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0.1 Το Έργο LAMOS-EU: Υπόβαθρο, Στόχοι και Σκοποί 

Η διασφάλιση του δικαιώματος της ζωής, εργασίας και σπουδών οπουδήποτε στο 
έδαφος της μέσω της ελεύθερης διακίνησης των ανθρώπων βρίσκεται στο επίκεντρο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών είναι ένα από τα 
σημαντικότερα επιτεύγματά της. Περισσότεροι από 14.000.000 πολίτες της ΕΕ 
διαμένουν σε άλλο Κράτος Μέλος και εκμεταλλεύονται αυτό το δικαίωμα.  

Ταυτόχρονα, η ανάγκη για περαιτέρω αύξηση της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού της ΕΕ είναι πιο επείγουσα από ποτέ. Οι αγορές εργασίας των κρατών 
μελών χαρακτηρίζονται από συνύπαρξη επίμονων υψηλών ποσοστών ανεργίας σε 
πολλές περιοχές και τη μείωση κενών θέσεων σε περιοχές ή τομείς υψηλής ανάπτυξης. 
Οι διαρθρωτικές ασυμβατότητες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας είναι κοινές. 
Η κινητικότητα των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι πολύ χαμηλή σε 
σύγκριση με το συνολικό μέγεθος των αγορών εργασίας της ΕΕ και τους αντίστοιχους 
ενεργούς πληθυσμούς, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να εμποδίζονται οι 
προσαρμογές στην κατανομή των πόρων που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την 
οικονομική και εργασιακή ανάπτυξη. Η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της 
αγοράς εργασίας και η διασφάλιση της αποτελεσματικής αντιστοιχίας μεταξύ της 

ζήτησης και της προσφοράς εργασίας είναι καίριας σημασίας προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η εκμετάλλευση όλων των ευκαιριών απασχόλησης. Από αυτή την άποψη, η 
κινητικότητα δεν σημαίνει μόνο τη μετάβαση στις θέσεις εργασίας ή την πρόσβαση σε 

καλύτερες θέσεις εργασίας, συνδέεται επίσης με βελτιώσεις στις γενικές και 
επαγγελματικές δεξιότητες και αυξάνει την προσαρμοστικότητα και την 
απασχολησιμότητα. 
 
Το Έργο EUROPEAN LABOR MOBILITY SUPPORT - LAMOS EU θέλει να συμβάλει στην 
άρση ορισμένων από τα υφιστάμενα εμπόδια στη διακρατική κινητικότητα εργατικού 
δυναμικού. Για το σκοπό αυτό, ένας διακρατικός στρατηγικός συνεταιρισμός ανέπτυξε 

μια δέσμη μέσων για τη στήριξη της διακρατικής απασχολησιμότητας των εργαζομένων 
της ΕΕ, των εργοδοτών τους και του διακρατικού επαγγελματικού προσανατολισμού.  
 

Τα παραδοτέα του LAMOS-EU αποτελούνται από τέσσερα διασυνδεδεμένα πακέτα: 
  Έκθεση Ανάλυσης Περιφερειακής Έρευνας  

 Μοντέλο συνεργασίας με άτομα που ενδιαφέρονται για διακρατικό σύστημα 
κινητικότητας/υποστήριξης εργατικού δυναμικού πριν από την κινητικότητα και 
βοήθεια στην προσαρμογή στο χώρο εργασίας στο εξωτερικό 

 Εργαλείο ΤΠΕ για την αξιολόγηση της ικανότητας και της ετοιμότητας για τη 
διακρατική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού 

 Εργαλειοθήκη Προγράμματος  
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Το παρόν Εγχειρίδιο Χρήσης του Εκπαιδευτή είναι μέρος της Εργαλειοθήκης του 

Προγράμματος για την ανάπτυξη των ικανοτήτων για την επιτυχή διακρατική 
κινητικότητα εργασίας των ατόμων. 
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0.2 Γενικοί στόχοι εκμάθησης της εκπαίδευσης ικανοτήτων 

Η Εργαλειοθήκη του Προγράμματος αποτελείται από εκπαιδευτικά προγράμματα και 

συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό για την περαιτέρω ανάπτυξη σημαντικών προσωπικών 

και κοινωνικών ικανοτήτων για 

 προετοιμασία των πολιτών της ΕΕ για διακρατική κινητικότητα του εργατικού 
δυναμικού στις πατρίδες τους πριν από την αναχώρηση προς άλλη χώρα της ΕΕ 
(Πορεία ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) και 

 η προσαρμογή τους (κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση) μετά την άφιξή τους 
στη χώρα προορισμού (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ). 

 

Οι αναφερόμενες προσωπικές και κοινωνικές ικανότητες εντοπίστηκαν στο 

αποτέλεσμα μιας Ανάλυσης Περιφερειακής Έρευνας (Παραδοτέο 1) 

Ένα ανεπτυγμένο Eργαλείο Aξιολόγησης (Παραδοτέο 3) θα συμβάλει στον 

προσδιορισμό των ατομικών αναγκών κατάρτισης των ατόμων που ενδιαφέρονται για 

μια διακρατική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. 

Η επακόλουθη κατάρτιση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των κοινωνικών και 

προσωπικών ικανοτήτων για μια επιτυχημένη διακρατική κινητικότητα του εργατικού 

δυναμικού, π.χ. απασχόληση και κοινωνική ενσωμάτωση σε μια ξένη αγορά εργασίας 

και κοινωνία. 



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

7 
 

 

0.3 Ομάδες στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος 

Ομάδες στόχοι της Εργαλειοθήκης του προγράμματος είναι 

1. Συμμετέχοντες/ Μαθητευόμενοι 

Η Εργαλειοθήκη του Προγράμματος απευθύνεται σε όλους τους πολίτες 1 της ΕΕ που 

ενδιαφέρονται για τη διακρατική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, ανεξαρτήτως 

του καθεστώτος απασχόλησης τους, π.χ. άτομα που αναζητούν μόνιμη ή προσωρινή 

απασχόληση στο εξωτερικό, εποχιακοί εργάτες (τουρισμός, γεωργία...), εργαζόμενοι σε 

απόσπαση (διευθυντές/ εργαζόμενοι που τους έχει ανατεθεί εργασία από τους 

εργοδότες τους σε συμβατική βάση στο εξωτερικό), ελεύθεροι επαγγελματίες να 

αναλάβουν/δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση στο εξωτερικό, κλπ. 

Συνολικά, η ομάδα στόχος είναι πολίτες της ΕΕ που ενδιαφέρονται για την περαιτέρω 

ανάπτυξη των προσωπικών τους ικανοτήτων με στόχο 

α) να προετοιμαστούν με την υποστήριξη μιας ανεπίσημης κατάρτισης για μια 

μεταγενέστερη διακρατική κινητικότητα εργατικού δυναμικού 

β) την περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων μετά την άφιξη τους σε ένα 

εξωτερικό περιβάλλον κατά τη φάση της προσαρμογής και της ενσωμάτωσης στην 

εργασία και την κοινωνική ζωή. 

Η Εργαλειοθήκη του Προγράμματος με το εκπαιδευτικό της υλικό θα τους στηρίξει σε 

αυτή τη διαδικασία δύο σταδίων. 

2. Δάσκαλοι/ Εκπαιδευτές 

Μια άλλη ομάδα στόχος της Εργαλειοθήκης του Προγράμματος είναι οι εκπαιδευτές 

που παρέχουν την εκπαίδευση στο σπίτι ή στις χώρες υποδοχής. Υπάρχουν δύο 

διαφορετικές ομάδες εκπαιδευτών και, κατά κανόνα, με διαφορετικές εμπειρίες και 

υπόβαθρα: 

α) Οι εκπαιδευτές ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ εργάζονται με εθνικές ομοιογενείς ομάδες δικής 

τους καταγωγής. 

β) Οι εκπαιδευτές ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ εργάζονται με ετερογενείς ομάδες συμμετεχόντων 

με διάφορες εθνικότητες (με ή χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ σε 

διαφορετικές πατρίδες). 

                                                           
1 Και μέλη της οικογένειας με άλλες υπηκοότητες εκτός της ΕΕ. 
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Δε συνδέονται μεταξύ τους. Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και το Εγχειρίδιο Χρήσης 

αποτελούν επομένως ένα είδος συνδετικού στοιχείου μεταξύ τόσο των εκπαιδευτών 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ όσο και των εκπαιδευτών ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ και των δύο σταδίων 

κατάρτισης (βλ. Πιο κάτω: ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ).  

Η εκπαίδευση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική κατάρτιση και την ανταλλαγή 

εμπειριών. Στοχεύει στην υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτών για την παράδοση 

των μαθημάτων με αρθρωτό και ευέλικτο τρόπο και οδηγείται από τις μεταβαλλόμενες 

απαιτήσεις των ατόμων. Το παρεχόμενο διδακτικό υλικό θέλει να στηρίξει τους 

εκπαιδευτές και να τους ενθαρρύνει να βρουν και να χρησιμοποιήσουν περαιτέρω 

πόρους για την εργασία τους με τους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση.  

Ο ακόλουθος πίνακας επέδειξε τις πιθανές ροές μεταναστών εργαζομένων που 

συμμετέχουν στα στάδια ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ:  
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0.4 Περιεχόμενο, Αρθρωτή Δομή και Εκπαιδευτική Μεθοδολογία  
 

Περιεχόμενο 

Μετά τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της Έκθεσης Ανάλυσης Περιφερειακής 

Έρευνας, Εντοπίστηκε ένα σύνολο σημαντικών ικανοτήτων για την επιτυχή διακρατική 

κινητικότητα του εργατικού δυναμικού συγκεντρωμένες σε πέντε εκπαιδευτικές 

ενότητες: 

Ενότητα 1 «Διαπολιτισμική επάρκεια. Πολιτισμική Επίγνωση.» 

Στόχος της εκπαιδευτικής ενότητας είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων για τη ζωή και τη 

συνεργασία σε ένα κοινωνικό/πολιτιστικό πλαίσιο σε μια χώρα διαφορετική από τη 

δική του/της. Η ενότητα αυξάνει την πολιτισμική επίγνωση των συμμετεχόντων και την 

ικανότητα τους να κατανοήσουν διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, 

συμπεριφορές και απόψεις. 

Ενότητα 2 «Προσαρμοστικότητα. Δεκτικότητα.» 

Οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν την ικανότητα τους να προσαρμόζονται εύκολα σε νέες 

και άγνωστες συνθήκες. Καθίστανται πιο δεκτικοί για νέες προκλήσεις, έχουν 

περιέργεια και είναι δεκτικοί στη διακρατική κινητικότητα εργατικού δυναμικού,  νέες 

ιδέες, πολιτισμούς, ανθρώπους ή ευκαιρίες απασχόλησης στο εξωτερικό. 

Ενότητα 3 «Αισιοδοξία. Συναισθηματική Σταθερότητα.»  

Οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν την προσωπική τους στάση για να σκεφτούν ότι το 

καλύτερο δυνατό πράγμα θα συμβεί στο εξωτερικό και την ικανότητα τους να είναι 

θετικοί όταν επιδιώκουν τους στόχους παρά τα εμπόδια και τις αναποδιές. Μαθαίνουν 

να παραμένουν σταθεροί, ισορροπημένοι και ήρεμοι σε συνθήκες πίεσης ή άγχους. 

Ενότητα 4: «Επικοινωνιακή Επάρκεια.» 

Οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν την ικανότητα τους να μεταφέρουν πληροφορίες 

αποτελεσματικά και αποδοτικά σε άλλους ανθρώπους σε ένα άγνωστο εξωτερικό 

περιβάλλον. Αναζητούν τη συντροφιά και την τόνωση από άλλους ανθρώπους πιο 

εύκολα. 

Ενότητα 5 «Αυτό-Αποτελεσματικότητα. Επιμονή.»  
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Οι συμμετέχοντες βελτιώνουν την ικανότητα τους να παραμένουν σταθεροί και 

ισορροπημένοι σε κρίσιμες καταστάσεις στο εξωτερικό. Σκέφτονται θετικά και 

πιστεύουν στην ικανότητα τους να επιτύχουν σε συγκεκριμένες καταστάσεις υπό ξένες 

συνθήκες. Είναι σε θέση να συνεχίσουν τις προσπάθειες και να επιδιώκουν 

αποτελεσματικότερα τους στόχους, να ολοκληρώσουν με επιτυχία τα καθήκοντα 

εργασίας επίσης στην αντιμετώπιση των κοινωνικών μειονεκτημάτων ή των 

αγχωτικών/ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών στο εξωτερικό. 

 

(Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ικανότητες παρακαλώ διαβάστε τις 

εισαγωγές στα κεφάλαια 1-5 του παρόντος εγχειριδίου πιο κάτω.) 

Αυτές οι πέντε ενότητες θα επιτρέψουν στους πελάτες να επιλέξουν το περιεχόμενο 

εκπαιδεύσεων που θα τους βοηθήσει για να αναπτύξουν περαιτέρω εκείνες τις 

ικανότητες που έχουν προσδιοριστεί στο αποτέλεσμα της προηγούμενης αξιολόγησης 

ικανοτήτων. 

Η Ανάλυση εντόπισε περαιτέρω σημαντικά στοιχεία και δεν αποτελούν αντικείμενο 

αυτής της εκπαιδευτικής σειράς μαθημάτων: 

Οι δεξιότητες ξένων γλωσσών είναι απαραίτητες για την επιτυχή απασχόληση και την 

κοινωνική ενσωμάτωση σε άλλη χώρα της ΕΕ. Ο έλεγχος της γενικής (TELC level a1/a2) 

και της επαγγελματικής γλώσσας (B1/B2) της χώρας προορισμού ή τουλάχιστον κάποια 

βασικά στοιχεία της επικοινωνίας είναι σημαντικές απαιτήσεις για ενσωμάτωση. 

Ωστόσο, η γλωσσική προετοιμασία δεν αποτελεί μέρος της παρούσας Εργαλειοθήκης 

του Προγράμματος και θα πρέπει να οργανωθεί είτε με την υποστήριξη μιας σχολής 

γλωσσών είτε ανεξάρτητα.  

Προσωπικά γνωρίσματα, όπως η ευσυνειδησία, να είναι κάποιος ευχάριστος και η 

εξωστρέφεια είναι κάτι που ένα άτομο είτε έχει είτε δεν έχει. Είναι σημαντικά 

χαρακτηριστικά για την επιτυχή ενσωμάτωση σε ένα εξωτερικό περιβάλλον, αλλά δε 

μπορούν ούτε να μαθευτούν σε μια σύντομη σειρά μαθημάτων. 

 

Περαιτέρω, ορισμένες λειτουργικές δεξιότητες, όπως η έρευνα στο διαδίκτυο ή 

δεξιότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είναι σημαντικά για την προετοιμασία 

και τη διαβίωση στο εξωτερικό. Δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος 

Προγράμματος και θα πρέπει να αναπτυχθούν ατομικά ή σε ξεχωριστές εκπαιδεύσεις. 

 

Δομή 
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Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποτελείται από δύο διασυνδεδεμένα στάδια 

εκπαίδευσης για τους σκοπούς της προετοιμασίας (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) και την 

προσαρμογή (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ) των ατόμων/εργαζομένων σε μια ξένη 

εργασία/κοινωνικό περιβάλλον. 

Η εκπαίδευση ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ παρέχει βασικά στοιχεία για την περαιτέρω ανάπτυξη 

των προσωπικών και κοινωνικών ικανοτήτων για επιτυχή ενσωμάτωση σε ένα άγνωστο 

κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον στο εξωτερικό. Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ βασίζεται στην 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ και λαμβάνει περαιτέρω υπόψη την πρώτη πρακτική εμπειρία 

ενσωμάτωσης στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδεύσεις ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ παρουσιάζονται σε ένα ενιαίο πρόγραμμα, το οποίο είναι διαθέσιμο 

για τους εκπαιδευτές και στα δύο υπό-προγράμματα στο σπίτι και στη χώρα υποδοχής. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ σχεδιάζονται 
σύμφωνα με το Μοντέλο «80:20», π.χ. 80% της πρακτικής άσκησης, όπως 
περιπτωσιολογικές μελέτες, ανατροφοδότηση, ομαδική εργασία, στοχασμός, παιχνίδια 
ρόλων ή μέθοδοι εκμάθησης με βάση προβλήματα. Οι θεωρητικές εισαγωγές 
περιορίζονται στα απαραίτητα βασικά. Η μεθοδική προσέγγιση λαμβάνει υπόψη την 
καταλληλότητα της εκπαίδευσης για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους. 

Τα περιεχόμενα παρέχονται χωριστά για τους εκπαιδευτές (παρόν Εγχειρίδιο Χρήσης) 

και τους συμμετέχοντες (Οδηγός, Βιβλίο Εργασίας). 

Το Εγχειρίδιο Χρήσης είναι δομημένο σε Κεφάλαια, το καθένα για κάθε εκπαιδευτική 

ενότητα μετά από αυτή τη δομή: 

 Εισαγωγή στην Ενότητα  

 Θεωρητική εισαγωγή στις ικανότητες 

 Ειδικές Μεθοδολογικές συμβουλές και (Δείγμα) προγραμμάτων 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

 «Εργαλεία»: ασκήσεις με ενημερωτικά έντυπα 

 Πηγές. Βιβλιογραφία . 

Η εκπαίδευση ακολουθεί το μοντέλο ικανοτήτων. Περιλαμβάνει την αντιπροσώπευση 

των αφηρημένων στόχων εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο των μαθημάτων παρουσιάζεται 

σε μια διάσταση περιεχομένου και μια διαφοροποιημένη διάσταση δράσης. Η 

διάσταση περιεχομένου εμφανίζει τα σχετικά θέματα. Η απόδοση που θα εκτελεστεί 

εκφράζεται με τη διάσταση δράσης. Το επίπεδο των ικανοτήτων που πρέπει να 

επιτευχθούν (αποτελέσματα) ορίζεται από παραμέτρους περιγραφής. (Είμαι σε θέση 

να....). 
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Οι τομείς ικανοτήτων για την επιτυχή διακρατική κινητικότητα του εργατικού 

δυναμικού είναι στενά αλληλένδετοι και δε μπορούν να θεωρηθούν απομονωμένοι. 

