοητοί από όλους 

έτσι δεν είναι απαραίτητο να διευκρινίζονται 

όλα  

Ατομικός Συλλογικός 

Προτιμώ να εργάζομαι ανεξάρτητα και να 

αναγνωρίζομαι ατομικά. 

Προτιμώ να εργάζομαι ως μέρος μιας ομάδας 

και πιστεύω ότι είναι καλύτερα όταν τα άτομα 

δεν ξεχωρίζονται. 

Υποστηρικτής της Ισότητας Ιεραρχικός 

Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να αντιμετωπίζονται 

το ίδιο, δεν έχει σημασία ποια είναι η θέση 

τους. 

Οι άνθρωποι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 

διαφορετικά ανάλογα με τον τίτλο τους, τη 

θέση, το βαθμό. 

Εστιασμένος στην Εργασία Εστιασμένος στην Σχέση 

Κατά την εργασία σε ένα έργο, προτιμώ να 

επικεντρωθώ στο να ολοκληρωθεί το έργο και 

γίνομαι ανυπόμονος με την κοινωνικοποίηση. 

Κατά την εργασία σε ένα έργο, εκτιμώ το 

χρόνο που δαπανώ για την οικοδόμηση 

σχέσεων και εργάζομαι καλύτερα με τους 

ανθρώπους όταν τους έχω γνωρίσει. 

Επιφανειακές Διαφορές Διατήρηση Αρμονίας 

Αντιμετωπίζω άμεσα τις διαφορές όταν 

υπάρχει κάποιο ζήτημα, ώστε το πρόβλημα 

να μπορεί να επιλυθεί γρήγορα. 

Προτιμώ να ασχοληθώ με τις διαφορές 

έμμεσα, πίσω από τα παρασκήνια, για να 

αποφευχθεί η πρόκληση αναστάτωσης. 
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Συναισθηματικά Συγκρατημένος Συναισθηματικά Εκφραστικός 

Είναι καλύτερα να κρατούνται ιδιωτικά τα 

συναισθήματα 

Είναι καλύτερα να εκφράζονται ανοικτά τα 

συναισθήματα 

Να είσαι Να κάνεις 

Αντλώ περισσότερα από την ταυτότητά μου 

παρά από το ποιος είμαι και ποια είναι η 

οικογένειά μου 

Αντλώ περισσότερα από την ταυτότητα μου 

από αυτά που κάνω: σχολική εργασία, 

δραστηριότητες, κτλ. 

 



                  
             LAMOS EU - 2016-1-CY01-KA202-017350  
 

8 
 

Ενημερωτικό Έντυπο για Εργαλείο 5 «Διαπολιτισμική Λίστα Ελέγχου» 
 
1. Σκεφτείτε μια άλλη χώρα ή πολιτισμό.  
2. Συμπληρώστε τη λίστα ελέγχου απαντώντας «Ναι», «Όχι» ή «Δεν Ξέρω» σε κάθε ερώτηση.  
3. Όταν απαντάτε Δεν Ξέρω, πώς θα μάθετε για την απάντηση σε αυτό το πολιτισμικό ερώτημα;   

Μη λεκτική επικοινωνία  
 Ν

αι 

Ό

χι 

Δεν 

Ξέρω 

Θα έπρεπε να αναμένω διαφορές στο τι θεωρείται ως κατάλληλος «προσωπικός 

χώρος»; 

   

Πρέπει να αναμένω διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι ομόλογοι μου 

χρησιμοποιούν την αφή; 

   

Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για το οποίο πρέπει να είμαι προσεκτικός όταν δίνω 

ή λαμβάνω επαγγελματικές κάρτες; 

   

Θα πρέπει να αποφεύγω κάποιες συγκεκριμένες χειρονομίες;    

Θα πρέπει να αναμένω διαφορές στο επίπεδο αποδεκτής οπτικής επαφής;    

Γνωρίζω ποιες στάσεις της γλώσσας του σώματος είναι ταμπού;    

Επικοινωνία 

Θα πρέπει να αναμένω διαφορετικές συμπεριφορές σχετικά με την αποδοχή της 

ερώτησης προσωπικών ερωτήσεων; 

   

Θα πρέπει να αναμένω διαφορετικές συμπεριφορές ως προς την αποδοχή του 

χιούμορ και των συναισθημάτων; 

   

Θα πρέπει να αναμένω διαφορετικές συμπεριφορές ως προς την αποδοχή του 

να διακόπτω κάποιον; 

   

Ξέρω τι είδους επιχείρημα είναι πιθανό να είναι πιο πειστικό;    

Θα πρέπει να αναμένω μια διαφορετική στάση απέναντι στην αντιμετώπιση 

δύσκολων ζητημάτων με άμεσο τρόπο; 

   

Γνωρίζω τι είδος ανατροφοδότησης είναι αποδεκτό;    

Πρέπει να αναμένω διαφορετικές προσδοκίες για την έκφραση της κριτικής;    

Πρέπει να αναμένω διαφορετικές προσδοκίες για την έκφραση του θυμού;    

Πρέπει να αναμένω διαφορετικές προσδοκίες για τη διατύπωση της 

ανατροφοδότησης; 

   

Γνωρίζω το εύρος των τρόπων με τους οποίους η διαφωνία πιθανόν να 

εκφραστεί; 

   

Πρέπει να αναμένω διαφορετικό είδος επίλυσης συγκρούσεων;    

Πρέπει να αναμένω διαφορετικές προσδοκίες σχετικά με τη χρήση της σιωπής;    

Πρέπει να αναμένω τη χρήση διαφορετικών επικοινωνιακών μοντέλων;    

Γνωρίζω πότε να χρησιμοποιώ τα μικρά ονόματα και πότε τα επίθετα;    

Γνωρίζω ποιους επαγγελματικούς τίτλους να χρησιμοποιήσω;    

Πρέπει να αναμένω διαφορετικές στάσεις προς τις ψιλοκουβέντες;    
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Πρέπει να αναμένω διαφορετικές στάσεις απέναντι στη σημασία του να 

περισώσουμε το γόητρο μας;  

   

Πρέπει να αναμένω διαφορετική χρήση του τόνου φωνής κατά την ομιλία;    

Πρέπει να αναμένω διαφορετικές στάσεις προς την εκδήλωση στοργής;    
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Ενημερωτικό Έντυπο για το Εργαλείο 6 «Αξίες στην Εργασία» - Λίστα 
Ελέγχου  
 
Ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας μας σκέφτεται και ενεργεί στην εργασία μπορεί να 
επηρεαστεί από τη στάση και τις αξίες των πολιτισμών στους οποίους ανήκουμε. Όταν 
ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, μπορούμε 
μερικές φορές να αντιμετωπίσουμε συμπεριφορά στο χώρο εργασίας που δεν ταιριάζει με τις 
υποθέσεις και τις προσδοκίες μας. Μερικές φορές μπορούμε ακόμη και να παρερμηνεύσουμε 
τη συμπεριφορά άλλων ανθρώπων στο χώρο εργασίας και να κάνουμε λανθασμένες υποθέσεις 
με βάση το δικό μας πολιτισμικό υπόβαθρο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση, 
παρεξηγήσεις και ακόμη και συγκρούσεις.  
Η λίστα ελέγχου θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε ορισμένους από τους τρόπους με τους 
οποίους το πολιτισμικό σας υπόβαθρο είχε αντίκτυπο στη συμπεριφορά σας στο χώρο 
εργασίας.  
Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε αρκετές δηλώσεις που ρωτούν σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο προτιμάτε να επικοινωνείτε και τον τρόπο με τον οποίο προτιμάτε να μαθαίνετε, να 
σκέφτεστε και να εφαρμόζετε γνώσεις.   
 
1. Διαβάστε κάθε περιγραφή με τη σειρά.  

2. Αποφασίστε ποια συμπεριφορά είναι πιο κοντά στη δική σας. Αν ταυτίζεται τον εαυτό σας  
και με τις δύο δηλώσεις, επιλέξτε αυτήν με την οποία τον ταυτίζεται πιο συχνά ή σε 
περισσότερες περιπτώσεις.  

3. Σημειώστε ένα βαθμό που δείχνει πόσο έντονα έχετε την τάση να εμφανίζετε αυτήν τη 
συμπεριφορά. 

4. Όταν έχετε ολοκληρώσει αυτήν τη δραστηριότητα, αποφασίστε πώς νομίζετε ότι οι 
άνθρωποι σε ένα διαφορετικό πολιτισμό ενδιαφέροντος από σας θα μπορούσε πιθανότατα να 
ανταποκριθεί στις δηλώσεις.  

5. Όπου έχετε προσδιορίσει σημαντικές πολιτισμικές διαφορές μεταξύ της προσέγγισης σας και 
των ανθρώπων στον πολιτισμό της χώρας υποδοχής σας, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη:  

 Οι διαφορές αυτές είναι σημαντικές;  

 Πώς αυτές οι διαφορές γίνονται εμφανείς στο εργασιακό περιβάλλον;  

 Πώς μπορούν οι άνθρωποι από τη χώρα αυτή ή τον πολιτισμό αυτό να αντιλαμβάνονται την 
προσέγγισή σας;  

 Τι προκλήσεις παρουσιάζουν αυτές οι διαφορές;  

 Με ποιους τρόπους θα μπορούσατε να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά σας για να διαχειριστείτε 
και να ξεπεράσετε αυτές τις πολιτισμικές διαφορές; 
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Άμεσος  
Προτιμώ τους ανθρώπους να πηγαίνουν 
κατευθείαν στο θέμα και να μην κρύβονται 
πίσω από το δάκτυλο τους. 

Έμμεσος 
Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αποφεύγεται η 
σύγκρουση, ακόμη και αν αυτό σημαίνει να 
κάνουμε υπαινιγμούς μόνο σε δύσκολα 
ζητήματα. 

5  4  3  2  1  1  2  3  4  5  

Να είμαι Ειλικρινής  
Είναι σημαντικό να είναι κάποιος ευθύς, 
δεκτικός και ειλικρινής πάντοτε, ακόμη και με 
κίνδυνο να προκαλέσει άλλους να χάσουν την 
αξιοπρέπεια τους και να νοιώσουν ντροπή. 

Να Περισώζω την αξιοπρέπεια μου    
Είναι σημαντικό τίποτα από αυτά που κάνω 
να μην αναγκάζει τους άλλους να χάσουν την 
αξιοπρέπεια τους, ακόμη και αν αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει να βρω άλλους τρόπους 
διαβίβασης σημαντικών πληροφοριών. 

5  4  3  2  1  1  2  3  4  5  

Θεωρία  
Προτιμώ να μαθαίνω λαμβάνοντας και 
αφομοιώνοντας πληροφορίες από 
εμπειρογνώμονα  

Πρακτική 
Προτιμώ να μαθαίνω μέσω εξερεύνησης, 
πρακτικής και πειραματισμού με νέες ιδέες.  

5  4  3  2  1  1  2  3  4  5  

Συμφωνία  
Όταν έχω μια δουλειά να κάνω, προτιμώ να 
επικεντρωθώ στην εργασία: να μπαίνω κατ' 
ευθείαν στην κατάσταση, να τακτοποιώ τα 
πράγματα και να προχωρώ.  

Σχέση  
Όταν έχω μια δουλειά να κάνω, προτιμώ να 
επικεντρωθώ στους ανθρώπους: να ξοδέψω  
χρόνο για να γνωρίσω αυτούς με τους 
οποίους θα συνεργαστώ. 

5  4  3  2  1  1  2  3  4  5  

Έγκαιρος  
Προτιμώ οι άνθρωποι να τηρούν αυστηρά τις 
μετρήσιμες και δομημένες προθεσμίες. Το να 
είναι κανείς στην ώρα του είναι το κλειδί της 
αποτελεσματικότητας. 

Ευέλικτος  
Προτιμώ να παίρνουν οι άνθρωποι μια 
ευέλικτη προσέγγιση σχετικά με τη συνέπεια. 
Η ευελιξία σχετικά με τις προθεσμίες είναι το 
κλειδί για την αποτελεσματικότητα. 

5  4  3  2  1  1  2  3  4  5  

Δάσκαλος  
Προτιμώ να δίνω ακριβείς και λεπτομερείς 
οδηγίες στους ανθρώπους με τους οποίους 
δουλεύω. Είναι σημαντικό οι άνθρωποι να 
κάνουν αυτό που τους λένε.  

Παράγοντας διευκόλυνσης  
Προτιμώ να καθοδηγώ τους ανθρώπους για 
να παίρνουν όσο το δυνατόν περισσότερες 
δικές τους αποφάσεις. Είναι σημαντικό οι 
άνθρωποι να αναλαμβάνουν την 
πρωτοβουλία στην εργασία. 

5  4  3  2  1  1  2  3  4  5  

Ανεπίσημος  
Προτιμώ να μιλώ με τους ανθρώπους με 
ανεπίσημο τρόπο, ανεξάρτητα από το ποιοι 
είναι ή ποια θέση κατέχουν. 

Επίσημος  
Προτιμώ να δείχνω το κατάλληλο επίπεδο 
σεβασμού για μια θέση και ένα κύρος 
χρησιμοποιώντας επίσημους τίτλους, 
επώνυμα ή ευγενικές μορφές 
προσφώνησης. 

5  4  3  2  1  1  2  3  4  5  
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Λογική  
Προτιμώ να τηρώ τη λογική και τα γεγονότα 
όταν επιχειρηματολογώ σε μια υπόθεση. 
Στις επιχειρήσεις, τα συναισθήματα θα 
πρέπει να ελέγχονται όσο το δυνατόν 
περισσότερο. 

Συναίσθημα  
Προτιμώ να επιδεικνύω συναισθήματα και 
ζεστασιά όταν επιχειρηματολογώ σε μια 
υπόθεση. Στις επιχειρήσεις, τα 
συναισθήματα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη και να τυγχάνουν σεβασμού. 

5  4  3  2  1  1  2  3  4  5  
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Ενημερωτικό Έντυπο για το Εργαλείο 7: «Τι είναι λάθος με τα 
στερεότυπα;» 
 
Ένας Βρετανός εκπαιδευτής ζήτησε πρόσφατα από συναδέλφους του από την Αυστραλία, τη 
Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και τις ΗΠΑ να περιγράψουν ένα στερεότυπο που 
υφίσταται σε αυτόν τον πολιτισμό για τους Βρετανούς.  
Ταιριάξτε το στερεότυπο με τον πολιτισμό που το κατέχει.   
1. Οι Βρετανοί έχουν άσχημα δόντια 

2. Οι Βρετανοί συμπεριφέρονται στα παιδιά τους άσχημα 

3. Οι Βρετανοί είναι στενόμυαλοι 

4. Οι Βρετανοί δεν πλένονται  

5. Οι Βρετανοί έχουν εμμονή με το χρόνο  

6. Οι Βρετανοί είναι υποκριτές  
 
Παρακαλώ συζητήστε: 
Πόσο βοηθητικά ή αληθή είναι αυτά τα στερεότυπα σχετικά με τους ανθρώπους στο ΗΒ;  
 
Ποια στερεότυπα έχετε σχετικά με τους ανθρώπους σε άλλους πολιτισμούς ή χώρες (π.χ. 
Πολωνία, Γερμανία, , Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρο); 
 
Πόσο βοηθητικά είναι αυτά τα στερεότυπα;  
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Ενημερωτικό Έντυπο για το Εργαλείο 8: «Τι χρειάζεται να γνωρίζουν για 

μας;» 

Ετοιμάστε μια ενημέρωση για κάποιον που πρόκειται να περάσει λίγο χρόνο στη χώρα σας. 
 
Χρησιμοποιήστε τον πιο κάτω πίνακα ως οδηγό για το περιεχόμενο. 
 

Υπόβαθρο 

 Γεωγραφία και Τοπογραφία  

 Ιστορία  

 Οικονομικό σύστημα  

 Επιχειρήσεις και εμπόριο  

 Πολιτικές δομές  

 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και 

ραδιοτηλεόραση  

 Γλώσσα(ες)  

 

Κοινωνία  

 Υφιστάμενη πολιτική κατάσταση  

 Νομικό σύστημα  

 Θρησκευτικές επιρροές  

 Περιφερειακές διαφορές  

 Κοινωνική και κοινοτική ζωή  

 Εθνοτικές μειονότητες  

 Θέματα φύλου  

 Εκπαιδευτικό σύστημα  

 Ήρωες και Μύθοι  

 Επικάλυψη ιδιωτικής/ εργασιακής 
ζωής  

Έθιμα και παραδόσεις  

 Μοντέλα επικοινωνίας  

 Χαιρετισμοί  

 Χειρονομίες  

 Επίπεδα επισημότητας  

 Διακοπές και γιορτές  

 Ταμπού  

 Δόσιμο δώρων  

 

Καθημερινή ζωή   

 Ψώνια  

 Διασκέδαση   

 Φαγητό και Τρώγοντας έξω  

 Διακίνηση  

 Κλίμα  

 Υγειονομική Περίθαλψη  

 Στέγαση  

 Ασφάλεια  

Επιχειρηματική Ευπρέπεια  

 

 Επιχειρηματικές σχέσεις  

 Προσεγγίσεις στην εργασία  

 Προσεγγίσεις στην ηγεσία και τις 

ομάδες  

 Μοντέλα διοίκησης  

 Επίσημες και ανεπίσημες 

συνεδριάσεις και συζητήσεις  

 Διαπραγματεύσεις και παρουσιάσεις  

 Άλλα….  
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Ενημερωτικό Έντυπο για το Εργαλείο 9: «Γεγονότα, Στάσεις, 
Συμπεριφορές» 
 

 Σκεφτείτε προσεκτικά σχετικά με μια άλλη χώρα ή πολιτισμό.  
 

 Προσδιορίστε μερικά από τους βασικούς ιστορικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες 
που επηρεάζουν αυτόν τον πολιτισμό. 

 

 Στη συνέχεια, κάντε μια υπόθεση σχετικά με τις βασικές στάσεις και αξίες του 
πολιτισμού, και πώς αυτά αντικατοπτρίζονται σε παρατηρήσιμες συμπεριφορές. 

 
(Οι πολιτισμικές πληροφορίες και συμβουλές συχνά συμπεριλαμβάνουν στοιχεία, 

υποδείξεις, τι να κάνουμε και τι να μην κάνουμε) 

Στοιχεία για το υπόβαθρο: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βασικές στάσεις:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Παρατηρήσιμη συμπεριφορά: 
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Ενημερωτικό έντυπο στο Εργαλείο 10: Τύποι επικοινωνίας  

 Διαβάστε την κάθε μια από τα ακόλουθα ζεύγη περιγραφών.  
 

 Αποφασίστε ποιες περιγραφές είναι πιο πολύ σαν τη χώρα σας, Α ή Β;.  
 

 Σκεφτείτε μια άλλη κουλτούρα ή χώρα που σας ενδιαφέρει. Μήπως έρχεται πιο κοντά στον 
τύπο Α ή τύπο Β; 

 
 Επιλέξτε ένα ή δύο δηλωθέντα ζεύγη που σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να σκεφτείτε τυχόν 

παρεξηγήσεις που μπορεί να προκύψουν όταν άνθρωποι από τους πολιτισμούς 
περισσότερο σαν τον Α, επικοινωνούν με τους ανθρώπους από τους πολιτισμούς 
περισσότερο σαν τον Β;  

 

1  Σε ορισμένες χώρες, οι άνθρωποι τείνουν 
να μιλούν αρκετά γρήγορα, 
διακόπτοντας συχνά τους άλλους, 
προκειμένου να περάσουν τις ιδέες τους 
σε άλλους. 

Σε άλλες χώρες, οι άνθρωποι τείνουν να 
μιλούν με αργό και μελετημένο τρόπο, 
διακόπτοντας σπάνια άλλους ανθρώπους 
όταν μιλούν. 
 

2  Σε ορισμένες χώρες, οι άνθρωποι τείνουν 
να μιλούν αρκετά δυνατά και δεν 
ανησυχούν ιδιαίτερα αν άνθρωποι που 
δεν γνωρίζουν ακούν τις συνομιλίες τους. 

Σε άλλες χώρες, οι άνθρωποι τείνουν να 
είναι πιο ήρεμοι όταν μιλάνε, και προσέχουν 
να διασφαλίσουν ότι δεν μιλούν τόσο 
δυνατά ώστε οι άλλοι άνθρωποι να μπορούν 
να ακούσουν τις συνομιλίες τους. 

3  Σε ορισμένες χώρες, οι άνθρωποι 
χρησιμοποιούν πολλές φυσικές 
χειρονομίες (όπως χαμογελώντας πολύ, 
κουνώντας τα χέρια τους ή χτυπώντας 
στο τραπέζι) για να τονίσουν αυτό που 
λένε και να επικοινωνούν σημαντικές 
ιδέες και συναισθήματα. 

Σε άλλες χώρες, οι άνθρωποι δεν 
χρησιμοποιούν συχνά πολλές φυσικές 
χειρονομίες (όπως χαμογελώντας πολύ, 
κουνώντας τα χέρια τους ή χτυπώντας στο 
τραπέζι). Αντ' αυτού, χρησιμοποιούν λέξεις 
και τον τόνο της φωνής τους για να 
επικοινωνούν σημαντικές ιδέες και 
πληροφορίες. 

4  Σε ορισμένες χώρες, η επίδειξη 
ενδιαφέροντος για το τι έχουν να πουν 
άλλοι άνθρωποι σημαίνει τη διατήρηση 
καλής οπτικής επαφής όταν μιλούν. 

Σε άλλες χώρες, η επίδειξη σεβασμού για 
τους άλλους ανθρώπους σημαίνει να 
προσπαθεί κάποιος να αποφύγει πολύ 
άμεση ή στενή οπτική επαφή, ενώ μιλούν. 

5  Σε ορισμένες χώρες, ακόμη και οι 
άνθρωποι που δε γνωρίζονται μεταξύ 
τους πολύ καλά κρατάνε τα χέρια, 
αγκαλιάζονται, τοποθετούν τα χέρια τους 
γύρω από τους ώμους του άλλου, ή 
αγγίζουν ο ένας τον άλλον στα χέρια. 

Σε άλλες χώρες, οι άνθρωποι διδάσκονται να 
μην αγγίζουν άλλους ανθρώπους που δε 
γνωρίζουν, και θα προσπαθήσουν να 
αποφύγουν τη φυσική επαφή με αγνώστους, 
όπου είναι δυνατόν. 

6  Σε ορισμένες χώρες, όταν οι άνθρωποι 
μιλούν μεταξύ τους στέκονται ή κάθονται 
μια σημαντική απόσταση χώρια, μερικές 

Σε άλλες χώρες, όταν οι άνθρωποι μιλούν 
μεταξύ τους στέκονται ή κάθονται πολύ 
κοντά ο ένας στον άλλο-μερικές φορές τόσο 
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φορές μέχρι και 50 εκατοστά. κοντά που αγγίζουν σχεδόν το άλλο άτομο. 

7  Σε ορισμένες χώρες, οι άνθρωποι είναι 
άμεσοι και ειλικρινείς με τον τρόπο που 
μιλούν. Θα δώσουν τις προσωπικές 
απόψεις τους ελεύθερα, ανεξάρτητα με 
ποιους μιλούν, και θα επικρίνουν συχνά 
άλλους ανθρώπους άμεσα εάν είναι 
απαραίτητο. 

Σε άλλες χώρες, οι άνθρωποι είναι λιγότερο 
άμεσοι στον τρόπο με τον οποίο μιλούν. 
Συχνά θα αποφεύγουν να δίνουν τις 
προσωπικές τους απόψεις αν δεν γνωρίζουν 
καλά τους ανθρώπους με τους οποίους 
μιλούν, και θα προσπαθήσουν να 
αποφύγουν να πουν πράγματα που θα 
μπορούσαν να φανούν ως πολύ επικριτικά 
για τους άλλους. 

8  Σε ορισμένες χώρες, οι άνθρωποι 
γράφουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή 
στο φαξ όσο το δυνατόν πιο σύντομα, 
άμεσα και αντικειμενικά. Θέτουν 
ερωτήματα άμεσα και ζητούν 
πληροφορίες με σαφή και ξεκάθαρο 
τρόπο. 
 

Σε άλλες χώρες, οι άνθρωποι μερικές φορές 
γράφουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή 
στο φαξ με λιγότερο άμεσο τρόπο και με 
λιγότερες λέξεις. Συχνά δεν αισθάνονται την 
ανάγκη να διευκρινίσουν ακριβώς και 
ξεκάθαρα τις πληροφορίες που απαιτούν. 

9  Σε ορισμένες χώρες, οι άνθρωποι συχνά 
προτιμούν να χρησιμοποιούν 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ, 
επιστολές ή άλλες μορφές γραπτής 
επικοινωνίας για να μεταβιβάσουν 
σημαντικές πληροφορίες και να 
βεβαιωθούν ότι παίρνουν την απάντηση 
που θέλουν.  

Σε άλλες χώρες, οι άνθρωποι συχνά 
προτιμούν να χρησιμοποιούν συζητήσεις 
πρόσωπο με πρόσωπο, τηλεφωνικές κλήσεις 
ή άλλες μορφές προφορικής επικοινωνίας 
για να μεταδώσουν σημαντικές πληροφορίες 
και να βεβαιωθούν ότι θα πάρουν την 
απάντηση που θέλουν. 

10  Σε ορισμένες χώρες, η εκμάθηση ξένων 
γλωσσών (ιδιαίτερα τα Αγγλικά) αποτελεί 
μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού 
προγράμματος. Οι άνθρωποι από αυτές 
τις χώρες συχνά μιλούν πολύ καλά άλλες 
γλώσσες. 
 

Σε άλλες χώρες, η εκμάθηση ξένων γλωσσών 
δεν αποτελεί σημαντικό μέρος του 
εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι άνθρωποι 
από αυτές τις χώρες συχνά δεν μιλούν άλλες 
γλώσσες πολύ καλά. 
 

11  Σε ορισμένες χώρες, οι άνθρωποι 
χαίρονται να μιλούν για την προσωπική 
και οικογενειακή τους ζωή με τους 
συναδέλφους τους στην εργασία. Έχουν 
επίσης την τάση να κάνουν σε άλλους 
ανθρώπους ερωτήσεις σχετικά με την 
ιδιωτική και οικογενειακή ζωή τους, 
ακόμη και αν δεν τους γνωρίζουν πολύ 
καλά. 
 

Σε άλλες χώρες, οι άνθρωποι προτιμούν να 
διατηρούν την ιδιωτική τους ζωή και την 
εργασιακή τους ζωή χωριστά. Δεν έχουν την 
τάση να κάνουν ερωτήσεις ή να μιλούν για 
προσωπική και οικογενειακή ζωή στην 
εργασία, εκτός αν είναι με στενούς 
συναδέλφους που γνωρίζουν καλά. 

12  Σε ορισμένες χώρες, αρέσει στους 
ανθρώπους να κάνουν «ψιλοκουβέντες» 
(δηλαδή, να μιλούν για τον καιρό, το 

Σε άλλες χώρες, οι άνθρωποι προτιμούν να 
μπουν κατ' ευθείαν στα θέματα δουλειάς 
χωρίς να ασχολούνται πολύ με 
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ποδόσφαιρο, την πολιτική), πριν 
αρχίσουν να μιλάμε για τις δουλειές.  

«ψιλοκουβέντες» (δηλαδή, να μιλούν για τον 
καιρό, το ποδόσφαιρο, την πολιτική). 

13  Σε ορισμένες χώρες, οι άνθρωποι είναι 
χαίρονται να μιλούν για τα επιτεύγματά 
τους χωρίς αμηχανία ή ντροπή. 
Πιστεύουν ότι είναι ευγενικό και 
ειλικρινές να περιγράφουν τι έχουν 
επιτύχει στη ζωή τους. 
 

Σε άλλες χώρες, οι άνθρωποι αισθάνονται 
άβολα μιλώντας για το τι έχουν επιτύχει. 
Πιστεύουν ότι είναι ευγενικό και ευπρεπές 
να μην μιλάνε για τα επιτεύγματα τους. 

14  Σε ορισμένες χώρες, οι άνθρωποι θα 
προσπαθήσουν να παραμείνουν όσο το 
δυνατόν λογικοί, συνετοί και 
αμερόληπτοι κατά τη διάρκεια 
επιχειρηματικών συζητήσεων και 
συνομιλιών. Πιστεύουν ότι ο καλύτερος 
τρόπος για να παραμείνει κάποιος  
αντικειμενικός είναι να 
επιχειρηματολογεί με βάση τα γεγονότα 
και να μιλά με το μυαλό, όχι από 
καρδιάς. 

Σε άλλες χώρες, οι άνθρωποι αισθάνονται 
άνετα ακολουθώντας τα συναισθήματα και 
τη διαίσθησή τους κατά τη διάρκεια 
επιχειρηματικών συζητήσεων και 
συνομιλιών. Πιστεύουν ότι ο καλύτερος 
τρόπος για να μεταδώσουν το μήνυμα τους 
σε όλη είναι να μιλήσουν με πάθος και 
σιγουριά, ακόμη και αν αυτό μερικές φορές 
γίνεται αντιληπτό ως συναισθηματικό. 
 

15  Σε ορισμένες χώρες, οι άνθρωποι είναι 
ευτυχείς να λένε ανέκδοτα και αστείες 
ιστορίες στην εργασία ή σε 
επιχειρηματικές καταστάσεις, ακόμη και 
με τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν 
πολύ καλά. 

Σε άλλες χώρες, οι άνθρωποι σκέφτονται ότι 
ο χώρος εργασίας είναι ένας σοβαρός χώρος 
και προσπαθούν να αποφύγουν τα αστεία ή 
να λένε αστείες ιστορίες εκτός αν γνωρίζουν 
το άλλο άτομο πολύ καλά. 