Κατά συνέπεια, υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των χωριστών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, των Κεφαλαίων του Εγχειριδίου Χρήσης, του Οδηγού και του Βιβλίου 

Εργασίας των εκπαιδευομένων, των «εργαλείων» (ασκήσεων) κλπ. Οι εκπαιδευτές θα 

βρουν χρήσιμες μεθοδολογικές συμβουλές ή εργαλεία/ασκήσεις (για εκπαίδευση 

ικανοτήτων αλλά και ασκήσεις ενεργοποίησης και σπασίματος του πάγου, 

ανατροφοδότηση και αξιολόγηση κλπ.) για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της 

εκπαίδευσης τους στο πλαίσιο διαφόρων κεφαλαίων του παρόντος Eγχειριδίου. Ως 

εκ τούτου, συνίσταται ανεπιφύλακτα να εξεταστεί το παρόν Εγχειρίδιο Χρήσης στο 

σύνολο του και να μην απομονωθεί από τα Κεφάλαια του. 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και όλα τα άλλα παραδοτέα είναι στην ίδια έκταση και 

χωρίς καμία διάκριση εξίσου ανοικτά και διαθέσιμα τόσο για τους άνδρες όσο και τις 

γυναίκες εκπαιδευτές και τους συμμετέχοντες. Τα ακόλουθα κείμενα - για λόγους 

αναγνωσιμότητας -εφαρμόζονται εν μέρει σε άρρεν ή θηλυκό γένος χωρίς πρόθεση για 

τυχόν διακρίσεις. 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι 

πληροφορίες και οι απόψεις που ορίζονται στο παρόν Εγχειρίδιο Χρήσης είναι αυτές 

των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραιτήτως την επίσημη γνώμη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε τα θεσμικά όργανα και σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους μπορούν να θεωρηθούν 

υπεύθυνοι για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. 
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Κεφάλαιο 1 

 

Διαπολιτισμική επάρκεια.  

Πολιτισμική Επίγνωση. 

 



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

14 
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1.0 Εισαγωγή  

Για τους μετανάστες εργαζόμενους, η διαπολιτισμική επάρκεια και η πολιτισμική 

επίγνωση είναι απαραίτητες για την επιτυχή ενσωμάτωση στη ξένη αγορά εργασίας. Η 

απόκτηση διαπολιτισμικής επάρκειας είναι για τους περισσότερους από αυτούς γενικά 

μια άτυπη διαδικασία. Αναδύεται μέσα από τις προκλήσεις της καθημερινής ζωής και 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ένταξη στην κοινωνία υποδοχής. Η 

εισαγωγή τυπικών τρόπων και μέσων για τη βελτίωση της διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας μπορεί να τους βοηθήσει να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους για να 

αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τους. Πολύ συχνά, ορισμένες από τις ατομικές 

διαπολιτισμικές ικανότητες αποκτώνται με την παρακολούθηση εκπαιδευτικής σειράς 

μαθημάτων, όπως η παρούσα, ή μιας σειράς μαθημάτων εκμάθησης γλώσσας πριν από 

τη μετανάστευση ή κατά τη διάρκεια της ενσωμάτωσης. Υπάρχουν πολλές πηγές που 

έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις πολιτισμικές και 

ιδιαίτερα τις συμπεριφορικές πτυχές της καθημερινής ζωής στη χώρα υποδοχής 

(οργανισμοί που ειδικεύονται στον τομέα της μετανάστευσης, το διαδίκτυο, 

συμπατριώτες που ζουν ήδη στη χώρα υποδοχής κ.α.).  

Η ενότητα της παρούσας εκπαιδευτικής σειράς μαθημάτων για τη διαπολιτισμική 

επάρκεια και την πολιτισμική επίγνωση αποσκοπεί στην παροχή σαφών 

κατευθυντήριων γραμμών στους εκπαιδευτές για την προετοιμασία των 

πολιτών/εργαζομένων της ΕΕ για τη διακρατική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού 

και την ενίσχυση της προσαρμογής τους σε μια ξένη χώρα και χώρο εργασίας. 

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς και το συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό για 
τη διαπολιτισμική επάρκεια και την πολιτισμική επίγνωση (όπως και τα άλλα μέρη της 
Εργαλειοθήκης του LAMOS EU) διαφοροποιούνται στα δύο στάδια ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ και 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. Έχουν σχεδιαστεί για τους σκοπούς της 
 προετοιμασίας των πολιτών της ΕΕ για διακρατική κινητικότητα της εργασίας στην 

πατρίδα τους πριν από την αναχώρηση για τη διαβίωση και την εργασία στο 

εξωτερικό σε μια άλλη, μέχρι τώρα άγνωστη χώρα της ΕΕ και πολιτισμό 
(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) και 

 προσαρμογής τους στην κοινωνική ζωή και την ένταξη τους στο χώρο εργασίας 
τους μετά την άφιξή τους στη χώρα προορισμού (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ). 

 

Και τα δύο στάδια είναι στενά αλληλένδετα. Η εκπαίδευση ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ θα παρέχει 

βασικά στοιχεία για την περαιτέρω ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών 

ικανοτήτων για επιτυχή ενσωμάτωση σε ένα άγνωστο κοινωνικό και εργασιακό 

περιβάλλον στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ βασίζεται στο πρόγραμμα 
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ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ και λαμβάνει υπόψη την πρώτη πρακτική εμπειρία ενσωμάτωσης στο 

εξωτερικό. Τα στάδια ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ της εκπαιδευτικής σειράς 

μαθημάτων «Διαπολιτισμική Επάρκεια/ Πολιτισμική Επίγνωση» παρουσιάζονται με 

ενιαία μορφή (Εγχειρίδιο Χρήσης, διαθέσιμο για εκπαιδευτές ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ στο σπίτι και στη χώρα υποδοχής). Μαζί, εστιάζουν στην ανάπτυξη των 

διαπολιτισμικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων στη σειρά μαθημάτων με πολύ 

ατομικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Ως εκ τούτου, τα εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο για τα δύο στάδια όσο και για τα 

συνοδευτικά εργαλεία θα πρέπει να θεωρηθούν ως μια προσφορά για τον εκπαιδευτή 

να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διαπολιτισμικής 

Επάρκειας/ Πολιτισμικής Επίγνωσης» σε επιμονή με τις ανάγκες της εκπαιδευτικής 

ομάδας και τους συμμετέχοντες της. Συνιστάται να παρέχετε την εκπαίδευση με έναν 

κυρίως πρακτικό τρόπο, π.χ. τουλάχιστον 80% των ασκήσεων. 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις ετερογενείς εκπαιδευτικές ομάδες ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ στη 

χώρα προορισμού με συμμετέχοντες από διαφορετικές χώρες, με διαφορετικά 

πολιτισμικά υπόβαθρα και προκλήσεις στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ θα πρέπει να παρέχεται σε διεθνώς συγκροτημένες ομάδες και να 

βασίζεται στις πρώτες διαπολιτισμικές εμπειρίες/ προβλήματα. Θα μπορούσε να 

σχεδιαστεί ως συνεδρίες προπόνησης ομάδας για την αλληλεπίδραση με άλλους 

ξένους που βρίσκονται στο στάδιο της ενσωμάτωσης και της προσαρμογής σε 

παρόμοια νέα εργασιακά περιβάλλοντα και περιβάλλοντα διαβίωσης. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποστηρίζεται από τρία είδη υλικών, χωριστά για τους 

εκπαιδευτές (εγχειρίδιο χρήσης) και τους εκπαιδευόμενους (οδηγός, βιβλίο εργασίας). 

Αυτό το Τμήμα του Εγχειριδίου Χρήσης είναι δομημένο σε τρία τμήματα: 
- Θεωρητική εισαγωγή στην ενότητα 
- Μεθοδολογικές συμβουλές και Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για την εκπαίδευση 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
- Μια σειρά από εργαλεία για πρακτικές ασκήσεις  

 



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

17 
 

 

 

 

 

 

 

1.1 

 

Πολιτισμός και Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση (Θεωρητικό Μέρος) 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
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Πολιτισμός 

Κατά την εξέταση της διαπολιτισμικής επάρκειας, είναι σημαντικό να ορίσουμε πρώτα 
τι είναι ο πολιτισμός. Υπάρχει μια πληθώρα επιστημονικών απαντήσεων στον ορισμό 
του πολιτισμού: 

Ο Herbig (1998) ορίζει τον πολιτισμό ως «το άθροισμα ενός τρόπου ζωής, 
συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης συμπεριφοράς, τις πεποιθήσεις, τις αξίες, τη 

γλώσσα και τις πρακτικές διαβίωσης που μοιράζονται τα μέλη μιας κοινωνίας. 
Αποτελείται τόσο από σαφείς όσο και από έμμεσους κανόνες μέσω των οποίων 
ερμηνεύεται η εμπειρία»2.  

Ο Leininger (1997) παρέχει έναν χρήσιμο ορισμό ως «μια κοινή συλλογικότητα των 
πεποιθήσεων, των αξιών, της κοινής κατανόησης και των μοτίβων συμπεριφοράς μιας 
καθορισμένης ομάδας ανθρώπων. 

Οικοδομώντας πάνω σε αυτό, οι Bach και Grant (2011) βλέπουν τον πολιτισμό ως «μια 
καταρτισμένη κοινωνική εμπειρία η οποία συχνά μεταδίδεται μέσω των γενεών, 
παρέχοντας έτσι μια συνεχή συνεκτικότητα με άλλους σε μια κοινότητα... μπορεί να 
υπάρχουν διαφορικοί ρόλοι κύρους και παρόλα αυτά, άτομα συνδεδεμένα στον 

πολιτισμό θεωρούνται ως άτομα με όμοιες ιδέες, ενώ κάποιος που δεν είναι μέρος του 
πολιτισμού μπορεί να αντιμετωπιστεί με δυσπιστία και καχυποψία. Μια ευρεία 
εξέταση του πολιτισμού μπορεί να περιλαμβάνει άτομα, ομάδες, οργανισμούς και 
επαγγελματίες. Όντας ανοικτός στην ποικιλία των αξιών και των πεποιθήσεων που 
κάθε πολιτισμός μπορεί να έχει μπορεί επίσης να ενισχύσει τη συνεταιριστική σχέση 
(Sully and Dallas, 2010). 

Αυτό μας δίνει μια ευρύτερη κατανόηση του πολιτισμού στο πλαίσιο των ιστορικών και 

κοινωνικών προοπτικών. Ενώ κατανοούμε τα συνεκτικά στοιχεία ενός πολιτισμού, είναι 
σημαντικό να επίσης να κατανοούμε την ατομικότητα των ανθρώπων με τους οποίους 
εργαζόμαστε και επικοινωνούμε. Η μη αναγνώριση της μοναδικότητας και η μη 

κατανόηση ότι όλα τα άτομα από έναν πολιτισμό δεν θα έχουν απαραιτήτως τις ίδιες 
αξίες και πεποιθήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε στερεότυπα (Elder και άλλοι, 2009). 

Η συχνότητα της μετανάστευσης αυξάνει τη σημασία της κατανόησης της πολύ-
πολιτισμικότητας, η οποία αναφέρεται στη συνύπαρξη πολλών διαφορετικών 
πολιτισμικών ομάδων με μια ετερογενή κοινωνία (Bach και Grant, 2009). Πολιτισμική 
ποικιλομορφία που σχετίζεται με θέματα όπως η εθνοτική καταγωγή, η φυλή, το φύλο, 
η γεωγραφική θέση, η οικονομική κατάσταση, η ιθαγένεια, η γλώσσα, η πολιτική και η 

θρησκεία (Bach και Grant, 2009). Η ενιαία αγορά εργασίας της ΕΕ χαρακτηρίζεται από 
την αύξηση της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού από κράτος μέλος σε κράτος 

                                                           
2 Herbig, P. (1998) Εγχειρίδιο Χρήσης του Διαπολιτισμικού Μάρκετιγκ, New York: The Haworth 
Press 
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μέλος. Οι επιχειρήσεις, η διοίκηση τους και το πολυεθνικό τους προσωπικό, καθώς και 

όλα τα μέλη της κοινωνίας στο σύνολο της, δε χρειάζονται μόνο την κατανόηση των 
διαφορετικών πολιτισμών, αλλά και να γνωρίζουν πώς να επικοινωνούν ικανά με 
ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς. Η διαπολιτισμική επικοινωνία είναι η 

επικοινωνία μεταξύ πολιτισμών και κοινωνικών ομάδων. Περιλαμβάνει την κατανόηση 
των διαφορετικών πολιτισμών, γλωσσών και εθίμων των ανθρώπων από διαφορετικές 
κουλτούρες (Βικιπαίδεια). Μπορεί να αναφέρεται ως το πώς οι άνθρωποι από 
διαφορετικούς πολιτισμούς, γλώσσες, κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο,  
πεποιθήσεις και περιοχές ενώνονται για να επικοινωνούν (Ivliyeva, 2013). 

Σύμφωνα με τον Ivliyeva (2013) Οι δεξιότητες της επικοινωνίας σε γενικές γραμμές 
είναι αυτό που χρησιμοποιούμε στη διαπολιτισμική επικοινωνία. Επιπλέον, η 
διαπολιτισμική επικοινωνία περιλαμβάνει μη επικριτική και ενεργή ακρόαση, 
αποσαφήνιση και σύνοψη καθώς και σεβασμό προς τους άλλους. 

Ερωτήσεις για Συζήτηση 

Πως κατανοείτε τον πολιτισμό; 

Γιατί είναι σημαντικό να μιλάμε για τον πολιτισμό στο πλαίσιο της μετανάστευσης 

εργατικού δυναμικού; 
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Μοντέλα πολιτισμού και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Δεδομένου ότι το επίκεντρο αυτής της εκπαιδευτικής σειράς μαθημάτων είναι στην 
εξάσκηση, είναι χρήσιμο να κάνουμε μια επισκόπηση από τι αποτελούνται οι 
πολιτισμικές διαφορές και ποια θα μπορούσαν να είναι τα προβλήματα και τα εμπόδια 
κατά την αντιμετώπιση των ανθρώπων από πολύ διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα. 

Υπάρχει ένας αριθμός αναγνωρισμένων και χρήσιμων εργαλείων για τους στόχους των 
διαπολιτισμικών μοντέλων του πολιτισμού. 

Ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα είναι το μοντέλο «Πολιτισμικό Παγόβουνο» (Cultural 
Iceberg) που σχεδιάστηκε από τον Gibson. Η κύρια εστίαση του είναι στα στοιχεία που 
συνθέτουν τον πολιτισμό. Η ιδέα αυτού του μοντέλου είναι αρκετά σαφής: δείχνει ότι ο 
πολιτισμός μπορεί να οριστεί αρχικά από τα χαρακτηριστικά που φαίνονται «πάνω από 
την επιφάνεια του νερού», με τις πιο ανεπαίσθητες πτυχές να βρίσκονται «κάτω από το 
νερό». Οι κρυμμένες αξίες που υποβόσκουν της ανθρώπινης επικοινωνίας και 
σχεδιασμού εκφράσεων, ακριβώς όπως το μεγαλύτερο μέρος του παγόβουνου είναι 
κρυμμένες κάτω από το επίπεδο της θάλασσας. (Βλέπε Εργαλείο 2: το μοντέλο 

παγόβουνο του πολιτισμού) 

Για τους επαγγελματίες που εργάζονται σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον, είναι αυτή 
η λεπτή περιοχή που είναι η πιο προβληματική. 

 

 

Το πρότυπο πολιτισμικών διαστάσεων του Hofstede ορίζει πέντε βασικές διαστάσεις: 
απόσταση Ισχύος, αποφυγή Αβεβαιότητας, Ατομικότητα/Συλλογικότητα, 
αρρενωπότητα / θηλυκότητα, Χρονικός προσανατολισμός (βλέπε εργαλείο 11 – 
Μοντέλο Πέντε Διαστάσεων του Hofstede). 

Το μοντέλο των συμπεριφορικών συστατικών του πολιτισμού των Hall & Hall ορίζει 
διάφορες διαστάσεις πολιτισμικής διαφοράς. Αυτές οι διαστάσεις ήταν όλες 
συνδεδεμένες είτε με μοτίβα επικοινωνίας, είτε με το χώρο είτε το χρόνο: Γρήγορα και 
Αργά Μηνύματα, Υψηλό και Χαμηλό πλαίσιο, Προσωπικός Εδαφικός Χώρος, 

Μονοχρονικός και Πολυχρονικός Χρόνος. Οι βασικές έννοιες των Hall & Hall, όταν 
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περιγράφουν διαφορετικές κουλτούρες επισημαίνουν κάποιες σημαντικές διαφορές 

που βιώνουν οι άνθρωποι στις διαπολιτισμικές συναντήσεις. 

Οι Demorgon και Molz αρνούνται κάθε πρόθεση της εισαγωγής ενός ακόμη μοντέλου 
πολιτισμού. Είναι στην ίδια τη φύση του πολιτισμού, λένε, ότι κάθε ορισμός του 
πολιτισμού είναι βασικά προδιατεθειμένος από το (πολιτισμικό) υπόβαθρο αυτού που 
καθορίζει: δεν μπορεί κάποιος να μην έχει κουλτούρα. 

Το μοντέλο της διαπολιτισμικής ευαισθησίας του Bennett ορίζει τη διαπολιτισμική 
ευαισθησία όσον αφορά τα στάδια της προσωπικής ανάπτυξης. Το αναπτυξιακό 

μοντέλο του θέτει μια συνέχεια αυξανόμενου εκλεπτισμού στην αντιμετώπιση της 
πολιτισμικής διαφοράς, που κινείται από εθνοτικό-κεντρισμό μέσω των σταδίων της 
μεγαλύτερης αναγνώρισης και της αποδοχής της διαφοράς, την οποία ο Bennett 

αποκαλεί «εθνοτικό-σχετικισμό». 

Αυτές και άλλες ιδέες σχετικά με τη μάθηση, τον πολιτισμό και τις διαπολιτισμικές 
εμπειρίες καθιστούν σαφές ότι η διαπολιτισμική μάθηση είναι μια διαδικασία. Η 
διαδικασία αυτή απαιτεί ότι ένα άτομο γνωρίζει τον εαυτό του/της, και από πού 
αυτός/ή προέρχεται, πριν να είναι σε θέση να κατανοήσει τους άλλους. Είναι μια 
απαιτητική διαδικασία, καθώς περιλαμβάνει πολύ βαθιά ριζωμένες ιδέες για το τι είναι 
καλό και κακό, για τη διάρθρωση του κόσμου και τη ζωή κάποιου. Στη διαπολιτισμική 

μάθηση, αυτό που θεωρείται δεδομένο και απαραίτητο να διατηρηθεί, τίθεται υπό 
αμφισβήτηση. Η διαπολιτισμική μάθηση είναι μια πρόκληση για την ταυτότητα 
κάποιου – αλλά μπορεί να γίνει τρόπος ζωής, ένας τρόπος εμπλουτισμού της 

ταυτότητας κάποιου την ίδια στιγμή (Bennett). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαπολιτισμική μάθηση είναι μια μεμονωμένη διαδικασία, είναι ουσιαστικό να 
μάθουμε πώς να ζούμε μαζί, να μαθαίνουμε πώς να ζούμε σε έναν ποικιλόμορφο 
κόσμο. Η διαπολιτισμική μάθηση που φαίνεται σε αυτή την προοπτική είναι η 
αφετηρία της ειρηνικής κοινής διαβίωσης μας. 

Τα περισσότερα από τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά εργαλεία προέρχονται από αυτά 
τα μοντέλα. Λεπτομερέστερες πληροφορίες για τις θεωρητικές πτυχές των μοντέλων 

και των δημιουργών τους διατίθενται δωρεάν στο πλαίσιο διαφόρων ανοικτών πηγών. 

Ερωτήσεις για Συζήτηση 

Συζητήστε το μοντέλο «Πολιτισμικό Παγόβουνο» (Cultural Iceberg) και προσδιορίστε 

σημαντικά χαρακτηριστικά του πολιτισμού «πάνω και κάτω από την επιφάνεια του 

νερού». 

Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η αφετηρία για την διαπολιτισμική μάθηση; 
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Διαπολιτισμική επάρκεια  

Η διαπολιτισμική επάρκεια είναι η συνολική ικανότητα ενός ατόμου να διαχειρίζεται τα 
βασικά απαιτητικά χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής επικοινωνίας: δηλαδή, τις 
πολιτισμικές διαφορές και την έλλειψη εξοικείωσης, τη δυναμική μεταξύ των ομάδων, 
και τις εντάσεις και τις συγκρούσεις που μπορούν να συνοδεύσουν αυτή τη διαδικασία. 
Είναι η ικανότητα να αναπτύσσουν στοχευμένες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές 
που οδηγούν σε ορατή συμπεριφορά και επικοινωνία οι οποίες είναι τόσο 
αποτελεσματικές όσο και κατάλληλες στις διαπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις.3   

Η διαπολιτισμική επάρκεια δεν μπορεί να αποκτηθεί σε μια σύντομη εκπαίδευση. 
Πρόκειται για μια διά βίου διαδικασία, η οποία χρειάζεται να αντιμετωπιστεί 
λεπτομερώς στη μάθηση, τη διδασκαλία και την ανάπτυξη του προσωπικού. 

Αυτό η σύντομη εκπαιδευτική σειρά μαθημάτων θέλει να αυξήσει τη διαπολιτισμική 
σας επίγνωση σε ένα εξωτερικό περιβάλλον και να σας βοηθήσει να αποκτήσετε αυτές 
τις ικανότητες στο πλαίσιο της προετοιμασίας στο σπίτι και την επιτυχή ενσωμάτωση 
στην εργασία και στην κοινωνία της χώρας υποδοχής σας γενικότερα. Η μόνιμη κριτική 

αντανάκλαση των ικανοτήτων σας γίνεται σε αυτό το υπόβαθρο ένα χρήσιμο εργαλείο 
για την επίτευξη της κατά τη διά βίου μάθηση σας. 

Συστατικά στοιχεία της διαπολιτισμικής επάρκειας 

(Προσαρμόστηκε από τον Deardorff, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Deardorff, D. K. (2006) , Ο προσδιορισμός και η Αξιολόγηση της Διαπολιτισμικής Ικανότητας ως Φοιτητικό 
Αποτέλεσμα της Διεθνοποίησης σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
Περιοδικό Σπουδών στη Διεθνή Εκπαίδευση (Journal of Studies in International Education) 10: 241-266 

Στάσεις 
Σεβασμός (δίνοντας αξία 

σε άλλους πολιτισμούς); 
δεκτικότητα 

(αναβάλλοντας την 
κριτική), περιέργεια 

(βλέποντας τις διαφορές 
ως ευκαιρία μάθησης); 
ανακάλυψη (ανοχή για 

ασάφειες) 

Δεξιότητες 
ακούγοντας, 

παρατηρώντας, 
αξιολογώντας 

χρησιμοποιώντας 

υπομονή και επιμονή; 
Βλέποντας τον κόσμο 
από την οπτική γωνιά 

άλλων 

Γνώση 
Πολιτισμικός εαυτός 

επίγνωση; γνώση 
σχετική με τον 

πολιτισμό; κοινωνικό-
γλωσσική επίγνωση · 

κατανόηση των 
παγκόσμιων 

ζητημάτων και τάσεων 
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Γνώση 

 Πολιτισμική αυτογνωσία: κοινή γνώση και επίγνωση των πολιτισμικών διαφορών · η 
άρθρωση του τρόπου με τον οποίο ο πολιτισμός κάποιου έχει διαμορφώσει την 
ταυτότητα και την παγκόσμια άποψη του  

 Ειδικές γνώσεις για τον πολιτισμό: σχετικά με την (ξένη) χώρα και την κοινωνική της 
οργάνωση · ανάλυση και επεξήγηση βασικών πληροφοριών για άλλους πολιτισμούς 
(ιστορία, αξίες, κανόνες, πολιτική, οικονομικά, μορφές επικοινωνίας, αξίες, πρακτικές 

πεποιθήσεων και συμβάσεις του ξένου πολιτισμού) 

 Κοινωνικό-γλωσσολογική επίγνωση: γνώση των κανόνων αλληλεπίδρασης και 
επικοινωνίας, η απόκτηση βασικών τοπικών γλωσσικών δεξιοτήτων, η διατύπωση 
διαφορών στη λεκτική/μη λεκτική επικοινωνία και η προσαρμογή της ομιλίας κάποιου 
για να φιλοξενήσει υπηκόους άλλων πολιτισμών. 

 Κατανόηση των παγκόσμιων ζητημάτων και τάσεων: εξηγώντας το νόημα και τις 
επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και τοπικά θέματα σε σχέση με παγκόσμιες 
δυνάμεις  

Δεξιότητες 

 Ακούγοντας, παρατηρώντας, αξιολογώντας: χρησιμοποιώντας υπομονή και επιμονή 
για τον εντοπισμό και την ελαχιστοποίηση του εθνοτικο-κεντρισμού, αναζήτηση 
πολιτισμικών ενδείξεων και νοημάτων. Δυνατότητα να ζητήσει κάποιος και να πάρει 
πληροφορίες αποτελεσματικά. Αντανάκλαση των στερεοτύπων. Δυνατότητα αποφυγής 
και επίλυσης παρεξηγήσεων. Ήρεμη και ελεγχόμενη συμπεριφορά κατά την 

αντιμετώπιση δυσκολιών. 

 Ανάλυση, διερμηνεία και συσχέτιση: Αναζήτηση συνδέσμων, αιτιότητας και σχέσεων 
με τη χρήση συγκριτικών τεχνικών ανάλυσης. Δυνατότητα αναγνώρισης των αναγκών 
και των επιθυμιών των άλλων. Ικανότητα για καθιέρωση γόνιμων και υποστηρικτικών 
σχέσεων. Δυνατότητα για καθιέρωση αποδεκτών ταυτοτήτων και για τις δύο πλευρές. 

 Κριτική σκέψη: Προβολή και ερμηνεία του κόσμου από την άποψη των άλλων 
πολιτισμών και αναγνώριση της δικής μας άποψης. Δυνατότητα να ξεκινήσει και να 
διατηρήσει κάποιος ένα χρήσιμο διάλογο με κάποιον από μια διαφορετική κουλτούρα. 
Ικανότητα και ετοιμότητα για αποδοχή τρίτων προοπτικών πολιτισμού. 
 

Στάσεις 

 Σεβασμός: αναζητώντας τα χαρακτηριστικά άλλων πολιτισμών. Δίνοντας αξία στην 
πολιτισμική ποικιλομορφία, κάνοντας συγκριτική σκέψη και χωρίς προκαταλήψεις 
σχετικά με τις πολιτισμικές διαφορές. Ευελιξία και προσαρμοστικότητα. 

 Δεκτικότητα: αναστολή της κριτικής άλλων πολιτισμών · επενδύοντας στη συλλογή 
«αποδεικτικών στοιχείων» πολιτισμικής διαφοράς · να είναι κάποιος διατεθειμένος να 
αποδειχθεί λανθασμένος. 
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 Περιέργεια: Αναζητώντας διαπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις, θεωρώντας τις 
διαφορές ως μια ευκαιρία εκμάθησης, έχοντας κάποιος επίγνωση της δικής του 
άγνοιας.  

 Ανακάλυψη: ανοχή στην ασάφεια και θεωρώντας την ως θετική εμπειρία · προθυμία 
να κινηθεί κάποιος πέρα από τη ζώνη άνεσης του. 

 Κίνητρο και ενδιαφέρον για διαπολιτισμικές επαφές. Θετική στάση απέναντι σε 
διαφορετικό πολιτισμό, αποδοχή των διαφορών. Σεβασμός προς τις αξίες και τις 
συμπεριφορές του άλλου πολιτισμού. 

 Ρεαλιστικές προσδοκίες 

 Ευγένεια, φιλικότητα, διπλωματία 
 Δεκτικότητα και ευελιξία στη διαχείριση ξένων ιδεών και σκέψεων  

 Υπομονή και ανοχή. Πρωτοβουλία, αυτό-εκτίμηση και αντοχή 

 Ικανότητα διαχείρισης του ψυχικού άγχους, διατήρηση της παρακίνησης  

 Κοινωνική εξυπνάδα 

 Γνωστική πολυπλοκότητα (δυνατότητα αποδοχής προκαταρκτικών εξηγήσεων για 
ξένη συμπεριφορά).  

Αποτελέσματα 

Οι παραπάνω γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές οδηγούν σε εσωτερικά 
αποτελέσματα τα οποία αναφέρονται σε ένα άτομο που μαθαίνει να είναι ευέλικτο, 

προσαρμοστικό, με ενσυναίσθηση και υιοθετεί μια εθνοτικό-σχετική προοπτική. Οι 
ιδιότητες αυτές αντικατοπτρίζονται σε εξωτερικά αποτελέσματα που αναφέρονται στην 
παρατηρήσιμη συμπεριφορά και τα μοντέλα επικοινωνίας του ατόμου. Είναι τα ορατά 
στοιχεία ότι το άτομο είναι, ή μαθαίνει να είναι, διαπολιτισμικά επαρκές. 

Ερωτήσεις για Συζήτηση 

Συζητήστε τα συστατικά στοιχεία της διαπολιτισμικής επάρκειας. 

Τι καθιστά ένα άτομο διαπολιτισμικά επαρκές; Εσείς; 

Παρακαλώ συζητήστε: η διαπολιτισμική επάρκεια είναι μια συνεχής διαδικασία 
αξιολόγησης και διεύρυνσης των γνώσεων μας και του σεβασμού των διαφορών, 
καθώς και της καλύτερης κατανόησης, εμπειρίας και διερεύνησης των δικών μας 
διαφορών. Είναι ένα σύνολο ανάλογων συμπεριφορών, στάσεων, και πολιτικών που 
ενώνονται σε ένα εργατικό σύστημα ή μεταξύ των επαγγελματιών και τους επιτρέπει 
να εργαστούν αποτελεσματικά σε διαπολιτισμικές καταστάσεις. 
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Διαπολιτισμική επικοινωνία 

Για να προσδιοριστούν τα θετικά χαρακτηριστικά που ισχύουν για την ατομική 
διαπολιτισμική επικοινωνία, πρέπει να εξετάσουμε το αντίθετο της διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας, της μονό-πολιτισμικής επικοινωνίας: H μονό-πολιτισμική επικοινωνία 

βασίζεται στην κοινή συμπεριφορά, γλώσσα και αξίες. Αυτό σημαίνει ότι η καθημερινή 
αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών του ίδιου πολιτισμού βασίζονται σε περίπου κοινούς 
ορισμούς. Αυτές οι ομοιότητες επιτρέπουν στα μέλη του ίδιου πολιτισμικού 
υπόβαθρου να είναι σε θέση να προβλέψουν τη συμπεριφορά άλλων και να 
αναλάβουν μια κοινή αντίληψη της πραγματικότητας (Bannett 1998). Η μονό-
πολιτισμική επικοινωνία επομένως βασίζεται σε ομοιότητες. 

Η διαπολιτισμική επικοινωνία δεν επιτρέπει να γίνονται τόσο εύκολα υποθέσεις 
ομοιότητας. Αν ορίσουμε τους πολιτισμούς από τη διαφορά της γλώσσας, της 
συμπεριφοράς και των αξιών τους, αυτές οι διαφορές πρέπει να αναγνωριστούν. Ως εκ 
τούτου, η διαπολιτισμική επικοινωνία βασίζεται στις διαφορές. 

Το ζήτημα των στερεοτύπων και των γενικεύσεων πρέπει να αντιμετωπιστεί σε αυτό το 
πλαίσιο. Είναι συχνά θέμα σκοπιμότητας να εργαστούμε με γενικεύσεις και 
στερεότυπα, ειδικά όταν εργαζόμαστε με ανθρώπους από πολλούς διαφορετικούς 
πολιτισμούς. Πιο σημαντικοί παράγοντες είναι, είτε αν τα στερεότυπα βασίζονται στο 
σεβασμό για τον άλλο πολιτισμό (θετικά στερεότυπα) είτε στην ασέβεια (αρνητικά 
στερεότυπα). Ενώ το πρώτο μπορεί να ανοίξει την πόρτα στην επικοινωνία, το 
τελευταίο θα επιβάλλει αναπόφευκτα κυρώσεις και εμπόδια στις αποτελεσματικές 

διαπολιτισμικές ανταλλαγές. 

Ποια είναι τότε τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την καθιέρωση 
αποτελεσματικής και ουσιαστικής διαπολιτισμικής επικοινωνίας;: 

 Γλώσσα: δεν χρησιμεύει μόνο ως εργαλείο επικοινωνίας αλλά και ως «σύστημα 
εκπροσώπησης» για την αντίληψη και τη σκέψη (Bennett 1998). 

 Μη λεκτική συμπεριφορά ή επικοινωνία: σε ορισμένους πολιτισμούς ο μη λεκτικός 
τρόπος έκφρασης των πραγμάτων είναι πολύ πιο κοινός και πολύ πιο σημαντικός από 
άλλους (Ευρωπαϊκούς) πολιτισμούς. Μη λεκτική επικοινωνία μπορεί να είναι κάτι, 

όπως όρισε ο Hall,  «στην οποία οι περισσότερες από τις πληροφορίες είναι ήδη στο 
άτομο, ενώ πολύ λίγες είναι στο (...) σαφώς μεταδιδόμενο μέρος του μηνύματος» (Hall 
1998). Ως εκ τούτου, η κατανόηση των "κρυμμένων» μηνυμάτων της μη λεκτικής 

συμπεριφοράς σε ορισμένους πολιτισμούς μπορεί να είναι απολύτως απαραίτητη για 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση μελών από αυτά τα υπόβαθρα. 
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 Μοντέλο Επικοινωνίας: μπορεί να υπάρχουν αρκετά διαφορετικοί τρόποι με τους 
οποίους οι άνθρωποι με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο θα μπορούσαν να 
περιγράψουν ένα πρόβλημα. Μερικοί πολιτισμοί μπορεί να πάνε κατ' ευθείαν στην 
ουσία ενώ άλλοι μπορεί να κάνουν κύκλους γύρω από το θέμα. Η διαφορά μεταξύ ενός 
γραμμικού και ενός πιο συμφραζόμενου τρόπου έκφρασης των πραγμάτων μπορεί να 
προκαλέσει θυμό, ανυπομονησία και παρεξήγηση. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί ή 
τουλάχιστον να περιοριστεί από ορισμένες βασικές γνώσεις των διαφόρων μοντέλων 

επικοινωνίας. 

 Αξίες και υποθέσεις: Οι άνθρωποι είναι επίσης διαφορετικοί ως προς τη σχέση τους 
με το περιβάλλον, ο ένας στον άλλο, στις δραστηριότητες, στο χρόνο, και στη βασική 
φύση των ανθρώπων, που λειτουργούν είτε ατομικά είτε συλλογικά. Γνωρίζοντας ότι 
κάποιος λειτουργεί ως άτομο με μια ανησυχία προς τον απολυταρχισμό ή λειτουργεί 
ως μέλος μιας ομάδας, με μια εγγενή δουλοπρέπεια προς ένα ανώτερο, παρέχει εικόνα 

για το πώς κάποιος μπορεί να προσαρμοστεί σε ένα χώρο εργασίας ή σε μια εργασία 
σε μια διαφορετική κουλτούρα . (Kluckhohn/Strodtbeck 1973) 

Υπάρχουν αρκετές υποθέσεις οι οποίες διασφαλίζουν την επιτυχία της ατομικής 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας: 

 Όσο μικρότερες είναι οι ομοιότητες μεταξύ δύο πολιτισμών, τόσο πιο προβληματική 
είναι η διαπολιτισμική επικοινωνία. 