16  Σε ορισμένες χώρες, οι άνθρωποι έχουν 
την τάση να επικοινωνούν με ανεπίσημο 
τρόπο, χρησιμοποιώντας τα μικρά 
ονόματα στην εργασία ή όταν 
ασχολούνται με τους πελάτες και τους 
συναδέλφους. Οι άνθρωποι 
χρησιμοποιούν σπάνια επίσημους 
τίτλους (όπως κύριος ή κυρία, Γιατρός, 
Μηχανικός, Αρχιτέκτονας). 

Σε άλλες χώρες, οι άνθρωποι τείνουν να 
χρησιμοποιούν επίσημους τίτλους (όπως 
Κύριος ή Κυρία, Γιατρός, Μηχανικός, 
Αρχιτέκτονας) στην εργασία, ή όταν 
ασχολούνται με πελάτες και συναδέλφους, 
οι άνθρωποι έχουν την τάση να 
χρησιμοποιούν τα μικρά ονόματα, κυρίως με 
την οικογένεια και τους στενούς φίλους. 
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Ενημερωτικό Έντυπο στο Εργαλείο 11:  Μοντέλο Πέντε Διαστάσεων του 
Hofstede 
 
Το μοντέλο χρησιμοποιεί τις ακόλουθες πέντε διαστάσεις για την ανάλυση των 
πολιτισμικών χαρακτηριστικών:  

1. Απόσταση Ισχύος  
Η απόσταση ισχύος αντανακλά το βαθμό στον οποίο μια κοινωνία αποδέχεται την ιδέα 
ότι η δύναμη πρόκειται να διανεμηθεί άνισα μέσω των ιεραρχικών διακρίσεων. Όσο 
περισσότερο γίνεται αποδεκτό, τόσο υψηλότερη είναι η κατάταξη της χώρας σε 
διαφορά ισχύος. Ο πολιτισμός με ψηλή διαφορά ισχύος  μπορεί να χαρακτηριστεί από 
μια ισχυρή ιεραρχική δομή μέσα στους οργανισμούς της. Σε τέτοιες κοινωνίες, οι 
διευθυντές γίνονται σεβαστοί μέσα και έξω από τον οργανισμό και σπανίως 
αντικρούονται δημόσια.  
Αντίθετα, οι κοινωνίες με χαμηλή διαφορά ισχύος έχουν την τάση να εκτιμούν τις 
αντιλήψεις της ενδυνάμωσης των εργαζομένων και της συναινετικής λήψης 
αποφάσεων. Στην Ευρώπη, τα τρέχοντα επίπεδα της απόστασης ισχύος μάλλον 
ταιριάζουν άψογα με τα όρια της πρώην Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι πρώην ρωμαϊκές 
σφαίρες επιρροής τείνουν να επιλύσουν την ουσιαστική ένταση μεταξύ της χαμηλής 
και υψηλής διαφοράς ισχύος υπέρ του τελευταίου. Το αντίθετο ισχύει σε περιοχές που 
δεν επηρεάστηκαν από τις ρωμαϊκές αξίες.   

1. Ατομικισμός έναντι συλλογικότητας  
Ο ατομικισμός αντανακλά τον βαθμό στον οποίο οι μεμονωμένες πεποιθήσεις και 
δράσεις θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες από συλλογική σκέψη και δράση. Ο 
ατομικισμός έρχεται σε αντιπαράθεση με τη συλλογικότητα, που είναι η πεποίθηση ότι 
οι άνθρωποι πρέπει να ενσωματώσουν τις σκέψεις και τις ενέργειές τους με εκείνες 
μιας ομάδας (παραδείγματος χάριν, διευρυμένη οικογένεια, ή εργοδότης). Σε ατομικές 
κοινωνίες οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να ακολουθήσουν τους δικούς τους 
προσωπικούς στόχους.  
Στις συλλογικές κοινωνίες οι άνθρωποι είναι πιθανότερο να ενσωματώσουν τους 
δικούς τους στόχους με εκείνους άλλων μελών της ομάδας και τείνουν να αποφύγουν 
να βάζουν τους ανθρώπους σε καταστάσεις όπου μπορεί να χάσουν την αξιοπρέπεια 
τους. Η συνοχή της ομάδας διαδραματίζει έναν πιο σημαντικό ρόλο από την επιδίωξη 
του δικού του ατομικού επιτεύγματος. 
 

2. Αποφυγή αβεβαιότητας  
Η αποφυγή αβεβαιότητας αντανακλά το βαθμό στον οποίο μια κοινωνία αισθάνεται ότι 
απειλείται από διφορούμενες καταστάσεις και προσπαθεί να τις αποφύγει με τη 
διατύπωση κανόνων και την άρνηση να ανεχθεί αποκλίνουσες συμπεριφορές. Στην 
ουσία, σχετίζεται με μια ουσιαστική ένταση για τη φύση της «αλήθειας». Όσο 
περισσότερο μια κοινωνία αποδέχεται ότι η αλήθεια είναι «απόλυτη», τόσο 
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υψηλότερα κατατάσσεται στην αποφυγή αβεβαιότητας. Οι κοινωνίες που 
κατατάσσονται υψηλά στην αποφυγή αβεβαιότητας έχουν υψηλά δομημένο εργασιακό 
περιβάλλον. Οι υπάλληλοι και οι διευθυντές δίνουν προσοχή σε ακριβείς στόχους και 
σαφείς κανόνες, λεπτομερείς αναθέσεις και χρονοδιαγράμματα που έχουν συσταθεί 
καλά εκ των προτέρων. 

1. Αρρενωπότητα έναντι θηλυκότητας  
Αυτή η διάσταση αφορά την ουσιαστική ένταση μεταξύ των στάσεων απέναντι στο 
φύλο. Η αρρενωπότητα περιγράφει το βαθμό στον οποίο η εστίαση τοποθετείται στην 
αποφασιστικότητα, την επίτευξη στόχου και την απόκτηση υλικών αγαθών. Αυτό είναι 
σε αντίθεση με τη θηλυκότητα στην οποία δίνεται αξία σε θέματα ποιότητας της ζωής 
όπως η φροντίδα για τους άλλους, η αλληλεγγύη της ομάδας και η βοήθεια προς τους 
λιγότερο τυχερούς.  

1. Μακροπρόθεσμος έναντι βραχυπρόθεσμου προσανατολισμού (CDI) (Δείκτης 
Δυναμισμού του Κομφούκιου) 

Η ουσιώδης σύγκρουση σε αυτήν τη διάσταση σχετίζεται με στάσεις προς το τι 
θεωρείται, και τι δε θεωρείται, «Ενάρετο». Οι μακροπρόθεσμοι πολιτισμοί εστιάζουν 
στο μακρινό μέλλον και τονίζουν τη σημασία της αποταμίευσης, της επιμονής και της 
επίτευξης των στόχων που μπορούν να αποδώσουν καρπούς μόνο μετά από αρκετές 
γενιές. Οι βραχυπρόθεσμοι πολιτισμοί τονίζουν το παρελθόν και το παρόν, και υπάρχει 
σεβασμός για την εκπλήρωση των κοινωνικών υποχρεώσεων και τη συνεπή κατανόηση 
της ηθικής.  
Ο Hofstede υποστήριξε ότι οι άνθρωποι από την Κίνα έχουν ένα σχετικά υψηλό Δείκτη 
Δυναμισμού του Κομφούκιου, ενώ οι άνθρωποι από την Αμερική έχουν ένα σχετικά 
χαμηλό  δείκτη δυναμισμού του Κομφούκιου. Πρότεινε ότι αυτή η διάκριση 
αντανακλάται στις επιχειρήσεις. Στην Κίνα τα κορυφαία διευθυντικά στελέχη 
υπογραμμίζουν τη λιτότητα και την επιμονή και το σεβασμό για την παράδοση, και 
διατηρεί επίσης έναν μακροπρόθεσμο προσανατολισμό (δηλαδή, η επιχείρηση 
θεωρείται ως οικογένεια). Αντίθετα, στις ΗΠΑ, λέγεται ότι τα κορυφαία διευθυντικά 
στελέχη επικεντρώνονται στις τρέχουσες ανάγκες, τη δημιουργικότητα και την 
υιοθέτηση ενός βραχυπρόθεσμου προσανατολισμού.   

 

Διαβάστε τα τέσσερα σύντομα περιστατικά που περιγράφονται πιο κάτω.  
Υπογραμμίστε τις προτάσεις που προτείνουν πολιτισμικές διαφορές στην εργασία και 
απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 
- Πώς θα εξηγούσατε αυτές τις διαφορές όσον αφορά τις πολιτισμικές διαστάσεις 

του Hofstede; 
- Τι νύξεις ή συμβουλές θα δίνατε σε κάθε ένα από τα άτομα που ακολουθούν για να 

ξεπεραστούν τα πολιτισμικά εμπόδια;   
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Sarah 
Η Sarah Marshall είναι επικεφαλής της ομάδας ανάπτυξης επιχειρήσεων σε μια 
δικηγορική εταιρεία που εδρεύει στις ΗΠΑ. Πρόσφατα της ανατέθηκε το καθήκον 
να κερδίσει ένα συμβόλαιο για ένα νέο έργο με την Κολομβιανή κυβέρνηση. 
Ανταγωνιζόταν με ομάδες από την Ισπανία και τη Γαλλία. 
Η Sarah είχε πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με την προϊστορία του 
προτεινόμενου έργου και για τα πακέτα τα οποία προσέφεραν οι ανταγωνιστές της. 
Με βάση αυτές τις πληροφορίες και τους εκτενείς πόρους του οργανισμού της 
αισθάνθηκε πεπεισμένη ότι η εταιρία θα κέρδιζε το συμβόλαιο. 
Η Sarah συνέταξε μια πρόταση που ήταν χρονικά και οικονομικά αποδοτική και 
σχεδίασε μια παρουσίαση βασισμένη σε πειστικούς αριθμούς και ένα πειστικό 
επιχείρημα. Φτάνοντας στην Μπογκοτά την προηγούμενη ημέρα, η Sarah έκανε 
προσωπικά την παρουσίαση της πρότασης στην οποία έκανε λεπτομερή αναφορά 
σε όλα τα σχετικά γεγονότα, τόνισε τους διάφορους τρόπους για να προχωρήσουν 
και έκανε μια σαφή σύσταση της καλύτερης λύσης. Τελικά έχασε το έργο στην 
Ισπανική ομάδα, παρόλο που οι Κολομβιανοί ομόλογοι της αναγνώρισαν την 
ποιότητα των προτάσεών της.  
 
Richard  
Ο Richard, ένας Αυστραλός, είναι μέρος μιας ομάδας δικηγόρων που εδρεύουν στο 
Παρίσι. Η Claude, 48, είναι η Προσωπική Βοηθός της ομάδας. Ο Claude εργάζεται 
από τις 9 π.μ. έως τις 6 μ.μ., με μιάμιση ώρα για το μεσημεριανό γεύμα.  
Ο Richard είναι πολύ ευχαριστημένος με την ποιότητα της εργασίας της Claude, τη 
δουλειά και τη δέσμευσή της για την ομάδα. Δυστυχώς, λόγω των εκτενών 
ταξιδιωτικών δεσμεύσεων του στο εξωτερικό, δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να 
γευματίσει μαζί της ή να περάσει χρόνο μαζί της και την ομάδα έξω από το 
εργασιακό περιβάλλον. Μετά από λίγο καιρό ο Richard ζητά να τον προσφωνεί με 
το μικρό του όνομα και τo άτυπo 712. Αρκετούς μήνες αργότερα, ωστόσο, η Claude 
εξακολουθεί να τον αποκαλεί «Monsieur Lafleur» και να του μιλά στον 
πληθυντικό...παρόλο που ο Richard την αποκαλεί «Claude» της και της μιλά στον 
ενικό..  
Ο Richard προβληματίζεται και αποφασίζει να μιλήσει με την Claude για το θέμα 
αυτό, προκειμένου να διευκρινίσει την κατάσταση.. Προς έκπληξη του η Claude 
απαντά ότι προτιμά να τον καλεί με το επώνυμό του και να αναφέρεται σε αυτόν με 
το επίσημο «Σας». 
 
Karl  
Ο Karl, ένας Ολλανδός δικηγόρος, θεώρησε ότι το πρώτο επαγγελματικό ταξίδι του 
στην Ιαπωνία πήγαινε αρκετά καλά. Ήταν αποφασισμένος να γνωρίσει καλύτερα 
τους συναδέλφους του και ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένος που προσκλήθηκε για 
ποτά μετά τη δουλειά με το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων 
των ανώτερων διευθυντών.  
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Στο μπαρ, αναμενόταν από όλους να ψυχαγωγήσουν, ακόμη και το ανώτερο 
προσωπικό τραγούδησε Καραόκε ή είπε ανέκδοτα. Όλοι φαίνονταν αρκετά 
ανεπίσημοι και συνεργάσιμοι, με την έκδοση του τραγουδιού «Imagine» από τον 
Karl να κερδίζει εκστατικά χειροκροτήματα από την ομάδα. Ένας από τους 
ανώτερους διευθυντές ζήτησε ακόμη από τον Karl μια επανάληψη αργότερα το 
βράδυ.  
Κρατώντας αυτή την ανεπίσημη κατάσταση κατά νου, ο Karl χρησιμοποίησε μια 
συνάντηση της ομάδας νωρίς το επόμενο πρωί για να παρουσιάσει μια πρόταση για 
την επίλυση ενός μικρής σημασίας πρόβλημα εφοδιαστικής που είχε παρατηρήσει. 
Ήταν έκπληκτος όταν αντιμετώπισε ένα πέπλο αμήχανης σιωπής και αποκλείστηκε 
αισθητά από τις άτυπες ανταλλαγές, καθώς έφευγαν τα άτομα από τη συνεδρίαση.  

 
Rebecca  
Η Rebecca, ένα στέλεχος από τη Βρετανία η οποία προσλήφθηκε πρόσφατα σε 
διεθνές δικηγορικό γραφείο, κλήθηκε να προεδρεύσει σε συνάντηση με τους 
Γάλλους και Βρετανούς συναδέλφους της.  
Από την άποψη της Rebecca, η συνάντηση πήγε καλά. Έκανε το παν για να 
βεβαιωθεί ότι όλοι ακούστηκαν και ότι τα σχετικά θέματα συζητήθηκαν και 
συνοψίστηκαν με διπλωματικό τρόπο. Άλλαξε ακόμη και την ημερήσια διάταξη και 
επέκτεινε τη συνεδρίαση για να προσαρμόσει νέα ζητήματα που μερικοί Βρετανοί 
εκπρόσωποι είχαν αναφέρει. 

 
Στο τέλος της συνεδρίασης η Rebecca σοκαρίστηκε όταν άκουσε ένα Γάλλο 
συνάδελφο της να ψιθυρίζει σε έναν άλλο «... τυπικοί Βρετανοί, απλά τυπικοί. 
Χωρίς κατάλληλη προετοιμασία...». Ήταν ακόμη πιο έκπληκτη όταν άκουσε την 
απάντηση: "Ναι, και ποτέ δεν λένε αυτό που εννοούν, έτσι δεν είναι;»  
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Ενημερωτικό Έντυπο για το Εργαλείο 12:  «Παρατηρώντας τη Γλώσσα 
του Σώματος» 
 

Δείτε το βίντεο.  
Παρατηρήστε προσεκτικά πώς οι άνθρωποι ντύνονται, χαιρετούν και αλληλοεπιδρούν 
μεταξύ τους. Κατά την παρακολούθηση, παρακαλούμε σημειώστε στα τετράγωνα που 
ταιριάζουν με τις παρατηρήσεις σας και προβληματιστείτε σχετικά με το τι 
προσπαθούν να μεταδώσουν τα ενδιαφερόμενα άτομα.  
 

Ενδυματολογικός κώδικας  

 Καθημερινά  

 Ένστολα  

 Πολύχρωμα  

 Επίσημα 

 Εκκεντρικά  

 Ουδέτερα  

 

Τι προσπαθούν τα ενδιαφερόμενα άτομα 

να επικοινωνήσουν μέσω του 

ενδυματολογικού τους κώδικα; 

Χαιρετισμοί 

 Συλλογικός χαιρετισμός  

 Αγκαλιά  

 Χωρίς άγγιγμα  

 Ουδέτερο πρόσωπο 

 Χωρίς χαιρετισμό 

 Χειραψία  

 Χαμόγελο 

 Ατομικός χαιρετισμός  

 Φίλημα 

 Άγγιγμα  

 Συναίσθημα  

Τι προσπαθούν τα ενδιαφερόμενα άτομα 

να επικοινωνήσουν μέσω των 

χαιρετισμών τους;  

Χειρονομίες και προσωπικός χώρος  

 Στέκονται κοντά  

 Κρατούν την απόσταση τους 

 Αποφεύγουν τη φυσική επαφή  

 Καλή οπτική επαφή  

 Αποφεύγουν την οπτική επαφή  

Τι προσπαθούν τα ενδιαφερόμενα άτομα 

Γενική εντύπωση της αλληλεπίδρασης  

 Επίσημη 

 Ιεραρχική  

 Χαλαρή  

 Ανεπίσημη  

 Οργανωμένη 

Ποιες είναι οι γενικές σας εντυπώσεις 



                  
             LAMOS EU - 2016-1-CY01-KA202-017350  
 

24 
 

να επικοινωνήσουν μέσω των 

χειρονομιών και του προσωπικού τους 

χώρου; 

σχετικά με την επικοινωνία; 
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Ενημερωτικό Έντυπο για το Εργαλείο 13: «Αναγνωρίζοντας το 

πολιτισμικό σοκ» 

 

Πολιτισμικό σοκ είναι η διαδικασία προσαρμογής σε έναν άγνωστο πολιτισμό. Είναι μια 
λίγο ή πολύ ξαφνική βύθιση σε μια κατάσταση αβεβαιότητας-στην οποία γίνεστε 
αβέβαιοι για αυτό που αναμένεται από σας και τι μπορείτε να αναμένετε εσείς από 
άλλους ανθρώπους. Πολιτισμικό σοκ μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε κατάσταση 
όπου είστε αναγκασμένοι να προσαρμοστείτε σε ένα άγνωστο σύστημα στο οποίο 
πολλοί από τους προηγούμενους τρόπους που συνηθίσατε να κάνετε ή να κατανοείτε 
κάποια πράγματα δεν ισχύουν πλέον. 
 
Μπορούν να προσδιοριστούν πέντε στάδια του πολιτισμικού σοκ:   

1. Μήνας του μέλιτος  
Εδώ είναι όπου το άτομο που έφτασε πρόσφατα βιώνει την περιέργεια και τον 
ενθουσιασμό ενός τουρίστα, αλλά όταν η βασική ταυτότητα του ατόμου είναι ριζωμένη 
πίσω στο σπίτι. 
2. Αποπροσανατολισμός  
Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει την αποσύνθεση σχεδόν όλων των οικείων πραγμάτων. 
Το άτομο είναι καταβεβλημένο από τις απαιτήσεις του νέου πολιτισμού και 
βομβαρδίζεται από ερεθίσματα στο νέο περιβάλλον. 
3. Σοκ  
Αυτό το στάδιο συνδέεται με την εμπειρία του θυμού και της δυσαρέσκειας προς το 
νέο πολιτισμό. Το άγχος, το άγχος, ο ερεθισμός και η εχθρότητα είναι συνηθισμένα. 
4. Προσαρμογή  
Αυτό συνεπάγεται την ενσωμάτωση νέων συνθημάτων και την αύξηση της ικανότητας 
για λειτουργία στο νέο πολιτισμό. Το άτομο βλέπει όλο και περισσότερο τα κακά και τα 
καλά στοιχεία τόσο στο νέο πολιτισμό όσο και στον εγχώριο πολιτισμό. 
5. Ρύθμιση 
Σε αυτό το στάδιο, το άτομο έχει γίνει άνετο τόσο με τον παλιό όσο και με το νέο 
πολιτισμό. Υπάρχει κάποια διαμάχη για το κατά πόσο κάποιος μπορεί να επιτύχει 
πραγματικά αυτό το στάδιο.   
 
Άσκηση  
Παρακάτω θα δείτε μια σειρά από σχόλια που ενδέχεται να γίνουν από άτομα σε ένα 
από τα πέντε στάδια του πολιτισμού σοκ. Διαβάστε κάθε σχόλιο και σημειώστε σε ποιο 
στάδιο του πολιτισμού σοκ πιστεύετε ότι το ενδιαφερόμενο άτομο είναι πιο πιθανό να 
βρίσκεται:  

1. «Το κάνουμε κι εμείς αυτό, αλλά με διαφορετικό τρόπο.»  

2. «Γιατί δε μπορούν απλά να ...;»  

3. «Ανυπομονώ να πω στον/στην ... για αυτό.»  
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4. «Δεν τους καταλαβαίνεις όπως εγώ.»  

5. «Δεν είναι συναρπαστικό;»  

6. «Αυτά τα άτομα είναι τόσο...»  

7. “Μόνο ακόμη ...μήνες μέχρι να μπορέσω να πάω σπίτι μου»  

8. «Δεν είναι ενδιαφέρον αυτοί;»  

9. «Στην πραγματικότητα, άρχισε να μου αρέσει αυτό»  

10. «Τα πάντα εδώ είναι τόσο δύσκολα»  

11. Δε θα το κάναμε ποτέ αυτό εκεί από όπου κατάγομαι»  

12. «Από την άλλη, γιατί να μην το κάνουν αυτό»  



                  
             LAMOS EU - 2016-1-CY01-KA202-017350  
 

27 
 

 

Ενημερωτικό Έντυπο για το Εργαλείο 14: «Λίστα Ελέγχου Πολιτισμικού 
Σοκ» 
 

Διαβάστε κάθε μια από τις ακόλουθες στρατηγικές και τεχνικές για την αντιμετώπιση 
του πολιτισμού σοκ. Στη δεξιά πλευρά, γράψτε κάτω μερικές συγκεκριμένες 
συμπεριφορές που περιγράφουν πώς μπορείτε να κάνετε κάθε στρατηγική ή τεχνική 
πράξη. Τα δύο πρώτα έχουν κάποια παραδείγματα που έχουν ήδη εισαχθεί.   
 

Στρατηγικές και τεχνικές Πως μπορείτε να το κάνετε στην πράξη 
αυτό.  

1. Προβλέψτε το – μην το αφήσετε να σας 
ξαφνιάσει.  
 

Για παράδειγμα, να κάνω μια λίστα με 
όλα τα πράγματα που είναι πιθανό να 
μου προκαλέσουν πολιτισμικό σοκ.  

2. Μάθετε όσο πιο πολλά μπορείτε για 
τον προορισμό σας προτού αναχωρήσετε.  
 
 

Για παράδειγμα, να παραστώ σε μια 
ενημέρωση για συγκεκριμένη χώρα. Να 
διαβάσω ένα βιβλίο πολιτισμικής 
επίγνωσης.  

3. Προσδιορίστε οικεία πράγματα που 
μπορείτε να κάνετε για να είσαστε 
απασχολημένοι και ενεργοί.  
 
 

 

4. Πολεμήστε το άγχος, μην αγνοήσετε τα 
συμπτώματα σας και μην ενδώσετε σε 
αυτά.  
 
 

 

5. Παρακολουθήστε τις συνήθειες σας 
στο φαγητό και το ποτό.  
 
 

 

6. Δώστε στον εαυτό σας χρόνο για 
προσαρμογή. Τα λάθη είναι φυσιολογικό 
μέρος της μάθησης.  
 
 

 

7. Συζητήστε τις εμπειρίες σας με τους 
συναδέλφους σας.  
 
 

 

8. Αναμένετε τα ίδια συμπτώματα όταν 
επιστρέψετε στο σπίτι σας.  
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9. Σκεφτείτε τις θετικές πτυχές του 
πολιτισμικού σοκ.  
 
 

 

10. Διατηρήστε την αίσθηση του χιούμορ!  
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Ενημερωτικό Έντυπο για το Εργαλείο 15: Λίστα Ελέγχου Δεξιοτήτων 
Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας 
 

Διαβάστε κάθε μία από τις ακόλουθες στρατηγικές και τεχνικές για την αποτελεσματική 
επικοινωνία μεταξύ των πολιτισμών. Στη δεξιά πλευρά, γράψτε κάτω κάποια 
συγκεκριμένη συμπεριφορά που περιγράφει πώς μπορείτε να θέσετε κάθε στρατηγική 
ή τεχνική στην πράξη. Τα δύο πρώτα έχουν κάποια παραδείγματα που έχουν ήδη 
εισαχθεί. 

Στρατηγικές και Τεχνικές.  Πως να το κάνετε αυτό στην πράξη.  

Διευκρινίζετε συχνά  Να παραφράσετε τι νομίζετε ότι έχετε 
ακούσει για να βεβαιωθείτε ότι έχετε 
κατανοήσει την επικοινωνία με ακρίβεια. 
Υπογραμμίστε τα συναισθήματα που 
εκφράζονται, καθώς και την ουσία. 
Επιβεβαιώστε ότι κατανοείτε με ακρίβεια 
και αναγνωρίζετε το μήνυμα, ακόμα και 
αν δεν συμφωνείτε με αυτό. 

Χρησιμοποιείτε ενεργή ακρόαση  Επιδείξτε ενδιαφέρον. Αναγνωρίστε 
σχόλια με το κεφάλι ή τη φωνή σας. 
Αποφύγετε να μπερδεύετε την αοριστία 
με την ασάφεια ή την αδιαφορία.  

Συνοψίζετε συχνά 

 

 

 

Στοχεύετε το διάλογο, όχι τη δημόσια 

συζήτηση.  

 

 

 

Να είστε οργανωμένοι και σαφείς.  

 

 

 

Να είστε δεκτικοί και φιλικοί.  

 

 

 

Να επιζητάτε την ανατροφοδότηση, μην 

την αναμένετε απλά.  

 

 

 

Χρησιμοποιείτε ερωτήσεις 

αποτελεσματικά και συχνά.  
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Παραμείνετε θετικοί.  

 

 

 

Προσαρμόστε το λεξιλόγιο σας να 

ταιριάζει στον ομόλογο σας. 

  

 

 

Βεβαιωθείτε ότι η λεκτική σας 

επικοινωνία συμφωνεί με τη μη λεκτική.  

 

 

Γνωρίστε τον εαυτό σας για να γνωρίσετε 

τους άλλους.  
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Ενημερωτικό έντυπο για το Εργαλείο 16: Τι καθιστά ένα Διαπολιτισμικά 
Αποτελεσματικό Άτομο? 
 

Οι πιο κάτω φράσεις προσαρμόστηκαν από συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με 
άτομα που είναι ιδιαίτερα πεπειραμένα στη διαπολιτισμική εργασία. Κάθε ερωτώμενος 
ρωτήθηκε τι πιστεύει αυτός ή αυτή ότι είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που 
συμβάλλουν στην επιτυχία τους στην εργασία τους στους πολιτισμούς. 
 
Διαβάστε κάθε φράση...   

1. «Θα πρέπει να αμφισβητείτε συνεχώς τις δικές σας υποθέσεις και προκαταλήψεις, 
ακόμη και για τα πράγματα που νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προφανή 
για όλους τους ενδιαφερόμενους» 

2. «Οι πιο επιτυχημένοι απόδημοι είναι εκείνοι που μπορούν να μπουν στην «τοπική 
ώρα», μόλις φτάσουν εκεί» 

3. «Οι καλύτεροι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τη διεθνή εργασία, και παρακινημένοι 
για να ζήσουν και να εργαστούν με ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα» 

4. «Για μένα, η εκμάθηση της γλώσσας ήταν ένα ζωτικό μέρος της διαδικασίας 
κατανόησης των ανθρώπων και της χώρας» 

5. «Θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι οι άλλοι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και βλέπουν 
τα πράγματα με διαφορετικούς τρόπους. Συνήθως όχι καλύτερα ή χειρότερα, απλά 
διαφορετικά» 

6. «Έχοντας ένα σύνολο σαφών βασικών αξιών βοηθά στην καθοδήγηση των 
ανθρώπων μας και τους παρέχει υποστήριξη όπου και αν πάνε» 

7. «Γνωρίζετε ότι δεν πρόκειται να κατανοήσετε όλα όσα συμβαίνουν, απλά πρέπει να 
μάθετε να τα αποδέχεστε, ακόμη και να γελάτε γι' αυτά»   

8. «Φυσικά, μερικές φορές θα πρέπει να προσαρμοστείτε και μερικές φορές θα πρέπει 
να επιμένετε. Δε μπορείτε να αλλάξετε όλα όσα κάνετε. Είναι η γνώση του πότε να 
επιλέξετε την κάθε προσέγγιση που είναι τόσο δύσκολη» 

9. «Μόλις γνωρίζετε τους κανόνες που ακολουθούν οι άνθρωποι και τη λογική με την 
οποία λειτουργούν, όλα τα άλλα μπαίνουν στη θέση τους» 
 
Αντλήστε από αυτά τα γνωμικά (και τις δικές σας εμπειρίες) για να αποσαφηνίσετε το 
συνδυασμό των στάσεων, των δεξιοτήτων και των γνώσεων που πιστεύετε ότι είναι πιο 
σημαντικά για ένα διαπολιτισμικά αποτελεσματικό άτομο.  
Σε ποιο βαθμό εσείς, η ομάδα σας και ο οργανισμός σας κατέχουν σήμερα τη στάση, τις 

δεξιότητες και τις γνώσεις που περιγράφονται πιο πάνω;  
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Ενημερωτικό έντυπο για το Εργαλείο 17: Χρησιμοποιήστε το ΡΑΝΤΑΡ σας  

 

 Διαβάστε τα ακόλουθα δύο «κρίσιμα περιστατικά».  