 Η διαπολιτισμική αλληλεπίδραση προσφέρει τη δυνατότητα κοινωνικής αλλαγής 
που προκύπτει από νέες ιδέες και γνώσεις που δεν θα είναι πάντα άμεσα εμφανής. 

 Μόνο αν λειτουργήσετε ως «εταίροι» από διαφορετικές κουλτούρες, θα 
διασφαλίζεται η δράση σε ισότιμη βάση. 

 Η κοινή δράση θα είναι επιτυχής εάν υπάρχει υψηλός βαθμός πολιτισμικής 
επίγνωσης, δηλαδή διαπολιτισμικής επάρκειας. 

 

Ερωτήσεις για Συζήτηση 

Συζητήστε σημαντικά χαρακτηριστικά μιας διαπολιτισμικής επικοινωνίας. 

Παρακαλούμε κάνετε το συλλογισμό σας με τη βοήθεια αυτών των χαρακτηριστικών. 
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Ένα Διαπολιτισμικά Αποτελεσματικό Άτομο 

Ο ορισμός ενός «Διαπολιτισμικά Αποτελεσματικού Προσώπου» ΔΑΠ (IEP)4 τονίζει τρία 

σημαντικά χαρακτηριστικά του προφίλ του/της: 

 Δυνατότητα επικοινωνίας με τους ανθρώπους με τρόπο που να κερδίζει το σεβασμό 
και την εμπιστοσύνη τους, ενθαρρύνοντας έτσι έναν συνεταιρισμό και παραγωγικό 
χώρο εργασίας που να ευνοεί τα επιτεύγματα των επαγγελματικών στόχων ή των 
στόχων ανάθεσης  

 Ικανότητα προσαρμογής των επαγγελματικών του/της δεξιοτήτων (τόσο τεχνικών 
όσο και διοικητικών) ώστε να ανταποκρίνονται στις τοπικές συνθήκες και 
περιορισμούς, και 

 Ικανότητα να προσαρμόζεται προσωπικά ώστε να είναι ικανοποιημένος/η και 

γενικά άνετος/η στην κουλτούρα του ξένου. 
Οι δεξιότητες και τα προσωπικά χαρακτηριστικά που απαριθμούνται λειτουργούνται 
επίσης από ουσιώδεις δεξιότητες ή ποιότητες με πρακτική σημασία (δείκτες 

συμπεριφοράς): 
 Δεξιότητες προσαρμογής 
 Στάση μετριοφροσύνης και σεβασμού 

 Κατανόηση της έννοιας του πολιτισμού 
 Γνώση της χώρας υποδοχής και πολιτισμού 
 Οικοδόμηση σχέσεων 
 Αυτογνωσία 
 Διαπολιτισμική επικοινωνία  
 Οργανωτικές δεξιότητες 
 Προσωπική και επαγγελματική δέσμευση 
 
Στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο, για παράδειγμα, οι Kühlmann και Stahl έχουν μελετήσει 
σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας στη διαπολιτισμική διαχείριση στο πλαίσιο των 
Γερμανών Αποδήμων του εξωτερικού (Stahl 2001). Σύμφωνα με αυτούς, οι διευθυντές 

που εργάζονται στο εξωτερικό χρειάζονται κάτι περισσότερο από το μέσο όρο των 
ακόλουθων διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων: 
 Ανοχή της ασάφειας 

 Συμπεριφορική ευελιξία 
 Προσανατολισμό των στόχων 
 Κοινωνικότητα και ενδιαφέρον σε άλλα άτομα 
 ενσυναίσθηση 
 μη κριτική προοπτική 
 μετά-επικοινωνιακές δεξιότητες. 

                                                           
4 Το «προφίλ του Διαπολιτισμικά αποτελεσματικού Προσώπου» (IEP) παρήχθη από μια διεθνή 
ομάδα ερευνητών για το Καναδικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Μάθησης (2000) 
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Ερωτήσεις για συζήτηση 
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μονό-πολιτισμικής και διαπολιτισμικής επικοινωνίας; 

Ονομάστε μερικές από τις πτυχές οι οποίες είναι σημαντικές για την περιγραφή της 

διαπολιτισμικής επάρκειας! 

Ποια διαφορετικά αποτελέσματα είναι πιθανά στη συνάντηση μεταξύ μιας κυρίαρχης 

και μιας μειονοτικής ομάδας; 

 

 

Διαπολιτισμική εκπαίδευση με βάση το επίπεδο ικανοτήτων 

Το επίπεδο διαπολιτισμικής επάρκειας των μεταναστών, στη σχέση του/της με άτομα 
με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, μπορεί να ερμηνευθεί από στάδια εξέλιξης από  
εθνοτικό-κεντρικές σε εθνοτικό-σχετικές συμπεριφορές: άρνηση, άμυνα, 
ελαχιστοποίηση, αποδοχή, προσαρμογή, ενσωμάτωση. Η εξέταση αυτών των επιπέδων 
μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα χρήσιμο υπόβαθρο για τον σχεδιασμό εξατομικευμένων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Άρνηση 
Η άρνηση χαρακτηρίζει την ανικανότητα της ερμηνείας και να είναι κάποιος σε μια 
σχέση με πολιτισμική ποικιλομορφία. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτής της 

συμπεριφοράς είναι η συνεχής εφαρμογή των στερεοτύπων – ακόμη και «θετικών» – ή, 
εναλλακτικά, η χρήση επιφανειακών δηλώσεων ανοχής. Η γενική τάση, όμως, είναι η 
παρουσίαση του άλλου ως να μην είναι «άνθρωπος». Σε αυτό το στάδιο, δύο τυπικές 

συμπεριφορές μπορεί να φανούν: Η Απομόνωση αναφέρεται στην έλλειψη μέσων για 
την περιγραφή της ποικιλομορφίας και στην πιθανότητα ότι το υποκείμενο ζει μια 
πραγματική μορφή φυσικής απομόνωσης σε σχέση με το άτομο που θεωρείται 
«διαφορετικό» (αυτό ισχύει και για τα δύο μέρη, θα μπορούσε να ισχύει είτε για το 
αυτόχθονα άτομο είτε για το μετανάστη). Ο Διαχωρισμός υπογραμμίζει την έλλειψη 
διαπολιτισμικής επάρκειας, και είναι η σκοπιμότητα των φυσικών ή κοινωνικών 
εμποδίων που τονίζουν την απόσταση σε σχέση με το άτομο που θεωρείται ως 
"διαφορετικό", προκειμένου να διατηρηθεί η απομόνωση. Είναι σε αυτό το περιβάλλον 
που βρίσκουμε έναν τονισμένο εθνικισμό, για διαχωρισμό «διαφορετικών» ανθρώπων 
σε άλλες κατηγορίες, το καταφύγιο σε εθνοτικά επισημασμένες συμπεριφορές. 
Βασικός σκοπός της μάθησης σε αυτό το στάδιο είναι η αναγνώριση των πολιτισμικών 

διαφορών. Η κύρια γνωστική πρόκληση αφορά στη διαμόρφωση ενός εποικοδομητικού 
οράματος των διαπολιτισμικών σχέσεων, μέσα από διαδικασίες που διεγείρουν την 
περιέργεια και διευκολύνουν την καλά δομημένη επαφή με άλλους πολιτισμούς. 
Στόχος του σταδίου αυτού θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη τουλάχιστον τεσσάρων 
τύπων ικανοτήτων: 
– η ικανότητα να συλλέξει κατάλληλες πληροφορίες για τους πολιτισμούς 
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– η ικανότητα να διερευνήσει πτυχές της ατομικής κουλτούρας του ίδιου 

– η ικανότητα να δομήσει εμπιστοσύνη, δεκτικότητα και συνεργασία 
– η ικανότητα να αναγνωρίζει την ποικιλομορφία 

Άμυνα 
Η άμυνα χαρακτηρίζεται από πόλωση της σκέψης (εμείς/αυτοί), η οποία συνοδεύεται 
συχνά με αρνητικά στερεότυπα και εξελικτικές ιδέες για την πολιτισμική ανάπτυξη που 
βλέπει τον πολιτισμό κάποιου από μια προνομιακή άποψη. Η δυσφήμιση και οι 
ανώτεροι τρόποι χαρακτηρίζουν την αμυντική στάση. Η κατηγορία της άμυνας μπορεί 
επίσης να περιλαμβάνει την αντίθετη συμπεριφορά του άνευ όρων θαυμασμού του 
άλλου (αντιστροφή), η οποία αντανακλά την ίδια λογική και οδηγεί στο να δυσφημίσει 
την κουλτούρα της προέλευσης (στάση κατωτερότητας). Για να υποτιμήσει υπονοεί ότι 

η ποικιλομορφία αναγνωρίζεται, αλλά επίσης ότι αυτή η αναγνώριση συνοδεύεται με 
μια αρνητική αξιολόγηση (προς τους άλλους ή τους εαυτούς μας) συχνά λόγω των 
προκαταλήψεων που επικρατούν προς τέτοιες κατηγορίες όπως η αίσθηση του εθνικού 

ανήκειν, θρησκεία, χαρακτηριστικά συνδεδεμένα με το φύλο, την ηλικία.... 
Βασικός σκοπός της μάθησης σε αυτό το στάδιο είναι να εξομαλύνει την πόλωση 
τονίζοντας την «κοινή ανθρώπινη υπόσταση», και ομοιότητες. Η κύρια γνωστική 
πρόκληση, και το μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας που πρέπει να υποστηριχθεί, 

είναι για την άμεση εμπειρία της διαφορετικότητας και την ικανότητα να τονίσει, από 
τη μία πλευρά, το ιστορικό πλαίσιο και την ίδια στιγμή τα στοιχεία της ομοιότητας 
μεταξύ των ομάδων που σκέφτονται ότι είναι διαφορετικοί, παραδείγματος χάριν 
κοινές ανάγκες και στόχους. Όσον αφορά τη σχέση αυτό σημαίνει να δοθεί προσοχή 
στη μετατροπή των συγκρούσεων και της δυναμικής της ομάδας, να τονιστούν οι 
ικανότητες που κάνουν τη δεκτικότητα και τη σχέση με τη διαφορετικότητα 
ευκολότερη, τη χρήση των δραστηριοτήτων συνεργασίας. Στόχος του σταδίου αυτού θα 

πρέπει να είναι η ανάπτυξη τουλάχιστον 4 τύπων ικανοτήτων: 
– η ικανότητα διατήρησης του αυτό-ελέγχου 
– η ικανότητα κάποιου να ελέγχει το άγχος του 

– η ικανότητα να είναι κανείς ανεκτικός 
– η ικανότητα να είναι κανείς υπομονετικός 

Μινιμαλισμός 
Μια τυπική δήλωση του σταδίου του μινιμαλισμού θα μπορούσε να είναι «είμαστε 
όλοι ίσοι» ή «να είναι κάποιος σε θέση να τα βγάλει πέρα με κάθε πολιτισμό, αυτό που 
έχει σημασία είναι να είναι άνετος με τον εαυτό του, αληθινός και ειλικρινής!». Το 
στάδιο του μινιμαλισμού είναι ακόμα εθνοτικό-κεντρικό: εκείνοι που αναγνωρίζουν και 

σέβονται τις διαφορές, αλλά τείνουν να τις ελαχιστοποιήσουν, λαμβάνουν υπόψη τα 
επιφανειακά πολιτισμικά χαρακτηριστικά (παραδείγματος χάριν, συνήθειες στο 
φαγητό), αλλά είναι αληθινά πεπεισμένοι ότι τα ανθρώπινα όντα είναι όλα ίσα. Κατά τη 

γνώμη πολλών οργανισμών που κάνουν αναφορά στο διαπολιτισμό, αυτό είναι το 
στάδιο όπου δομείται η διαπολιτισμική ανάπτυξη. Εδώ η κυρίαρχες έννοιες είναι 
φυσική καθολικότητα (είμαστε όλοι παρόμοιοι, εν τέλει), η οποία βλέπει μια σφιχτή 
σχέση μεταξύ του πολιτισμού και της βιολογίας και της υπερβατικής καθολικότητας 
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(«είμαστε όλοι από αυτόν τον κόσμο»), η οποία υποτάσσει κάθε ανθρώπινο ον σε 

θρησκευτικές, υπερφυσικές ή (κοινωνικές) φιλοσοφικές οντότητες. 
Βασικός σκοπός της μάθησης σε αυτό το στάδιο είναι η ανάπτυξη στοιχείων 
αυτογνωσίας σε πολιτισμικό επίπεδο. Οι σημαντικότερες γνωστικές προκλήσεις είναι 

σχετικά με την αναγνώριση των κατηγοριών και των στοιχείων αναφοράς για να είναι 
σε θέση να κατανοήσουν τον πολιτισμό κάποιου, συμπεριλαμβανομένων των αξιών και 
των πεποιθήσεων, να είναι δεκτικοί για να κατανοήσουν τα προνόμια των κυρίαρχων 
ομάδων, να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα υλικά για την πολιτισμική μετάδοση 
του ίδιου πολιτισμού, παραδείγματος χάριν διαφήμιση και δημοσιογραφικά μηνύματα. 
Πρέπει να διευκολυνθεί η επαφή με ανθρώπους που έχουν εθνοτικό-σχετική στάση · 
πρέπει να προσφέρονται ευκαιρίες για την έρευνα και την ανταλλαγή με την 
ποικιλομορφία · πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας σε 
πολιτισμικό επίπεδο. Στόχος του σταδίου αυτού θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη 
τουλάχιστον έξι τύπων ικανοτήτων: 

– γενικές πολιτισμικές γνώσεις 
– δεκτικότητα (ανοικτό μυαλό) 
– γνώση του ίδιου πολιτισμού του ατόμου 
– ενεργή ακρόαση 

– η ικανότητα να αντιλαμβάνεται κάποιος τους άλλους με ακρίβεια  
– η ικανότητα να διατηρήσει κάποιος μια στάση μη κριτικής αλληλεπίδρασης. 

Αποδοχή 
Η εθνοτικό-σχετική προοπτική προέρχεται από την αποδοχή της πολιτισμικής 
ποικιλομορφίας. Αυτό συνεπάγεται το σεβασμό των διαφορών ως προς τις 
συμπεριφορές, για παράδειγμα τις αλλαγές στις λεκτικές και μη λεκτικές συμπεριφορές 
σε διαφορετικούς πολιτισμούς, θέτοντας συμπεριφορές στο πολιτισμικό τους 

περιβάλλον. Η ανάπτυξη της επίγνωσης των αξιών και των αναφορών κάποιου και η 
πολιτισμική δόμηση τέτοιων αξιών, επιτρέπει την αντίληψη των ίδιων αξιών ως 
διαδικασίες (επειδή οι αξίες είναι συνεχώς μεταβαλλόμενες και εξελισσόμενες) και ως 

χρήσιμα εργαλεία για την αποκρυπτογράφηση και οργάνωση του κόσμου. 
Σε αυτό το στάδιο, ο βασικός στόχος εκμάθησης είναι η ανάλυση της σύγκρουσης 
πολιτισμών. Η κύρια γνωστική πρόκληση αφορά την κατάλληλη χρήση των γενικών 
(etic) και ειδικών (emic) πολιτισμικών κατηγοριών, διακρίνοντας την πολιτισμική 
σχετικότητα από την ηθική ή την ηθική σχετικότητα. Σε επίπεδο εκπαιδευτικών 
διαδικασιών, είναι το στάδιο κατά τo oποίο η προώθηση των κινήτρων και του 
ενθουσιασμού για την ανταλλαγή διαφορών είναι κατάλληλη για να αναλυθούν οι 
βαθιές αντιθέσεις. Το πιο ευνοϊκό και αποτελεσματικό περιβάλλον είναι αυτό των 
αρκετά καθοδηγούμενων διαπολιτισμικών εμπειριών, όπως, για παράδειγμα, μια 
περίοδος παραμονής σε ένα άλλο πολιτισμικό πλαίσιο, αλλά και παιγνίδια ρόλων και 
προσομοιώσεις που απαιτούν διαπολιτισμική ενσυναίσθηση. 
Ο στόχος της μάθησης σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη τουλάχιστον 
έξι τύπων ικανοτήτων/ γνώσης: 

– ειδικές γνώσεις σε πολιτισμικό επίπεδο 
– γνωστική ευελιξία 
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– γνώση άλλων πολιτισμών 

– συμφραζόμενη γνώση 
– σεβασμός για τις αξίες και πεποιθήσεις άλλων πολιτισμών 
– ανοχή για ασάφειες 

Προσαρμογή 
Ξεκινώντας από την αποδοχή των πολιτισμικών διαφορών, γίνεται δυνατή η ανάπτυξη 
της νοοτροπίας προσαρμογής και, ειδικότερα, των ικανοτήτων της διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας. Αυτές είναι οι απαιτήσεις για να είναι σε θέση κάποιος να κατανοήσει τα 
διάφορα πλαίσια της έννοιας, υιοθετώντας στάσεις που ευνοούν την ενσυναίσθηση, 
την ικανότητα να θέσει κάποιος τον εαυτό του στη θέση κάποιου άλλου, και να 
υιοθετήσει άλλες απόψεις. Η βελτίωση αυτών των ικανοτήτων επιτρέπει στους 

ανθρώπους να έχουν μια πλουραλιστική στάση, να είναι άνετοι σε διαφορετικά 
πλαίσια αναφοράς. 
Σε αυτό το στάδιο, ο βασικός σκοπός της μάθησης είναι η ανάπτυξη αναφορών για να 

είναι σε θέση κάποιος να κάνει επιλογές μεταξύ των ικανοτήτων και των μοντέλων που 
είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση μιας ποικιλίας προβλημάτων και καταστάσεων. 
Η κύρια γνωστική πρόκληση αφορά την ανάπτυξη της πολιτισμικής ταυτότητας, 
αυξάνοντας την επίγνωση σχετικά με τα εθνικά μοντέλα της διαπολιτισμικής 