 Εφαρμόστε τα 5 βήματα ΡΑΝΤΑΡ σε κάθε περιστατικό. Το περιστατικό 1 (Ronald) 
έχει γίνει για σας ως παράδειγμα.   

 
 
Κρίσιμο περιστατικό 1  
Μια Βρετανική κατασκευαστική εταιρία θέλησε να ενισχύσει τις μειωμένες της 
εξαγωγές στην ηπειρωτική Ευρώπη. Ο Ronald, ένας νεαρός Ολλανδός διευθυντής 
μάρκετινγκ με μεγάλη εμπειρία στο γραφείο του οργανισμού στο Άμστερνταμ ήταν 
αποσπασμένος στην έδρα της εταιρίας στο Λονδίνο για έξι μήνες, προκειμένου να 
βοηθήσει με ένα νέο έργο μάρκετινγκ. Ο Ronald πέρασε αρκετές εβδομάδες 
ερευνώντας τις μεθόδους του τμήματος μάρκετινγκ και μιλώντας με τους ομολόγους 
του. Τελικά, κατάρτισε ορισμένες σαφείς προτάσεις για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών 
πωλήσεων, τις οποίες σκόπευε να παρουσιάσει σε μια συνεδρία ανώτερων διοικητικών 
στελεχών. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ο Ronald εξήγησε ποια ήταν τα προβλήματα 
και τι έπρεπε να γίνει για να επιλυθούν. 
Στο τέλος της συνεδρίας ο Ronald ρώτησε αν κάποιος είχε οποιαδήποτε σχόλια ή 
προτάσεις, και ήταν λίγο έκπληκτος όταν όλοι έμειναν σιωπηλοί. Μια βδομάδα 
αργότερα ο Ronald μεταφέρθηκε πίσω στο Άμστερνταμ, έστω κι αν είχε ακόμη τρεις 
μήνες από την απόσπαση του να υπηρετήσει. Λίγο αργότερα, ο διευθυντής του Ronald 
στο Άμστερνταμ έλαβε ένα υπόμνημα από την έδρα με την εισήγηση ότι θα πρέπει να 
μετακινηθεί σε μια «λιγότερο ευαίσθητη» θέση στην εταιρία, όπου δεν θα χρειαζόταν 
να ασχοληθεί με πελάτες ή ανώτερα διευθυντικά στελέχη.   
 
Κρίσιμο περιστατικό 2  
Ο Andreas, ένας νεαρός Αμερικανός απόφοιτος Σχολής επιχειρήσεων, περπάτησε με 
αυτοπεποίθηση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Βερολίνου και στάθηκε στο βάθρο. 
Ήταν εκεί για να παρουσιάσει μια ριζική αλλαγή στα συστήματα δικτύωσης του 
οργανισμού του σε ένα ακροατήριο με άτομα πέρα από τη Γερμανική κοινοπραξία.  
Ο Andreas εργάστηκε με αυτοπεποίθηση σε κάθε ένα από τα σημεία παρουσίασής του 
σε μια λογική εξέλιξη, στηριζόμενος στις διαφάνειες για να μεταφέρει τις πιο τεχνικές 
πληροφορίες. Για να κρατήσει το ενδιαφέρον του ακροατηρίου πρόσθεσε λίγο χιούμορ 
στη διαδικασία λέγοντας κάποια αστεία. Μετά την ολοκλήρωση της επίσημης 
παρουσίασης, ο Andreas κάλεσε το κοινό να κάνουν ερωτήσεις. Σε αυτό το σημείο, 
υιοθέτησε μια πιο ανεπίσημη στάση, βγάζοντας το σακάκι του, χαλαρώνοντας τη 
γραβάτα του και ακουμπώντας στην άκρη του τραπεζιού. Απευθύνθηκε στο κοινό με τα 
μικρά τους ονόματα και φρόντισε να κρατήσει καλή οπτική επαφή με όποιον μίλησε.  
Καθώς έφευγε το κοινό έκανε χειραψία με όλους και τους ακούμπησε στην πλάτη σε 
μια χειρονομία συναδελφικότητας, ακριβώς όπως και στις ταινίες. Προς έκπληξη του, η 
ανατροφοδότηση από ορισμένα μέρη του οργανισμού ήταν ανάμεικτη.  
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 Περιστατικό Ένα – Ronald Περιστατικό Δύο 

Αναγνωρίστε 
την 
πολιτισμική 
διάσταση.  

Η παρεξήγηση έλαβε χώρα σε μια 
κατάσταση στην οποία ήρθαν σε 
επαφή άνθρωποι από διαφορετικά 
πολιτισμικά υπόβαθρα. Ο Ronald 
θεώρησε ότι ενεργούσε με έναν 
ευγενικό και εποικοδομητικό τρόπο, 
αλλά η συμπεριφορά του λήφθηκε με 
διαφορετικό τρόπο από τους 
ομολόγους του. Αυτό υποδηλώνει ότι 
έπαιξαν ρόλο πολιτισμικές διαφορές 
σε αυτό που συνέβη. 

 

Αναλύστε 
αυτά που 
προκάλεσαν 
την 
παρεξήγηση.  

Η παρεξήγηση συνέβη ως αποτέλεσμα 
μιας παρουσίασης που έγινε από τον 
Ronald. Οι Ολλανδοί τείνουν να 
εκτιμούν την επικοινωνία που είναι 
άμεση και ρητή. Αντίθετα, οι Βρετανοί 
συχνά εκτιμούν την επικοινωνία που 
δεν ταράζει τα νερά ή εκφράζει την 
κριτική σε αρκετά διφορούμενη 
όρους. Οι Βρετανοί μπορεί επομένως 
να έχουν παρερμηνεύσει την 
προσεγμένη και ευγενική παρουσίαση 
Ronald ως απροκάλυπτα 
αντιπαραθετική και κριτική. 

 

Αποφασίστε 
ποιες επιλογές 
είναι 
διαθέσιμες.  

Ο Ronald θα μπορούσε να επιλέξει να 
μην αλληλεπιδράσει ξανά με τους 
Βρετανούς, ή απλά να αλλάξει το 
μοντέλο επικοινωνίας του για να 
ταιριάζει με το ακροατήριό του. 
Εναλλακτικά, θα μπορούσε να κάνει 
τις διαφορές στα μοντέλα 
επικοινωνίας ρητές και να 
συνεργαστεί με τους ομολόγους του 
για να βρουν ένα μοντέλο 
επικοινωνίας που να ταιριάζει σε 
όλους τους ενδιαφερόμενους. 

 

Ενεργήστε 
στην καλύτερη 
επιλογή/ές.  

Η καλύτερη επιλογή βραχυπρόθεσμα 
είναι πιθανώς να προσαρμόσει ο 
Ronald το μοντέλο επικοινωνίας του 
για να ταιριάζει με το ακροατήριο του. 
Αυτό είναι πιο πιθανό να του 
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επιτρέψει να πάρει την ανταπόκριση 
που θέλει από την επικοινωνία του. 
Μακροπρόθεσμα, η αντιμετώπιση των 
πολιτισμικών διαφορών στον 
οργανισμό θα είναι μάλλον 
επωφελής. 

Επανεξετάστε 
αυτά που 
έγιναν.  

Η εξέταση της ανταπόκρισης στην 
επόμενη παρουσίαση του θα του 
επιτρέψει να αποφασίσει τι επίδραση 
είχε η αλλαγή του μοντέλου 
επικοινωνίας.  
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Ενότητα 2  

Προσαρμοστικότητα και 

Δεκτικότητα  

(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ) 
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Περιεχόμενα 
 
Ενημερωτικά Έντυπα για πρακτικές ασκήσεις  

 
Εργαλείο   2 – Βρείτε κάποιον 
Εργαλείο   8 – Πραγματικά Σενάρια  
Εργαλείο 10 – Παραδείγματα προσαρμοστικότητας; 
Εργαλείο 15 – Ενεργός ακροατής – Μέρος 2 
Εργαλείο 20 – Ώρα για παροχή και διαχείριση κριτικής!  
Εργαλείο 23 – Βρείτε με!  
Εργαλείο 26 – Τα Δούναι και Λαβείν της κριτικής: Ασκήσεις με Παιγνίδια Ρόλων  
Εργαλείο 29 – Χειριστείτε το απροσδόκητο!  
Εργαλείο 33 - Στρατηγικές για την Επίτευξη  Ισορροπίας Εργασίας-Ζωής  
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Ενημερωτικό Έντυπο για το εργαλείο 2 «Βρείτε κάποιον» 

 

 

Εργασία & Ερωτήσεις  

 

1. Βρείτε κάποιον του οποίου το όνομα αρχίζει με ένα σύμφωνο 
2. Βρείτε κάποιον που του αρέσουν τα αθλήματα και γράψετε το άθλημα 

εδώ...................  
3. Αγκαλιάστε κάποιον και πείτε του κάτι ωραίο 
4. Βρείτε κάποιον που έχει 2 κατοικίδια ζώα 
5. Βρείτε κάποιον που μιλάει πάνω από 2 ξένες γλώσσες 
6. Χορέψετε βαλς με κάποιον για 30 δευτερόλεπτα  
7. Βρείτε κάποιον που έχει ήδη εργαστεί σε ένα περιβάλλον του εξωτερικού 
8. Βρείτε κάποιον που έχει παιδιά 
9. Παίξτε «πέτρα-χαρτί-ψαλίδι-μολύβι» με κάποιον για 30 δευτερόλεπτα 
10. Βρείτε κάποιον που είναι χορτοφάγος 
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Ενημερωτικό Έντυπο για εργαλείο 8 «Πραγματικά Σενάρια» 

 

Σενάρια 

 

Σενάριο 1: Ο διευθυντής μας έφυγε απροσδόκητα μια μέρα, χωρίς προειδοποίηση. 

Ακόμη και τώρα δεν μάθαμε ποτέ τι συνέβη, αλλά σίγουρα προκάλεσε κάποιο χάος στο 

χώρο εργασίας, δεδομένου ότι κανείς δεν ήταν εκεί για να πάρει τη θέση της και είχε 

τις δικές της διαδικασίες που δεν ήταν κατ' ανάγκη δημόσιες. 

Σενάριο 2: Υπάρχει ένα μεγάλο συνέδριο προγραμματισμένο για τα μέσα του πρωινού. 

Η υπάλληλος υποδοχής της εταιρίας, η οποία θα υποδεχόταν αυτούς που λάμβαναν 

μέρος στο συνέδριο, έχει καλέσει λέγοντας ότι είναι άρρωστη με γρίπη. Σε όλους τους 

άλλους έχει ανατεθεί μια άλλη λειτουργία για να διασφαλιστεί αυτό το συνέδριο, το 

οποίο προετοιμαζόταν για μήνες, και κάνουν όπως έχει προγραμματιστεί. Κανείς άλλος 

δεν είναι διαθέσιμος για να καλύψει τα καθήκοντα της υπαλλήλου υποδοχής. Θα 

πρέπει οι συμμετέχοντες απλά να περιπλανηθούν στο γραφείο χωρίς κανέναν εκεί για 

να τους υποδεχτεί; 

Σενάριο 3: Είμαι εκεί στο τρένο στις 6:00 π.μ. πηγαίνοντας στην εργασία. Ξοδεύω τη 

μια ώρα που διαρκεί το ταξίδι με το τραίνο προγραμματίζοντας ολόκληρη την 

εβδομάδα σε κομμάτια των 15 λεπτών. Ωστόσο, κτυπά καταστροφή στο γραφείο, όταν 

συμβαίνει μια σειρά γεγονότων για να με βγάλουν από το γραφείο μου και να με 

στείλουν σε ένα άσκοπο κυνήγι γύρω από την πόλη. Αυτό μου τινάζει στον αέρα την 

προσεκτικά προγραμματισμένη ημέρα μου! Θέλω να ρωτήσω για τις σκέψεις σας 

σχετικά με τον προσεκτικό προγραμματισμό αλλά ταυτόχρονα να επιτρέπουμε την 

ευελιξία μέσα στο πρόγραμμα, δεδομένου ότι εργάζομαι σε μια βιομηχανία όπου οι 

πελάτες θα ζητούν συχνά συναντήσεις εδώ και τώρα και αναμένεται από μένα να τους 

κάνω το χατήρι. Αυτοί οι τύποι πληρώνουν τους λογαριασμούς και έτσι δεν συνίσταται 

να τους κρατήσουμε σε αναμονή για το επόμενο «προγραμματισμένο κενό». 

Σενάριο 4: Η απερίσκεπτη συνάδελφος σας χρησιμοποιεί μεγάφωνο για να συζητήσει 

τα πάντα, από τη σύνοψη των συναντήσεων με τους πελάτες μέχρι τα σχέδια της για 

δείπνο με το σύζυγο της, διαβάζει την οθόνη του υπολογιστή σας πίσω από την πλάτη 

σας, και μπαίνει απότομα στις συνομιλίες σας χωρίς πρόσκληση. 
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Πηγές: 

 https://everydayinterviewtips.com/how-to-deal-with-unexpected-

workplace-problems/   

 https://www.thebalance.com/dealing-with-a-crisis-at-work-526251   

 https://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2016/04/18/dealing-with-

the-unexpected-at-work/#6e51145b7f3f   

 https://www.fastcompany.com/3043067/how-to-handle-five-of-the-

most-difficult-office-problems 

https://everydayinterviewtips.com/how-to-deal-with-unexpected-workplace-problems/
https://everydayinterviewtips.com/how-to-deal-with-unexpected-workplace-problems/
https://www.thebalance.com/dealing-with-a-crisis-at-work-526251
https://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2016/04/18/dealing-with-the-unexpected-at-work/#6e51145b7f3f
https://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2016/04/18/dealing-with-the-unexpected-at-work/#6e51145b7f3f
https://www.fastcompany.com/3043067/how-to-handle-five-of-the-most-difficult-office-problems
https://www.fastcompany.com/3043067/how-to-handle-five-of-the-most-difficult-office-problems
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Ενημερωτικό Έντυπο για Εργαλείο 10 «Παραδείγματα 

προσαρμοστικότητας;» 

Συζητήστε στην ομάδα σας τα ακόλουθα παραδείγματα 

 

 

 

Αρ. Παραδείγματα 

1 Αποδοχή μιας παράληψης και προτείνοντας εναλλακτικούς τρόπους για την 

αποφυγή παρόμοιων λαθών 

2 Επιτρέποντας στους εργαζομένους να εργάζονται από το σπίτι, όταν είναι 

εφικτό βοηθώντας στην ισορροπία της εργασίας με τις οικογενειακές ευθύνες 

3 Ανάλυση του στυλ και των προτιμήσεων των μεμονωμένων υφισταμένων  

4 Αξιολόγηση των αναγκών και προτιμήσεων των μεμονωμένων πελατών 

5 Αναβολή συνηθισμένων καθηκόντων για να εστιάσουμε στις 

προτεραιότητες 

6 Να επιτρέπεται στους εργαζομένους να διαφοροποιούν την ώρα άφιξης 

και αναχώρησης, εφόσον εργάζονται τον καθορισμένο αριθμό ωρών 

7 Να μαθαίνουν περίπλοκες, νέες πρακτικές /δεξιότητες, κτλ. που θα 

αυξήσουν την αποτελεσματικότητα  

8 Ακούγοντας προσεκτικά την εποικοδομητική κριτική στο πλαίσιο μιας 

αναθεώρησης επιδόσεων 

9 Αφήνοντας κατά μέρος τις εργασίες που προγραμματίστηκαν για την 

ημέρα για να ανταποκριθείτε σε ένα αναδυόμενο πρόβλημα 

10 Ανταμείβοντας υφισταμένους που κάνουν προτάσεις με επιδράσεις 

11 Μετατοπίζοντας την προσοχή σε έναν πελάτη (π.χ. κατά την είσοδο στις 
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Πηγή: https://www.thebalance.com/workplace-flexibility-definition-with-examples-

2059699  

 

εγκαταστάσεις) ακόμα κι αν είστε βυθισμένος σε λεπτομερή εργασία 

12 Προσαρμογή μιας διαφήμισης στις μοναδικές ανάγκες ενός πελάτη 

13 Προσφέροντας εθελοντικά να αλλάξετε το πρόγραμμά σας για να 

διευκολύνετε τις ανάγκες ενός άλλου εργαζομένου 

14 Να προθυμοποιείστε να αναλάβετε ηγετικό ρόλο για μια βασική 

παρουσίαση, όταν ένας συνάδελφος είναι άρρωστος 

15 Να εργάζεστε υπερωρίες για να βοηθήσετε ένα συνάδελφο να προλάβει 

μια προθεσμία για μια εργασία που του έχει ανατεθεί 

https://www.thebalance.com/workplace-flexibility-definition-with-examples-2059699
https://www.thebalance.com/workplace-flexibility-definition-with-examples-2059699
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Ενημερωτικό Έντυπο για Εργαλείο 15 «Ενεργός ακροατής – Μέρος 2» 

 

ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΚΡΟΑΣΗΣ #1: 

Μιλάτε στον προϊστάμενο σας που σας κάλεσε για να σας ρωτήσει αν είστε καλά. Έχετε 

κουραστεί και φθαρεί τις τελευταίες εβδομάδες. Απλά δε νοιώθετε  ενθουσιασμένοι 

για τίποτα και η κάθε μέρα δεν είναι κάτι για το οποίο ανυπομονείτε. Νιώθετε ότι όλα 

όσα κάνετε είναι απλά μια τυπική διαδικασία.  

ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΚΡΟΑΣΗΣ #2 

Μιλάτε σε ένα συνεργάτη σας για ένα νέο συνάδελφο σας που σας δίνει την εργασία 

του/της όταν είναι πραγματικά αγχωμένος/η. 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΚΡΟΑΣΗΣ #3 

Νομίζετε ότι οι δύο συνάδελφοι στην άλλη πλευρά της αίθουσας μιλούν για σας, 

επειδή κοιτάζουν συνεχώς προς εσάς και στη συνέχεια ψιθυρίζουν συνεχώς ο ένας 

στον άλλο. Αποφασίζετε να αντιμετωπίσετε τον ένα σχετικά με αυτό το θέμα στο τέλος 

της μέρας. 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΚΡΟΑΣΗΣ #4 

Σκέφτεστε να παρατήσετε τη δουλειά σας. Έχει λίγο καιρό που εσείς και ο/η σύζυγος 

σας μιλάτε για αυτό. Αυτό θα σήμαινε να πουλήσετε το σπίτι σας και να μετακομίσετε 

για να ζήσετε κάπου λιγότερο ακριβά. Νομίζετε ότι θέλετε να το κάνετε αυτό, αλλά την 

ίδια στιγμή αναρωτιέστε αν είναι το καλύτερο πράγμα για σας και τον/τη σύζυγο σας. 

Μιλάτε στο συνάδελφο σας. Συνεχίστε από εκεί! 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΚΡΟΑΣΗΣ #5 

Μιλάτε με το συνάδελφο σας για όλες τις αλλαγές που συμβαίνουν στην εταιρία σας με 

την επέκταση, το νέο εξοπλισμό, νέο προσωπικό, νέες πολιτικές, κλπ. Είναι όλα 

υπερβολικό φορτίο για σας. 
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ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΚΡΟΑΣΗΣ #6 

Νωρίτερα στη βάρδια σας, κάνατε ένα αρκετά σοβαρό λάθος και είστε πραγματικά 

αναστατωμένος γι' αυτό. Συνήθως, είσαι πραγματικά εξωστρεφής και όλο ενέργεια, 

αλλά αυτό το λάθος πραγματικά σας τρώει. Ακόμα κι αν δεν έπαθαν τίποτα τα 

εμπλεκόμενα μέρη, αισθάνεστε πραγματικά άσχημα και αναρωτιέστε αν μπορείτε να 

κάνετε ακόμα τη δουλειά και να συμβαδίσετε με όλα τα επίπεδα δραστηριοτήτων, 

όπως κάνατε κάποτε. 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΚΡΟΑΣΗΣ #7 

Δεν αντέχετε άλλο με τα παιδιά σας. Σας έχουν τρελάνει πραγματικά με τα 

κλαψουρίσματα και τους καυγάδες τους. Τα αγαπάτε αλλά χρειάζεστε πραγματικά ένα 

διάλειμμα. Μιλάτε σε συνάδελφο.  

ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΚΡΟΑΣΗΣ #8 

Είστε σε δίλημμα και ρωτάτε το φίλο σας αν έχει λίγα λεπτά για να μιλήσετε. Έχετε την 

ευκαιρία να αναλάβετε μια νέα θέση εργασίας με τακτικές ώρες και αργίες και άδεια 

τα Σαββατοκύριακα. Την ίδια στιγμή, αγαπάτε αυτό που κάνετε και είστε απλά 

πραγματικά διχασμένος. 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΚΡΟΑΣΗΣ #9 

Είστε αναστατωμένος σχετικά με μια αντιπαράθεση που είχατε με ένα συνάδελφο πριν 

λίγες μέρες. Μιλάτε σε διαφορετικό συνάδελφο γι' αυτό. Νιώθετε σαν να φερθήκατε 

ως προδότης. Ζητήσατε συγγνώμη από το άτομο που προσβάλατε και προσπαθήσατε 

να επανορθώσετε. Παρ’ όλα αυτά ακούτε ακόμα να μιλάνε γι’ αυτό και αισθάνεστε ότι 

δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα άλλο, έτσι γιατί δε σταματούν όλοι να ασχολούνται! 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΚΡΟΑΣΗΣ #10 

Μιλάτε σε ένα φίλο σχετικά με αυτό: έχετε εργαστεί σε ένα έργο για κάποιο χρονικό 

διάστημα, κάνατε όλα τα τοπογραφικά, τη σύνταξη, ακόμη και το γράψιμο. Και ήταν 

δική σας ιδέα, εξ ' αρχής. Αλλά, κάποιος άλλος παρέδωσε το έργο σας με το όνομα τους 

σε αυτό, και πήρε τα εύσημα. 

 

Source: http://www.scr911.org/  

http://www.scr911.org/
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Ενημερωτικό έντυπο για Εργαλείο 20 «Ώρα για παροχή και διαχείριση 

κριτικής!» 

 

Μαζί με ένα συνάδελφο, παίξτε ένα παιγνίδι ρόλων τα ακόλουθα σενάρια.  

Όταν δίνετε ανατροφοδότηση, βεβαιωθείτε να: 

 Περιγράψετε τις παρατηρήσεις σας για τη συμπεριφορά με δηλώσεις «Εγώ» 

 Περιγράψετε πώς η συμπεριφορά επηρεάζει εσάς ή το χώρο εργασίας 

 Εκφράσετε εκτίμηση ή ανησυχία και ζητήστε συγκεκριμένη αλλαγή 
συμπεριφοράς 

 

ΣΕΝΑΡΙΑ 

Συνάδελφος A  

Ο συνάδελφος σας είχε πρόσφατα μια 

αρνητική αξιολόγηση επιδόσεων.  

Αισθάνεται πικρία προς το διευθυντή και 

κάνει συνεχώς αρνητικά σχόλια σε σας 

σχετικά με το διευθυντή και την εταιρία. Σας 

αρέσει ο διευθυντής και είστε 

ευχαριστημένος με τη δουλειά σας στην 

εταιρία. Δώστε στο συνάδελφο σας κάποια 

εποικοδομητική κριτική. 

 

Συνάδελφος B  

Πρόσφατα είχατε μια αρνητική αξιολόγηση 

επιδόσεων. Αισθάνεστε ότι ο διευθυντής σας 

ήταν άδικος και αισθάνεστε θυμωμένος και 

πικραμένος. Έχετε εκφράσει τα αρνητικά 

συναισθήματα σας για το διευθυντή και την 

εταιρία στο συνάδελφο σας. Απαντήστε στην 

κριτική από το συνάδελφο σας. 

 

Συνάδελφος A 

Παντρεύεστε σε δύο μήνες και έχετε πολλά 

να κάνετε για να σχεδιάσετε ένα μεγάλο 

γάμο. Δεν ήσασταν πάρα πολύ 

απασχολημένος στην εργασία αυτές τις 

μέρες, έτσι ξοδέψατε χρόνο στο τηλέφωνο 

καλώντας διάφορους προμηθευτές για να 

κάνετε τα γαμήλια σχέδια σας. Απαντήστε 

στην κριτική από το συνάδελφο σας. 

 

Συνάδελφος B  

Δουλεύεις σε ένα θάλαμο εργασίας δίπλα σε 

μια συνάδελφο που παντρεύεται. Περνάει 

πολύ χρόνο κάθε μέρα στο τηλέφωνο 

προγραμματίζοντας το γάμο της και 

συζητώντας για τα σχέδια της με φίλους. Έχετε 

κουραστεί να ακούτε αυτές τις συζητήσεις και 

επηρεάζουν την ικανότητα σας να 

επικεντρωθείτε στην εργασία σας. Δώστε στον 

συνάδελφο σας εποικοδομητική κριτική. 
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Συνάδελφος A  

Είστε μέρος μιας ομάδας που σχεδιάζει ένα 

έργο. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων 

της ομάδας, ένα μέλος της ομάδας σας είναι 

σταθερά αρνητική προς τις ιδέες σας. Σε μια 

συνάντηση, απάντησε σε μια εισήγηση από 

σας λέγοντας, καλά, αυτή είναι μια ηλίθια 

ιδέα. Δώστε στο μέλος της ομάδας σας 

κάποια εποικοδομητική κριτική. 

 

Συνάδελφος B  

Είστε μέρος μιας ομάδας που σχεδιάζει ένα 

έργο. Απολαμβάνετε το έργο και αισθάνεστε 

ότι εργάζεστε καλά με τα μέλη της ομάδας. 

Έχετε πολλές ιδέες και αισθάνεστε ότι τα μέλη 

της ομάδας σας είναι δεκτικοί προς αυτές. 

Έχετε περισσότερη εμπειρία από τα μέλη της 

ομάδας σας. Απαντήστε στην κριτική από ένα 

μέλος της ομάδας. 

 

Υπάλληλος  

Ετοιμάσατε τη μηνιαία αναφορά για το 
διευθυντή σας ως συνήθως. Αργήσατε λίγο 
αυτό το μήνα επειδή ο διευθυντής σας είχε 
δώσει αρκετές άλλες ευθύνες. Απαντήστε 
στην κριτική από το διευθυντή σας.  

Διευθυντής   

Ο υπάλληλος σας υπέβαλε μηνιαία αναφορά 

που περιείχε κάποια λάθη στα γεγονότα και 

κάποια τυπογραφικά λάθη. Έπρεπε να 

αφιερώσετε χρόνο για να ξανακάνετε την 

αναφορά. Δώστε στον υπάλληλο σας κάποια 

εποικοδομητική κριτική. 

 

 

Source: https://www.settlementatwork.org/lincdocs/linc5-7/03-

interact.w.others/pdfs/social.interact.LINC7/09.being_assertv_crticsm.pdf  

https://www.settlementatwork.org/lincdocs/linc5-7/03-interact.w.others/pdfs/social.interact.LINC7/09.being_assertv_crticsm.pdf
https://www.settlementatwork.org/lincdocs/linc5-7/03-interact.w.others/pdfs/social.interact.LINC7/09.being_assertv_crticsm.pdf
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Ενημερωτικό Έντυπο για Εργαλείο 23 «Βρείτε με!» 

 

Λίστα Ερωτήσεων  

 

1. Εάν θα μπορούσατε να έχετε μια ατέλειωτη παροχή οποιουδήποτε τροφίμου, τι θα 

παίρνατε; 

2. Ποιος είναι ένας στόχος που θα επιθυμούσατε να εκπληρώσετε κατά τη διάρκεια 

της ζωής σας; 

3. Ποια είναι η αγαπημένη σας ασχολία το καλοκαίρι; 

4. Εάν ήσασταν μια γεύση παγωτού, ποια θα ήσασταν και γιατί; 

5. Εάν θα μπορούσατε να επισκεφθείτε οποιαδήποτε τοποθεσία στον κόσμο, που θα 

επιλέγατε να πάτε και γιατί; 

6. Ποια είναι η ιδανική εργασία για σας; 

7. Είστε άτομο του πρωινού ή της νύχτας; 

8. Ποια είναι τα αγαπημένα σας χόμπι; 

9. Ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχετε φάει ποτέ; 

10. Αν έπρεπε να περιγράψετε τον εαυτό σας χρησιμοποιώντας τρεις λέξεις, αυτές θα ήταν... 

11. Αν κάποιος έκανε μια ταινία της ζωής σας θα ήταν ένα δράμα, μια κωμωδία, μια 

ρομαντική-κωμωδία, ταινία δράσης, ή επιστημονικής φαντασίας; 

12. Αν θα μπορούσα να είμαι οποιοσδήποτε εκτός από τον εαυτό μου, θα ήμουν...  
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Ενημερωτικό έντυπο για Εργαλείο 26 – Τα Δούναι και Λαβείν της 

Κριτικής: Ασκήσεις με Παιγνίδια Ρόλων 

 

Άσκηση Με Παιγνίδι Ρόλων 1: Ο Εξωτερικός Πωλητής Δεν Είναι Αντάξιος των 

Προσδοκιών 

Είστε ένας διευθυντής μάρκετινγκ στην GoLightly, μια μικρή εταιρία που συσκευάζει 

και πουλάει αντικείμενα στους μεγάλους λιανοπωλητές κιβωτίων. Δύο από τα πιο 

δημοφιλή προϊόντα της GoLightly είναι τα μικρά Φωτιστικά με κλιπ και τα Φωτιστικά 

νυκτός με βύσμα.  Προσλάβατε πρόσφατα έναν εξωτερικό εργολήπτη για να 

αναβαθμίσετε την ιστοσελίδα της εταιρίας σας. Η κειμενογράφος, Tiffany Holly, είναι 

μια νέα απόφοιτος κολεγίου της οποίας το χαρτοφυλάκιο και η εμπειρία σας 

εντυπωσίασε. Επειδή πήγαινε στο πρώην κολέγιο σας, της δώσατε με χαρά τη δουλειά. 