ευαισθησίας και την προετοιμασία και τη διαχείριση των προϋποθέσεων για να 
βυθιστεί πίσω στην κουλτούρα της προέλευσης σε περίπτωση διαπολιτισμικών 
ανταλλαγών. Σε επίπεδο εκπαιδευτικών διαδικασιών, είναι χρήσιμο, σε αυτό το στάδιο, 
να είναι σε θέση να αλληλοεπιδράσει κάποιος με πολιτισμικά περιβάλλοντα που δεν 
έχουν ακόμη διερευνηθεί και να αντιμετωπίσει τα στοιχεία που συνδέονται με το βαθύ 
άγχος, όπως η ατομική δυναμική των πολιτισμικών σοκ και της κρίσης ταυτότητας. 
Στόχος του σταδίου αυτού θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη τουλάχιστον πέντε τύπων 

ικανοτήτων/γνώσεων: 
– ενσυναίσθηση 
– ικανότητα λήψης ρίσκων και διαχείρισης τους 

– επίλυση προβλημάτων 
– διαχείριση της σχεσιακής δυναμικής 
– ευελιξία 

Ενσωμάτωση 
Η ενσωμάτωση είναι το πιο προηγμένο στάδιο της εθνοτικό-σχετικής συμπεριφοράς, 
χαρακτηρίζει ιδεαλιστικά μια κοινωνία ή μια κοινότητα όπου το σύνολο των παικτών 
μπορεί να συμπεριφερθεί με έναν εθνοτικό-σχετικό τρόπο (που είναι πολύ μακριά από 

την έννοια της ενσωμάτωσης που προορίζεται ως στάση «παθητικής προσαρμογής» 
του μετανάστη, σε σχέση με την κοινωνία υποδοχής). Ενώ το στάδιο της προσαρμογής 
συνεπάγεται την ικανότητα κάποιου να κάνει διαφορετικά πλαίσια αναφοράς να ζουν 

δίπλα-δίπλα στο ρεπερτόριο του ιδίου, η προοδευτική εσωτερίκευση των εν λόγω 
πλαισίων της έννοιας επιτρέπει την ενσωμάτωση τους, όχι με στόχο να επικρατήσει η 
δική του πολιτισμική άποψη, ούτε για να εξασφαλίσει την απλή συνύπαρξη, αλλά στην 
επίγνωση ότι η διαπολιτισμική αντιπαράθεση είναι μια δυναμική διαδικασία και κάθε 
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ταυτότητα (συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας του ιδίου) μπορεί να οριστεί ως  

«οριακή» σε σχέση με τους διαφορετικούς «δεδομένους» πολιτισμούς. Όλα αυτά 
έχουν να κάνουν με τη βελτίωση ικανοτήτων ως προς την αξιολόγηση των πλαισίων και 
την αντιμετώπιση μιας «εποικοδομητικής περιθωριοποίησης» ταυτόχρονα. Αυτό δεν 

είναι ο τελικός στόχος για τη μαθησιακή διαδικασία, αλλά μάλλον το σημείο εκκίνησης 
που επιτρέπει μια αποτελεσματική πολιτισμική διαμεσολάβηση, την ικανότητα να 
διασταυρώνει και να γεφυρώνει διαφορετικά οράματα του κόσμου. 
Το βασικό θέμα της μάθησης σε αυτό το στάδιο είναι η εστίαση των πολυπολιτισμικών 
χαρακτηριστικών ταυτότητας. Οι κύριες γνωστικές προκλήσεις σχετίζονται με τα 
μοντέλα της πολιτισμικής διαμεσολάβησης, την κατανόηση των πολυπολιτισμικών 
τρόπων που αναφέρονται στον εαυτό και στην κοινωνία, την κατανόηση των μοντέλων 
ηθικής ανάπτυξης. Στο επίπεδο των εκπαιδευτικών διαδικασιών, στόχος είναι να 
ευνοηθεί μια άποψη για την ατομική ταυτότητα ως διαδικασία και θέμα επιλογών, 
συζητώντας τις στρατηγικές που χαρακτηρίζουν την οικοδόμηση της πολιτισμικής 

ταυτότητας. Στόχος του σταδίου αυτού θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη τουλάχιστον 
τεσσάρων τύπων ικανοτήτων/γνώσεων: 
– ευελιξία των ρόλων 
– ευελιξία ως προς την ταυτότητα 

– ικανότητα για δημιουργία νέων κατηγοριών 
– ανάπτυξη μιας αίσθησης ειρωνείας η οποία μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με 

την πολιτισμική ποικιλομορφία 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση 

Συζητήστε βασικούς σκοπούς της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια 
καθενός από τα τέσσερα επίπεδα ικανοτήτων. 
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Μεθοδολογικές Συμβουλές & 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

για Εκπαίδευση ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ της Διαπολιτισμικής 

Επάρκειας 
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Μεθοδολογικές Σκέψεις 

Δεν υπάρχει σαφώς καθορισμένος εκπαιδευτικός κλάδος γνωστός ως «διαπολιτισμική 
μάθηση». Για την προσαρμογή ή τη δημιουργία μεθόδων σε ένα πλαίσιο εκπαίδευσης, 
πρέπει να ακολουθηθούν ορισμένες σημαντικές βασικές αρχές. Βασίζονται και 
συνδέονται στενά με τις θεωρίες και τις έννοιες της διαπολιτισμικής μάθησης που 
προαναφέρθηκαν. Οι ακόλουθες σκέψεις έχουν σκοπό να αυξήσουν την 
ευαισθητοποίηση, να κάνουν ερωτήσεις και να υποδείξουν ορισμένες σχετικές 
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις: 

Εμπιστοσύνη και Σεβασμός 

Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της διαπολιτισμικής μάθησης, 
προκειμένου να επιτευχθεί η διαφάνεια που απαιτείται για μια αμοιβαία διαδικασία. 

Είναι προϋπόθεση ότι αισθανόμαστε άνετα να μοιραστούμε διαφορετικές απόψεις, 
αντιλήψεις και συναισθήματα, να καταλήξουμε σε αποδοχή και κατανόηση. Απαιτεί 
πολλή υπομονή και ευαισθησία, προκειμένου να δημιουργηθεί μια τέτοια ατμόσφαιρα 
μάθησης που μας επιτρέπει να ακούμε ο ένας τον άλλο ως ίσοι, ώστε να ενδυναμώσει 
την αυτοπεποίθηση κάθε ατόμου. 

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε χώρο σε όλους να εκφραστούν, να εκτιμήσουμε 
όλες τις εμπειρίες, τα ταλέντα και τις συνεισφορές, τις διάφορες ανάγκες και 
προσδοκίες μας. Όταν το μεγάλο μέρος αυτού που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε 
είναι σχετικό με τις αξίες, τους κανόνες και τις ισχυρές βασικές υποθέσεις, θα 
χρειαστούμε πολλή εμπιστοσύνη σε αυτούς με τους οποίους μοιραζόμαστε. Η 
αμοιβαία εμπιστοσύνη συμβαδίζει με τον αμοιβαίο σεβασμό, την ειλικρίνεια στην 
ανταλλαγή μας. 

Εμπειρία της Ταυτότητας 

Το σημείο αναχώρησης της διαπολιτισμικής μάθησης είναι η δική μας  κουλτούρα, που 
σημαίνει, το δικό μας υπόβαθρο και εμπειρίες. Είναι στις ρίζες μας, όπου συναντάμε τα 
εμπόδια και τις πιθανότητες αυτής της μαθησιακής διαδικασίας. Έχουμε όλοι μια 
προσωπική πραγματικότητα που μας έχει διαμορφώσει, και θα συνεχίσουμε να ζούμε 
εκεί, εμπλουτισμένοι με νέες γνώσεις και εμπειρίες. Αυτό σημαίνει ότι, σε 
διαπολιτισμικές διαδικασίες μάθησης, πρέπει να ασχολούμαστε συνεχώς με το  από  
πού προερχόμαστε, τι έχουμε ζήσει και συναντήσει. Προσπαθώντας να κατανοήσουμε 
τους εαυτούς μας, τη δική μας ταυτότητα, αποτελεί προϋπόθεση για να συναντήσουμε 
άλλους. Μπορεί να αλλάξουμε μέσω της συνάντησης, αλλά όχι απαραίτητα και την 
πραγματικότητα γύρω μας. Αυτό είναι πρόκληση. Ως εκ τούτου, ως μέρος της 
διαδικασίας, έχουμε επίσης να ασχοληθούμε με την ευθύνη, τις δυνατότητες και τα 

όρια της ύπαρξης μας ως πολλαπλασιαστές νέων γνώσεων. 
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Κατασκευασμένες Πραγματικότητες 

Τίποτα δεν είναι απόλυτο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διαβάσει κάποιος και να 
διακρίνει την πραγματικότητα. Η διατριβή, ότι ο καθένας κατασκευάζει το δικό του 
κόσμο, ότι κάθε πραγματικότητα είναι η δική της κατασκευή, είναι ένας κύριος 
παράγοντας στις διαπολιτισμικές διαδικασίες μάθησης. Η ποικιλία των διαφορετικών 
διαστάσεων σε πολλές θεωρίες που περιγράφουν την πολιτισμική διαφορά (βλέπε: 
Hofstede και Hall & Hall) δείχνουν πόσο διαφορετικά μπορούμε να αντιληφθούμε την 
πραγματικότητα, ακόμη και αυτές τις βασικές διαστάσεις όπως ο χρόνος και ο χώρος. 
Αλλά και πάλι, όλοι ζούμε σε έναν κόσμο και αυτό επηρεάζει τις ζωές μας. Κατά 
συνέπεια, η μαθησιακή διαδικασία θα πρέπει να συνοδεύεται από ορισμένες 
προσπάθειες: να σέβεται την προσωπική ελευθερία και αποφάσεις, να αποδέχεται 
άλλες απόψεις ισότιμα και να επιδιώκει τη συμφιλίωση διαφορετικών απόψεων, 
έχοντας επίγνωση της προσωπικής μας ευθύνης. Αλλά η διαφορά θα παραμείνει και θα 
συνεχιστεί ως εποικοδομητική. Γι' αυτό στο τελικό στάδιο του μοντέλου του Bennett 

για την ανάπτυξη διαπολιτισμικής ευαισθησίας προσκαλούμαστε «να λειτουργήσουμε 
μέσα σε διαφορετικές κοσμοθεωρίες». 

Σε Διάλογο με τον Άλλο 

Η Διαπολιτισμική μάθηση τοποθετεί «τον άλλο» στο επίκεντρο της κατανόησης. Ξεκινά 

μέσω του διαλόγου, παρόλο που είναι ένα βήμα παραπέρα. Είναι δύσκολο να 
αντιληφθούμε τον εαυτό μας και τον άλλο ως διαφορετικό, και να κατανοήσουμε ότι 
αυτή η διαφορά συμβάλλει στο τι και πώς είμαι. Τα διαφορετικά όντα 

αλληλοσυμπληρώνονται. Σε αυτή την κατανόηση, ο άλλος γίνεται απαραίτητος για μια 
νέα ανακάλυψη του εαυτού. Αυτή η εμπειρία μας προκαλεί, δημιουργεί κάτι νέο, και 
απαιτεί δημιουργικότητα για νέες λύσεις. Η διαδικασία προς την κατεύθυνση μιας 
τέτοιας διαπολιτισμικής ευαισθησίας υπονοεί – κατανοητή ως μια διαδικασία προς τον 
άλλο – το να αγγίξουμε και να αλλάξουμε τον ίδιο τον εαυτό μας. Η διαπολιτισμική 
μάθηση ανοίγει την ευκαιρία να ταυτιστούμε με την προοπτική του άλλου, η σεβαστή 
εμπειρία της προσπάθειας να «περπατήσουμε στα παπούτσια ο ένας του άλλου», 
χωρίς την προσποίηση ότι ζει ο καθένας τη ζωή του άλλου. Μπορεί να μας επιτρέψει να 
βιώσουμε και να μάθουμε πραγματική αλληλεγγύη, πιστεύοντας στη δύναμη της 
συνεργασίας. Η διαπολιτισμική μάθηση στο πλαίσιο αυτό είναι επίσης ένας τρόπος να 
ανακαλύψουμε τη δική μας δυνατότητα για δράση. 

Ερωτήσεις και Αλλαγή 

Η εμπειρία της διαπολιτισμικής μάθησης χαρακτηρίζεται από τις συνεχείς αλλαγές: 
είναι πάνω από όλα προσανατολισμένη στη διαδικασία. Συζητώντας για τον πολιτισμό, 
την ένταση μεταξύ της στασιμότητας και της αλλαγής, η επιθυμία για ασφάλεια και  
ισορροπία εμφανίζονται συνεχώς. Έχουμε ανοικτές ερωτήσεις και θα εγείρουμε νέες. 
Ως εκ τούτου, πρέπει να δεχτούμε ότι δεν υπάρχει πάντα μια απάντηση, αλλά 
παραμένουμε σε συνεχή αναζήτηση, με αποδοχή και προσδοκία για αλλαγή. Αν το 
σκεφτούμε, θα χρειαστούμε την ικανότητα να αμφισβητήσουμε τους εαυτούς μας. Δεν 
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γνωρίζουμε πάντα πού μας οδηγεί αυτή η ενσωμάτωση. Η περιέργεια είναι σημαντική, 

οι νέες αντιλήψεις είναι επιθυμητές. Και πρέπει να γνωρίζουμε ότι η κατασκευή για 
κάτι νέο συνεπάγεται, ενδεχομένως, τη διάλυση του παλαιού- όπως ιδέες, 
πεποιθήσεις, παραδόσεις κλπ. Καμία μαθησιακή διαδικασία δεν είναι απαλλαγμένη 

από ρήξεις και αποχαιρετισμούς. Ως εκπαιδευτές, πρέπει να παρέχουμε καλή και 
ευαίσθητη συνοδεία σε αυτό. 

Συνολική Συμμετοχή 

Η διαπολιτισμική μάθηση είναι μια εμπειρία που περιλαμβάνει όλες τις αισθήσεις και 

τα επίπεδα της μάθησης, της γνώσης, των συναισθημάτων, της συμπεριφοράς με ένα 
εντατικό τρόπο. Προκαλεί πολλά συναισθήματα, προκαλεί χάσματα μεταξύ τους και 
ίσως τη «λογική μας», αυτό που γνωρίζαμε ή θα γνωρίσουμε. Η κατανόηση της 

πολυπλοκότητας αυτής της διαδικασίας και όλες οι συνέπειές της απαιτούν πολλά από 
εμάς. Η γλώσσα ως στοιχείο του πολιτισμού είναι μια κεντρική πτυχή στη 
διαπολιτισμική επικοινωνία, και συγχρόνως περιορισμένη, συχνά μια πηγή 

παρεξήγησης. Για αυτό το λόγο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μέσο κυριαρχίας – 
εξετάζοντας ιδιαίτερα τις διαφορετικές γλωσσικές δεξιότητες – αλλά μπορεί να είναι 
ένα εργαλείο επικοινωνίας. Όλα τα άλλα σημεία-όπως η γλώσσα του σώματος-πρέπει 
να είναι εξίσου σεβαστή. Δεδομένου ότι συμμετέχουμε πλήρως σε αυτό το είδος 
μάθησης, θα πρέπει να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να είμαστε εντελώς μέρος των 
διαδικασιών που συμβαίνουν. 

Οι Δυνατότητες των Συγκρούσεων 

Αν δούμε την ποικιλία των αντιλήψεων που έχουν οι διαφορετικές κουλτούρες (χρόνος, 
χώρος, κοινωνικές και προσωπικές σχέσεις...) φαίνεται προφανές ότι η σύγκρουση 
βρίσκεται στο επίκεντρο της διαπολιτισμικής μάθησης και πρέπει να διερευνηθεί και 
να εκφραστεί. Ταυτόχρονα, αυτά τα μοντέλα μας καλούν να συζητήσουμε τις διαφορές 
χωρίς να τους βάλουμε ταμπέλα. Κατά συνέπεια, μπορούμε να προσπαθήσουμε να 
βρούμε τα εποικοδομητικά στοιχεία και τις πιθανότητες σύγκρουσης. Πρέπει να 
αναπτύξουμε δεξιότητες διαχείρισης των συγκρούσεων, λαμβάνοντας υπόψη την 

πολυπλοκότητα όταν ασχολούμαστε με την έννοια του πολιτισμού. Οι διάφορες 
εκφράσεις της ταυτότητας και η προσπάθεια να δοθεί αξία στις διαφορές είναι και τα 
δύο πρόκληση. Η διαπολιτισμική μάθηση συνεπάγεται μια αναζήτηση, σημαίνει νέες 

ανασφάλειες, και αυτό φέρει ένα φυσικό αντικρουόμενο δυναμικό. Αυτό μπορεί να 
αποτιμηθεί ως μέρος της διαδικασίας. Η ποικιλομορφία μπορεί να βιώνεται ως κάτι 
χρήσιμο και που εμπλουτίζει, προς νέες μορφές και νέες λύσεις. Η ποικιλία των 
ικανοτήτων είναι μια θετική και απαραίτητη συμβολή για το σύνολο. Δεν έχει 
απαραίτητα κάθε σύγκρουση μια λύση, αλλά σίγουρα χρειάζεται να εκφραστεί. 