Η Ιστοσελίδα της GoLightly έχει δύο ξεχωριστές ομάδες αναγνωστών: λιανοπωλητές και 

καταναλωτές. Όταν προσλάβατε τη Tiffany, της εξηγήσατε ότι το τρέχον αντίγραφο της 

Ιστοσελίδας χρειαζόταν ανανέωση των πληροφοριών και για τις δύο ομάδες 

αναγνωστών. Για τους λιανοπωλητές, η ανανέωση περιλάμβανε την ανάγκη για 

ενημέρωση των προδιαγραφών  προϊόντων, τη λεπτομερή επεξήγηση της πολιτικής 

επιστροφών των προϊόντων της GoLightly, και την παρουσίαση των επιλογών των 

σημείων-αγοράς λιανικού εμπορίου της επιχείρησης. 

Η ιστοσελίδα όμως πρέπει επίσης να είναι προσιτή στους καταναλωτές που θέλουν να 

μάθουν για τα φωτιστικά. Εκτός από τις τεχνικές πληροφορίες που προσανατολίζονται 

προς τους λιανοπωλητές, κάποια μέρη του κειμένου πρέπει να είναι πιο παιχνιδιάρικα 

αλλά ταυτόχρονα κατατοπιστικά. Αυτό το κείμενο πρέπει να ξαναγραφτεί ώστε να 

περιλαμβάνει τις ενημερωμένες προδιαγραφές των προϊόντων, καθώς και να 

περιλαμβάνει κάποια επιγραμματικά σημεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τα 

οφέλη των προϊόντων. 

Όταν λάβατε ένα προσχέδιο των αναθεωρήσεων από τη Tiffany για την ιστοσελίδα σας, 

απογοητευτήκατε. Παρόλο που το παράδωσε εγκαίρως, το αντίγραφο δεν ήταν σχεδόν 

καθόλου χρησιμοποιήσιμο. Τα προβλήματα που βρήκατε περιλάμβαναν τα εξής: 

1. Τόνος. Το κείμενο που προσανατολιζόταν προς τους πελάτες της επιχείρησης σας 

ήταν υπερβολικά χαριτωμένο. Παρόλο που μπορείτε να καταλάβετε ότι ζητώντας της 

να γράψει τόσο για επαγγελματικό κοινό όσο και για καταναλωτικό κοινό είναι 
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δύσκολο, γνωρίζετε ότι το υπερβολικά χαλαρό γενικά γράψιμο της, η χρήση αργκό αντί 

για περισσότερο τυπικές λέξεις και τα υπερβολικά θαυμαστικά θα αποτρέψουν τους 

επαγγελματικά προσανατολισμένους παράγοντες αγορών. Πρέπει να μεταβάλει τον 

τόνο της για να ταιριάζει στις ανάγκες του κάθε συνόλου αναγνωστών. 

2. Ακρίβεια. Παρατηρήσατε ότι μερικά από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι 

λανθασμένα. Επιπλέον, μερικά ορθογραφικά λάθη παρείσφρησαν στο κείμενο.  

3. Ορθότητα. Αν και δεν είστε κανένας ειδικός στη γραμματική, ακόμη και εσείς 

γνωρίζετε ότι τα επιγραμματικά σημεία πρέπει να είναι τοποθετημένα παράλληλα. Δεν 

είστε σίγουροι αν υπάρχουν άλλα γραμματικά λάθη, αλλά δεν θέλετε να είστε 

αναγκασμένος να ψάξετε για αυτά. 

4. Συνοχή. Μερικά επιγραμματικά σημεία τελειώνουν με τελείες, άλλα όχι. Ορισμένες 

επικεφαλίδες είναι όλο κεφαλαία, άλλες όχι. 

Προσλάβατε έναν κειμενογράφο, γιατί δεν έχετε χρόνο να γράψετε ή να 

επεξεργαστείτε το κείμενο! Είστε εκνευρισμένος, αλλά θέλετε να δώσετε στη Tiffany 

μία ακόμη ευκαιρία πριν την απολύσετε. Χρησιμοποιώντας τις πιο πάνω οδηγίες, πάρτε 

τη Tiffany στην άκρη για να συζητήσετε τα προβλήματα που έχετε με την εργασία της.  

 

Άσκηση Με Παιγνίδι Ρόλων 2: Ένα Μέλος της Ομάδας Υπονομεύει την 

Παραγωγικότητα της Ομάδας  

 

Ως κειμενογράφος διαφημιστικών ανακοινώσεων για μια εταιρία λογισμικού, σας 

ζητήθηκε από το αφεντικό σας, το διευθυντή μάρκετινγκ, να ηγηθείτε μιας ομάδας από 

συναδέλφους σας. Το έργο σας είναι η δημιουργία μιας στρατηγικής για να 

ξαναγράψετε το υφιστάμενο υλικό υποστήριξης πωλήσεων. Ανάμεσα στους 

συναδέλφους σας είναι η Kirsten, μια υπάλληλος πωλήσεων και ο Bryson, διευθυντής 

προϊόντων. 

Από την αρχή, ήταν ανυπόφορη η συνεργασία με τον Bryson. Όλοι προσπάθησαν να 

δείξουν κατανόηση για τον απότομο, μερικές φορές σαρκαστικό του τρόπο επειδή ο 

Bryson περνά ένα δύσκολο διαζύγιο. Αλλά το κακό του χιούμορ δημιουργεί ένταση και 

είναι δύσκολο να αντέξουν την αρνητικότητα του. Σε μία συνεδρίαση, η Kirsten 

πρόσφερε εθελοντικά μερικές ιδέες: επανασχεδιασμό του καλύμματος του φυλλαδίου, 

ενημέρωση των χαρακτηριστικών του προϊόντος να είναι λιγότερο τεχνικά, και να 

επικεντρωθεί το μήνυμα στην παραγωγικότητα. Αλλά ο Bryson απέρριψε τις ιδέες της 
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Kirsten χωρίς καν να τις σκεφτεί, λέγοντας, «Πόσο καινοτόμες... ΔΕΝ!» Όταν τον 

ρώτησε η Kirsten για εναλλακτική λύση, ο Bryson δεν είχε τίποτα να προσφέρει. Τότε η 

Kirsten πρότεινε, να συμπεριλάβει ένα διευρυμένο διάγραμμα για να παρουσιάσει 

μερικά από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Ο Bryson απάντησε απότομα, «Δεν το 

έχουμε κάνει ποτέ ξανά με αυτόν τον τρόπο.» 

Μετά από αρκετές εξαντλητικές συνεδρίες, η ομάδα τελικά έχει συμφωνήσει τον τρόπο 

που θα προσεγγίσει το έργο, και κάθε άτομο εργάζεται ατομικά για να δημιουργήσει το 

υλικό που θα πρέπει να παρουσιάσετε στον προϊστάμενο σας. Αλλά ο Bryson σέρνει τα 

πόδια του. Έχει χάσει πολλές προθεσμίες για να σας δώσει απαραίτητες πληροφορίες.  

Τελικά, έχετε κουραστεί. Αποφασίζετε ότι πρέπει να μιλήσετε στον Bryson αλλιώς δε θα 

είστε σε θέση να παράγετε το έργο που έχει ζητήσει το αφεντικό σας. Σκέφτεστε που 

μπορείτε να μιλήσετε καλύτερα στον Bryson ώστε να μην ταπεινωθεί μπροστά  στους 

συναδέλφους του. Η εταιρία σας έχει σχεδιάσει ένα ανοικτό γραφείο, έτσι δεν θα είναι 

εύκολο να βρείτε ιδιωτικό μέρος. Περιγράφετε επίσης μερικές από τις συμπεριφορές 

που επέδειξε ο Bryson τις οποίες βρήκατε αντιπαραγωγικές: (α) κάνοντας σαρκαστικές, 

αγενείς παρατηρήσεις, (β) καταρρίπτοντας ιδέες και να μην εισηγείται εναλλακτικές; (γ) 

να αγνοεί τις προθεσμίες. 

Αν και είστε ευαίσθητος στα προσωπικά προβλήματα του Bryson, γνωρίζετε ότι ο 

τρόπος που θα χειριστείτε αυτό το έργο θα επηρεάσει το πώς το αφεντικό σας 

σκέφτεται για τις ικανότητες σας. Μιλήστε με τον Bryson χρησιμοποιώντας τις οδηγίες 

που έχουμε συζητήσει.  

Πηγή για παιγνίδια Ρόλων 1 & 2: 

https://www.cengage.com/bcomm/guffey/newsletter/archives/2010-11/10113.html 

https://www.cengage.com/bcomm/guffey/newsletter/archives/2010-11/10113.html
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Λίστα Ελέγχου Παροχής Κριτικής 

 

Πολύ 
Καλά 
 

Χρειάζεται 
Βελτίωση 
 

Συμπεριφορά  

  Ξεκίνησε με θετική δήλωση 
 

  Κριτίκαρε τη συμπεριφορά παρά το άτομο  
 

  Πρόσφερε συγκεκριμένες σχετικές κριτικές 
 

  Πρόσφερε λύση  
 

  Επέδειξε διακριτικότητα, ενσυναίσθηση, και ευαισθησία 
 

  Χρησιμοποίησε ευφημισμούς, μαλακή γλώσσα  
 

  Παράδωσε κριτική με σταθερό τόνο φωνής, απέφυγε το σαρκασμό, 
διατήρησε καλή οπτική επαφή 

  Απέφυγε τις λέξεις πάντα και ποτέ, δεν επανέλαβε σημεία  
 

  Ολοκλήρωσε την κριτική με θετική νότα 
 

  Σχόλια: 
 
 
 
Λίστα Ελέγχου Αποδοχής Κριτικής 
 

  Άκουσε την κριτική πριν να αντιδράσει 
 

  Απέφυγε να αντιδράσει αμυντικά, δε δικαιολογήθηκε 
 

  Ευχαρίστησε τον παράγοντα παροχής κριτικής για τις πληροφορίες, 
συμπεριφέρθηκε ευγενικά 

  Σχόλια: 
 
 
 
 

© Mary Ellen Guffey
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Ενημερωτικό Έντυπο για το Εργαλείο 29 – Αντιμετωπίστε το 

απροσδόκητο! 

 

ΣΕΝΑΡΙΑ 

 

Σενάριο A – Σας δίνεται μια Προθεσμία της Τελευταίας Στιγμής 

Είναι Παρασκευή βράδυ και είστε έτοιμος να αναχωρήσετε από την πόλη για το γάμο 

του φίλου σας- όταν παίρνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το 

αφεντικό σας για μια ανάθεση που πρέπει να παραδοθεί τη Δευτέρα το πρωί. Φυσικά, 

η πρώτη σκέψη σας είναι κατά πάσα πιθανότητα κάτι σαν: «Γιατί να μη μου έδινε 

μεγαλύτερη προειδοποίηση;!» Τι να κάνω; 

 
Σενάριο B – Έχετε μια Σύγκρουση με ένα Συνάδελφο σας 

Ένας συνάδελφος αρχίζει να σας επιπλήττει δημοσίως στο διάδρομο γιατί του κλέψατε 
τον πελάτη ή για κάποιο άλλο αδίκημα. Σας έπιασαν εξ απροόπτου, νοιώθετε 
ντροπιασμένος και θέλετε να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Τι θα κάνετε; 
 
 
 

ΣΕΝΑΡΙΟ Γ – Έκοψαν τον Προϋπολογισμό του Τμήματος Σας 

Μόλις ανακαλύψατε ότι το αγαπημένο σας έργο μπορεί να ακυρωθεί λόγω σημαντικών 

περικοπών στον προϋπολογισμό. Δικαιολογημένα, τα παίρνετε στο κρανίο -και 

ανησυχείτε ότι η συνέπεια θα είναι ότι το αφεντικό σας θα αποφασίσει ότι δεν 

συνεισφέρετε. Τι θα κάνετε; 

 
ΣΕΝΑΡΙΟ Δ – H Περιγραφή των Καθηκόντων σας έχει Αλλάξει 

Μόλις ξεκινήσατε μια διακρατική κινητικότητα εργατικού δυναμικού σε έναν 
οργανισμό. Μετά από 2 μήνες, ο οργανισμός σας έχει συγχωνευθεί με έναν άλλο, και 
επειδή ο ρόλος σας είναι πλέον περιττός, σας έχει ανατεθεί ένας εντελώς νέος, μια 
περιοχή για την οποία δεν γνωρίζετε τίποτα. Τι θα κάνετε; 
 

Πηγή: https://www.dailyworth.com/posts/2577-5-stressful-work-situations-mdash-and-how-to-

cope 

https://www.dailyworth.com/posts/2577-5-stressful-work-situations-mdash-and-how-to-cope
https://www.dailyworth.com/posts/2577-5-stressful-work-situations-mdash-and-how-to-cope
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Ενημερωτικό Έντυπο για Εργαλείο 33 - Στρατηγικές για την Επίτευξη 

Ισορροπίας Εργασίας-Ζωής 
 

Γράψτε 10 δύσκολα/αγχωτικά πράγματα στον χώρο εργασίας σας που επηρεάζουν ή 

θα επηρεάσουν την ιδιωτική ζωή σας και το αντίστροφο. 

Αρ. Θέμα Βραχυπρόθεσμες 
ενέργειες 

Μακροπρόθεσμες 
ενέργειες 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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Ενότητα 3 

Αισιοδοξία και 

Συναισθηματική 

Σταθερότητα  

(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ) 
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Περιεχόμενο 
 
Φυλλάδια για τις πρακτικές ασκήσεις  

Εργαλείο   1 – VIA χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα 
Εργαλείο   2 – Ο καλύτερος δυνατός εαυτός  
Εργαλείο   3 – Θέτοντας στόχους– εμπόδια και λύσεις  
Εργαλείο   4 – Τρία καλά πράγματα  
Εργαλείο   5 – Το ABCDE μου 
Εργαλείο   6 – Ερωτηματολόγιο συναισθηματικής ρύθμισης 
Εργαλείο   7– Φύλλο εργασίας συναισθηματικής ρύθμισης  
Εργαλείο   8 – STOPP 
Εργαλείο   10 – Προσεκτική ακρόαση 
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Φυλλάδιο για Εργαλείο 1 “VIA χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα” 

340 Τρόποι χρήσης VIA χαρακτηριστικών πλεονεκτημάτων από Tayyab Rashid & 

Afroze Anjum 

Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας © 2005, Tayyab Rashid 

 

ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΕΤΗ ---- ΣΟΦΙΑ & ΓΝΩΣΕΙΣ 

απόκτηση και χρήση της γνώσης 

Ι. Περιέργεια [ενδιαφέρον, καινοτομία, ανοιχτοί σε εμπειρίες]: 
1. Επεκτείνετε τις γνώσεις σας σε ένα χώρο ενδιαφέροντος μέσω βιβλίων, περιοδικών, 
περιοδικών, τηλεόρασης, ραδιοφώνου ή internet, για μισή ώρα, τρεις φορές την 
εβδομάδα. 
2. Παρακολουθήστε μια συνάρτηση / διάλεξη / ημερίδα μιας κουλτούρας που διαφέρει 
από τη δική σας. 
3. Βρείτε ένα άτομο με κοινά ενδιαφέροντα και μάθετε πώς αυξάνει την 
εμπειρογνωμοσύνη του /της στον τομέα αυτό. 
4. Φάτε φαγητό από μια διαφορετική κουλτούρα, εξερευνήστε το πολιτιστικό της 
πλαίσιο και ενημερωθείτε για τις σκέψεις σας. 
5. Συνδεθείτε με ένα άτομο διαφορετικής κουλτούρας και περάστε τουλάχιστον μία 
ώρα, δύο φορές το μήνα για να μάθετε για τον πολιτισμό του / της. 
6. Κάντε μια λίστα άγνωστων σχετικά με το αγαπημένο σας θέμα. 
7. Επισκεφθείτε τουλάχιστον μία νέα πόλη, πολιτεία ή χώρα κάθε χρόνο. 
8. Προσδιορίστε παράγοντες που θα μπορούσαν να μειώσουν την περιέργειά σας σε 
ένα θέμα και αναζητήστε τρεις νέους τρόπους για να την αναζωογονήσετε. 
9. Να συμμετέχετε σε πιο ανοιχτές εμπειρίες μάθησης (δηλ. Να κάνετε παγωτό για να 
κατανοήσετε τη φυσική και τη χημεία ή να ακολουθήσετε μια τάξη γιόγκα για να 
καταλάβετε διαφορετικές ομάδες μυών). 
10. Εξερευνήστε τις διαδικασίες της φύσης, για τουλάχιστον μία ώρα την εβδομάδα, 
μέσα στο δάσος, το πάρκο, το ρέμα, την αυλή, κλπ. 
 
II. Δημιουργικότητα [Πρωτοτυπία, εφευρετικότητα]: 
1. Δημιουργήστε και επεξεργαστείτε τουλάχιστον μία πρωτότυπη ιδέα εβδομαδιαίως 
σε ένα θέμα που σας ενδιαφέρει. 
2. Κάνετε τουλάχιστον μία εργασία εβδομαδιαίως με διαφορετικό και δημιουργικό 
τρόπο. 
3. Γράψτε ένα άρθρο, δοκίμιο, διήγημα, ποίημα, σχεδιάστε ή χρωματίστε κάτι σε σχέση 
με το πάθος σας μία φορά την εβδομάδα. 
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4. Προσφέρετε τουλάχιστον μία δημιουργική λύση στις προκλήσεις ενός αδελφού ή 
ενός φίλου. 
5. Συγκεντρώστε μια πρωτότυπη και πρακτική λίστα λύσεων ή συμβουλών που θα 
αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζετε εσείς και οι συνομήλικοι σας. 
6. Κάντε ένα καταιγισμό ιδεών για μια δύσκολη δουλειά με τους φίλους σας. 
7. Περάστε από ακρόαση για τοπικό θέατρο ή χορωδία. 
8. Επανασχεδιάστε το δωμάτιο ή το σπίτι σας. 
9. Ξεκινήστε αγγειοπλαστική, φωτογραφία, βιτρό, γλυπτική ή ζωγραφική. 
10. Διαβάστε για διάσημους δημιουργικούς ανθρώπους και προσδιορίστε τι τους έκανε 
μοναδικούς. 
11. Χρησιμοποιήστε υπολείμματα (τρόφιμα, γραφική ύλη και τέτοια) για να φτιάξετε 
νέα προϊόντα. 
 
II. Ανοιχτό πνεύμα [κρίση, κριτική σκέψη]: 
1. Προσδιορίστε τους λόγους των τελευταίων τριών ενεργειών για τις οποίες δεν είστε 
ευχαριστημένοι (δεν ακολουθείτε με στόχο) και ερευνάτε καλύτερες εναλλακτικές 
ιδέες για το μέλλον. 
2. Ζητήστε από έναν αξιόπιστο και συνετό φίλο να αξιολογήσει κριτικά την κρίση σας 
για τις τρείς τελευταίες σημαντικές σου ενέργειες. 
3. Παίξτε τον συνήγορο του διαβόλου σε ένα ζήτημα για το οποίο έχετε ισχυρές 
απόψεις. 
4. Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, εφαρμόστε τα κοινά θέματα που υπάρχουν σε 
όλες τις φυλές και τις θρησκείες ως σημαντικό θέμα. 
5. Προσδιορίστε τις τελευταίες τρεις ενέργειες για τις οποίες δεν νομίζετε ότι 
ξεπεράσετε. 
6. Ξεκινήστε μια δραστηριότητα και ρωτήστε τον εαυτό σας - Γιατί; Πότε? Και πως? 
7. Παρακολουθήστε ένα πολυπολιτισμικό γεγονός και αξιολογήστε κριτικά τις απόψεις 
σας κατά τη διάρκεια και μετά. 
8. Προσδιορίστε τα αίτια μιας αισθητής αποτυχίας μιας δραστηριότητας στο παρελθόν. 
Υπάρχουν κάποια σχέδια; Αφιερώστε λίγο χρόνο να σκεφτείτε βαθιά για το πώς 
μπορείτε να βελτιωθείτε. 
9. Όταν αποφασίζετε για ένα σημαντικό ζήτημα, γράψτε τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα και επαναλάβετε κάνοντας διαλείμματα μεταξύ τους. 
10. Καθοδηγείστε κάποιον με διαφορετικό εθνοτικό ή θρησκευτικό υπόβαθρο. 
11. Παρακολουθήστε συχνά για πληροφορίες για να επιβεβαιώσετε τις απόψεις σας ή 
να αναζητήσετε νέες πληροφορίες για να επεκτείνετε την άποψή σας. 
12. Όταν αντιμετωπίζετε την επόμενη πρόκληση, πρώτα να φανταστείτε τα καλύτερα 
και χειρότερα σενάρια και στη συνέχεια να αποφασίσετε την πιο ρεαλιστική πορεία 
δράσης. 
 
V. Φιλομάθεια: 
1. Σκόπιμα να μάθετε πέντε νέες λέξεις, συμπεριλαμβανομένου του νοήματος και της 
χρήσης τους, τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. 
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2. Επισκεφθείτε ένα νέο μουσείο κάθε μήνα και γράψτε για νέα πράγματα που μάθατε. 
3. Διαβάστε ένα βιβλίο μη φαντασίας μηνιαία σε ένα θέμα που βρίσκετε πολύ 
ενδιαφέρον και ελκυστικό. 
4. Διαβάστε και ερευνήστε για ένα θέμα με επίσκεψη στη βιβλιοθήκη τουλάχιστον μία 
φορά την εβδομάδα. Γράψτε μία σελίδα ρεαλιστικές ιδέες που μπορούν να 
προωθήσουν αυτόν τον τομέα και να τις συζητήσετε με κάποιον. 
5. Συζητήστε με κάποιον ένα θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 
6. Ακολουθήστε μια συνεχιζόμενη παγκόσμια εκδήλωση μέσω εφημερίδων, 
τηλεόρασης ή διαδικτύου. 
7. Συμμετάσχετε σε τοπικό σύλλογο βιβλίων. 
8. Παρακολουθήστε νέες γκαλερί / εκθέσεις στην περιοχή σας. 
9. Προσδιορίστε θέματα στα οποία μπορείτε να μοιραστείτε τις γνώσεις σας με τους 
συνομηλίκους σας. 
10. Παρακολουθήστε σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια στον τομέα ενδιαφέροντος. 
11. Ταξιδέψτε σε νέους χώρους και συνδυάστε την εκπαίδευση με τον ελεύθερο χρόνο. 
12. Επισκεφθείτε (μαζί με τα παιδιά) τοπικά εργοστάσια και εργαστήρια για να 
κατανοήσετε τη διαδικασία παραγωγής.  
 
V. Προοπτική [σοφία]: 
1. Εξηγήστε την ευρεία προοπτική της ζωής σας σε μία ή δύο προτάσεις ως 
εβδομαδιαία άσκηση. 
2. Βρείτε σκοπό στις πέντε τελευταίες σημαντικές ενέργειες / αποφάσεις σας. 
3. Βρείτε κάποιον σοφό (ζωντανό ή κάποιον που έχει πεθάνει), διαβάστε ή 
παρακολουθήστε μια ταινία για τη ζωή τους και προσδιορίστε πώς η ζωή τους μπορεί 
να καθοδηγήσει τις αποφάσεις και τις ενέργειές σας. 
4. Διαβάστε αποφθέγματα σοφίας και ξαναγράψτε τα σε μικρά βήματα πρακτικής 
δράσης για τον εαυτό σας. 
5. Προσφέρετε συμβουλές, αλλά μόνο όταν ερωτηθείτε και αφού ακούσετε με 
προσοχή τον αιτούντα. 
6. Γνωρίστε τις ηθικές συνέπειες και τις πιθανές συνέπειες των μελλοντικών σας 
ενεργειών. 
7. Να αντικατοπτρίσετε τις ηθικές συνέπειες των επιστημονικών προσπαθειών που 
επηρεάζουν άμεσα τη ζωή σας. 
8. Να έχετε αισιοδοξία και υπομονή με τις εργασίες που σας δυσκολεύουν 
περισσότερο. 
9. Εξετάστε ένα παγκόσμιο γεγονός από ιστορικές, πολιτιστικές και οικονομικές 
προοπτικές. 
10. Αναζητήστε έναν ρόλο, τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες, που απαιτεί να 
συμβουλευτείτε άλλους. 
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ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΕΤΗ- ΘΑΡΡΟΣ 
άσκηση βούλησης για την επίτευξη στόχων ενάντια στην αντίθεση, εξωτερική ή 
εσωτερική 
 
I. Γενναιότητα [ανδρεία]: 
1. Να αντισταθείτε στην κοινωνική ή την ομότιμη πίεση για ευγενείς αξίες και αιτίες με 
ουσιαστικούς τρόπους (γράψτε, μιλήστε, να συμμετάσχετε σε διαμαρτυρία, να 
συμμετάσχετε σε μια οργάνωση ακτιβιστών). 
2. Μιλήστε ή γράψτε μια μη δημοφιλή ιδέα σε μια ομάδα. 
3. Πάρτε μικρά, πρακτικά βήματα για μια εποικοδομητική κοινωνική αλλαγή. 
4. Αναφέρετε μια αδικία, κακοποίηση, καταφανή ανήθικη πρακτική ή κατάχρηση 
εξουσίας ή πόρων 
Στις αρμόδιες αρχές, ακόμη και αν ο δράστης είναι κάποιος κοντά σας. 
5. Προστατέψτε ή μιλήστε για κάποιον (όπως ένα νεαρότερο αδελφό ή μια 
κακοποιημένη γυναίκα) που δεν θα υπρασπιστεί διαφορετικά τον εαυτο του /της. 
6. Ρωτήστε δύσκολες ερωτήσεις που σας βοηθούν να αντιμετωπίζετε την 
πραγματικότητα. 
7. Αποσαφηνίστε τις αξίες σας σκέπτοντας τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο σας 
εξυπηρετήσαν σε δύσκολες καταστάσεις. 
8. Καλλιεργήστε μια φήμη για την αναγνώριση και την εκτίμηση των γενναίων πράξεων 
που επιτυγχάνονται παρά τις προκλήσεις. 
9. Προσδιορίστε έναν τομέα στον οποίο γενικά αποφεύγετε τις αντιπαραθέσεις. 
Εξασκηθείτε σε φράσεις, τόνους και τους τρόπους που θα σας επιτρέψουν να 
αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά την κατάσταση την επόμενη φορά. 
10. Συλλέξτε σύγχρονες ιστορίες γενναιότητας σε καταστάσεις καθημερινής ζωής. 
 
II. Επιμονή [εμμονή, επιμονή, εργατικότητα]: 
1. Σχεδιάστε ένα μεγάλο έργο και ολοκληρώστε το πρόωρα. 
2. Επιλέξτε δύο δραστηριότητες που σας ενδιαφέρουν και έχουν νόημα και δώστε το 
100% σε αυτές. 
3. Ορίστε πέντε μικρούς στόχους εβδομαδιαίως. Χωρίστε τους σε πρακτικά βήματα, 
ολοκληρώστε τους εγκαίρως και παρακολουθήστε την πρόοδό σας από εβδομάδα σε 
εβδομάδα. 
4. Εργαστείτε σκληρότερα από ό, τι συνήθως στο πιο σημαντικό στόχο σας. 
5. Επιλέξτε ένα μοντέλο ρόλου που υποδεικνύει την επιμονή και καθορίστε πώς 
μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματά του. 
6. Διαβάστε ένα εμπνευσμένο απόφθεγμα ή ποίημα που σας παρακινεί να πετύχετε 
τους στόχους σας. 
7. Γράψτε τους στόχους και τους σκοπούς σας και δημοσιεύστε τους όπου μπορείτε για 
να τους βλέπετε τακτικά. Αφήστε τους να σας εμπνεύσουν. 
8. Διαχειριστείτε μια δύσκολη εργασία από την αρχή μέχρι το τέλος στη δουλειά σας. 
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9. Πάρτε τον έλεγχο τουλάχιστον μιας νέας κατάστασης στο σπίτι ή την εργασία, που 
μπορείτε να χειριστείτε. Αν αποτύχετε, αναθεωρήστε το σχέδιό σας, αλλά μην το 
εγκαταλείψετε μέχρι να τελειώσετε. 
10. Τακτοποιήστε τακτικά τους στόχους σας σε συγκεκριμένες ενέργειες. Αυτό σας 
βοηθά να παραμείνετε με κίνητρο και επίμονη. 
11. Κρατήστε μια λίστα ελέγχου των πραγμάτων και ενημερώνετε την τακτικά. 
12. Μοιραστείτε τους στόχους σας με τους αγαπημένους σας. Αφήστε τους να σας 
εμπνέουν τακτικά. 
13. Να γνωρίζετε πώς να μειώσετε τις απώλειές σας σε εργασίες που δεν απαιτούν 
επιμονή. 
14. Για την επόμενη απαιτητική εργασία σας, κάντε ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. 
 
III. Ακεραιότητα [αυθεντικότητα, ειλικρίνεια]: 
1. Αποφύγετε να λέτε μικρά, λευκά ψέματα στους φίλους και την οικογένεια 
(συμπεριλαμβανομένων των αναίτιων φιλοφρονήσεων). Αν πείτε, παραδεχτείτε το και 
ζητήστε αμέσως συγνώμη. 
2. Σκεφτείτε δημιουργικούς αλλά και έντιμους τρόπους για να σχετιστείτε με άλλους. 
3. Σημειώνετε κάθε φορά που λέτε ψέμα, ακόμα και αν είναι μικρό. Προσπαθήστε να 
κάνετε τη λίστα σας πιο σύντομη κάθε μέρα. 
4. Παρακολουθήστε για να εντοπίσετε τα ψέματα της παράλειψης (όπως να μην 
προσφέρετε σημαντικές πληροφορίες κατά την πώληση ενός μεταχειρισμένου 
αντικειμένου) και σκεφτείτε πώς θα αισθανόσαστε αν κάποιος έκανε το ίδιο σε εσάς. 
5. Εκτιμήστε την ικανοποίησή σας με αυθεντικές, ειλικρινείς και γνήσιες πράξεις έναντι 
μη αυθεντικών και λιγότερο έντιμων ενεργειών. 
6. Ελέγξτε εάν οι επόμενες πέντε σημαντικές ενέργειες ταιριάζουν με τα λόγια σας και 
αντίστροφα. 
7. Γράψτε τα θέματα για τα οποία αισθάνεστε ηθική υποχρέωση. Βοηθά στην 
κρυσταλλοποίηση και την ενσωμάτωση της σκέψης. 
8. Σκεφτείτε και δράστε δίκαια όταν αντιμετωπίσετε την επόμενη πρόκληση, 
ανεξάρτητα από τον αντίκτυπό της στη θέση ή τη δημοτικότητά σας. 
9. Αναζητήστε ρόλους με σαφή δομή που σας επιτρέπουν να είστε αυθεντικοί και 
ειλικρινείς. 
10. Μάθετε και εφαρμόστε τα ηθικά πρότυπα του επαγγέλματός σας. 
 
IV. Ζωτικότητα [πόθος, ενθουσιασμός, σθένος, ενέργεια]: 
1. Κάνετε κάτι που κάνετε ήδη, αλλά με περισσότερη ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων 
μερικών δημιουργικών και διαφορετικών στοιχείων. 
2. Ασκηθείτε τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα και παρατηρήστε πώς επηρεάζει το 
ενεργειακό σας επίπεδο. 
3. Κάνετε μια σωματική δραστηριότητα της επιλογής σας, μία που δεν «πρέπει» να 
κάνετε και δεν σας λένε να κάνετε. 
4. Βελτιώστε την υγιεινή του ύπνου ρυθμίζοντας τον κανονικό χρόνο ύπνου, τρώγοντας 
3-4 ώρες πριν τον ύπνο, αποφεύγοντας να κάνετε οποιαδήποτε εργασία στο κρεβάτι, 
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μην παίρνετε καφεΐνη αργά το βράδυ κλπ. Παρατηρήστε αλλαγές στο ενεργειακό σας 
επίπεδο. 
5. Σκεφτείτε τους τρόπους για να κάνετε μια εργασία συναρπαστική και ελκυστική 
προτού την αναλάβετε. 
6. Κάντε μια σωματικά αυστηρή δραστηριότητα (ποδηλασία, τρέξιμο, αθλητικό 
τραγούδι, παιχνίδι) που πάντα θέλατε να κάνετε, αλλά δεν το έχετε κάνει ακόμα. 
7. Τραγουδήστε σε μια χορωδία ή παίξτε ένα όργανο. 
8. Πηγαίνετε σε μια λέσχη χορού, μια συναυλία ή μια καλλιτεχνική εκδήλωση. 
9. Παρακολουθήστε εβδομαδιαία μια σειρά ή μια ταινία κωμωδίας. 
10. Κάνετε τουλάχιστον μία υπαίθρια δραστηριότητα εβδομαδιαίως, όπως πεζοπορία, 
ποδηλασία, ορειβασία, γρήγορο περπάτημα ή τζόκινγκ, για μια ώρα. 
 
 
ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΕΤΗ ---- ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ 
Προστατευτική και στοργική συμπεριφορά προς άλλους 
I Αγάπη: 
1. Εκφράστε (προφορικά ή / και μη λεκτικά) στους αγαπημένους σας ότι, ανεξάρτητα 
από το τι συμβαίνει, η αγάπη σας για αυτούς θα παραμείνει άνευ όρων. 
2. Εκφράστε την αγάπη σας μέσα από φυσικές χειρονομίες (αγκαλιές, φιλιά, αγκαλιά, 
κάνοντας ένα απαλό μασάζ). 
3. Επικεντρωθείτε στα σιωπηρά κίνητρα των αγαπημένων σας, και όχι στις 
συμπεριφορές τους. 
4. Εξερευνήστε και εκτιμήστε τα δυνατά σημεία των αγαπημένων σας. 
5. Ορίστε μια ημερομηνία με τον σύντροφό σας που θα γιορτάζετε και οι δύο τα κύρια 
πλεονεκτήματα σας. 
6. Εκφράστε την αγάπη σας μέσω δώρων. Αν είναι δυνατόν, δημιουργήστε δώρα μόνοι 
σας. 
7. Πάντα γιορτάζετε μέρες ή περιστάσεις που είναι αμοιβαία σημαντικές. 
8. Εκφράστε την αγάπη σας δημιουργικά (π.χ. μέσα από ένα ποίημα, σημειώσεις, 
σκίτσα, φωτογραφίες ενός σημαντικού τόπου, γεγονότος ή κατάστασης που σας 
θυμίζει αμοιβαία αγάπη). 
9. Βοηθήστε τους αγαπημένους σας με ένα σχέδιο αυτοπεποίθησης (π.χ. μια νέα τάξη, 
απώλεια βάρους, άσκηση, μια νέα σταδιοδρομία). 
10. Σχεδιάστε και διοργανώστε δείπνο με το σύντροφο σας. 
11. Επανασυνδεθείτε στο τέλος της ημέρας και συζητήστε πώς πήγε. 
12. Παρακολουθήστε μια συναυλία, θέατρο, ταινίες ή χορέψετε με το αγαπημένο σας 
πρόσωπο. 
13. Να συμμετέχετε σε μια αγαπημένη δραστηριότητα (π.χ. πεζοπορία, διασκέδαση, 
ποδηλασία, περπάτημα στο πάρκο, κολύμπι, κάμπινγκ, τζόκινγκ) μαζί. 
 
II. Ευγένεια [γενναιοδωρία, φροντίδα, περιποίηση, συμπόνια, αλτρουιστική αγάπη, 
"καλοσύνη"): 
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1. Κάνετε τρεις τυχαίες πράξεις καλοσύνης την εβδομάδα για όσους γνωρίζετε (π.χ. 
μικρές χάρες για φίλους και γείτονες, τηλεφωνώντας σε άρρωστους ή λυπημένους 
φίλους, ψώνια για φίλους απασχολημένους με εξετάσεις ή φροντίδα μωρών κλπ.). 
2. Κάνετε μια τυχαία πράξη καλοσύνης εβδομαδιαίως για κάποιον που δεν γνωρίζετε. 
3. Δώστε αίμα τακτικά. 
4. Επισκεφθείτε κάποιον που είναι άρρωστος και στο νοσοκομείο. 
5. Επισκεφθείτε κάποιον σε γηροκομείο ή ξενώνα. 
6. Δώστε δώρα που περιλαμβάνουν βιωματικές δραστηριότητες. 
7. Πάρτε έναν φίλο (φίλους) σε ένα δείπνο έκπληξη και πληρώστε για αυτό. 
8. Πείτε ευγενέστερα και πιο ήπια λόγια στους ανθρώπους όταν αλληλεπιδράτε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γράφοντας επιστολές, μιλώντας στο τηλέφωνο. 
9. Μαγειρέψτε ένα ωραίο γεύμα για τους αγαπημένους σας. 
10. Μοιραστείτε τα αντικείμενά σας με άλλους (π.χ. μηχανή γκαζόν, φυσητήρα χιονιού, 
καλώδια άλματος). 
11. Κάνετε απογραφή των υπάρχοντων σας, κρατάτε μόνο αυτό που χρειάζεστε 
απολύτως και δώστε τα υπόλοιπα. 
12. Δώστε το χρόνο σας σε άλλους με χρήσιμες ενέργειες. 
13. Χαιρετήστε τους άλλους με χαμόγελο. 
14. Κατά την οδήγηση, δώστε τη θέση σας σε άλλους ή κρατήστε την πόρτα. 
 
 
III. Κοινωνική νοημοσύνη [συναισθηματική νοημοσύνη, προσωπική νοημοσύνη]: 
1. Παραβλέψτε ένα ισχυρό και αποφασιστικό επιχείρημα που θα κερδίσει τη συζήτηση 
αλλά θα μπορούσε να βλάψει κάποιον, τουλάχιστον δύο φορές το μήνα. 
2. Ακούστε τους φίλους και τα αδέλφια σας με κατανόηση, χωρίς αντιρρήσεις και απλά 
να αντανακλάτε τα συναισθήματά σας. 
3. Αν κάποιος σας προσβάλει, προσπαθήστε να βρείτε τουλάχιστον ένα θετικό στοιχείο 
στα κίνητρά του. 
4. Παρακολουθήστε μια άβολη κοινωνική κατάσταση ως ενεργό παρατηρητή και 
περιγράψτε τι παρατηρείτε χωρίς κρίσεις. 
5. Σημειώστε και εκτιμήστε άλλους με βάση τα θετικά τους χαρακτηριστικά. 
6. Γράψτε πέντε προσωπικά συναισθήματα καθημερινά για τέσσερις εβδομάδες και 
παρατηρείστε μοτίβα. 
7. Παρακολουθήστε ένα αγαπημένο τηλεοπτικό πρόγραμμα ή ταινία σε σίγαση και 
γράψτε συναισθήματα που παρατηρούνται. 
8. Εκφράστε τα συναισθήματα κατάλληλα σε κάποιον που δεν έχετε κάνει μέχρι τώρα 
και επεξεργαστείτε τα μαζί. 
9. Ρωτήστε κάποιον κοντά σας σχετικά με τις φορές που δεν τον καταλαβαίνετε 
συναισθηματικά και πώς θα θέλατε να γίνει συνειδητά κατανοητή στο μέλλον. 
10. Ακούστε τους άλλους άνευ όρων. 
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ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΕΤΗ ---- ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
υγιής κοινωνική ζωή 
I. Αγωγή του πολίτη [κοινωνική ευθύνη, πίστη, ομαδική εργασία]: 
1. Πάρτε τα απορρίμματα από τα κράσπεδο και βάλτε τα σε κάδο απορριμμάτων. 
2. Γίνετε εθελοντής εβδομαδιαία για ένα κοινωφελές έργο στην πόλη σας, το οποίο 
ασχολείται με το τι είναι το καλύτερο. 
3. Διευκολύνετε μια ομαδικής συζήτηση και βοηθήστε στην επίτευξη συναίνεσης σε 
ένα συγκρουόμενο θέμα. 
4. Βοηθήστε τουλάχιστον ένα άτομο να καθορίζει στόχους και περιοδικά ελέγχετε την 
πρόοδό τους. 
5. Να οργανώσετε ή να παρακολουθήσετε τουλάχιστον μία κοινωνική συγκέντρωση 
μηνιαίως. 
6. Περάστε τουλάχιστον μισή ώρα εβδομαδιαία σε καθαρισμό κοινόχρηστου χώρου. 
7. Διακοσμήστε ένα κοινόχρηστο μέρος. 
8. Παίξτε αθλήματα για την πόλη ή το σχολείο σας. 
9. Ξεκινήστε μια λέσχη βιβλίων. 
10. Μοιραστείτε το  αυτοκίνητο ή παίρνετε κάποιον στην δουλειά του τακτικά. 
11. Ξεκινήστε έναν κοινοτικό κήπο. 
12. Δώστε αίμα ή γίνετε δωρητής οργάνων. 
13. Αναζητήστε ένα ρόλο σε μια οργάνωση ή λέσχη που φέρνει κοντά τους ανθρώπους 
διαφορετικών πολιτισμών. 
 
 
II. Δικαιοσύνη, ισότητα και αμεροληψία: 
1. Την επόμενη φορά που κάνετε λάθος, ελέγξτε τον εαυτό σας για να δείτε αν το 
παραδέχεστε. 
2. Την επόμενη φορά που θα παρουσιάσετε ένα επιχείρημα, ελέγξτε τον εαυτό σας για 
να διαπιστώσετε αν συμβιβάζετε τη δικαιοσύνη και κοινωνική επιθυμία. 
3. Ενθάρρυνση της ισότιμης συμμετοχής όλων, ειδικά εκείνων που αισθάνονται ότι 
απουσιάζουν σε μια 
συζήτηση / δραστηριότητα. 
4. Ελέγξτε τον εαυτό σας για να διαπιστώσετε εάν οι κρίσεις σας επηρεάζονται από τις 
προσωπικές σας προτιμήσεις και αντιπάθειες ή βασίζονται σε αρχές δικαιοσύνης και 
αμεροληψίας. 
5. Ανακαλέστε και γράψτε σχετικά με περιπτώσεις όπου ήσασταν άδικοι ή θα 
μπορούσατε να είστε πιο δίκαιοι. Εξετάστε πώς θα μπορούσατε να βελτιώσετε τη 
μελλοντική σας συμπεριφορά. 
6. Ελέγξτε τον εαυτό σας για να δείτε αν σκέφτεστε ή αντιμετωπίζετε ανθρώπους 
άλλων εθνικοτήτων και πολιτισμών στερεοτυπικά. 
7. Δουλέψετε σε μια λέσχη ή οργανισμό που προσφέρει στους μη προνομιούχους 
ανθρώπους ισορροπία. 
8. Γράψτε μια επιστολή σε έναν συντάκτη ή μιλήστε για ένα σημαντικό ζήτημα σχετικά 
με την κοινωνική δικαιοσύνη. 
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9. Συζητήστε ευγενικά για τη αμεροληψία με έναν φίλο, στον οποίο παρατηρείτε ότι 
δείχνει φυλετική ή εθνοτική μεροληψία. 
10. Γίνετε εθελοντής ή μάθετε για έναν οργανισμό που εκπαιδεύει και κάνει 
εκστρατείες για ισότιμα ανθρώπινα δικαιώματα. 
11. Εξερευνήστε μια συνεχιζόμενη εκδήλωση οπουδήποτε στον κόσμο όπου 
παραβιάζονται και γράψτε τις αντιδράσεις και τις προτάσεις σας για την προώθηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης σε αυτό το θέμα. 
12. Παρακολουθήστε μια ταινία ή ένα ντοκιμαντέρ που αποτελεί παράδειγμα της 
αμεροληψίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας. 
13. Διαβάστε τις βιογραφίες διάσημων ανθρώπων που αποτελούν παραδείγματα 
κοινωνικής δικαιοσύνης όπως ο Γκάντι, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και ο Νέλσον Μαντέλα. 
14. Μιλήστε για την ομάδα σας. 
 
III. Ηγεσία: 
1. Ηγηθείτε μιας δραστηριότητας, ανάθεσης ή έργου και ζητάτε ενεργά τις απόψεις των 
μελών της ομάδας. 
2. Οργανώστε ένα οικογενειακό γεγονός που είναι διαγενεακό, συμπεριλαμβανομένων 
των νέων και των παλαιών συγγενών. 
3. Οργανώστε ένα γεγονός (πάρτι γενεθλίων έκπληξη, γιορτή, κ.λπ.) στη δουλειά σας 
που περιλαμβάνει τους συναδέλφους σας. 
4. Καθοδηγείστε ένα παιδί στη γειτονιά σας που θα επωφεληθεί από τις δεξιότητές 
σας. 
5. Να είστε ενήμεροι για κάποιον που αντιμετωπίζεται αδίκως. 
6. Περιστρέψτε την ηγεσία ενός γεγονότος ή μιας δραστηριότητας. Δώστε στους άλλους 
την ευκαιρία να είναι ηγέτες. 
7. Διαβάστε μια βιογραφία ή / και παρακολουθήστε μια ταινία του αγαπημένου σας 
ηγέτη και αξιολογήστε πώς σας εμπνέει με πρακτικούς τρόπους. 
8. Όταν δύο άνθρωποι διαφωνούν, μεσολαβήστε προσκαλώντας άλλους να μοιραστούν 
τις σκέψεις τους και να τονίσουν την επίλυση προβλημάτων. 
 
 
ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΕΤΗ ---- ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ 
προστασία από την κραιπάλη 
 
Ι. Συγχώρεση και Έλεος: 
1. Θυμηθείτε περιπτώσεις που προσβάλατε κάποιον και συγχωρεθήκατε, στη συνέχεια 
επεκτείνετε αυτό το δώρο σε άλλους. 
2. Αξιολογήστε τα συναισθήματά σας πριν και μετά που θα συγχωρέσετε κάποιον. 
3. Κατανοήστε από την οπτική γωνία του δράστη γιατί σας προσβάλλει. Στη συνέχεια, 
αξιολογήστε εάν η αντίδρασή σας σας βλάπτει περισσότερο από τον δράστη. 
4. Κάντε μια λίστα με άτομα κατά των οποίων κρατάτε μνησικακία, στη συνέχεια, είτε 
να τα συναντήσετε προσωπικά να το συζητήσετε ή σκεφτείτε αν γίνετε «περασμένα 
ξεχασμένα». 
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5. Γνωρίστε ένα άτομο που σας προσέβαλε στο παρελθόν, ειδικά αν είναι μέλος της 
οικογένειας. Πείτε τους ότι τους έχετε συγχωρήσει ή απλώς να είστε ευγενικοί στην 
αλληλεπίδρασή σας με αυτούς. 
6. Ζητήστε τη συγχώρεση από μια Θεϊκή εξουσία σύμφωνα με την πίστη σας και 
αξιολογήστε πώς αισθάνεστε έπειτα. 
7. Προσευχήσου για την ευγενή συμπεριφορά του δράστη σου. 
8. Προσδιορίστε πώς μια μνησικακία σας βασανίζει συναισθηματικά. Δημιουργεί 
ενοχλητικά συναισθήματα (θυμό, μίσος, φόβο, ανησυχία, θλίψη, άγχος, ζήλια και 
τέτοια); Γράψτε τρεις τρόπους που επηρεάζουν αυτά τα συναισθήματα που 
επηρεάζουν τη συμπεριφορά σας. 
9. Προγραμματίστε την απάντησή σας την επόμενη φορά που κάποιος σας προσβάλλει. 
Υπενθυμίστε στον εαυτό σας το σχέδιό σας (πρόβλεψη εάν είναι δυνατόν) και να 
επιβεβαιώνετε τακτικά: «Ανεξαρτήτως του πώς με προσβάλλει, θα απαντήσω όπως έχω 
προγραμματίσει». 
 
 
II. Ταπεινότητα / Μετριοφροσύνη: 
1. Αντισταθείτε στο να υπερηφανεύεστε για τα επιτεύγματά σας για μια εβδομάδα και 
παρατηρήστε τις αλλαγές στις διαπροσωπικές σας σχέσεις. 
2. Στο τέλος κάθε ημέρας, προσδιορίστε κάτι που κάνατε για να εντυπωσιάσετε τους 
ανθρώπους ή να κάνετε μια επίδειξη. Πάρτε την απόφαση να μην το κάνετε ξανά. 
3. Αντισταθείτε στο να κάνετε επίδειξη αν παρατηρήσετε ότι είστε καλύτεροι από 
κάποιον άλλο. 
4. Αντιστοιχίστε την εμφάνιση όταν οι άλλοι εμφανίζονται. 
5. Παρατηρήστε εάν μιλάτε περισσότερο από άλλους σε μια ομαδική κατάσταση. 
6. Ντυθείτε και μιλήστε σεμνά. 
7. Να φιλοφρονήσετε ειλικρινά κάποιον που θα βρείτε αυθεντικό και καλύτερα από 
εσάς σε κάτι. 
8. Χρησιμοποιήστε τους περιβαλλοντικούς πόρους με μέτρο. 
9. Αναγνωρίστε τα λάθη σας και ζητήστε συγνώμη ακόμη και σε όσους είναι νεότεροι 
από εσάς. 
10. Ρωτήστε έναν έμπιστο φίλο για ειλικρινή ανατροφοδότηση σχετικά με τις 
αδυναμίες σας. 
 
III. Σύνεση: 
1. Σκεφτείτε δύο φορές πριν πείτε κάτι. Κάντε αυτή την άσκηση τουλάχιστον δέκα 
φορές την εβδομάδα και σημειώστε τα αποτελέσματά της. 
2. Οδηγείτε προσεκτικά και σημειώστε ότι υπάρχουν λιγότερες καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης σε σχέση με αυτό που νομίζετε. 
3. Απαλλαγείτε από όλους τους ξένους περισπασμούς πριν κάνετε τις επόμενες τρεις 
σημαντικές αποφάσεις σας. 
4. Συμβουλευτείτε το έτερον ήμισυ σας πριν λάβετε τελική απόφαση. 
5. Οραματιστείτε τις συνέπειες των αποφάσεών σας σε ένα, πέντε και δέκα χρόνια. 
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6. Κάνετε μια ανάλυση κινδύνου-οφέλους πριν λάβετε τελική απόφαση.  
7. Πάρτε σημαντικές αποφάσεις όταν είστε χαλαροί, όχι αγχωμένοι ή θλιμμένοι. 
8. Πριν από την εξαπάτηση ή το ψέμα ακόμα και για τα ασήμαντα πράγματα, ρωτήστε 
τον εαυτό σας εάν θα χρειαστείτε άλλα δέκα ψέματα για να κρύψετε το πρώτο ψέμα. 
9. Αποφύγετε τις ανταγωνιστικές καταστάσεις που τελικά τελειώνουν στα 
αποτελέσματα νίκης-απώλειας ή στις οποίες εσείς ή ο αντίπαλός σας έχετε ελάχιστες 
πιθανότητες να κερδίσετε. 
10. Μη διστάσετε να ελέγχετε όσο συχνά χρειάζεται, για να διασφαλίσετε ότι 
καλύπτονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες της επόμενης σημαντικής σας εργασίας. 
11. Αξιολογήστε την ποιότητα, την αποδοτικότητα και τη σοφία των επόμενων τριών 
έργων σας και γράψτε τις μεθόδους βελτίωσης. 
 
IV. Αυτορρύθμιση [αυτοέλεγχος]: 
1. Ορίστε στόχους για τη βελτίωση της καθημερινής σας ζωής (π.χ. καθαρισμός 
δωματίου, πλύσιμο ρούχων, πλύσιμο πιάτων, καθαρισμός του γραφείου σας) και 
βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει τις εργασίες. 
2. Παρακολούθηση και εξάλειψη περισπασμών (τηλέφωνο, τηλεόραση, υπολογιστής) 
ενώ εστιάζετε σε μια συγκεκριμένη εργασία. 
3. Εξάλειψη αντικειμένων πειρασμού (δίαιτα - μην τρώτε ανεπιθύμητο φαγητό, αλκοόλ 
- μην κοινωνικοποιείστε σε μπαρ, καπνίζετε - αντικαταστήστε τα τσιγάρα με τσίχλες, 
ψώνια - αφήστε την πιστωτική κάρτα ή τα χρήματα στο σπίτι) 
4. Ξεκινήστε μια τακτική ρουτίνα άσκησης και βεβαιωθείτε ότι το ακολουθείτε. 
5. Την επόμενη φορά που θα αναστατωθείτε, προσπαθήστε να ελέγξετε τα 
συναισθήματά σας και να εστιάσετε στα θετικά χαρακτηριστικά. 
6. Αποφύγετε να μιλάτε για άλλους όταν απουσιάζουν. 
7. Όταν αναστατωθείτε, προσπαθήστε να κάνετε μια προοδευτική χαλάρωση. 
8. Συγχαρείτε τον εαυτό σας για αυτοέλεγχο όταν αντισταθείτε επιτυχώς σε μια 
απόλαυση. 
9. Προσεκτικά δημιουργήστε ρουτίνες που μπορείτε να ακολουθήσετε συστηματικά. 
Κάντε μικρές τροποποιήσεις ανάλογα με τις ανάγκες, αλλά διατηρήστε τα βασικά 
στοιχεία άθικτα. 
10. Καθιερώστε μόνιμη ώρα και χώρο για τις περισσότερες από τις δραστηριότητές 
σας. 
11. Προσδιορίστε τα πρότυπά σας σας και εξετάστε τα λεπτομερώς. Αφήστε αυτές τις 
λεπτομέρειες να σας εμπνεύσουν και να ρυθμίσουν τους στόχους σας. 
12. Δώστε προσοχή στο βιολογικό σας ρολόι. Κάνετε τα πιο σημαντικά καθήκοντά σας 
όταν είστε σε εγρήγορση. 
13. Κάνετε μερική ή πλήρη νηστεία ή αντισταθείτε προσωρινά σε μια άνεση (π.χ. 
σοκολάτα, παγωτό, σεξ, τηλεόραση). Ανταμείψτε τον εαυτό σας με αυτό αφού 
ολοκληρώσετε ένα δύσκολο έργο. 
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ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΕΤΗ ---- ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Δημιουργία συνδέσεων στο μεγαλύτερο σύμπαν και να δοθεί σημασία 
 
I. Εκτίμηση της Ομορφιάς και της Αριστείας [δέος, θαύμα, ανύψωση]: 
1. Παρατηρήστε τουλάχιστον μία στιγμή φυσικής ομορφιάς γύρω σας κάθε μέρα 
(ανατολή, ηλιοβασίλεμα, σύννεφα, ηλιοφάνεια, χιονόπτωση, ουράνια τόξα, δέντρα, 
κινούμενα φύλλα, τιτίβισμα πουλιών, λουλούδια, φρούτα και λαχανικά κ.λπ.). 
2. Φτιάξτε το περιβάλλον σας αισθητικά όμορφο. 
3. Ακούστε ένα κομμάτι μουσικής ή δείτε  μια ταινία και αξιολογήστε πώς σας αγγίζει 
αισθητικά. 
4. Επισκεφθείτε ένα μουσείο, επιλέξτε ένα έργο τέχνης και σκεφτείτε πώς σας αγγίζει 
αισθητικά. 
5. Γράψτε τις αισθητικές / καλλιτεχνικές σας αντιδράσεις στην καλλιτεχνική έκφραση 
ενός άλλου ατόμου. 
6. Εκτιμήστε ένα όμορφο κομμάτι αρχιτεκτονικής, φόρεμα, γλυπτό, κεραμικό, ποίηση, 
πεζογραφία κλπ. 
7. Εξερευνήστε την έκφραση της ομορφιάς σε διαφορετικούς πολιτισμούς. 
8. Κρεμάστε έναν τροφοδότη πουλιών και παρατηρήστε τα πουλιά. 
9. Διακοσμήστε το εξωτερικό του σπιτιού σας σε ειδικές περιπτώσεις. 
10. Εξερευνήστε την ομορφιά στο πρόσωπο ενός παιδιού. 
11. Πάρτε διανοητικές εικόνες τέχνης και σημειώστε πώς επηρεάζουν την 
καθημερινότητά σας. Σας κάνουν να αισθάνεστε πιο χαρούμενοι, ενθουσιώδεις και 
ολοκληρωμένοι; 
12. Βγάλτε φωτογραφίες από φυσικά τοπία ή από τους αγαπημένους σας και βάλτε τις 
στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. 
13. Σημειώστε εβδομαδιαία πώς η καλοσύνη των άλλων ανθρώπων επηρεάζει τη ζωή 
σας. 
14. Σκεφτείτε κάτι που περιέχει ομορφιά, αγάπη και σύνδεση τουλάχιστον μία φορά 
την ημέρα. 
15. Για τα επόμενα τρία πρότζεκτ, επιλέξτε τουλάχιστον ένα. Αντί να το κάνετε 
σχολαστικά, δώστε προτεραιότητα για να το κάνετε με προσοχή και με εκτίμηση για την 
ομορφιά. 
16. Παρακολουθήστε τοπικά εκθέματα ρούχων, κοσμημάτων, καλλιτεχνικών έργων και 
ζωγραφικής. 
17. Ζήστε τουλάχιστον μία φορά την ημέρα την αριστεία, την ομορφιά και τη χαρά που 
εκφράζονται μέσα από τα χρώματα, τους ήχους, γεύσεις, εικόνες, ιδέες, αρώματα, 
αισθήσεις ή λέξεις. 
18. Παρατηρήστε πώς άλλοι εκτιμούν την ομορφιά και την αριστεία μέσα από 
συγκεκριμένες λέξεις, εκφράσεις, χειρονομίες, και δράσεις. 
19. Παρατηρήστε και θαυμάστε την αριστεία των δυνατοτήτων ενός ατόμου. 
20. Εκτιμήστε τις λεπτές αλλαγές των διαφορετικών εποχών. 
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II. Ευγνωμοσύνη: 
1. Σκεφτείτε πώς αυτή η δήλωση περιγράφει τη συνηθισμένη σας διανοητική 
κατάσταση: "Ένα γαλήνιο μυαλό βλέπει τι είναι καλό και παρόν. Ένα ανήσυχο μυαλό 
βλέπει αυτό που είναι αρνητικό και λείπει. "Γαλήνεψε το μυαλό σου για πέντε λεπτά το 
πρωί και το βράδυ. 
2. Μετρήστε τρεις ευλογίες σας (τα καλά πράγματα που σας συνέβησαν) πριν πάτε για 
ύπνο κάθε μέρα. 
3. Εκφράζετε την ευγνωμοσύνη σας σε κάποιον που δεν έχετε εκφράσει ποτέ πριν, 
κατά προτίμηση με προσωπική επίσκεψη. 
4. Κάθε μέρα, επιλέξτε ένα μικρό αλλά σημαντικό πράγμα που θεωρείτε δεδομένο. 
Εργαστείτε για να είστε προσεκτικοί σε αυτό το πράγμα στο μέλλον. 
5. Παρατηρήστε πόσες φορές λέτε ευχαριστώ και αν το εννοείτε κάθε φορά. 
6. Εκφράζετε την ευγνωμοσύνη αφήνοντας ένα σημείωμα για κάποιον που βοήθησε 
την πνευματική σας ανάπτυξη (π.χ. ένας καθηγητής γυμνασίου). 
7. Εκφράζετε ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία σας, ανεξάρτητα από 
το πόσο μικρή ήταν η συμβολή τους. 
8. Εκφράζετε ευχαριστίες χωρίς να λέτε "ευχαριστώ" - να είστε πιο περιγραφικοί και 
συγκεκριμένοι (π.χ. "εκτιμώ τις συνετές συμβουλές σας"). 
9. Γράψτε τρεις ανησυχίες που νιώθετε όταν ξυπνάτε κάθε πρωί. Πριν πάτε για ύπνο, 
γράψτε τρία καλά πράγματα που συνέβησαν με εσάς και γιατί. Στη συνέχεια, 
αξιολογήστε τις ανησυχίες σας υπό το φως των καλών πραγμάτων. 
10. Αφήστε κατά μέρος τουλάχιστον δέκα λεπτά κάθε μέρα για να απολαύσετε μια 
ευχάριστη εμπειρία. Αποφασίστε να απορρίψετε οποιεσδήποτε συνειδητές αποφάσεις 
κατά τη διάρκεια αυτών των δέκα λεπτών. 
11. Γράψτε μια επιστολή σε έναν συντάκτη σχετικά με ένα γεγονός που έφερε την 
κοινότητά σας πιο κοντά. 
12. Εκφράζετε την ευγνωμοσύνη σας σε δημόσιους αξιωματούχους όπως 
αστυνομικούς, πυροσβέστες και ταχυδρομικούς υπαλλήλους. 
13. Πριν να φάτε, σκεφτείτε όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν σε αυτό που 
τρώτε. Κάνετε αυτό τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. 
14. Κατά τη διάρκεια του δείπνου, μιλήστε με τους αγαπημένους σας για δύο καλά 
πράγματα που τους συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας. 
15. Σκεφτείτε τις τρεις προηγούμενες αντιξοότητες και προσδιορίστε τα τρία 
απρόσμενα αγαθά που προέκυψαν. 
16. Να θυμάστε τις καλύτερες σας στιγμές αναγνώρισης, επίτευξης, επαίνου και 
σύνδεσης. 
 