Κάτω από την επιφάνεια 

Η διαπολιτισμική μάθηση στοχεύει σε πολύ βαθιές διεργασίες και αλλαγές στις στάσεις 

και τις συμπεριφορές. Αυτό σημαίνει να αντιμετωπίσει κατά μεγάλο μέρος τις αόρατες 
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δυνάμεις και τα στοιχεία του πολιτισμού μας, του εσωτερικού εαυτού μας (βλέπε: 

Μοντέλο Παγόβουνου), πολλά πράγματα κάτω από την «επιφάνεια του νερού» είναι 
ασυναίσθητα και δεν μπορούν να εκφραστούν με σαφήνεια. Αυτή η ανακάλυψη 
συνεπάγεται επομένως προσωπικά και την αντιμετώπιση κάποιων κινδύνων, 

συνεπάγεται εντάσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Είναι προφανές ότι δεν 
είναι εύκολο να συνοδεύσει κάποιος τους ανθρώπους σε αυτή τη διαδικασία. Από τη 
μία πλευρά, χρειαζόμαστε το θάρρος να προχωρήσουμε περαιτέρω, να δώσουμε 
προκλήσεις στους εαυτούς μας και τους άλλους. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να 
είμαστε πολύ προσεκτικοί και να σεβόμαστε τις ανθρώπινες ανάγκες και τα όρια αυτών 
των διαδικασιών. Δεν είναι πάντα εύκολο να έχει κάποιος αυτά τα δύο στη σκέψη. 

Ένα περίπλοκο θέμα σε ένα περίπλοκο κόσμο 

Τα θεωρητικά μοντέλα πιο πάνω δείχνουν ήδη την πολυπλοκότητα της διαπολιτισμικής 
μάθησης, τη δυσκολία να την συστηματοποιήσει κάποιος. Αν το θέσουμε αυτό στην 
περίπλοκη κατάσταση της σημερινής κοινωνίας, καθίσταται σαφές ότι χρειαζόμαστε 

πολύ προσεκτικές και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις που θα επιτρέψουν τη μέγιστη 
διάκριση. Ακόμη και ο πολιτισμός υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα και γνωρίζει πολλές 
μορφές και επικαλύψεις. Πρέπει να επιτευχθούν πολλές προοπτικές, πρέπει να 
εξεταστούν οι εντάσεις: μια ματιά στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, συγκρίνοντας 
τις ενίοτε αντιφατικές ανάγκες του ατόμου και της κοινωνίας. Οι αποσπασματικές 
εμπειρίες πρέπει να τεθούν μαζί. Είναι μια πρόκληση για κάθε εκπαιδευτική 
προσέγγιση να μην απλοποιηθεί η ποικιλία των λόγων και των συνεπειών που 
υπάρχουν, οι διαφορετικές αξίες που τονίζονται, οι διαφορετικές πραγματικότητες και 
υπόβαθρα που έχουν υπάρξει. Οι προσεγγίσεις της διαπολιτισμικής μάθησης πρέπει να 
σέβονται αυτές τις ποικίλες εμπειρίες, ερμηνείες και γνώσεις και – κατά συνέπεια – να 
τις εξετάζουν στη γλώσσα και την ορολογία που χρησιμοποιείται και στην επιλογή 
διαφορετικών μεθοδολογιών. 
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Κατηγορίες των διαπολιτισμικών εργαλείων μάθησης  

Παράγοντες τόνωσης ή «σπασίματος του πάγου» 

Ανάλογα με την ομάδα-στόχο σας, οι παράγοντες τόνωσης μπορεί να είναι χρήσιμοι 
για: 

 να ορίσουν μια διάθεση ή να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα, 
 να ξυπνούν τους ανθρώπους πριν ή κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας, 
 να εισαγάγουν ένα θέμα με ξένοιαστο τρόπο. 

Υπάρχουν πολλοί εφαρμόσιμοι παράγοντες τόνωσης για διαφορετικές καταστάσεις 
εκμάθησης, ομάδες στόχου κλπ. διαθέσιμοι. Συχνά περιλαμβάνουν συμμετέχοντες που 
στέκονται σε έναν κύκλο, τραγουδώντας ένα τραγούδι, κάνοντας συγκεκριμένες 

κινήσεις, ή κυνηγώντας ο ένας τον άλλον με διαφορετικούς τρόπους. Κατά κανόνα,  οι 
έμπειροι εκπαιδευτές έχουν μια ποικιλία εργαλείων «σπασίματος του πάγου» 
διαθέσιμα και δεν είναι σκοπός του παρόντος εγχειριδίου χρήσης να τους παρουσιάσει 
εδώ λεπτομερώς. Αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι οι παράγοντες τόνωσης γίνονται δεκτοί 

με διαφορετικό τρόπο από τους ενήλικες συμμετέχοντες (απαραίτητο για την 
οικοδόμηση της ομάδας έναντι «ανόητο») και θα μπορούσε να προκαλέσει ερεθισμό 
από τους συμμετέχοντες στη σειρά μαθημάτων. 

Μεμονωμένες ασκήσεις  

Οι μεμονωμένες ασκήσεις πρέπει να ασκηθούν χωριστά αλλά εντούτοις σε ένα κοινό 
ομαδικό πνεύμα. Παράγουν χρήσιμα συμπεράσματα από τους συμμετέχοντες οι οποίοι 
κάνουν ένα βήμα πίσω για να ρίξουν μια εσωτερική ματιά σε αυτό που τους συμβαίνει 

μέσα σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Με αυτή την έννοια, οι ασκήσεις αυτές 
ενθαρρύνουν μια αυτοκριτική, αμφισβήτηση και στάση περιέργειας (μάθηση μέσω της 
ανακάλυψης του εαυτούς μας).  

Παιχνίδια Προσομοίωσης 

Η εμπειρία των παιχνιδιών προσομοίωσης είναι ένα μοντέλο της πραγματικότητας στην 
οποία υπάρχει η δυνατότητα για τους παίκτες να δοκιμάσουν τα όρια και να 

ανακαλύψουν νέες όψεις του εαυτού τους. Όσο καλύτερη είναι η σχεδίαση του 
παιχνιδιού, τόσο καλύτερα μπορούν οι παίκτες να συνδέσουν προσομοιωμένες 
δράσεις και αποφάσεις στις καθημερινές τους εμπειρίες, προκειμένου να 
οικοδομήσουν μια βάση γνώσεων για τις δεξιότητες συμπεριφοράς. Επίσης, τα 
παιχνίδια προσομοίωσης παρέχουν ευκαιρίες για την εξάσκηση νέων συμπεριφορών 
και στάσεων σε ένα μη απειλητικό, μη επικριτικό περιβάλλον. 

Υπάρχουν πολλά οφέλη στη χρήση παιχνιδιών προσομοίωσης για τη διευκόλυνση της 

διαπολιτισμικής μάθησης: 
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- Οι παίκτες μαθαίνουν δεξιότητες κριτικής σκέψης που τους προετοιμάζουν καλύτερα 

για να σχεδιάσουν ορθολογικά τις μελλοντικές στρατηγικές καθώς επίσης και  να 
συνειδητοποιούν αυθόρμητα τις συνέπειες των αποφάσεων τους.  
- Οι παίκτες μαθαίνουν επίσης να εφαρμόζουν τις θεωρίες και τα μοντέλα που έχουν 

διερευνήσει στην προσομοίωση σε καταστάσεις στον πραγματικό κόσμο. Η διαδικασία 
παιχνιδιών προσομοίωσης παρέχει επίσης στους παίκτες την ευκαιρία να ασκήσουν 
πραγματικές συμπεριφορές που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό, την ενσυναίσθηση 
και την επικοινωνία σε μια προσομοίωση της πραγματικότητας. 
- μια πραγματικότητα προσομοίωσης είναι μια ασφαλέστερη αρένα για πολλούς 
ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις πολιτισμικές διαφορές. Ιδιαίτερα κατά την 
αντιμετώπιση ορισμένων πολιτισμικών ζητημάτων μιας δυνητικής διαμάχης, τα 
παιχνίδια προσομοίωσης παρέχουν ένα ασφαλές μέρος για να διερευνήσει κάποιος 
επικίνδυνες ερωτήσεις, όπως οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, τους ρόλους των φύλων και 
την ισότητα των φύλων σε μια πιο συγκεκριμένη μορφή.  

- μπορεί να είναι μια εναλλακτική μέθοδος ειδικά σε ένα μη επίσημο περιβάλλον για να 
μεταδώσει τη γνώση μέσω της βιωματική μάθησης. 
 

Τα παιχνίδια προσομοίωσης επιτρέπουν μια «ολοκληρωμένη μάθηση,» μια ολιστική 
διαδικασία μάθησης που επικεντρώνεται στην εκμάθηση από τις διαφορές στο 
περιεχόμενο, την άποψη, και το μοντέλο μάθησης μέσα σε ένα ανοικτό κλίμα μάθησης. 
Τρία σημεία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για να επιτευχθεί αυτό: 

 Η διάδοση νέων ιδεών, αρχών ή εννοιών ( «περιεχόμενο»)  
 Η ευκαιρία να εφαρμόσει κάποιος το περιεχόμενο σε ένα βιωματικό περιβάλλον ( 

«εμπειρία»)  
 Η ενημέρωση ως προς το αποτέλεσμα των δράσεων που λήφθησαν και της σχέσης 

μεταξύ των επιδόσεων σε κάθε στάδιο της προσομοίωσης. Ποια ήταν η εμπειρία, τι 
γνώσεις αποκτήθηκαν και τι μπορεί να γίνει καλύτερα σε σχέση με την καθημερινή 
πραγματικότητα. 

Παιχνίδια ρόλων 

Το παιχνίδι ρόλων είναι μια ενεργή μέθοδος εκμάθησης, βασισμένη στη διερεύνηση 
της εμπειρίας των συμμετεχόντων, δίνοντας τους ένα σενάριο, όπου κάθε άτομο στην 

ομάδα έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο να διαδραματίσει. Το κύριο σημείο του είναι να γίνει 
συζήτηση και να μάθει ο καθένας περισσότερα από τη δική του εμπειρία και από αυτή 
των άλλων. Είναι ένα ισχυρό μέσο για να φέρει την εμπειρία των συμμετεχόντων στο 
τραπέζι, ειδικά όταν το χρησιμοποιούν σε διαπολιτισμικές συνεδρίες μάθησης. 
Λόγω αυτού ορισμένες προϋποθέσεις είναι μείζονος σημασίας για την επίτευξη των 
στόχων της συνεδρίας: 

 Ο καθορισμός ξεκάθαρων στόχων και σκοπών για τη συνεδρία 
 Τις ανάγκες και τη συγκεκριμένη φύση της ίδιας της ομάδας. Το σενάριο μπορεί να 
προσαρμοστεί σύμφωνα με αυτό. 

 Διαρρύθμιση του χώρου (χωρίς εξωτερικές ενοχλήσεις). 
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 Αρκετός χρόνος για την ανάπτυξη του παιχνιδιού ρόλων, ούτως ώστε να υπάρχουν 
ικανοποιητικά θέματα για τη συζήτηση μετά. Επιπρόσθετα, χρόνο για του 
συμμετέχοντες για να κατανοήσουν το ρόλο τους κτλ. 

 Παρατηρητές (συμμετέχοντες που δε λαμβάνουν μέρος στο σενάριο) παρέχουν στη 
συζήτηση. 

Η εμπειρία του εκπαιδευτή όσον αφορά τον καθορισμό των στόχων, η λειτουργία του 

παιχνιδιού ρόλων και ιδιαίτερα η ενημέρωση και η συζήτηση στη συνέχεια, είναι 
ζωτικής σημασίας για την επίτευξη αποτελεσμάτων. Το παιχνίδι ρόλων είναι μια πολύ 
καλή μέθοδος αναθεώρησης της εμπειρίας, και όταν χρησιμοποιείται σε 

διαπολιτισμικές συνεδρίες μάθησης οι στόχοι της θα πρέπει να είναι: η ανάλυση των 
προκαταλήψεων, η προώθηση της ανοχής στην ομάδα και προς διαφορετικούς 
πολιτισμούς, η ανάλυση των σχέσεων μειονοτήτων/πλειονοτήτων, όρια ανοχής κ.τ.λ. 
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Επιλογή Εργαλείων/ Μεθόδων 

Κάθε μαθησιακή κατάσταση είναι διαφορετική! Τα εκπαιδευτικά εργαλεία αυτού του 
εγχειριδίου χρήσης είναι μια συλλογή χρήσιμων εμπειριών. Είναι προτάσεις που πρέπει 
να επιλεγούν και να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες 

των εκπαιδευόμενων σας. Θα πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέση με την μαθησιακή 
κατάσταση, τους εμπλεκόμενους συμμετέχοντες, την πραγματικότητα και τις 
απαιτήσεις τους κλπ. 

Οι ακόλουθες κατευθυντήριες ερωτήσεις μπορεί να βοηθήσουν στην επιλογή των 
καταλληλότερων εργαλείων/μεθόδων για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 

Στόχοι και σκοποί 

Τι πραγματικά θέλετε να πετύχετε με αυτή τη συγκεκριμένη μέθοδο, σε αυτή τη 
συγκεκριμένη στιγμή του προγράμματος; Έχετε καθορίσει τους στόχους σας με 
σαφήνεια και είναι αυτή η μέθοδος κατάλληλη; Είναι αυτή η μέθοδος σύμφωνη με την 
επίτευξη των γενικών στόχων; Αυτή η μέθοδος θα είναι αποτελεσματική στο να 
βοηθήσει την ομάδα να προχωρήσει; Η μέθοδος αυτή ταιριάζει με τις αρχές της 
καθορισμένης μεθοδολογίας σας; Είναι αυτή η μέθοδος κατάλληλη στην παρούσα 
δυναμική αυτής της ιδιαίτερης διαπολιτισμικής μαθησιακής κατάστασης; Έχουν δοθεί 
όλες οι απαιτήσεις για τη χρήση αυτής της μεθόδου (π.χ. ομαδικό ή μαθησιακό 
περιβάλλον, σχέσεις, γνώσεις, πληροφορίες, εμπειρίες...) από προηγούμενες 
διαδικασίες; Ποιο είναι το συγκεκριμένο μάθημα/θέμα για το οποίο μιλάτε; Ποιες 
διαφορετικές πτυχές (ή συγκρούσεις) μπορεί να εμφανιστούν με τη μέθοδο αυτή, και 

σε πόσο βάθος μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση ή να τα διαχειριστείτε; Είναι η 
μέθοδος ικανή να ανταποκριθεί στην περιπλοκότητα και τις διασυνδέσεις των 
διαφόρων πτυχών; Πώς μπορεί η μέθοδος να συμβάλει στο άνοιγμα νέων προοπτικών 

και αντιλήψεων; 

Ομάδα στόχος 

Για και με ποιους αναπτύσσετε και χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο/μέθοδο; Ποια 
είναι η προϋπόθεση της ομάδας και των ιδιωτών της; Ποιες συνέπειες θα μπορούσε να 
έχει η μέθοδος για τις αλληλεπιδράσεις τους, τις αμοιβαίες αντιλήψεις και τις σχέσεις; 
Η μέθοδος ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της ομάδας/ατόμων; Πώς μπορείς να 
διεγείρεις το ενδιαφέρον τους; Τι θα χρειαστούν (ατομικά και ως ομάδα) και θα 
συνεισφέρουν στη συγκεκριμένη στιγμή της μαθησιακής κατάστασης; Η μέθοδος δίνει 
αρκετό χώρο για αυτό; Είναι η μέθοδος που συμβάλλει στην απελευθέρωση των 
δυνατοτήτων τους; Η μέθοδος επιτρέπει αρκετή μεμονωμένη έκφραση; Πώς μπορεί η 
μέθοδος να λειτουργήσει τις ομοιότητες και τις διαφορές της ομάδας; Μήπως η ομάδα 
έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις που χρειάζονται την προσοχή μας (ηλικία, φύλο, γλωσσικές 
δεξιότητες, ικανότητες/μαθησιακές δυσκολίες...) και πώς μπορεί η μέθοδος να τα λάβει 
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με θετικό τρόπο; Έχει η ομάδα ή ορισμένα άτομα που την αποτελούν δείξει ειδική 

αντίσταση ή ευαισθησίες προς το θέμα (π.χ. μειονότητες, φύλο, θρησκεία...), ή ακραίες 
διαφορές (εμπειρίας, ηλικίας...) που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δυναμική; Πού 
βρίσκεται η ομάδα από την άποψη της διαπολιτισμικής μαθησιακής διαδικασίας; Είναι 

η μέθοδος κατάλληλη για το μέγεθος της ομάδας; 

Περιβάλλον, χώρος και χρόνος 

Ποιο είναι το (πολιτιστικό, κοινωνικό, πολιτικό, προσωπικό....) περιβάλλον στο οποίο 
χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο/μέθοδο; Ποια επίδραση έχει η μέθοδος σε αυτό το 

περιβάλλον και το περιβάλλον στη μέθοδο; Ποια στοιχεία (εμπειρίες) συνεισφέρουν τα 
μεμονωμένα μέλη της ομάδας στο θέμα αυτό; Ποιο περιβάλλον (στοιχεία, μοτίβα) 
κυριαρχεί στην ομάδα και γιατί; Είναι η ατμόσφαιρα της ομάδας και το επίπεδο της 

επικοινωνίας κατάλληλο για τη μέθοδο; Το πλαίσιο της συγκεκριμένης διαπολιτισμικής 
μαθησιακής εμπειρίας προάγει ή παρακωλύει ορισμένα στοιχεία; Πώς είναι η κοινή και 
ατομική αντίληψη του χώρου, είναι το «κοινό έδαφος» της ομάδας αρκετά μεγάλο για 

τη χρήση της μεθόδου; Η μέθοδος συμβάλλει σε ένα θετικό περιβάλλον (για να 
επιμηκύνει τις ζώνες άνεσης όλων); Ποιο χώρο έχει η μέθοδος στη δραστηριότητα 
(εξετάστε τι έρχεται πριν και μετά); Έχετε διαθέσει αρκετό χρόνο για τη μέθοδο και την 
ορθή αξιολόγηση της; Ταιριάζει στο χρονοδιάγραμμα του προγράμματος μας; Πώς 
διαχειρίζεται η μέθοδος τη (διαφορετική) αντίληψη του χρόνου των συμμετεχόντων;  