III. Ελπίδα [αισιοδοξία, μελλοντική σκέψη, μελλοντικός προσανατολισμός]: 
1. Ανακαλέστε μια κατάσταση όταν εσείς ή κάποιος κοντά σας ξεπεράσατε ένα 
δύσκολο εμπόδιο και πέτυχε. 
2. Καταγράψτε όλα τα κακά πράγματα που συνέβησαν με εσάς, μετά βρείτε 
τουλάχιστον δύο θετικά για το καθένα. 
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3. Οραματιστείτε πού και τι θέλετε να είστε μετά από ένα, πέντε και δέκα χρόνια. 
Σχεδιάστε ένα μονοπάτι που μπορείτε να ακολουθήσετε για να φτάσετε εκεί. 
4. Καταγράψτε τις αρνητικές και θετικές σκέψεις σας και παρατηρήστε πώς επηρεάζουν 
τη μελλοντική σας απόδοση. 
5. Διαβάστε για κάποιον που πέτυχε παρά τις δυσκολίες και αποτυχίες. 
6. Ανακαλέστε κακές αποφάσεις που κάνατε, συγχωρέστε τον εαυτό σας και δείτε πώς 
μπορείτε να λάβετε καλύτερες αποφάσεις στο μέλλον. 
7. Όταν αντιμετωπίζετε αντιξοότητες, επικεντρωθείτε στον τρόπο με τον οποίο 
ξεπεράσατε παρόμοιες αντιξοότητες στο παρελθόν. 
8. Προετοιμάστε νοητικά την επόμενη προσδοκώμενη πρόκληση. Δημιουργήστε 
προοπτική με τη διαχείριση των εμποδίων αντί να προσπαθείτε να εξαλείψετε όλα 
αυτά. 
9. Για τα επόμενα τρία απαιτητικά καθήκοντα, προσδιορίστε τι θα λειτουργούσε 
καλύτερα για εσάς, σκεφτείτε το δρόμο σας στη σωστή ενέργεια ή ενεργώντας στο 
σωστό τρόπο σκέψης. 
10. Αναφέρετε λεπτομερώς τις τρεις τελευταίες επιτυχίες σας και αφήστε τους να 
εμπνεύσουν το μέλλον σας. 
11. Περιπλανηθείτε με τους αισιόδοξους και αυτούς που σκέφτονται το μέλλον φίλους 
σας, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζετε μια οπισθοδρόμηση. 
12. Προγραμματίστε τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά δύο φορές την εβδομάδα 
δημιουργώντας αισιόδοξες ιδέες. Καταγράψτε τις και ταξινομήστε τις ενέργειες που 
μπορείτε να λάβετε για να υλοποιήσετε τις ιδέες σας. Συζητήστε τις ιδέες σας με τους 
φίλους σας και κάντε τους συνεργάτες στις προσπάθειές σας. 
 
IV. Χιούμορ [παιχνιδιάρικη διάθεση]: 
1. Φέρτε χαμόγελο στο πρόσωπο κάποιου καθημερινά με αστεία, χειρονομίες και 
παιχνιδιάρικες δραστηριότητες. 
2. Μάθετε ένα νέο αστείο τρεις φορές την εβδομάδα και πείτε τους σε φίλους. 
3. Παρακολουθήστε μια σειρά, αστεία εκπομπή / ταινία, ή διαβάστε ένα κωμικ 
καθημερινά. 
4. Ευθυμήστε έναν στεναχωρημένο φίλο. 
5. Βρείτε την πιο διασκεδαστική και ελαφρύτερη πλευρά στις περισσότερες 
περιπτώσεις. 
6. Να είστε φίλοι με κάποιον που έχει μεγάλη αίσθηση του χιούμορ. 
7. Υποδυθείτε κάποιον και μοιραστείτε το με κάποιον κοντά σας. 
8. Βγείτε έξω με τους φίλους σας τουλάχιστον μία φορά το μήνα για μπόουλινγκ, 
πεζοπορία, σκι αντοχής, ποδηλασία και άλλα. 
9. Κάνετε έναν χιονάνθρωπο όταν χιονίζει ή παίξετε βόλεϊ στην παραλία. 
10. Στείλτε αστεία μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους φίλους σας. 
11. Ντυθείτε για αποκριές, Χάλογουιν. 
12. Παίξτε με το κατοικίδιο ζώο σας καθημερινά. 
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V. Πνευματικότητα [θρησκευτικότητα, πίστη, σκοπός]: 
1. Περάστε λίγο χρόνο κάθε μέρα σε τουλάχιστον μία δραστηριότητα που σας συνδέει 
με υψηλότερη δύναμη ή σας υπενθυμίζει πού χωράτε στο μεγάλο σχέδιο των 
πραγμάτων. 
2. Περάστε δέκα λεπτά καθημερινά αναπνέοντας  βαθιά, χαλαρώνοντας και κάνοντας 
διαλογισμό (αδειάζετε  το μυαλό από σκέψεις εστιάζοντας στην αναπνοή). 
3. Εκκλησιαστείτε και / ή προσευχηθείτε για πέντε έως δέκα λεπτά την ημέρα. 
4. Διαβάστε ένα πνευματικό ή θρησκευτικό βιβλίο κάθε μέρα για μισή ώρα. 
5. Εξερευνήστε διαφορετικές θρησκείες – πηγαίνετε σε μαθήματα, διερευνήστε μέσω 
του διαδικτύου, συναντήσετε άτομο διαφορετικής θρησκείας ή παρακολουθήστε τη 
λειτουργία διαφορετικής θρησκείας. 
6. Σημειώστε εάν οι καθημερινές σας πράξεις έχουν πνευματική σημασία. Εάν όχι, 
σκεφτείτε τρόπους σύνδεσης των δύο. 
7. Εξερευνήστε έναν θεμελιώδη σκοπό της ζωής σας και συνδέστε τις ενέργειές σας με 
αυτόν τον σκοπό. 
8. Σκεφτείτε πώς οι πνευματικές σας πεποιθήσεις και πρακτικές σας συνδέουν με 
άλλους με αυθεντικό τρόπο. 
9. Κάντε μια εβδομαδιαία λίστα εμπειριών που δημιουργούν ισχυρές συνδέσεις στη 

ζωή σας. 
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Φυλλάδιο για Εργαλείο 2: Ο καλύτερος δυνατός εαυτός  

Σας έχει ανατεθεί μια κατάσταση στην οποία πρόκειται να σκεφτείτε τον καλύτερο δυνατό 

εαυτό σας. Ο καλύτερος δυνατός σας εαυτός σημαίνει να φανταστείτε τον εαυτό σας σε ένα 

μέλλον στο οποίο όλα έχουν καταλήξει όσο το δυνατόν καλύτερα. Έχετε εργαστεί σκληρά και 

έχετε καταφέρει να πραγματοποιήσετε όλους τους στόχους ζωής σας. Μπορείτε να το 

οραματιστείτε ικανοποιώντας όλα τα όνειρα της ζωής σας και αναπτύσσοντας όλες τις 

καλύτερες δυνατές δυνατότητές σας. Σε λίγο, θα σκεφτείτε τους καλύτερους δυνατούς τρόπους 

με τους οποίους η ζωή σας θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε τρεις τομείς (Προσωπικά, Σχεσιακά 

και Επαγγελματικά), με στόχο να κατευθύνετε τις αποφάσεις που κάνετε στο παρόν. 

Ποτέ δεν έχετε σκεφτεί για τον εαυτό σας με αυτό τον τρόπο, αλλά η έρευνα έχει δείξει ότι 

αυτή η μέθοδος μπορεί να έχει θετική επίδραση στη διάθεσή σας. Θα θέλαμε να σας 

ενθαρρύνουμε να συνεχίζετε να σκέφτεστε και να φανταστείτε τον εαυτό σας με αυτόν τον 

τρόπο κατά τις επόμενες δύο εβδομάδες. Για να καθορίσετε και να καθοδηγήσετε την 

κατασκευή του καλύτερου δυνατού εαυτού σας, για τα επόμενα 20 λεπτά θα σκεφτείτε και θα 

γράψετε τους στόχους, τις δεξιότητές σας και τις επιθυμίες που θα θέλατε να επιτύχετε στο 

απώτερο μέλλον για καθέναν από τους τρεις τομείς και τέλος να τα συγχωνεύσετε σε μια 

προσωπική ιστορία όπως ένα ημερολόγιο. Σκεφτείτε όλη αυτή τη διαδικασία ρεαλιστικών 

δεξιοτήτων και εύχρηστων στόχων / επιθυμιών που θέλετε να αποκτήσετε ή να αποκτήσετε στο 

μέλλον. 

Προσωπικός τομέας: Σκεφτείτε τους στόχους που θέλετε να επιτύχετε σε προσωπικό επίπεδο 

(π.χ. φυσικές και ψυχολογικές δεξιότητες και εξελίξεις). 

Επαγγελματικός τομέας: Σκεφτείτε τους στόχους που επιθυμείτε να επιτύχετε στο 

επαγγελματικό / εργασιακό επίπεδο (π.χ. θέση, επιτεύγματα, επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης, 

αλλά και απασχόληση και δεξιότητες κλπ.). 

Σχεσιακός τομέας: Σκεφτείτε τους στόχους που επιθυμείτε να επιτύχετε στο σχεσιακό επίπεδο 

(π.χ. σχέσεις και επαφές με τους αγαπημένους σας, φίλους, συναδέλφους, αλλά και κοινές 

δραστηριότητες κ.λπ. στην κοινωνική σας ζωή). Τώρα θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να γράψετε 

με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες το ιδανικό μέλλον σας. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε τους στόχους που μόλις κατασκευάσατε ως οδηγό. Προσπαθήστε να 

ενεργοποιήσετε τις αισθήσεις, τα συναισθήματα και τις αντιλήψεις σας και να κάνετε μια 

προσωπική ιστορία γι 'αυτό. 
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Φυλλάδιο για Εργαλείο 3: Θέτοντας στόχους– εμπόδια και λύσεις  
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Φυλλάδιο για Εργαλείο 4: Τρία καλά πράγματα  

Αυτή η ενέργεια συνεπάγεται συνειδητά να δαπανώνται μερικά λεπτά κάθε μέρα 

εστιάζοντας σε μερικά από τα καλά πράγματα που συμβαίνουν σε εμάς. Με αυτόν 

τον τρόπο αρχίζουμε να παρατηρούμε τι συμβαίνει και τι λάθος στη ζωή μας. Ακόμη 

και σε μια κακή μέρα υπάρχουν μερικά καλά πράγματα που συμβαίνουν, όσο μικρά 

κι αν είναι. 

1. Κάθε βράδυ - πριν πάτε για ύπνο, σκεφτείτε την ημέρα σας και θυμηθείτε 

τρία καλά πράγματα που συνέβησαν - πράγματα που πήγαν καλά, 

απολαύσετε ή είστε ευγνώμονες για αυτά. Αυτά μπορεί να είναι μικρά (π.χ. 

ένα νόστιμο σάντουιτς ή ένα παιδί που χαμογελούσε στο λεωφορείο) ή 

μεγαλύτερης σημασίας για εσάς. Θα δείτε ότι μάλλον ποικίλλει. 

Προσπαθήστε να το κάνετε αυτό κάθε βράδυ για μια εβδομάδα για να 

ξεκινήσετε. 

2. Σημειώστε τα - αυτό είναι σημαντικό. Ίσως θελήσετε να πάρετε ένα μικρό 

σημειωματάριο μόνο για αυτό το σκοπό - ή μπορείτε να τα έχτε online 

χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή ή έναν ιστότοπο. 

3. Σκεφτείτε γιατί - για κάθε πράγμα που είστε ευγνώμονες, γράψτε γιατί 

συνέβη και γιατί αισθάνεστε καλά γι' αυτό. Αυτό μπορεί να φαίνεται  λίγο 

δύσκολο στην αρχή, αλλά σύντομα θα συνηθίσετε. 

4. Κοιτάξτε πίσω - μετά από μια εβδομάδα, ρίξτε μια ματιά πίσω σε αυτό 

που γράψατε. Πώς αισθάνεσαι όταν κοιτάς όλα αυτά τα καλά πράγματα; 

Παρατηρείτε κάποια μοτίβα; 

5. Κρατήστε το - προσπαθήστε να το κρατήσετε για άλλες δύο εβδομάδες 

τουλάχιστον. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι γίνεται συνήθεια πριν τον ύπνο. 

Μετά από λίγο μπορείτε να διαπιστώσετε ότι δεν χρειάζεται να το κάνετε 

κάθε βράδυ. Τρεις φορές την εβδομάδα ή ακόμα και μία φορά την 

εβδομάδα μπορεί να είναι αρκετό. Μπορεί επίσης να διαπιστώσετε ότι 

αρχίζετε να εκτιμάτε τα καλά πράγματα περισσότερο καθώς συμβαίνουν. 
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Φυλλάδιο για Εργαλείο 5: Το ABCDE μου 

ABCDE Αμφισβήτηση (Seligman, 2002) Οδηγίες 

Υπάρχουν αρκετές βασικές διαφορές μεταξύ του τρόπου με τον οποίο οι 

απαισιόδοξοι και οι αισιόδοξοι άνθρωποι τείνουν να σκεφτούν τα κακά και τα καλά 

πράγματα που τους συμβαίνουν (Seligman, 1991, 1998, Seligman et al., 1995). Πιο 

συγκεκριμένα, οι άνθρωποι που είναι αισιόδοξοι κάνουν εξωτερικές, μεταβλητές 

και συγκεκριμένες αποδόσεις για γεγονότα που μοιάζουν με αποτυχία και όχι 

εσωτερικές, σταθερές και καθολικές αποδόσεις από τους απαισιόδοξους. Για 

παράδειγμα, ένα άτομο που είναι αισιόδοξο θα εξηγήσει μια διάλυση σχέσεων ως 

αποτέλεσμα μιας κακής αντιστοιχίας μεταξύ του εαυτού και του συντρόφου του 

(εξωτερικά) και κάτι που είναι απίθανο να συμβεί στην επόμενη σχέση (μεταβλητή), 

καθώς αυτό το αρνητικό συμβάν είναι περιορισμένο σε αυτή τη συγκεκριμένη 

σχέση (συγκεκριμένη). Αντίθετα, ένας απαισιόδοξος άνθρωπος στην ίδια κατάσταση 

είναι πιθανό να θεωρήσει τη διάλυση ως υπαιτιότητά του επειδή δεν ήταν αρκετά 

όμορφος, αρκετά στοργικός, ή καλός στο να ανοιχτεί σε άλλους ανθρώπους 

(εσωτερικά) και θα προβλέψει ότι ένα τόσο κακό αποτέλεσμα είναι πιθανό να 

επαναληφθεί αν βρει ακόμη και ένα άλλο άτομο για να συνδεθεί μαζί του 

(καθολικό). Όταν πρόκειται για την εξήγηση επιτυχημένων γεγονότων ή 

αποτελεσμάτων, ο αισιόδοξος θα αποδώσει την επιτυχία σε εσωτερικούς, 

σταθερούς και καθολικούς παράγοντες ενώ ο απαισιόδοξος θα εξηγήσει την 

επιτυχία του ως αποτέλεσμα εξωτερικών, μεταβλητών και συγκεκριμένων 

αποδόσεων. 

Το να μάθουμε να εξετάζουμε εναλλακτικές εξηγήσεις για τα ανεπιθύμητα 

συμβάντα και να επιλέγουμε εκείνη που είναι πιο μεταβλητή και συγκεκριμένη (και 

όχι σταθερή και παγκόσμια) είναι το κλειδί για την αύξηση της αισιοδοξίας. Για να 

μπορέσετε αποτελεσματικά να αμφισβητήσετε τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις σας 

σε διάφορες καταστάσεις, μπορείτε να ξεκινήσετε να βρίσκετε συγκεκριμένες 

ενδείξεις ότι οι πεποιθήσεις σας είναι ελαττωματικές. Η εξειδίκευση στη συζήτηση 

με τον εαυτό σας είναι το κλειδί της τεχνικής ABCDE (Seligman, 2002). 

Για να αμφισβητήσετε αποτελεσματικά τις δικές σας απαισιόδοξες σκέψεις, 

ασχοληθούμε με το πρέπει πρώτα να είστε σε θέση να τις αναγνωρίσετε και στη 

συνέχεια να αντιμετωπίζετε αυτές τις σκέψεις σαν να τις είπε κάποιος άλλος. 

Πράγματι, συχνά είμαστε σε καλύτερη θέση να αμφισβητούμε τι λένε οι άλλοι σε 

μας από ό, τι λέμε στους εαυτούς μας (Seligman, 2002). Ένας τρόπος να συζητήσετε 

με τον εαυτό σας όταν εντοπίζετε μια απαισιόδοξη πεποίθηση είναι να ρωτήσετε 

τον εαυτό σας τις ερωτήσεις: "Ποιες είναι οι αποδείξεις για την πίστη;" και "Ποιοι 
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είναι οι εναλλακτικοί τρόποι με τους οποίους μπορώ να εξετάσω αυτή την 

κατάσταση;". Όταν εντοπίζετε μια απαισιόδοξη πεποίθηση που δικαιολογείται, τότε 

θα μπορούσατε να ρωτήσετε τον εαυτό σας: «Τι πραγματικά σημαίνει αυτό το 

αρνητικό γεγονός - είναι το αποτέλεσμα τόσο αρνητικό όσο το κάνω;» ή 

αναρωτηθείτε «πόσο χρήσιμο είναι για μένα να υπεραναλύω ένα αρνητικό γεγονός 

ή πεποίθηση;» (Seligman, 2002). 

 

Σε αυτή την άσκηση σας ζητείται να δώσετε προσοχή σε οποιεσδήποτε 

Ανεπιθύμητες, αντίξοες (Adverse) εμπειρίες που έχετε κατά τη διάρκεια των 

επόμενων εβδομάδων που σας κάνουν να σκέφτεστε σαν έναν απαισιόδοξο. Στη 

συνέχεια, γράψτε τις πεποιθήσεις (Beliefs) σας σχετικά με τις ανεπιθύμητες 

ενέργειες και τις συνέπειες (Consequences) αυτών των απαισιόδοξων πεποιθήσεων. 

Στη συνέχεια, σθεναρά αμφισβητήστε (Dispute) τις τρέχουσες πεποιθήσεις σας για 

να αισθανθείτε πιο Ενεργοποιημένοι (Energized) και αισιόδοξοι για τις αντιξοότητες. 

Αν δυσκολεύεστε να αμφισβητήσετε μόνοι σας τις σκέψεις, η στροφή προς έναν 

φίλο ή έναν αγαπημένο σας για βοήθεια στην εξεύρεση της αμφισβήτησης μπορεί 

να σας βοηθήσει. Καταχωρίστε τουλάχιστον πέντε παραδείγματα διαφορών στους 

παρακάτω χώρους. Δύο παραδείγματα ολοκληρωμένων εγγραφών διαφωνίας 

ABCDE παρέχονται παρακάτω για αναφορά. Το πρώτο παράδειγμα είναι για ένα 

κακό γεγονός και το δεύτερο είναι για ένα καλό γεγονός 

 

Παράδειγμα 1: Αρνητικό συμβάν 

 

Αντιξοότητες: Έλαβα αρνητική κριτική από το αφεντικό μου στην δουλειά. Είπε ότι 

δεν είμαι αρκετά εξωστρεφής για να δουλέψω στο τμήμα των πωλήσεων και ως εκ 

τούτου πρόκειται να με βάλει να δουλέψω στην αποθήκη. 

Πεποίθηση: Δουλεύω πολύ σκληρά και προφανώς δεν έχει σημασία. Μισώ τον 

προϊστάμενό μου και την ανόητη δουλειά μου. Δεν θέλω να τη δω ή οποιονδήποτε 

άλλο στην δουλειά για το θέμα αυτό. Είμαι αγανακτισμένος με το όλο θέμα. 

Συνέπειες: Πήρα την αξιολόγησή μου πριν από δύο ημέρες και είμαι ακόμα 

οργισμένος. Θέλω πραγματικά να επιπλήξω το αφεντικό μου και στη συνέχεια να 

παραιτηθώ έτσι ώστε να μπορεί να ασχοληθεί με την κάλυψη των ωρών μου για την 

επόμενη εβδομάδα. Τηλεφώνησα ήδη ότι είμαι άρρωστος αφού δεν το χωράει το 
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μυαλό μου να την δω. Δεν ξέρω όμως τι θα κάνω αύριο. Δουλεύω διπλή βάρδια και 

δεν έχω επιπλέον άδειες ασθενείας.  

Αμφισβήτηση: Παρόλο που νομίζω ότι η προϊστάμενη μου θα μπορούσε να είναι 

πιο δίκαιη στην αξιολόγηση μου, είναι πιθανώς σωστό ότι η προσωπικότητά μου 

δεν είναι τόσο εξωστρεφής όσο των άλλων πωλητών. Δεν νιώθω πάντα άνετα να 

μιλάω με όλους τους πελάτες και αυτό ίσως να φαίνεται, αλλά ταυτόχρονα δεν 

είμαι εντελώς ανίκανος όπως έκανε να φανεί. Υποθέτω ότι πρέπει να το δούμε σε 

κάποιο επίπεδο, αφού ακόμα θέλει να δουλέψω εκεί, σε μια διαφορετική θέση. Αν 

πραγματικά δεν της άρεσα, θα μπορούσε να με απολύσει. Ίσως να το λαμβάνω 

πολύ προσωπικά. Μου αρέσουν πραγματικά οι συνάδελφοί μου και η αμοιβή είναι 

πολύ καλή. Υποθέτω ότι στην αποθήκη, θα έχω περισσότερο χρόνο να 

αλληλοεπιδράσω με τους συναδέλφους μου και δεν χρειάζεται να ανησυχώ τόσο 

πολύ για την ντουλάπα μου. Τα επαγγελματικά ρούχα εργασίας είναι ακριβά! 

Ενεργοποίηση: Νιώθω λιγότερο θυμωμένος. Είμαι ακόμα λίγο ενοχλημένος από το 

πώς η αξιολόγηση επικεντρώθηκε μόνο στα αρνητικά, αλλά ξέρω ότι ο 

προϊστάμενός μου είχε πολλές αξιολογήσεις να κάνει εκείνη την ημέρα, έτσι μάλλον 

απλά προσπαθούσε να εξοικονομήσει χρόνο. Ήταν δύσκολο να παραδεχτώ ότι δεν 

είμαι τόσο εξωστρεφής όσο μερικοί από τους συναδέλφους μου, αλλά 

συνειδητοποιώ ότι αυτό συμβαίνει. Πραγματικά ανυπομονώ να περάσω 

περισσότερο χρόνο με τους συναδέλφους μου στην αποθήκη και να μην είμαι σε 

αναμμένα κάρβουνα όλη την ώρα. 

 

Παράδειγμα 2: Θετικό συμβάν 

 

Αντιξοότητα: Έγραψα μια εργασία για την τάξη Αγγλικών μου και ο καθηγητής μου 

σκέφτηκε ότι ήταν εξαιρετική. Μου ζήτησε να γράψω μια άλλη εργασία για να 

υποβληθεί σε έναν διαγωνισμό γραφής. Ο νικητής του διαγωνισμού θα  

δημοσιεύσει το έργο του σε εθνικό επίπεδο. 

Πεποιθήσεις: Ω Θεέ μου! Είμαι τρομοκρατημένος! Δεν είμαι τόσο καλός 

συγγραφέας. Ήμουν τυχερός σε αυτή την εργασία. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να 

μπορέσω να γράψω τίποτα και να είμαι ανταγωνιστικός με όλες τις άλλες 

συμμετοχές. Θα απογοητεύσω τελείως τον καθηγητή μου και πιθανώς θα καταλήξω 

με έναν κακό βαθμό στην τάξη ως αποτέλεσμα. Μακάρι να μην μου ζητούσε ποτέ 

να το κάνω αυτό. 
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Συνέπειες: Έχω μπλοκάρει σαν συγγραφέας και πονάω το στομάχι μου. Δεν ξέρω 

καν από πού να αρχίσω. Απλά θέλω να ξεχάσω όλα αυτά. 

Αμφισβήτηση: Περιμένετε ένα λεπτό εδώ, ένας καθηγητής θα μου πει πραγματικά 

πόσο καλή είναι η δουλειά μου αν αυτό δεν ήταν αλήθεια; Τι λόγο θα είχε για να 

κάνει αυτό; Έχει περάσει σχεδόν 25 χρόνια διδασκαλίας, έτσι σίγουρα έχει δει 

πολλές εργασίες και αν πιστεύει ότι η δική μου είναι εξαιρετική, τότε ίσως είναι 

στην πραγματικότητα. Είχα πάρει πάντα καλούς βαθμούς στα μαθήματα Αγγλικών 

και στις εργασίες μου για άλλες τάξεις. Ίσως δεν δίνω αρκετά εύσημα εδώ. 

Δεσμεύομαι ήδη να το κάνω αυτό, γι' αυτό θα πρέπει να ακολουθήσω. Ακόμα κι αν 

δεν κερδίσω, θα είναι μια καλή εμπειρία τουλάχιστον για να δοκιμάσω. 

Ενεργοποίηση: Αισθάνομαι πολύ πιο χαλαρός και ικανός να σκεφτώ πιο ξεκάθαρα. 

Νομίζω ότι ξεπέρασα το μπλοκάρισμα. Έχω μια καλή ιδέα για το θέμα που θα 

γράψω και θα πάω στη βιβλιοθήκη αυτή τη στιγμή για να πάρω περισσότερες 

πηγές. 
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Φυλλάδιο για Εργαλείο 6: Ερωτηματολόγιο συναισθηματικής ρύθμισης  

Οδηγίες και αντικείμενα: 

Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε μερικές ερωτήσεις σχετικά με τη συναισθηματική ζωή σας, 

ειδικότερα, πώς ελέγχετε (δηλαδή ρυθμίζετε και διαχειρίζεστε) τα συναισθήματά σας. Οι 

παρακάτω ερωτήσεις αφορούν δύο ξεχωριστές πτυχές της συναισθηματικής σας ζωής. Η μία 

είναι η συναισθηματική εμπειρία, ή αυτό που αισθάνεστε μέσα σας. Το άλλο είναι η 

συναισθηματική έκφρασή σας ή πώς εμφανίζετε τα συναισθήματά σας με τον τρόπο που 

μιλάτε, χειρονομείτε ή συμπεριφέρεστε. Αν και μερικές από τις ακόλουθες ερωτήσεις μπορεί 

να μοιάζουν μεταξύ τους, διαφέρουν σημαντικά. Για κάθε στοιχείο, απαντήστε 

χρησιμοποιώντας την ακόλουθη κλίμακα: 

1                        2                          3                        4                      5                     6                        7 
Συμφωνώ                                                            Ουδέτερα                                                    Διαφωνώ 
Απόλυτα                                                                                                                                     Απόλυτα 
 

1. ____ Όταν θέλω να αισθάνομαι πιο θετικό συναίσθημα (όπως χαρά ή διασκέδαση), αλλάζω 

τι σκέφτομαι. 

2. ____ Κρατάω τα συναισθήματά μου για τον εαυτό μου. 

3. ____ Όταν θέλω να αισθάνομαι λιγότερο αρνητικό συναίσθημα (όπως θλίψη ή θυμό), 

αλλάζω τι σκέφτομαι. 

4. ____Όταν αισθάνομαι θετικά συναισθήματα, φροντίζω να μην τα εκφράσω. 

5. ____Όταν έχω να αντιμετωπίσω μια αγχωτική κατάσταση, τη σκέφτομαι με κάποιο τρόπο 

που με βοηθά να μείνω ήρεμος. 

6. ____ Ελέγχω τα συναισθήματά μου μη εκφράζοντάς τα. 

7. ____Όταν θέλω να αισθάνομαι πιο θετικό συναίσθημα, αλλάζω τον τρόπο που σκέφτομαι 

την κατάσταση. 

8. ____ Ελέγχω τα συναισθήματά μου αλλάζοντας τον τρόπο που σκέφτομαι την κατάσταση 

στην οποία είμαι. 

9. ____ Όταν νιώθω αρνητικά συναισθήματα, φροντίζω να μην τα εκφράσω. 

10. ___Όταν θέλω να αισθάνομαι λιγότερο αρνητική συγκίνηση, αλλάζω τον τρόπο που 

σκέφτομαι τη κατάσταση. 

Βαθμολογία: 

Τα στοιχεία 1, 3, 5, 7, 8, 10 συνθέτουν την πτυχή της Αναγνώρισης Γνώσης. 

Τα στοιχεία 2, 4, 6, 9 συνθέτουν την έκφραση της εκφραστικής καταστολής. 

Το σκορ συνεχίζεται. Η βαθμολόγηση κάθε πτυχής διατηρείται ξεχωριστή 
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Φυλλάδιο για Εργαλείο 7: Φύλλο εργασίας συναισθηματικής ρύθμισης  

 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

 

Προσδιορισμός της συνάρτησης του συναισθήματος 

 

Προσδιορίστε μια συναισθηματική αντίδραση (διαρκεί λίγα λεπτά έως μερικά λεπτά) κατά τη 

διάρκεια της εβδομάδας και περιγράψτε τα εξής: 

 

1. Ποιο ήταν το παρακινητικό γεγονός; 

 

2. Ποια ήταν η ερμηνεία σας; 

 

3. Ποια ήταν η συγκίνηση και η ένταση (0-100); 

 

4. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω για να προσδιορίσετε τις λειτουργίες του συναισθήματος: 

α. Μήπως η συγκίνηση επικοινωνούσε κάτι με άλλους ή επηρέαζε τη συμπεριφορά τους; Αν 

ναι, περιγράψτε: 

 

β. Μήπως το συναίσθημα οργανώνει ή σας παρακινεί να κάνετε κάτι; Αν ναι, περιγράψτε: 

 

γ. Μήπως η συγκίνηση σας έδωσε πληροφορίες, χρωματίζοντας την αντίληψή σας, ή να σας 

οδηγήσει σε οποιαδήποτε συμπεράσματα; Αν ναι, περιγράψτε: 
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Φυλλάδιο για Εργαλείο 8: STOPP 

Το STOPP είναι μια στρατηγική που θα σας βοηθήσει στην ένταση της στιγμής, όταν 

ασχολείστε με έντονα συναισθήματα. Περιλαμβάνει πτυχές της Διαγνωστικής 

Συμπεριφορικής Θεραπείας (CBT), DBT και του διαλογισμού του μυαλού για να σας 

βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικότερα και να διαχειριστείτε τη 

συναισθηματική απάντησή σας σε ένα απαιτητικό, δύσκολο ή που προκαλεί οργή 

περιστατικό. 

Το STOPP σημαίνει: 

 S -  Stop! - Σταματήστε! 
o Απλά σταματήστε για μια στιγμή. 

 T – Take a Breath – Πάρτε μια αναπνοή 
o Παρατηρείστε την αναπνοή σας καθώς εισπνέετε και εκπνέετε. 

 O – Observe - Παρατηρείστε 
o Ποιες σκέψεις περνούν από το μυαλό σου τώρα; 
o Πού βρίσκεται η προσοχή σας; 

o Σε τι αντιδράτε; 

o Τι αισθήσεις παρατηρείτε στο σώμα σας; 

 P – Pull Back – Put in Some Perspective – Κάντε πίσω-Εισάγετε κάποια 
προοπτική 
o Ποια είναι η μεγαλύτερη εικόνα; 
o Πάρτε την οπτική του ελικοπτέρου. 

o Ποιος είναι άλλος τρόπος να εξετάσουμε αυτή την κατάσταση; 

o Τι θα μου έλεγε ένας έμπιστος φίλος τώρα; 

o Είναι αυτό το σκεπτικό γεγονός ή γνώμη; 

o Ποια είναι πιο λογική εξήγηση; 

o Πόσο σημαντικό είναι αυτό; Πόσο σημαντικό θα είναι σε 6 μήνες; 

 P – Practice What Works – Proceed- Εξασκηθείτε σε ότι λειτουργεί- 
Συνεχίστε 
o Ποιο είναι το καλύτερο πράγμα που πρέπει να κάνετε τώρα; 
o Καλύτερο για μένα, για άλλους, για την κατάσταση; 

o Τι μπορώ να κάνω που ταιριάζει με τις αξίες μου; 

o Να κάνετε αυτό που θα είναι αποτελεσματικό και κατάλληλο (Vivyan, 2015). 

Η εκμάθηση πώς να σταματήσετε ανάμεσα σε μια έντονη συναισθηματική 

αντίδραση και τις επακόλουθες ενέργειές σας είναι μία από τις πιο πολύτιμες και 

καθοριστικές για τη ζωή δεξιότητες που μπορεί να έχει ένα άτομο. Εξασκείστε το 

STOPPing, και θα είστε σε εξαιρετική θέση να διαχειριστείτε τα πιο δύσκολα 

συναισθήματα σας. 
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Φυλλάδιο για Εργαλείο 10: Να ακούτε με επίγνωση  

Ερωτήσεις για ακρόαση επίγνωσης  

1: Πώς αισθανθήκατε όταν μιλούσατε κατά τη διάρκεια της άσκησης; 

2: Πώς νιώσατε κατά την ακρόαση κατά τη διάρκεια της άσκησης; 

3: Παρατηρήσατε τυχόν περιπλανήσεις; 

4: Αν ναι, ποια ήταν η απόσπαση της προσοχής; 

5: Τι σας βοήθησε να επιστρέψετε την προσοχή σας στο παρόν; 

6: Το μυαλό σας έκρινε ενώ ακούγατε τους άλλους; 

7: Αν ναι, πώς αισθανθήκατε στο σώμα "κρίνοντας"; 

8: Υπήρχαν στιγμές που νιώσατε ενσυναίσθηση; 

9: Αν ναι, πώς αισθανθήκατε στο σώμα; 

10: Πώς το σώμα σας αισθάνθηκε ακριβώς πριν μιλήσετε; 

11: Πώς το σώμα σας αισθάνθηκε ακριβώς μετά που μιλήσατε; 

12: Τι νιώθετε τώρα; 

13: Τι θα συνέβαινε αν ασκούσατε ακρόαση με επίγνωση με κάθε άτομο με τον οποίο 

μιλούσατε; 

14: Πιστεύετε ότι η ακρόαση με επίγνωση θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε 

και σχετίζεστε με τους άλλους; 

15: Πώς θα νιώθετε αν  βάζατε στόχο να δίνετε προσοχή με περιέργεια, ευγένεια και αποδοχή 

σε όλα όσα λέγατε και ό, τι ακούγατε;  
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Κεφάλαιο 4 

Δεξιότητες Επικοινωνίας 

(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ) 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Φυλλάδια για πρακτικές ασκήσεις  

Εργαλείο 4: Υπόδηση ρόλων: Συνεντευξιάζοντες και συνεντευξιαζόμενοι  

Εργαλείο 8: Ψεύτικη συνέντευξη όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματική 

κατάσταση  

Εργαλείο 10: Ανατροφοδότηση 

Εργαλείο 13: Δίνοντας προσοχή  

Εργαλείο 18: Κατάσταση εργασίας  
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Φυλλάδιο για Εργαλείο 4: Υπόδηση ρόλων: Συνεντευξιάζοντες και 

συνεντευξιαζόμενοι  

Υπάρχουν πολλά σημεία για να ρίξετε μια ματιά πριν πάτε σε μια συνέντευξη. 

A) Συμβουλές για όταν θα πάτε σε συνέντευξη 
 

 

- Όταν κάποιος μας παίρνει συνέντευξη για να συνεργαστούμε μαζί του, δίνουν προσοχή σε 

διάφορες πτυχές. 

Θέλουν να γνωρίζουν τις ικανότητές σας για να εργαστείτε στην επιχείρησή τους. Έτσι, αν είναι 

ξενοδοχείο ή κάθε είδους τουριστική επιχείρηση, πιθανότατα θα θέλουν να γνωρίζετε 

διαφορετικές γλώσσες και ίσως ψάχνουν για κάποιον που έχει σπουδάσει τουριστικά. Οι τίτλοι 

και οι διάφορες μελέτες και δημοσιεύσεις που έχετε είναι σημαντικά. Επίσης, μερικές φορές, 

είναι οι βαθμοί που έχετε αποκτήσει. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, όταν ψάχνετε για δουλειά, πρέπει να ξέρετε για ποιο είδος 

επιχείρησης υποβάλετε αίτηση, τι κάνουν και τι είδους υπάλληλους αναζητούν. 

Επίσης, είναι σημαντικό να ρίξετε μια ματιά στις '' Ελάχιστες απαιτήσεις '', όπου οι ιδιοκτήτες 

επιχείρησης έχουν γράψει όλες τις δεξιότητες που θέλουν ο νέος υπάλληλός τους να έχει. Αν 

ψάχνουν για κάποιον με 5ετή εμπειρία και δεν έχετε εμπειρία σε αυτόν τον τομέα, δεν πρέπει 

να κάνετε αίτηση, γιατί πιθανότατα θα είναι χάσιμο χρόνου. 

Ή εάν, για παράδειγμα, χρειάζονται κάποιον για να δουλέψει τα πρωινά, και δεν μπορείτε να 

εργαστείτε κατά τη διάρκεια των πρωινών, θα πρέπει να ψάξετε για άλλη προσφορά εργασίας. 

Προκειμένου να εργαστείτε στο εξωτερικό, η λήψη συστάσεων είναι εξαιρετικά σημαντική. Εάν 

δεν υπολογίζετε στην προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, ζητήστε από οποιονδήποτε από τους 

καθηγητές σας στο κολλέγιο / VET να συντάξει μια επιστολή συστάσεως για εσάς. Θα ζητήσουν 

πιθανώς περισσότερες από μία και πρέπει να είναι ενημερωμένες. Αν έχετε εργασιακή 

εμπειρία, μπορείτε να ζητήσετε και από τους δασκάλους και από τον προηγούμενο σας 

προϊστάμενο. Πρακτικές, ιδιωτικά μαθήματα ή μπέϊμπι σίττινγκ μπορούν να χρησιμοποιηθούν, 

ανάλογα με τη θέση για την οποία υποβάλλετε αίτηση. Έτσι, αναζητήστε όλες τις διαφορετικές 

επιλογές που έχετε. Όσα περισσότερα τόσο το καλύτερο. 

Γνωρίστε την ισορροπία εργασίας-ζωής της εταιρείας. Λαμβάνοντας τις διακοπές ως 

παράδειγμα. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάλογα με τη χώρα που εργάζεστε, για 

παράδειγμα: ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορείτε να περάσετε 25 ημέρες διακοπών, στις ΗΠΑ 

θα έχετε το μισό. 
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Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πόσο καιρό θα διαρκέσει η θέση σας στο εξωτερικό και τους όρους 

αποχώρησης έγκαιρα. Υπάρχουν θέσεις στην Ευρώπη όπου πρέπει να δώσετε προειδοποίηση 

τριών μηνών. Ντυθείτε σύμφωνα με τον κώδικα. Δεν έχει κάθε χώρα τον ίδιο κώδικα 

ντυσίματος για συνεντεύξεις. Εν τω μεταξύ, οι κώδικες ντυσίματος των ανδρών δεν αλλάζουν 

σημαντικά, για τις γυναίκες μπορεί. Υπάρχουν θέσεις στην Ευρώπη, για παράδειγμα, όπου οι 

γυναίκες πρέπει να φορούν κοστούμια για συνεντεύξεις. 

Αυτές είναι μερικές συμβουλές που πρέπει να γνωρίζετε πριν από την αίτηση σε οποιαδήποτε 

εργασία. 

- Μόλις υποβάλετε αίτηση και ο ιδιοκτήτης επιχείρησης σας λέει ότι θέλουν να σας πάρουν 

συνέντευξη, πρέπει να δώσετε προσοχή στα επόμενα βήματα: 

· Πρώτα απ' όλα, πρέπει να γνωρίζετε τα πάντα για την επιχείρηση: τι κάνουν, πότε 

δημιούργησαν την επιχείρηση, σε ποιες πόλεις / χώρες εργάζονται, ποια είναι η αποστολή και 

το όραμά τους. 

· Μόλις μάθετε τα πάντα για αυτούς, είναι καιρός να προβάλλετε τα πάντα για εσάς και αφήστε 

τους να γνωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο, με γεγονότα που σχετίζονται με τη θέση. Τι 

σπουδάσατε (συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικών γλωσσών που μιλάτε, της γνώσης του 

υπολογιστή σας και εκείνων των δυνατοτήτων που έχετε για την δουλειά που σας ενδιαφέρει). 

 · Αλλά δεν χρειάζεται να τους πείτε μόνο ποιοι "είστε ", αλλά, επίσης, τι θέλουν να '' είστε ''. 

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τους πείτε πόσο καλοί είστε για τη δουλειά και πόσο χρήσιμοι θα 

είστε για την επιχείρησή. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πείτε ψέματα, διότι, με τον 

ένα ή τον άλλο τρόπο, η αλήθεια βγαίνει, απλά να τους πείτε όλα όσα γνωρίζετε και πόσο καλοί 

είστε σε αυτό, γι' αυτό πρέπει να πιστέψετε στον εαυτό σας. 

 Μην ξεχάσετε να τονίσετε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη χώρα και πώς, ακόμα και με τις 

δυσκολίες που μπορεί να βρείτε, είστε το τέλειο άτομο για να πάτε εκεί και για τη θέση που 

ζητάτε.  

Δείξτε το ενδιαφέρον σας για την κουλτούρα και τις γνώσεις σας για αυτό. 

Εάν έχετε εργαστεί στο παρελθόν ή ζούσατε στο εξωτερικό, μην διστάσετε να τους 

ενημερώσετε και να τους ενημερώσετε για την εμπειρία και τα ανέκδοτα που μπορεί να σας 

παρουσιάσουν ως ανεξάρτητο και επινοητικό άτομο. 
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Β) Λίστα ερωτήσεων για τη συνέντευξη 

Αυτές είναι τυπικές ερωτήσεις που μπορεί να σας ρωτήσουν σε μία συνέντευξη:   

1. Πείτε μου για τον εαυτό σας. 

2. Ποια είναι η μεγαλύτερη δύναμη / αδυναμία σας; 

3. Πείτε μου για κάτι που δεν είναι στο βιογραφικό σας. 

4. Πώς θα σας βοηθήσει η μέγιστη δύναμή σας να αποδώσετε; 

5. Πώς χειρίζεστε την αποτυχία / επιτυχία; Και το άγχος / πίεση; 

6. Θεωρείτε τον εαυτό σας επιτυχημένο; Γιατί; 

7. Πώς θα περιγράφατε τον εαυτό σας; Περιγράψτε μια τυπική εβδομάδα εργασίας. 

8. Είστε τυχερός; 

9. Είστε καλός; 

10. Είστε πρόθυμος να αποτύχετε; 

11. Περιγράψτε το στυλ εργασίας σας. Εργάζεστε καλά με άλλους ανθρώπους; 

12. Παίρνετε δουλειά στο σπίτι σου; 

13. Πώς διαφέρετε από τον ανταγωνισμό; 

14. Πώς βλέπετε τον εαυτό σας; Με ποιον συγκρίνετε τον εαυτό σας; 

15. Πώς συνδυάζεται αυτή η δουλειά με το σχέδιο καριέρας σας; 

16. Πόσες ώρες την εβδομάδα εργάζεστε κανονικά; 

17. Πώς θα προσαρμόζονταν στην εργασία για μια νέα εταιρεία; 

18. Πώς θα περιγράφατε τον ρυθμό με τον οποίο εργάζεστε; 

19. Πώς θα περιγράψουν οι συνάδελφοί σας την προσωπικότητά σας; 

21. Τι σας παρακινεί; Είστε αυτοπαρακινούμενος; 

22. Τι πιστεύετε ότι είναι οι πιο δύσκολες αποφάσεις; 

23. Ποια ήταν η μεγαλύτερη απογοήτευση στη ζωή σας; 

24. Για τι είστε παθιασμένος; Ποια είναι τα χόμπι σας? 

25. Ποια είναι τα κατοικίδια ζώα σας; 

26. Ποια είναι η δουλειά των ονείρων σας; 

27. Τι θα σας λείψει / δεν θα σας λείψει από την τελευταία σας δουλειά; 

28. Θα προτιμούσατε να είστε αρεστός ή να σας σέβονται; 

29. Γιατί θα πρέπει να πάρω ρίσκο για εσάς; 

30. Εάν θα μπορούσατε να ξαναζήσετε τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής σας, τι θα κάνατε 

διαφορετικά; 

31. Έχετε κάποια προηγούμενη διεθνή εμπειρία; Πείτε μας για αυτό. 

32. Έχετε εργαστεί ποτέ με ανθρώπους με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο; 

33. Τι είδους δυσκολίες νομίζετε ότι είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσετε, ενώ 

προσαρμόζεστε σε μια διαφορετική χώρα; 

34. Ποιες δεξιότητες έχετε για να μπορέσετε να προσαρμόσετε την εργασία σας στο 

εξωτερικό; 

35. Γιατί ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στη χώρα μας; 

36. Τι πιστεύετε ότι είναι οι μεγαλύτερες πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των δύο χωρών 

μας; 
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Γ)  Do’s and don’t΄s μιας συνέντευξης: 

 

Do’s συνέντευξης (Τι να κάνεις) Don’t’s συνέντευξης (Τι να μην κάνεις) 

· Οπτική επαφή: Με τον τρόπο αυτό 
μεταδίδετε αυτοπεποίθηση. 

· Χαμόγελο: Θέλουν να είμαστε φιλικοί, και 
ακόμη περισσότερο αν εργάζεστε πρόσωπο με 
πρόσωπο με τους πελάτες. 

· Πουλήστε τον εαυτό σας: Περιγράψτε τις 
καταστάσεις ή τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίσατε, τις ενέργειες που κάνατε να 
παρέμβετε και τα αποτελέσματα που 
δημιουργήσατε. 

· Χρήση κοινής λογικής: Πολύ απλό ντύσιμο ή 
συμπεριφορά μπορεί να εγείρει ερωτήσεις 
σχετικά με τον επαγγελματισμό σας, όπως και 
πράγματα όπως ο έλεγχος του κινητού σας 
τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 
Αν κάτι φαίνεται ότι θα ήταν ακατάλληλο για 
συνέντευξη εργασίας, είναι πιθανό να είναι. 

· Μην πείτε ψέματα: Αυτό δεν έχει νόημα 
γιατί τελικά θα δουν την αλήθεια. Για 
παράδειγμα, αν σας ζητήσουν να κάνετε κάτι 
και δεν ξέρετε πώς να το κάνετε αυτό. 

· Μην είστε αρνητικοί: Ποτέ μην επικρίνετε 
προηγούμενους εργοδότες, επιβλέποντες ή 
συναδέλφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
εργασίας. Αυτό μπορεί να εγείρει ερωτήματα 
σχετικά με την ικανότητά σας να εργάζεστε 
καλά με άλλους ή να αποδέχεστε λογοδοσία. 
Επίσης, μην στερεώσετε τις δικές σας 
αδυναμίες ή να τις αντιμετωπίζετε ως 
εμπόδια. Να είστε προετοιμασμένοι να τις 
αναγνωρίσετε, αλλά να τις αντιμετωπίσετε ως 
ευκαιρία για μάθηση και βελτίωση. 

· Μην καθυστερείτε (ή μην πάτε υπερβολικά 
νωρίς): Να είστε εγκαίρως για τη συνέντευξή 
σας και να θυμάστε ότι θα χρειαστείτε μερικά 
λεπτά για να τοποθετήσετε τον εαυτό σας, να 
οργανώσετε τις σημειώσεις σας και ίσως να 
χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα. Η άφιξη πολύ 
πριν από την προγραμματισμένη ώρα μπορεί 
να αφήσει μια αρνητική εντύπωση και να 
θέσει πιθανώς ερωτήσεις σχετικά με τις 
δεξιότητες διαχείρισης χρόνου σας ή την 
ικανότητα να ακολουθήσετε τις οδηγίες. 
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Δ) Φύλλο αυτοαξιολόγησης: 

Θα σας δώσω κάποιες δηλώσεις και θα θέλαμε να μας πείτε πώς αισθάνεστε καλύτερα να σας 

περιγράψω (Ακριβώς όπως εμένα / Πολύ σαν εμένα / Κάπως σαν εμένα / Λίγο σαν εμένα / Καθόλου 

σαν εμένα) 

1. Είμαι ανοιχτός και είμαι πρόθυμος να αλλάξω την άποψή μου με βάση την έγκυρη γνώμη των 

άλλων 

2. Προετοιμάζομαι για όλες τις επικοινωνίες και σκέφτομαι τα πράγματα πριν μιλήσω 

3. Προσαρμόζω πάντα το μήνυμά μου για να ταιριάζει με το πρόσωπο (α) με το οποίο μιλάω 

4. Θεωρώ εύκολο να ακούσω τι λένε οι άλλοι χωρίς διακοπή 

5. Είμαι καλός στο να έχω οπτική επαφή με τα άτομα όταν τους μιλάω 

6. Δεν φοβούμαι καταστάσεις που πρέπει να επικοινωνήσω με δύσκολους υπαλλήλους 

7. Είμαι βέβαιος όταν μιλάω στους ανθρώπους και μιλώ καθαρά χωρίς να μπερδεύω 

8. Είμαι καλός στο να μεταδίδω το μήνυμα μου σε μια σαφή, συνοπτική τρόπο χωρίς ψελλίσματα 

9. Θεωρώ εύκολο να επικεντρωθώ σε αυτό που λένε οι άλλοι και να μην χάσω την εστίασή μου 

10. Δεν αρχίζω να σχεδιάζω την απάντησή μου ενώ ο άλλος μιλάει 

11. Δεν νομίζω ότι η γνώμη μου είναι η πιο σημαντική στην αίθουσα 

12. Μιλάω μόνο αν έχω κάτι πολύτιμο για να συνεισφέρω στη συζήτηση και αποφεύγω να μιλάω 

μόνο για χάρη της 

13. Καταβάλλω συνειδητή προσπάθεια για να ταιριάξω τη γλώσσα του σώματός μου με το μήνυμα 

που θέλω να μεταφέρω 

14. Είμαι καλός στην ανάγνωση της γλώσσας του σώματος των άλλων 

15. Μπορώ να με κρατήσω ψύχραιμο όταν μιλάω με άλλους ανθρώπους, ακόμα κι αν αισθάνομαι 

θυμωμένος για το τι λένε 

16. Όταν άλλα άτομα στην ομάδα είναι ήσυχα, τους ενθαρρύνω να συνεισφέρουν 

17. Δεν φωνάζω και δεν κατηγορώ τους ανθρώπους όταν έχουμε μια θερμή συνομιλία 

18. Όταν οι ομαδικές συζητήσεις θερμαίνονται, είμαι καλός να διατηρήσω όλους ήρεμους και στον 

στόχο 

19. Νιώθω άνετα να διοργανώνω συναντήσεις 

20. Είμαι καλός στο να συνοψίσω τα βασικά σημεία των συνομιλιών που έχω με τους ανθρώπους 
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Εργαλείο για Εργαλείο 8: ψεύτικη συνέντευξη όσο το δυνατόν πιο κοντά 

στην πραγματική κατάσταση 

Ερωτήσεις συνεντευξιάζων 

1. Γιατί επιλέξατε την εταιρεία μας αντί για άλλη από τον ίδιο τομέα; 

2. Μπορείτε να μου πείτε τι κάνουμε ακριβώς; 

3. Πώς βλέπετε τον εαυτό σας σε 3 χρόνια; 

4. Μπορείτε να μου πείτε την εμπειρία που έχετε στον τομέα αυτό; 

5. Γιατί εγκαταλείψατε την τελευταία σας δουλειά; 

6. Πώς αισθάνεστε να εργάζεστε επιπλέον ώρες; 

7. Μπορείτε να μου πείτε την καλύτερη αρετή σας και το χειρότερο ελάττωμά σας; 

8. Πείτε μου για μια εποχή που ήσασταν υπέρ για αλλαγή ή παράγοντας αλλαγής; 

9. Γιατί είστε αξέχαστος; 

10. Πείτε μου για ένα έργο που είστε περήφανοι. 

11. Τι θα σας κρατούσε σε αυτό το ρόλο; 

12. Τι καθορίζει την επιτυχία αυτού του ρόλου; 

13. Τι σας ξεχωρίζει από άλλους υποψηφίους; 

14. Μπορείτε να μου ζωγραφίσετε μια εικόνα του ρόλου για τον οποίο θα αφήνατε την τρέχουσα 

θέση σας; 

15. Πείτε μου για τους ανθρώπους που ήσασταν υπεύθυνοι και πού είναι τώρα; 

16. Τι σας αρέσει στη δουλειά σας; 

17. Γιατί επιλέξατε αυτό ως επάγγελμα; 

18. Μπορείτε να δώσετε ένα παράδειγμα μια φοράς που λύσατε ένα πολύπλοκο πρόβλημα με 

ελάχιστες ή καθόλου πληροφορίες για να ξεκινήσετε; 

19. Ποιοι παράγοντες θα σας προκαλούσαν να εξετάσετε το ενδεχόμενο να αποχωρήσετε από αυτόν 

τον ρόλο; 

20. Γιατί θέλετε να εργαστείτε στο εξωτερικό; 

21. Έχετε προηγούμενη διεθνή εμπειρία; Πείτε μας για αυτό. 

22. Έχετε εργαστεί ποτέ με ανθρώπους με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο; 

23. Τι είδους δυσκολίες νομίζετε ότι είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσετε, ενώ προσαρμόζεστε σε μια 

διαφορετική χώρα; 

24. Ποιες δεξιότητες έχετε για να μπορέσετε να προσαρμόσετε την εργασία σας στο εξωτερικό; 

25. Γιατί ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στη χώρα μας; 

26. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των δύο χωρών; 
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Ερωτήσεις αιτητή  

1. Θα μπορούσατε να μου πείτε τι ακριβώς θα είναι τα καθήκοντά μου; Θα αλλάξουν με την πάροδο 

του χρόνου; 

2. Πόσο συχνά έχουμε κάποια είδους κατάρτιση (σε υπαλλήλους); 

3. Πού είναι οι εκπαιδεύσεις; στο γραφείο, σε άλλο μέρος όπως μια ακαδημία, online; 

4. Κάνουμε επαγγελματικά ταξίδια; Πόσο συχνά και πού; 

5. Είστε ευέλικτοι με το πρόγραμμα; 

6. Εμείς (οι εργαζόμενοι) έχουμε την ευκαιρία να επιλέξουμε τις ημέρες που θέλουμε να κάνουμε 

διακοπές; 

7. Κάνετε οποιαδήποτε αναγνώριση (τιμητική ή οικονομική) για να συγχαρείτε κάποιον που έχει 

κάνει καταπληκτική δουλειά; 

8. Πώς θα περιγράφατε τις ευθύνες της θέσης; 

9. Πώς θα περιγράφατε μια τυπική ημέρα και εβδομάδα σε αυτή τη θέση; 

10. Είναι μια νέα θέση; Εάν όχι, τι έκανε ο προηγούμενος υπάλληλος; 

11. Ποιο είναι το στυλ διαχείρισης της εταιρείας; 

12. Σε ποιον δίνει αναφορά αυτή η θέση; Αν μου προσφερθεί η θέση, μπορώ να τον / την 

συναντήσω; 

13. Πόσοι άνθρωποι εργάζονται σε αυτό το γραφείο / τμήμα; 

14. Είναι η δυνατότητα μετεγκατάστασης; 

15. Είναι αναμενόμενες οι υπερωρίες; 

16. Ποιες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης και προόδου; 

17. Πώς προοδεύει κάποιος στην εταιρεία; 

18. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα μιας καριέρας που αρχίζει με αυτή τη θέση; 

19. Θα θέλατε μια λίστα συστάσεων; 

20. Εάν μου δοθεί μια προσφορά εργασίας, πόσο σύντομα θα θέλατε να ξεκινήσω; 

21. Τι μπορώ να σας διευκρινίσω για τα προσόντα μου; 

22. Έχετε πολιτική για να βοηθήσετε νέα μέλη της ομάδας να ενσωματωθούν; 

23. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις αυτής της εργασίας; 

24. Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να ολοκληρώσω τις πρώτες ενενήντα ημέρες; 

25. Πώς θα περιγράφατε τις αξίες αυτής της εταιρείας; 

26. Πώς άλλαξε η εταιρεία τα τελευταία χρόνια; 

27. Ποια είναι τα σχέδια της εταιρείας για ανάπτυξη και βελτίωση; 

28. Ποια είναι τα μεγαλύτερα οφέλη της δουλειάς και του να δουλεύεις για αυτή την εταιρεία; 

29. Ποιο είναι το καλύτερο κομμάτι του να δουλεύεις για αυτή την εταιρεία; 

30. Ποιο είναι το λιγότερο αγαπημένο σας κομμάτι της δουλειάς εδώ; 

31. Ποιο είδος υπόβαθρου πιστεύετε ότι θα ήταν το καλύτερο για την επιτυχία σε αυτή τη θέση; 

32. Συμπεριλαμβάνεται διαμονή; 

33. Εάν όχι, προσφέρετε βοήθεια για να βρούμε ένα μέρος για διαμονή; 
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34. Ποια είναι η τυπική προκαταβολή; 

35. Ποιοι είναι οι κανόνες συμβολαίου για να νοικιάσεις ένα μέρος στη χώρα σας; 

36. Πρέπει να υποβάλω αίτηση μέσω υπηρεσίας VISA; 

37. Πόσα μπορώ να αποθηκεύσω σε μηνιαία βάση; 

38. Τι είδους ιατρική ασφάλιση παρέχετε; 

39. Υπάρχει άλλος διεθνής υπάλληλος στην εταιρεία; Εάν ναι, θα μπορούσατε να με φέρετε σε 

επαφή μαζί τους; 

40. Παρέχονται μαθήματα γλωσσών από την εταιρεία; 
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Φυλλάδιο για εργαλείο 10: Ανατροφοδότηση 

Σημειώστε με x ένα από τα κενά ανάλογα με το πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις (1. 