Πηγές/ Πλαίσιο 

Πώς το εργαλείο/μέθοδος ταιριάζει με τους πόρους που έχετε στη διάθεσή σας 
(χρόνος, δωμάτιο, άτομα, υλικό, μέσα ενημέρωσης...); Τα χρησιμοποιεί η μέθοδος 
αποτελεσματικά; Ποιες οργανωτικές πτυχές πρέπει να ληφθούν υπόψη; Χρειάζεται να 
απλοποιήσετε; Πώς μπορείτε να μοιραστείτε τις ευθύνες για να εκτελέσετε τη μέθοδο; 
Σε ποιο βαθμό έχετε τις σχετικές δεξιότητες για να ασχοληθείτε με την επερχόμενη 
κατάσταση; Σε ποιο οργανωτικό πλαίσιο θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος; Ποιες 
επιπτώσεις πρέπει να εξετάσετε ή να προβλέψετε (π.χ. οργανωτική κουλτούρα ή 
προτιμήσεις, θεσμικοί στόχοι...); Ποιοι εξωτερικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν 

ποια συμφέροντα (π.χ. θεσμικοί εταίροι); 

Προηγούμενη αξιολόγηση 

Μήπως χρησιμοποιήσατε αυτό (ή ένα παρόμοιο) εργαλείο/μέθοδο πριν; Τι 
παρατηρήσατε ή μάθατε από την εμπειρία; Υπάρχουν άλλες εμπειρίες όπου μάθατε για 
τη χρήση των μεθόδων; Τι μπορούν να μας πουν τώρα; Πρέπει να αξιολογηθεί η 
μέθοδος και ο αντίκτυπός της, και πώς μπορεί να μετρηθεί η επίτευξη των στόχων μας; 
Πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε τα αποτελέσματα της για το τι έρχεται μετά; Ποια 

στοιχεία ενσωματώνετε στη μέθοδο μας ως μέρος της αξιολόγησης της δραστηριότητας 
μας μέχρι στιγμής; 
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Μεταφορά 

Σε ποιο βαθμό βασίζεται η μέθοδος ή σχετίζεται με την εμπειρία του κάθε 
εκπαιδευόμενου και τις μαθησιακές εμπειρίες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής; Είναι η 
μέθοδος χρήσιμη για την πραγματικότητα των συμμετεχόντων ή σε ποιο θέμα μπορεί 
να χρειάζεται προσαρμογή; Είναι η μέθοδος προσανατολισμένη προς τη 
μεταφορά/ενσωμάτωση στην καθημερινή ζωή των συμμετεχόντων; Πώς θα παρέχετε 
ένα χώρο για τους συμμετέχοντες να ενσωματώσουν αυτό που έχουν μάθει στη δική 
τους πραγματικότητα; Μπορεί μια συζήτηση ή δυναμική μετά τη μέθοδο να βοηθήσει 
τη μεταφορά; Ποια στοιχεία θα μπορούσαν να διευκολύνουν μια καλή συνέχεια από 
τους εκπαιδευόμενους; Πώς μπορούν να ληφθούν στοιχεία αργότερα στη διαδικασία; 

Διευκόλυνση 

Ως διαπολιτισμικός εκπαιδευτής είστε διοργανωτής ταυτόχρονα: παρέχετε μια 
διαδικασία που θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να συζητήσουν το περιεχόμενο 
τους με τον πιο ικανοποιητικό και παραγωγικό τρόπο που είναι δυνατόν. Αυτό θα 
σημάνει την προσπάθεια να βρεθούν απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν στα πιο 
πάνω τμήματα και να σκεφτούμε πώς θα οργανώσουμε τα πράγματα. Τι νομίζετε ότι 
θα πρέπει να είναι ο ρόλος σας με αυτή την ομάδα, για αυτή τη μέθοδο; Έχετε 
προσπαθήσει να «παίξετε μια ταινία στο μυαλό σας» για το πώς θα πρέπει όλα να 

λειτουργήσουν; Μήπως έχετε εξετάσει την προσωπική σας διάθεση και πώς θα 
μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία της μεθόδου; Πώς είστε προετοιμασμένοι να 
αντιδράσετε σε αποτελέσματα που δεν είναι αυτά που περιμένατε; 
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Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Ενότητας 1: «Διαπολιτισμική επάρκεια. 

Πολιτισμική Επίγνωση » 

Μέρος 1: ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  

 

Ο στόχος του Προγράμματος Διδασκαλίας ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Ενότητα 1) είναι η 

προετοιμασία των ατόμων που ενδιαφέρονται για τη μετανάστευση που σχετίζεται με 

την εργασία σε άλλη χώρα μέλος της ΕΕ. 

Η εκπαίδευση πριν από την αναχώρηση παρέχει κυρίως βασικές δεξιότητες και 

γνώσεις για την ανάπτυξη των διαπολιτισμικών ικανοτήτων και, ειδικότερα, την 

ευαισθητοποίηση για τον πολιτισμό της μελλοντικής χώρας υποδοχής, την ποικιλία και 

τις διαφορές των πολιτισμών. Οι βασικές διαπολιτισμικές ικανότητες θα βοηθήσουν 

τον συμμετέχοντα στην εκπαίδευση να έχει μια ρεαλιστική εικόνα της μελλοντικής 

χώρας υποδοχής, του λαού της και του πολιτισμού της και των απαραίτητων 

εργαλείων για την επιτυχή ένταξη στην εργασία και την κοινωνική ζωή: κατανόηση της 

έννοιας του πολιτισμού, γνώση του πολιτισμού της χώρας υποδοχής, της 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας, της αυτογνωσίας, της στάσης σεβασμού, των 

δεξιοτήτων προσαρμογής και άλλων. 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ συνδέεται στενά με την κατάρτιση 

άλλων ενοτήτων/π.χ. την επικοινωνία). 

Μαθησιακοί στόχοι (παράγοντες περιγραφής): «Έχοντας τελειώσει την εκπαίδευση 

....» 

- Ενδιαφέρομαι για άλλες χώρες και τον πολιτισμό τους. 
- Σέβομαι άλλους πολιτισμούς.  
- Είμαι ευαίσθητος στις πολιτισμικές διαφορές και τις αποδέχομαι. 
- Μπορώ να αλληλεπιδράσω με τους ανθρώπους από άλλους πολιτισμούς και να 
προσπαθήσω να κατανοήσω τους τρόπους σκέψης τους. 

- Ξέρω κάποια τυπικά έθιμα της μελλοντικής χώρας υποδοχής μου. 
- Είμαι πρόθυμος να μάθω τη γλώσσα της χώρας υποδοχής μου. 
- Θα μπορούσα εύκολα να εργαστώ σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. 

 

Διάρκεια  Πρόταση: από 1 ως 5 μέρες (με πιθανές διακοπές, πλήρης ή μερική 

εργασία, ενδιάμεσο σχέδιο εγχώριας εργασίας) 
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Η διάρκεια της σειράς μαθημάτων και δομή πρέπει να καθοριστεί σε 

σχέση με τους διαθέσιμους πόρους, όπως π.χ.:  

- διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων (μισθωτοί εργαζόμενοι)  

- οικονομικοί πόροι  
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Δείγμα 

Προγράμμα

τος 

Σεμιναρίου 

για ένα 

διήμερο 

σεμινάριο  

 

Πρώτη Μέρα 

1. Έναρξη 

1.1 Εισαγωγή του δάσκαλου  
1.2 Εισαγωγή των συμμετεχόντων για να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο  
1.3 Ενεργοποίηση. Ζέσταμα. Παράγοντας τόνωσης/ άσκηση «Σπάσιμο 

πάγου». (30 λεπτά) 
1.4 Παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος και διαδικασία της 

εφαρμογής του 
1.5 Προσδοκίες των συμμετεχόντων 
1.6 Συμφωνία για τη διαδικασία και κανόνες εργασίας 

 
2.  Θεωρητική εισαγωγή στον πολιτισμό, την πολιτισμική πολυμορφία, 
τη σημασία της διαπολιτισμικής επάρκειας (45 λεπτά)  

 
3.Απεικόνιση της σπουδαιότητας με ένα παράδειγμα από την πρακτική 
(από το δάσκαλο). Οι συμμετέχοντες συνεισφέρουν τα δικά τους 
παραδείγματα. (30 λεπτά) 
 
4. Άσκηση 1 στη σημασία του πολιτισμού  
(για να επιλεγεί/ προσαρμοστεί από το δάσκαλο από την εργαλειοθήκη 
ή άλλες πηγές) 

- Εισαγωγή του εργαλείου/ μεθόδου 
- Εφαρμογή 
- Ανατροφοδότηση/ Προβληματισμός από συμμετέχοντες και 

δάσκαλο  
- Αξιολόγηση από δάσκαλο 
Παράδειγμα: Εργαλείο 1 – Το Πολιτισμικό Κρεμμύδι 

(για λεπτομέρειες της επιλεγμένης άσκησης -βλέπε εργαλειοθήκη) 
(περίπου. 1 -2ώρες) 
 

5.  Άσκηση 2 στο μοντέλο του πολιτισμού των συμμετεχόντων  
(για να επιλεγεί/προσαρμοστεί από το δάσκαλο από την εργαλειοθήκη ή 
άλλες πηγές) 

- Εισαγωγή του εργαλείου/ μεθόδου 
- Εφαρμογή 
- Ανατροφοδότηση/ Προβληματισμός από συμμετέχοντες και 
δάσκαλο  

- Αξιολόγηση από δάσκαλο  
Παράδειγμα: Εργαλείο 2 – Το Μοντέλο Πολιτισμού «Παγόβουνο» 
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(για λεπτομέρειες της επιλεγμένης άσκησης - βλέπε εργαλειοθήκη)   

 
6.   Άσκηση 3 σχετικά με τη σημασία της πολιτισμικής γνώσης και της 
διαπολιτισμικής επικοινωνίας  

 
7.  Άσκηση 4 Στις δικές τους πολιτισμικές αξίες και σχέσεις με άλλους  
(για να επιλεγεί/προσαρμοστεί από το δάσκαλο από την εργαλειοθήκη ή 
άλλες πηγές) 

- Εισαγωγή του εργαλείου/ μεθόδου 
- Εφαρμογή 
- Ανατροφοδότηση/ Προβληματισμός από συμμετέχοντες και 
δάσκαλο  
- Αξιολόγηση από δάσκαλο  
Παράδειγμα: Εργαλείο 4: Πλοήγηση στη διαπολιτισμική επικοινωνία 

(για λεπτομέρειες σχετικά με την επιλεγμένη άσκηση-βλέπε 
εργαλειοθήκη) 
 

8.  Ανατροφοδότηση από την πρώτη μέρα από συμμετέχοντες και 

δάσκαλο 

 

Δεύτερη Μέρα 

9. Ζέσταμα 
 

10. Ανατροφοδότηση από την πρώτη μέρα. Συμπεράσματα για τη Μέρα  

11. Εισαγωγή στο πρόγραμμα 

 
12. Άσκηση 5 για αναγνώριση σημαντικών πολιτισμικών πληροφοριών 
για τη μετάβαση στο εξωτερικό  

(για να επιλεγεί/ προσαρμοστεί από το δάσκαλο από την 
εργαλειοθήκη ή άλλες πηγές) 
- Εισαγωγή του εργαλείου/ μεθόδου 
- Εφαρμογή 

- Ανατροφοδότηση/ Προβληματισμός από συμμετέχοντες και 
δάσκαλο  
Αξιολόγηση από δάσκαλο  

Παράδειγμα: Εργαλείο 5 «Διαπολιτισμική Λίστα Ελέγχου» 
(για λεπτομέρειες της επιλεγμένης άσκησης – βλέπε εργαλειοθήκη) 
 

13.  Άσκηση 6 για να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να προσδιορίσουν 
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ορισμένες από τις δικές τους εργασιακές συμπεριφορές, να τους 

παρέχουν ένα πρότυπο για την περιγραφή των πολιτισμικών επιρροών 
στη συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο. 

(για να επιλεγεί/προσαρμοστεί από το δάσκαλο από την 

εργαλειοθήκη ή άλλες πηγές) 
- Εισαγωγή του εργαλείου/ μεθόδου 
- Εφαρμογή 
- Ανατροφοδότηση/ Προβληματισμός από συμμετέχοντες και 
δάσκαλο  
Αξιολόγηση από δάσκαλο 
Παράδειγμα: Εργαλείο 6 «Αξίες στην Εργασία» 
(για λεπτομέρειες της επιλεγμένης άσκησης – βλέπε εργαλειοθήκη) 
  

14.  Άσκηση 7 για να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να προσδιορίσουν 

ορισμένες από τις δικές τους εργασιακές συμπεριφορές  
(για να επιλεγεί/προσαρμοστεί από το δάσκαλο από την 
εργαλειοθήκη ή άλλες πηγές) 
- Εισαγωγή του εργαλείου/ μεθόδου 

- Εφαρμογή 
- Ανατροφοδότηση/ Προβληματισμός από συμμετέχοντες και 
δάσκαλο  
Αξιολόγηση από δάσκαλο  
Παράδειγμα: Εργαλείο 6 «Αξίες στην Εργασία» 
(για λεπτομέρειες της επιλεγμένης άσκησης – βλέπε εργαλειοθήκη)  
 

15.  Άσκηση 8  για να παρέχει στους συμμετέχοντες ένα μοντέλο για 
περιγραφή πολιτισμικών επιρροών στην εργασιακή συμπεριφορά. 

(για να επιλεγεί/προσαρμοστεί από το δάσκαλο από την 

εργαλειοθήκη ή άλλες πηγές) 
- Εισαγωγή του εργαλείου/ μεθόδου 
- Εφαρμογή 

- Ανατροφοδότηση/ Προβληματισμός από συμμετέχοντες και 
δάσκαλο  
Αξιολόγηση από δάσκαλο  
Παράδειγμα: Εργαλείο 9 «Γεγονότα, Στάσεις και Συμπεριφορές» 
(για λεπτομέρειες της επιλεγμένης άσκησης – βλέπε εργαλειοθήκη)  
 

16. Ανατροφοδότηση από το σεμινάριο από συμμετέχοντες και δάσκαλο 

Οι συμμετέχοντες αξιολογούν και εξετάζουν το εκπαιδευτικό 

σεμινάριο ατομικά (αυτό-αξιολόγηση) και συζητούν το αποτέλεσμα 

με τα άλλα μέλη της ομάδας. 

17.  Συμπεράσματα για την περαιτέρω μεμονωμένη προετοιμασία για 
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την κινητικότητα (π.χ. γλωσσική κατάρτιση, γνώση για τη χώρα 

υποδοχής 
 

Δείγμα 

Προγράμμα

τος 

-Πρωινή συνεδρία – 4 μονάδες μάθησης (45 λεπτά) 
-Μικρά διαλείμματα (5 λεπτά) μεταξύ των μονάδων μάθησης. Δύο 
διαλείμματα για Καφέ (15 λεπτά). Διάλειμμα για γεύμα (1 ώρα) 

- Απογευματινή συνεδρία - 4 μονάδες μάθησης  

Μαθησιακό 

υλικό 

 

 Εγχειρίδιο Χρήσης. Ενότητα/ Τμήμα 1 

 Οδηγός. Ενότητα/ Τμήμα 1 

 Βιβλίο Εργασίας. Ενότητα Τμήμα 1/ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (κείμενα, 
ενημερωτικά έντυπα, εικόνες, παραδείγματα... για εργασία με αυτή 
την ενότητα)  

Εάν η εκπαίδευση λάβει χώρα σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι 

ενδιάμεσες φάσεις θα μπορούσαν να καλυφθούν από αναθέσεις 

εργασίας στο σπίτι, όπως η έρευνα στο διαδίκτυο, η προετοιμασία των 

παρουσιάσεων κλπ. 

Συστάσεις 

για 

εκπαιδευτι

κούς  

1. Η σύνθεση και τα ειδικά ενδιαφέροντα της εκπαιδευτικής ομάδας 
είναι ένας σημαντικός παράγοντας για το σχεδιασμό του περιεχομένου 

του μαθήματος ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 

- Αυτό αφορά, για παράδειγμα, σε μεγάλο βαθμό τις χώρες προορισμού 
των συμμετεχόντων: Εάν μια ομοιογενής ομάδα προτίθεται να 
μεταναστεύσει στην ίδια χώρα μέλος της ΕΕ, ο δάσκαλος μπορεί να 
επικεντρώσει το μάθημα σε αυτή τη χώρα και να παρέχει συγκεκριμένα 
παραδείγματα από τον πολιτισμό αυτής της χώρας υποδοχής και να τα 
συγκρίνει με την εγγενή κουλτούρα. 

- Εάν η χώρα προορισμού των συμμετεχόντων είναι περισσότερη από 
μία, αυτό πρέπει να αντικατοπτριστεί στην επιλογή των παραδειγμάτων 
(πιο γενικά ή στον ίδιο βαθμό με όλες τις χώρες ενδιαφέροντος). Ο 
εκπαιδευτής θα πρέπει να αποφύγει οι συμμετέχοντες μειοψηφίας να 

έχουν την αίσθηση ότι δε λαμβάνουν την ίδια προσοχή με τους άλλους. 

- Θα υπερβεί τα όρια αυτού του εγχειριδίου χρήσης η συμπερίληψη 
παραδειγμάτων από τους εθνικούς πολιτισμούς όλων των χωρών μελών 
της ΕΕ. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από ελεύθερες πηγές από τις 
μελλοντικές χώρες υποδοχής που διατίθενται για το σκοπό αυτό. 
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2. Οι διαπολιτισμικοί εκπαιδευτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι 

- τα θέματα της διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής σειράς 
μαθημάτων αλληλοσυμπληρώνονται με θέματα των Ενοτήτων 2 -5 
αυτής της εργαλειοθήκης. 