Συμφωνώ απόλυτα, 2. Συμφωνώ, 3. Δεν ξέρω / δεν με νοιάζει, 4. Διαφωνώ, 5. Διαφωνώ απόλυτα). 

Εκτός αυτού, σας ενθαρρύνουμε να γράψετε ένα σχόλιο με οποιαδήποτε πρόταση / κριτική που 

μπορεί να έχετε. 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ 1 2 3 4 5 

Αυτή η συνεδρία ήταν χρήσιμη για μένα.      

Αυτή η συνεδρία αντιπροσωπεύει αυτό που συμβαίνει 
στην πραγματική ζωή. 

     

Σε αυτή τη συνεδρία κάναμε ό, τι είπε ο τίτλος ότι θα 
κάνουμε. 

     

Υπήρχαν μερικά μέρη της συνεδρίας που δεν μου 
άρεσαν. 

     

Υπήρχαν μερικά μέρη που δεν ήταν χρήσιμα.      

Αυτή η συνεδρία θα πρέπει να βελτιωθεί κάπως.      

Ήταν εύκολο να καταλάβω τι έπρεπε να κάνω στη 
συνεδρία (καλά εκφρασμένος τίτλος, καλές 
εξηγήσεις). 

     

Ένιωσα άνετα να συνεργάζομαι με τους συναδέλφους 
και τον εκπαιδευτή μου. 

     

Ένιωσα σεβασμό από τους άλλους.      

Αυτή η συνεδρία ήταν ενδιαφέρουσα.      
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Θα έκανα και άλλο πρόγραμμα σαν αυτό.      

Έμαθα καινούρια πράγματα.      

 

Σχόλια: 
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Φυλλάδιο για Εργαλείο 13: Δίνοντας προσοχή 

Εδώ έχουμε μερικές εικόνες από τα πιο εύκολα στα πιο δύσκολα για να τις κοιτάξετε για λίγα λεπτά 

και στη συνέχεια, προσπαθήστε να θυμηθείτε αυτό που είδατε. 
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Φυλλάδιο για το Εργαλείο 18: Κατάσταση εργασίας 

Κατάλογος και περιγραφή πραγματικών προβλημάτων επικοινωνίας και καταστάσεων που 

αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί 

1ª Διαφορετικοί τρόποι συζήτησης μεταξύ μιας χώρας και άλλης, διαφορετικά πρότυπα ευγένειας. 

A) Για παράδειγμα, όταν πηγαίνετε σε μια παμπ και ζητήσετε ένα ποτό, σε ορισμένες χώρες είναι 

πολύ αγενές αν ζητάτε μόνο το ποτό, στις χώρες αυτές πρέπει να το ρωτήσετε πολύ ευγενικά και να 

είστε ευγνώμονες. Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί στο χώρο εργασίας. Για παράδειγμα: 

Το αφεντικό προσεγγίζει έναν εργαζόμενο, αγγίζει τον ώμο του και λέει: 

"Βγάλε 3 φωτοτυπίες κάθε μελέτης που έχουμε και τα βάλε τις στο γραφείο μου" 

Ο εργαζόμενος είναι λίγο έκπληκτος, αποφεύγει την επαφή με τα μάτια, νεύει και βιαστικά πηγαίνει 

να κάνει τις φωτοτυπίες, αναρωτιέται τι έκανε λάθος και γιατί ο αφεντικό του είναι θυμωμένος μαζί 

του. 

Τι συνέβη εδώ; Τι θα μπορούσαν και οι δύο να έχουν κάνει διαφορετικά; Τι επικοινωνιακές 

δεξιότητες λείπουν; 

Αυτή η φράση και η γλώσσα του σώματος θα ήταν εντάξει για τους ανθρώπους από ορισμένες 

χώρες, αλλά το ίδιο θα ήταν αγενές για τους ανθρώπους από άλλη χώρα, θα έλεγαν το ίδιο με αυτόν 

τον τρόπο: 

 '' Συγγνώμη Μαρία, θα μπορούσες να μου κάνεις μια χάρη; Θα το εκτιμούσα αν μπορούσες 

να βγάλεις 3 φωτοτυπίες για κάθε μελέτη που έχουμε. Θα ήταν υπέροχο να τις βάλεις στο γραφείο 

μου. Ευχαριστώ'' 

Αυτό το παράδειγμα είναι ίσως λίγο υπερβολικό, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με αυτό που 

λέμε και το πώς το λέμε, ανάλογα με τους επικοινωνιακούς κανόνες της χώρας στην οποία 

βρισκόμαστε. 

B) Άλλα παραδείγματα είναι οι εκφράσεις και οι ειρωνικές φράσεις, επειδή κάθε χώρα μπορεί να 

έχει διαφορετικό τρόπο να εκφραστεί. Ίσως όταν κάποιος θέλει να είναι αστείος, αλλά για κάποιο 

λόγο οι άλλοι πιστεύουν ότι εκφράζουν σοβαρότητα. Για παράδειγμα: 

Είναι μια από τις πρώτες μέρες που εργάζεστε στη νέα σας δουλειά, φτάνετε αργά και το αφεντικό 

σας λέει με ένα ανέκφραστο πρόσωπο: 

 '' Δεν θέλω να καθυστερήσεις ποτέ ξανά ''. 
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Απολογείστε και λέτε ότι δεν θα συμβεί ξανά και το αφεντικό σας αρχίζει να γελάει και λέει 

'' Μην ανησυχείς, ήταν απλά ένα αστείο! '' 

Όμως, αισθάνεστε άσχημα έτσι κι αλλιώς επειδή νομίζετε ότι θα έχουν το στερεότυπο ότι 

καθυστερείτε για δουλειά και δεν είστε βέβαιοι αν το αφεντικό σας σας κοροϊδεύει. Δεν είστε 

συνηθισμένοι στο είδος του χιούμορ από τη χώρα αυτή. 

Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πρόβλημα όταν κάποιος σκέφτεται ότι ο άλλος είναι ένας αγενής 

άνθρωπος για να μιλήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά το θέμα είναι ότι μιλάνε απλά όπως στη 

χώρα τους. 

Τι συνέβη εδώ; Τι θα μπορούσαν και οι δύο να έχουν κάνει διαφορετικά; Τι επικοινωνιακές 

δεξιότητες λείπουν; 

2ª Γλωσσικά εμπόδια 

Η γλώσσα δεν είναι απλά λόγια, είναι εκφράσεις, συναισθήματα, διαφορετικοί τρόποι ομιλίας, 

εκφράσεις που γραμμένες δεν έχουν καμία σχέση στη μια ή την άλλη χώρα, αλλά τις χρησιμοποιούμε 

για να εκφράσουμε το ίδιο. Αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε παρανοήσεις ακόμη και μεταξύ 

ανθρώπων από την ίδια χώρα, οπότε, φυσικά, θα ήταν πιο δύσκολο μεταξύ των ανθρώπων από 

διαφορετικές χώρες. Για παράδειγμα: 

Το αφεντικό σας σας λέει 

'' Έχουμε την επόμενη μας συνάντηση σε δύο λεπτά ' 

Αφού το αφεντικό σας έχει πει κυριολεκτικά ότι η συνάντησή σας είναι σε δύο λεπτά, αρπάζετε τη 

βαλίτσα σας και τρέχετε στην αίθουσα συσκέψεων. Δεν υπάρχει κανένας εκεί, το φως δεν είναι καν 

αναμμένο. Περιμένετε υπομονετικά αλλά οι άνθρωποι αρχίζουν να φτάνουν 15 λεπτά μετά. Δεν είστε 

σίγουροι αν ο προϊστάμενος μιλάει μεταφορικά ή αν αυτό είναι άλλο ένα αστείο. 

Τι συνέβη εδώ; Τι θα μπορούσαν και οι δύο να έχουν κάνει διαφορετικά; Τι επικοινωνιακές 

δεξιότητες λείπουν; 

3ª Προφορά 

Όταν πηγαίνετε σε άλλη χώρα, μπορεί να σκεφτείτε ότι γνωρίζετε τη γλώσσα τους επειδή έχετε 

περάσει μια εξέταση σχετικά με τη γλώσσα αυτή στη χώρα σας. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι 

αληθινό επειδή δεν είναι το ίδιο να μελετάτε μια γλώσσα για να περάσετε μια εξέταση από το να 

μιλάτε μια γλώσσα για να επικοινωνείτε σε άλλη χώρα. 

Επίσης, είναι πολύ περίπλοκο να ασχοληθείς με διαφορετικές προφορές, γιατί ίσως καταλαβαίνεις 

ανθρώπους από το βορρά μιας χώρας, αλλά δεν καταλαβαίνεις ανθρώπους από την ίδια χώρα αλλά 
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από διαφορετική πόλη. Για παράδειγμα: 

 Υπάρχουν πολλές λέξεις σε ορισμένες χώρες που προφέρονται με τον ίδιο τρόπο ή παρόμοιες. 

Έτσι, αν σου το λέει το αφεντικό σου 

'' Θέλω να ολοκληρώσετε αυτό το έργο μέχρι τις  έντεκα και δεκαπέντε '' - ‘’I need you to finish this 

project by eleven fifteen’’ 

Αλλά καταλαβαίνετε "έντεκα και πενήντα"-‘’eleven fifty’’, θα υπάρξει πρόβλημα επειδή το έργο θα 

τελειώσει αργά. 

Τι συνέβη εδώ; Τι θα μπορούσαν και οι δύο να έχουν κάνει διαφορετικά; Τι επικοινωνιακές 

δεξιότητες λείπουν; 

4ª Κουλτούρα 

Η κουλτούρα μπορεί να είναι πολύ διαφορετική μεταξύ των χωρών, γι 'αυτό μερικές φορές οι 

μετανάστες μπορεί να μην αισθάνονται σαν στο σπίτι τους. 

Για παράδειγμα, ο τρόπος ζωής (σε ποια χρονική στιγμή χρειάζεται να σηκωθείς, να γευματίσετε ή να 

πάτε στη δουλειά) μπορεί να διαφέρει πραγματικά μεταξύ μιας χώρας και μιας άλλης, γεγονός που 

μπορεί να είναι παράξενο και δύσκολο να συνηθίσετε. 

Ένας από τους συναδέλφους σας σας λέει να συναντηθείτε για μεσημεριανό γεύμα στην πόρτα. Όταν 

είναι 1 μ.μ., πηγαίνετε στην πόρτα και περιμένετε. Και περιμένετε. Όταν πάτε τελικά να δείτε αν 

υπάρχει κάτι που απασχολεί τον συνάδελφό , βλέπετε ότι εξακολουθεί να εργάζεται και 

αναστατώνεστε λίγο. Γυρίζει έκπληκτος προς εσάς και λέει "Ναι, πρόκειται να συναντηθούμε για 

μεσημεριανό γεύμα, αλλά δεν είναι ακόμη 15:00!" 

Τι συνέβη εδώ; Τι θα μπορούσαν και οι δύο να έχουν κάνει διαφορετικά; Τι επικοινωνιακές 

δεξιότητες λείπουν; 
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5ª Δουλεύοντας 

Όταν εργάζεστε σε άλλη χώρα και πιο σημαντικό αν εργάζεστε πρόσωπο με πρόσωπο με τον πελάτη, 

πρέπει να συμπεριφέρεστε όπως κάνουν οι άνθρωποι στη συγκεκριμένη χώρα. 

Για παράδειγμα, οι λέξεις που χρησιμοποιείτε, η γλώσσα του σώματος και οι ενέργειες είναι πολύ 

διαφορετικές μεταξύ των χωρών και αυτές μπορεί να θεωρηθούν ως μη σωστή συμπεριφορά. Για 

παράδειγμα: 

Αρχίζετε να εργάζεστε πρόσωπο με πρόσωπο με τους ανθρώπους και τους εξηγείτε πώς να 

χρησιμοποιούν το νέο μοντέλο I-phone. Προσπαθείτε πολύ να είστε πάντα ευγενικοί, φιλικοί και 

χαμογελάτε πολύ, ξεκινάτε συζητήσεις με τους πελάτες για να τους κάνετε να αισθάνονται σαν στο 

σπίτι τους, κοιτάτε στα μάτια τους, χτυπάτε τις πλάτες τους, ρωτάτε για τη ζωή τους. Έτσι 

εκπλήσσεστε όταν το αφεντικό σας σας λέει ότι έλαβε παράπονα για εσάς. 

Τι συνέβη εδώ; Τι θα μπορούσαν και οι δύο να έχουν κάνει διαφορετικά; Τι επικοινωνιακές 

δεξιότητες λείπουν; 

Φυσικά, το αντίθετο θα συνέβαινε αν βρισκόμασταν σε μια άλλη χώρα όπου αυτά τα πράγματα 

εκτιμώνται περισσότερο και ένας εργαζόμενος που δεν τα κάνει αυτά θα θεωρείτο αρκετά κρύος και 

απρόσιτος. 

Τώρα σκεφτείτε επικοινωνιακές καταστάσεις όπως αυτές. Ίσως τις έχετε ζήσει ή δει. Εάν δεν, 

επινοήστε κάποιες από αυτές τις καταστάσεις που νομίζετε ότι μπορεί να συμβούν / φοβάστε ότι 

μπορεί να συμβούν αν εργάζεστε στο εξωτερικό. Καταγράψτε τις, μοιραστείτε τις με την τάξη και 

απαντήστε 

Τι συνέβη εδώ; Τι θα μπορούσαν και οι δύο να έχουν κάνει διαφορετικά; Τι επικοινωνιακές 

δεξιότητες λείπουν; 
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Κεφάλαιο 5 

ΑΥΤΟ-

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. 

ΕΠΙΜΟΝΗ. 
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Περιεχόμενο 

 

Φυλλάδια για πρακτικές ασκήσεις   

Εργαλείο 1 - Διάγνωση των δυνάμεων και αδυναμιών - SWOT και TOWS 

Εργαλείο 2 - Διάγνωση των δυνάμεων και αδυναμιών - SWOT και TOWS 

Εργαλείο 3 – Η ιεραρχία μου των αξιών 

Εργαλείο 4 – Αν ήμουν πλούσιος…. 

Εργαλείο 5 – Επιτυχημένοι άνθρωποι που ξέρω  

Εργαλείο 7 - Eisenhower Matrix 

Εργαλείο 11 – Θέτοντας στόχους - SMART 

Εργαλείο 17 - Αυτογενής εκπαίδευση Schultz 

Ατομικό δελτίο συμμετοχής – αξιολόγηση 

Φύλλο αξιολόγησης   
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Φυλλάδιο για Εργαλείο 1  

Διάγνωση των δυνάμεων και αδυναμιών - SWOT και TOWS 

ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT  

ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΕΙΛΕΣ 
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Φυλλάδιο για Εργαλείο 2: Διάγνωση των δυνάμεων και αδυναμιών - 

SWOT και TOWS 

ΑΝΑΛΥΣΗ TOWS  

   Εσωτερικοί Παράγοντες  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εξωτερικοί Παράγοντες 

Δυνάμεις(S) 
S1  
 
 
S2  
 
S3  
 
S4  
 
S5  

Αδυναμίες (W) 
W1  
 
W2  
 
W3 
 
W4 
 
W5 

Ευκαιρίες (O) 
O1  
 
O2  
 
O3  
 
O4  
 
O5  
 

SO Στρατηγικές 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WO Στρατηγικές 
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Απειλές (T) 
T1  
 
T2  
 
T3  
 
T4  

ST Στρατηγικές 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WT Στρατηγικές 
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Φυλλάδιο για Εργαλείο 3: Η ιεραρχία των αξιών μου 

Σκοπός: 

Να γνωρίσετε την ιεραρχία των αξιών σας και τις αρχές που διέπουν τη ζωή σας. 

 

Οδηγία: 

1. Σε ένα κομμάτι χαρτί, γράψτε τα τέσσερα πιο εκτιμημένα υπάρχοντά σας (κάθε 
στοιχείο σε ξεχωριστό χαρτί). Μπορείτε να θεωρήσετε αυτά τα πράγματα 
πολύτιμα λόγω πολλών λόγων - της οικονομικής αξίας, του κύρους, της 
συναισθηματικής ή συναισθηματικής προσκόλλησης. 

2. Πάρτε ένα άλλο κομμάτι χαρτί και γράψτε τα τέσσερα πιο σημαντικά πρόσωπα 
στη ζωή σας και σκεφτείτε τους λόγους για τους οποίους είναι τόσο σημαντικά; 
Γιατί τους επιλέξατε; (κάθε άτομο σε ξεχωριστό χαρτί). 

3. Πάρτε άλλα τέσσερα χαρτιά και γράψτε τα τέσσερα πιο σημαντικά γεγονότα στη 
ζωή σας - συμπτώσεις που συνέβησαν ή γεγονότα που δεν εξαρτώνται από τις 
επιλογές σας αλλά από άλλους ανθρώπους ή από τις ενέργειές τους και που 
είχαν το μεγαλύτερο αντίκτυπο (μάλλον θετικό από αρνητικό) στη ζωή σας. 

4. Στα τέσσερα τελευταία χαρτιά, γράψτε τις τέσσερις καλύτερες στιγμές της ζωής 
σας μέχρι στιγμής, επιτυχίες που πετύχατε μόνοι σας χάρη στις προσπάθειές 
σας, την εμπλοκή, τα συναισθήματα, τον αφιερωμένο χρόνο και τη σκληρή 
δουλειά. 

5. Τώρα ρίξτε μια ματιά σε όλα τα χαρτιά και ενώστε για να σχηματίσουν μια 
πυραμίδα ως εξής: 

• Στην κορυφή βάζετε ένα χαρτί - το πιο σημαντικό για εσάς 

• Το δεύτερο στρώμα από την κορυφή - δύο χαρτιά 

• Το τρίτο στρώμα από την κορυφή - τρία χαρτιά 

• Τα δύο τελευταία στρώματα θα πρέπει να έχουν όλα τα υπόλοιπα 
χαρτιά,  μπορείτε να τοποθετήσετε όσα χαρτιά επιθυμείτε για ένα 
στρώμα-  ταξινομημένα κατά προτεραιότητα 

6. Τώρα επικεντρωθείτε στα τρία κορυφαία στρώματα της πυραμίδας και 
σκεφτείτε ποιες είναι οι αξίες για κάθε χαρτί. 

7. Προσδιορίστε τις πραγματικές αξίες της ζωής σας και σκεφτείτε ποιοι είναι οι 
παράγοντες που επηρεάζουν θετικά / αρνητικά τις προσωπικές αξίες στην 
καθημερινή ζωή. 
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Φυλλάδιο για Εργαλείο 4: Αν ήμουν πλούσιος…. 

 

ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΠΛΟΥΣΙΟΣ... 

Το πρώτο βήμα για να κρατήσετε τη ζωή σας οργανωμένη δεν είναι να σημειώνετε στο 

ημερολόγιό σας ή να διατηρήσετε ένα καθημερινό πρόγραμμα, αλλά να αποφασίστε σε 

τι αξίζει να ξοδέψετε το χρόνο σας! 

Αυτή η άσκηση θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε για τις επιθυμίες σας. 

Φανταστείτε ότι είστε πάμπλουτος. Δεν χρειάζεται να εργάζεστε ποτέ ξανά. Τώρα 

απλά απολαύστε το και σκεφτείτε τι μπορείτε να ξοδέψετε τα χρήματά σας! 

Κάντε μια λίστα To-Do- σημειώστε 10-20 πράγματα που θέλετε να κάνετε. Μην 

ξεχωρίζετε την επαγγελματική και προσωπική σας ζωή - μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε 

επιθυμείτε στον κατάλογο. 

Η To-Do λίστα μου: 

1…………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 

2……………………………………………………………………………………………………………………………...……… 

3……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

6………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7……………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

8……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

16……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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18……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

19……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

20……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Μετά, πηγαίνετε στις στήλες: ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΝΕΟ 

Τοποθετήστε όλες τις επιθυμίες σε μία από τις δύο πρώτες στήλες (ΝΑΙ, ΟΧΙ). 

Τι θα κάνατε πάση θυσία; Τι θα μπορούσατε να παρατήσετε εύκολα; 

Όταν συμπληρώσετε τις δύο πρώτες στήλες, σκεφτείτε την τελευταία (ΝΕΟ).  

Γνωρίζοντας ότι ώντας πλούσιος σας δίνει τη δύναμη επιλογής, τι άλλο θα θέλατε 

να κάνετε; 

Προσπαθήστε να σκεφτείτε ρεαλιστικά, να εξετάσετε τα ταλέντα σας, αλλά να λάβετε 

υπόψη περισσότερες δυνατότητες. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΕΟ 
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Τώρα, έχοντας υπόψη τις παραπάνω ιδέες, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. 

 

ΤΙ ΚΑΝΩ? 

(από τα παραπάνω) 
ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΑ? ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΑ ΑΡΧΙΚΑ; 
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Φυλλάδιο για Εργαλείο  Επιτυχημένοι άνθρωποι που ξέρω  

 Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 

Επιτυχία  

 

 

 

 

 

  

Επιδόσεις  

 

 

 

 

 

 

  

Αποτελέσματα  
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Κίνητρα  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



                  
             LAMOS EU - 2016-1-CY01-KA202-017350  
 

113 
 

Φυλλάδιο για Εργαλείο 7 Eisenhower Matrix 

EISENHOWER MATRIX 

 
 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΧΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

Ε
Π

Ε
ΙΓ

Ο
Ν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο
Χ

Ι 
Ε

Π
Ε

ΙΓ
Ο

Ν
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Φυλλάδιο για Εργαλείο  11      Θέτοντας στόχους – SMART 

S 

 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

T 
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Φυλλάδιο για Εργαλείο 17        Αυτογενής εκπαίδευση Schultz 

Αυτογενής εκπαίδευση από Dr. J. H. Schultz 

 

Οδηγίες ανάγνωσης για τον εκπαιδευτή 

 

Σημείωση: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ξαπλώνουν σε μια άνετη θέση και θα πρέπει 

να παίζει χαλαρωτική μουσική στο παρασκήνιο. Ο εκπαιδευτής διαβάζει αργά το 

κείμενο με ήσυχη φωνή. 

 

Κάθομαι / ξαπλώνω σε μια άνετη θέση και αναπνέω ήρεμα. Χαλαρώνω όλους τους μυς. 

Όλο το σώμα μου είναι βαρύ, ευχάριστα βαρύ. Το νιώθω. Αισθάνομαι τα χέρια μου. 

Νιώθω το δεξί μου χέρι. Το δεξί μου χέρι είναι βαρύ. Το δεξί μου χέρι γίνεται όλο και 

βαρύτερο. Ο δεξιός μου βραχίονας είναι πολύ βαρύς τώρα. Νιώθω το αριστερό μου 

χέρι. Το αριστερό μου χέρι είναι βαρύ. Το αριστερό μου χέρι γίνεται όλο και βαρύτερο. 

Ο αριστερός μου βραχίονας είναι πολύ βαρύς τώρα. Η αναπνοή μου είναι ήρεμη. 

 

 

Αισθάνομαι τα πόδια μου. Το δεξί μου πόδι είναι βαρύ. Το δεξί μου πόδι γίνεται όλο και 

βαρύτερο. Το δεξί μου πόδι είναι πολύ βαρύ τώρα. Το αριστερό μου πόδι είναι βαρύ. Το 

αριστερό πόδι μου γίνεται όλο και βαρύτερο. Το αριστερό μου πόδι είναι πολύ βαρύ 

τώρα. Η αναπνοή μου είναι ήρεμη και τακτική. Η καρδιά μου κτυπά ήρεμα και τακτικά. 

 

 

Χαλαρώνω τον λαιμό και τους μύες του προσώπου. Το κεφάλι μου είναι βαρύ. Όλο μου 

κεφάλι γίνεται όλο και βαρύτερο. Το κεφάλι μου είναι πολύ βαρύ τώρα. 

Χαλαρώνω την πλάτη και τον κορμό μου. Γίνεται βαρύς. Όλο το σώμα μου είναι 

ευχάριστα βαρύ. Η αναπνοή μου είναι ήρεμη και τακτική. Η καρδιά μου κτυπά ήρεμα 

και τακτικά. Είμαι απόλυτα ήρεμος και χαλαρός. 

 

 

Τώρα γυρίζω την προσοχή μου στα χέρια μου. Νιώθω ζεστασιά στα χέρια μου. Πρώτα 

αισθάνομαι ζεστασιά στο δεξί μου χέρι. Το δεξί μου χέρι θερμαίνεται. Το δεξί μου χέρι 

είναι πολύ ζεστό. Νιώθω ζεστασιά στο αριστερό μου χέρι. Το αριστερό μου χέρι 

θερμαίνεται. Το αριστερό μου χέρι είναι πολύ ζεστό. Αναπνέω ήρεμα και τακτικά. 

Αισθάνομαι τον κτύπο της καρδιάς μου. Η καρδιά μου κτυπά σταθερά. 
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Νιώθω ζεστασιά στα πόδια μου. Αισθάνομαι ζεστασιά στο δεξί πόδι μου. Το δεξί μου 

πόδι είναι ζεστό. Το δεξί μου πόδι θερμαίνεται. Το δεξί μου πόδι είναι πολύ ζεστό. 

Αισθάνομαι ζεστασιά στο αριστερό πόδι μου. Το αριστερό μου πόδι είναι ζεστό. Το 

αριστερό μου πόδι θερμαίνεται. Το αριστερό μου πόδι είναι πολύ ζεστό. 

 

 

Ένα κύμα ζεστασιάς εξαπλώνεται μέσα από τον κορμό μου. Αισθάνομαι την κοιλιά μου. 

Η κοιλιά μου είναι χαλαρή και ζεστή. Η κοιλιά μου ρέει ζεστή. Η κοιλιά μου είναι 

ευχάριστα ζεστή και γεμάτη ενέργεια. Αναπνέω ήρεμα και τακτικά. 

 

 

Αισθάνομαι τον κτύπο της καρδιάς μου. Ο καρδιακός παλμός μου είναι ήρεμος. Ο 

καρδιακός παλμός μου είναι ήρεμος και κανονικός. Το σώμα μου είναι εντελώς χαλαρό. 

Το σώμα μου είναι ζεστό και βαρύ. Μόνο το μέτωπό μου είναι ευχάριστα δροσερό. 

Νιώθω το δροσερό μου μέτωπο. Αισθάνομαι ήρεμος. Εσωτερική ειρήνη. Παραμένω έτσι 

για όσο το δυνατόν περισσότερο. 

 

 

Τελικά τελειώνω τη χαλάρωσή μου. Το αίσθημα βαρύτητας του σώματός μου 

χαλαρώνει αργά. Η βαρύτητα πηγαίνει μακριά, η ενέργεια και η ζωτικότητα 

επιστρέφουν. Νιώθω ελαφρότητα, ζωτικότητα και χαλάρωση. Επιστρέφω στα 

καθήκοντά μου. Κινούμαι και ισιώνω τα χέρια μου. 

 

 Αναπνέω βαθιά. 

 

Ανοίγω τα μάτια μου. 

 

Κοιτάω γύρω. Επιστρέφω σε καθιστή θέση. 
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Φυλλάδιο 

INDIVIDUAL PARTICIPATION SHEET –SELF-ASSESSMENT 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Βαθμολογήστε με ποιον τρόπο τα μαθήματα στα οποία συμμετείχατε συνέβαλαν στην 
εξέλιξή σας σε κάθε μία από τις περιοχές που αναφέρονται. Υποδείξτε τις γνώσεις και 
τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν. Σας παρακαλούμε να σχεδιάσετε την περαιτέρω 
ανάπτυξή σας υποδεικνύοντας ικανότητες (γνώση + δεξιότητα) που θέλετε να 
αναπτύξετε καθώς και πότε και πώς θέλετε να τις αποκτήσετε.  

Τα κατορθώματά μου: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Τα σχέδια μου (ποιες ικανότητες θα ήθελα να αναπτύξω, πώς και πότε): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Εκτιμήστε το έργο των συναδέλφων σας. Γράψτε το όνομα και το επώνυμο κάθε 
συμμετέχοντα στην αριστερή στήλη. Στη συνέχεια, αξιολογήστε τη συμμετοχή τους στις 
κατηγορίες με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στον πίνακα για την κλίμακα 5 
σημείων, όπου 1 = αποτυχία, 5 = πολύ καλή  

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ 

ΕΠΩΝΥΜΟ  

Συμμετοχή 

στις 

συζητήσεις 

Παροχή 

συμβουλών 

και βοήθειας 

σε άλλους 

μαθητές 

Δεοντολογία 

και επιμέλεια 

κατά την 

εκτέλεση των 

καθηκόντων 

Ενέργεια και 

ενθουσιασμός 

για εργασία 

Συνολική 

ποιότητα 

εργασίας 

κατά τη 

διάρκεια 

των 

μαθημάτων 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