- άλλα προϊόντα του LAMOS EU όπως το μοντέλο 
εργασίας (καθεστώς στήριξης) με άτομα που ενδιαφέρονται για τη 
διακρατική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, παρέχουν 
χρήσιμο υλικό για τη διαπολιτισμική κατάρτιση, και κάνουν 
αναφορά σε αυτές τις πηγές 

 

Περιβάλλον 

Μάθησης 
Τάξη, μαυροπίνακας/ ασπροπίνακας, πίνακας παρουσιάσεων, 

προβολέας/πρόσβαση στο διαδίκτυο  

Ανατροφοδ

ότηση/ 

Αξιολόγηση 

Διαμορφωτική αξιολόγηση: προβληματισμός ομάδας με βάση την 
εμπειρία από την πρακτική, χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο του τι έχει 

μαθευτεί για να καθοδηγεί τον προβληματισμό, προσδιορισμός της 
μάθησης που έχει συμβεί, καθώς και τις μελλοντικές ανάγκες. 

Συμπερασματική αξιολόγηση: η εκμάθηση από το εργαλείο θα 
αξιολογηθεί ως μέρος της ενότητας. 

Αυτό-χορηγούμενο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης: ο συμμετέχοντας 
πρέπει να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο το εργαλείο έχει 
βοηθήσει στη μάθηση. 

Αξιολόγηση από ομότιμους: οι ομάδες εκμάθησης ομότιμων θα πρέπει 
να συζητούν τη χρήση του εργαλείου, τον τρόπο με τον οποίο έχει 
βοηθήσει τη μάθηση. Αυτό το στάδιο αξιολόγησης πρέπει να 
επικεντρωθεί στη γνώση που έχει αποκτηθεί όσον αφορά τη 
διαπολιτισμική επικοινωνία και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
εφαρμόσουν αυτή την εκμάθηση στο εργασιακό περιβάλλον. 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αξιολογούν το εργαλείο μέσω της 
παρατήρησης των δραστηριοτήτων της τάξης που αποδεικνύουν ότι οι 
συμμετέχοντες αναπτύσσουν δεξιότητες στη διαπολιτισμική 
επικοινωνία. 

  Σύσταση εκπαιδευτικού στο συμμετέχοντα ως προς  
-το πως θα συνεχίσει με την ατομική προετοιμασία πριν την αναχώρηση  
-τα πρώτα βήματα μετά την άφιξη 
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Μέρος 2: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  

 

Ο στόχος του Προγράμματος Διδασκαλίας ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (Ενότητα 1) είναι η στήριξη 

των μεταναστών εργαζομένων μετά την άφιξή τους στη χώρα υποδοχής στη 

διαδικασία ενσωμάτωσης στον εργασιακό χώρο και την κοινωνία. 

Η διαπολιτισμική κατάρτιση σε αυτό το στάδιο μπορεί να βασιστεί   

- προηγούμενη προετοιμασία και εκπαίδευση (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) πριν από την 
αναχώρηση.  

- η πρώτη πρακτική διαπολιτισμική εμπειρία των συμμετεχόντων στην ενσωμάτωση 
στο χώρο εργασίας και στην κοινωνική ζωή της χώρας υποδοχής 

- Ομότιμη μάθηση συμμετεχόντων με παρόμοια εμπειρία ενσωμάτωσης, 
ανεξαρτήτως της χώρας καταγωγής τους. 

 

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται σε πτυχές της πρακτικής ενσωμάτωσης των 

εργαζομένων που έφθασαν πρόσφατα στο χώρο εργασίας και στο κοινωνικό 

περιβάλλον. Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα (2 έως 4 

εβδομάδες) μετά την άφιξη και αφού έχει κάνει την πρώτη εμπειρία με τη νέα εργασία 

και την κοινωνική κουλτούρα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταγράψουν τις 

ερωτήσεις/ προβλήματα τους, να τα συζητήσουν με άλλους συμμετέχοντες σε 

παρόμοιες συνθήκες και να ζητήσουν από τον εκπαιδευτή πρακτική βοήθεια. Τα 

παιχνίδια προσομοίωσης που είναι κοντά στην πραγματικότητα, τα παιχνίδια ρόλων 

και παρόμοια εργαλεία θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να χειριστούν τις 

διαπολιτισμικές προκλήσεις, τις καταστάσεις συγκρούσεων ή τα πιθανά μεμονωμένα 

προβλήματα ενσωμάτωσης στο χώρο εργασίας και στην κοινωνική ζωή.   

 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ διασυνδέεται στενά με την εκπαίδευση 

άλλων ενοτήτων.  

Μαθησιακοί στόχοι (παράγοντες περιγραφής): «Έχοντας ολοκληρώσει την εκπαίδευση 

....» 

Μπορώ να αλληλεπιδράσω με ανθρώπους της χώρας υποδοχής μου και να 

κατανοήσω τη συμπεριφορά τους. 
-  Με ενδιαφέρει να ενσωματωθώ  πλήρως εδώ. 
-  Ενδιαφέρομαι για τη χώρα και τον πολιτισμό της και τη σέβομαι. 
-  Θα ένιωθα καλά στο πολυπολιτισμικό μου περιβάλλον. 
-  Είμαι ευαίσθητος στις πολιτιστικές διαφορές μεταξύ της χώρας καταγωγής μου 
και των χωρών υποδοχής μου 
-  Γνωρίζω σημαντικά έθιμα της χώρας υποδοχής μου 
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-  Είμαι πρόθυμος να μάθω γρήγορα τη γλώσσα της χώρας υποδοχής μου 

- Μπορώ να προσδιορίσω και να προτείνω λύσεις για συγκρούσεις που σχετίζονται 
με τον πολιτισμό στην εργασία και στο σπίτι 
- Γνωρίζω τη σημασία της «εταιρικής κουλτούρας» για την επιτυχή ενσωμάτωση 

της εργασίας μου στο εξωτερικό. 
 

Διάρκεια  Πρόταση: από 1 έως 2 ημέρες (με πιθανή διακοπή, πλήρη ή μερική 

απασχόληση, ενδιάμεση σχεδίαση οικιακής εργασίας) 

Η διάρκεια και η δομή της σειράς μαθημάτων θα πρέπει να 

καθορίζονται βάσει των διαθέσιμων πόρων, όπως π.χ.:  

- διαθεσιμότητα συμμετεχόντων (απασχολούμενοι εργαζόμενοι)  

- οικονομικοί πόροι   

Δείγμα 

Προγράμμα

τος 

Σεμιναρίου  

(1 μέρα) 

1. Έναρξη 

1.1 Εισαγωγή του δάσκαλου  
1.2 Εισαγωγή των συμμετεχόντων για να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο  
1.3 Ενεργοποίηση. Ζέσταμα. Παράγοντας τόνωσης/ άσκηση «Σπάσιμο 
πάγου». (30 λεπτά) 
1.4 Παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος και διαδικασία της 
εφαρμογής του 
1.5 Προσδοκίες των συμμετεχόντων 

1.6 Συμφωνία για τη διαδικασία και κανόνες εργασίας 

 
2.  Σύντομη θεωρητική εισαγωγή: σημασία της διαπολιτισμικής 

επάρκειας για την επιτυχή ενσωμάτωση. Ευαισθητοποίηση για την 
πολιτιστική πολυμορφία στη χώρα υποδοχής, (45 λεπτά.) 
 
3. Επεξήγηση θεωρητικών εισαγωγών με παραδείγματα από πρακτικές 
του εκπαιδευτή. 

 
4. Οι συμμετέχοντες αντικατοπτρίζουν τη συμβολή των εκπαιδευτικών 
από παραδείγματα από την πρώτη τους διαπολιτισμική εμπειρία μετά 
την άφιξη τους. Συντονισμός (από εκπαιδευτή) συζήτηση (2 ώρες) 
 

5.  Άσκηση 1 να παρέχει στους συμμετέχοντες πρακτική στον 
προσδιορισμό σταδίων του πολιτισμικού σοκ. (εξετάζοντας την 

προηγούμενη συζήτηση) 
-Παρουσίαση εργαλείου / μεθόδου 
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- Εφαρμογή. 

- Ανατροφοδότηση / Εξέταση από τους συμμετέχοντες και δάσκαλο.  
- Αξιολόγηση από δάσκαλο  

Παράδειγμα: Εργαλείο 13: Αναγνώριση του πολιτισμικού σοκ  

(για λεπτομέρειες της επιλεγμένης άσκησης -βλέπε εργαλειοθήκη)  
 

6.  Άσκηση 2 να διερευνηθεί η τεχνική «ΡΑΝΤΑΡ» (RADAR) για την 
αναγνώριση και αντιμετώπιση διαπολιτισμικών παρεξηγήσεων στην 
πραγματική ζωή. 
 Παρουσίαση εργαλείου / μεθόδου 
 Εφαρμογή. 
 Ανατροφοδότηση / Εξέταση από συμμετέχοντες και δάσκαλο.  
 Αξιολόγηση από δάσκαλο  

Παράδειγμα: Εργαλείο 17: Χρησιμοποιήστε το ΡΑΝΤΑΡ σας  
(για λεπτομέρειες της επιλεγμένης άσκησης - βλέπε εργαλειοθήκη)  

 

7.  Συζήτηση: Ανταλλαγή εμπειριών και ανάπτυξη στρατηγικών ενάντια 
στο πολιτισμικό σοκ (αφομοιωμένο) άγχος που έχει προκληθεί στο νέο 
χώρο εργασίας στο εξωτερικό. 
 Εισαγωγή  
 Συζήτηση. 
 Ανατροφοδότηση / Εξέταση από συμμετέχοντες και δάσκαλο.  
 Αξιολόγηση από δάσκαλο  

Παράδειγμα: Εργαλείο 18: Εργαστήριο για τις στρατηγικές κατά της 
αφομοίωσης του άγχους στην εργασία  

(για λεπτομέρειες της επιλεγμένης άσκησης - βλέπε εργαλειοθήκη)   
 

8.  Τελική ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες και δάσκαλο. 
Οι συμμετέχοντες αξιολογούν και εξετάζουν το εκπαιδευτικό 
σεμινάριο ατομικά (αυτό-αξιολόγηση) και συζητούν το αποτέλεσμα 
με τα άλλα μέλη της ομάδας. 
 

9.  Τελικά συμπεράσματα για περαιτέρω επιμέρους βήματα 
ενσωμάτωσης (χώρος εργασίας, κοινωνικό περιβάλλον) 

 

Δείγμα 

Προγράμμα

τος 

- Πρωινή συνεδρία – 4 μονάδες μάθησης (45 λεπτά) 
- Μικρά διαλείμματα (5 λεπτά) μεταξύ των μονάδων μάθησης. Δύο 
διαλείμματα για Καφέ (15 λεπτά). Διάλειμμα για γεύμα (1 ώρα) 

- Απογευματινή συνεδρία - 4 μονάδες μάθησης 

 



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

54 
 

Μαθησιακό 

υλικό 

 

 Εγχειρίδιο Χρήσης. Ενότητα/ Τμήμα 1 

 Οδηγός. Ενότητα/ Τμήμα 1 

 Βιβλίο Εργασίας. Ενότητα Τμήμα 1/ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (κείμενα, 
ενημερωτικά έντυπα, εικόνες, παραδείγματα... για εργασία με αυτή 
την ενότητα) 

  

Εάν η εκπαίδευση λάβει χώρα σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι 

ενδιάμεσες φάσεις θα μπορούσαν να καλυφθούν από αναθέσεις 

εργασίας στο σπίτι, όπως η έρευνα στο διαδίκτυο, η προετοιμασία των 

παρουσιάσεων κλπ. 

Συστάσεις 

για 

εκπαιδευτι

κούς  

Η σύνθεση και τα ειδικά ενδιαφέροντα της εκπαιδευτικής ομάδας είναι 
ένας σημαντικός παράγοντας για το σχεδιασμό του περιεχομένου του 
μαθήματος ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ. 

- Αυτό αφορά, για παράδειγμα, σε μεγάλο βαθμό τις χώρες προορισμού 
των μελών της ομάδας: Εάν η εκπαιδευτική ομάδα είναι ομοιογενής με 
μετανάστες συμμετέχοντες μόνο από μια χώρα μέλος της ΕΕ, ο 
δάσκαλος μπορεί να επικεντρώσει το μάθημα σε διαπολιτισμικά θέματα 
σε σύγκριση με τη χώρα καταγωγής και τη χώρα υποδοχής, συζητώντας 
ομοιότητες και διαφορές. 

- Εάν η χώρα προορισμού των συμμετεχόντων είναι περισσότερη από 
μία, αυτό πρέπει να αντικατοπτριστεί στην επιλογή των παραδειγμάτων 
(πιο γενικά ή στον ίδιο βαθμό με όλες τις χώρες ενδιαφέροντος). Ο 
εκπαιδευτής θα πρέπει να αποφύγει οι συμμετέχοντες μειοψηφίας να 
έχουν την αίσθηση ότι δε λαμβάνουν την ίδια προσοχή με τους άλλους. 
Παιχνίδια ρόλων ή προσομοίωσης θα πρέπει να σέβονται περαιτέρω 
πιθανές πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των συμμετεχόντων στη σειρά 
μαθημάτων. 

- Θα υπερβεί τα όρια αυτού του εγχειριδίου χρήσης η συμπερίληψη 
παραδειγμάτων από τους εθνικούς πολιτισμούς όλων των χωρών μελών 
της ΕΕ. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από ελεύθερες πηγές από τις 
χώρες υποδοχής που διατίθενται για το σκοπό αυτό. Δεδομένου ότι ο 
εκπαιδευτής έχει το πολιτιστικό υπόβαθρο της χώρας υποδοχής, δεν θα 
προκαλέσει δυσκολίες στην επιλογή των κατάλληλων απεικονίσεων. 

Μαθησιακό Τάξη, μαυροπίνακας/ ασπροπίνακας, πίνακας παρουσιάσεων, 
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Περιβάλλον προβολέας/πρόσβαση στο διαδίκτυο  

Ανατροφοδ

ότηση/ 

Αξιολόγηση 

Διαμορφωτική αξιολόγηση: Προβληματισμός ομάδας με βάση την 
εμπειρία από την πρακτική, χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο του τι έχει 
μαθευτεί για να καθοδηγεί τον προβληματισμό, προσδιορισμός της 
μάθησης που έχει συμβεί, καθώς και τις μελλοντικές ανάγκες. 

Συμπερασματική αξιολόγηση: η εκμάθηση από το εργαλείο θα 

αξιολογηθεί ως μέρος της ενότητας. 

Αυτό-χορηγούμενο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης: ο συμμετέχοντας 
πρέπει να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο το εργαλείο έχει 
βοηθήσει στη μάθηση. 

Αξιολόγηση από ομότιμους: οι ομάδες εκμάθησης ομότιμων θα πρέπει 
να συζητούν τη χρήση του εργαλείου, τον τρόπο με τον οποίο έχει 
βοηθήσει τη μάθηση. Αυτό το στάδιο αξιολόγησης πρέπει να 
επικεντρωθεί στη γνώση που έχει αποκτηθεί όσον αφορά τη 
διαπολιτισμική επικοινωνία και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
εφαρμόσουν αυτή την εκμάθηση στο εργασιακό περιβάλλον. 
 
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αξιολογούν το εργαλείο μέσω της 
παρατήρησης των δραστηριοτήτων της τάξης που αποδεικνύουν ότι οι 
συμμετέχοντες αναπτύσσουν δεξιότητες στη διαπολιτισμική 

επικοινωνία. 
 

Παρακολού

θηση  

Σύσταση εκπαιδευτικού στο συμμετέχοντα για περαιτέρω βήματα 
πολιτισμικής ενσωμάτωσης στην εργασία και την προσωπική ζωή. 
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Εργαλειοθήκη για την 

Ενότητα 1 

Διαπολιτισμική επάρκεια. 

Πολιτισμική Επίγνωση. 

(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ) 
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Εργαλείο 1  «Το Πολιτισμικό Κρεμμύδι» 

Βασικοί στόχοι αυτής τη άσκησης είναι 

 Να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να προβληματιστούν σχετικά με τη δική τους 
κατανόηση του πολιτισμού.  

 Να εισαγάγει ένα πρότυπο πολιτισμού και πολιτισμικών επιρροών.  

 Να ευαισθητοποιήσει τόσο τα ορατά όσο και τα μη ορατά συστατικά του 
πολιτισμού.  

Αυτή η απλή άσκηση διερευνά τη σημασία του πολιτισμού και διευκρινίζει τα ορατά 

και λιγότερο ορατά στοιχεία του. 

Στάδιο μάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα Στόχος  Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας εργατικού 

δυναμικού  

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων  

Σύσταση: μέχρι 18 

Μαθησιακοί 

στόχοι / 

επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι 

παράγοντες 

περιγραφής 

Στόχος είναι να σχηματιστεί μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση του 

πολιτισμού ως πλαισίου αξιών, στάσεων και συμπεριφορών. 

Αυτό-προβληματισμός για την καλύτερη κατανόηση της σημασίας 

του πολιτισμού και της πολιτισμικής συνείδησης 

  

Διάρκεια 10 – 15 λεπτά 

Εφαρμογή/  

Μεθοδολογικός 

υπαινιγμός 

Διαδικασία  

1. παρέχετε στον συμμετέχοντα τους πέντε εναλλακτικούς ορισμούς 

του πολιτισμού. (βλ. ενημερωτικό έντυπο) 

2. Ζητήστε από τον συμμετέχοντα να μελετήσει τον ορισμό(ους) 

που προτιμά. Μπορεί να επιλέξει όσους επιθυμεί.  

3. Ζητήστε από τον συμμετέχοντα να υποδείξει την προτιμώμενη 

επιλογή του/της, δίνοντας τους λόγους για την απόφαση. 

  

Παρατηρήσεις και προτάσεις για συζήτηση: 

Πολλοί συμμετέχοντες θα επιλέξουν μία ή ίσως δύο από τις 

δηλώσεις, αντί να βλέπουμε κάθε μία ως μέρος μιας μεγαλύτερης 

έννοιας του πολιτισμού. Στην πραγματικότητα, κάθε μία από τις 
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περιγραφές αντανακλά μια πτυχή του πολιτισμού. Η συζήτηση θα 

επωφεληθεί από τη χρήση του σχεδιαγράμματος του  παγόβουνου 

(που παρουσιάστηκε υπό τα «μοντέλα του πολιτισμού και της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» και Εργαλείο 2) για να διερευνήσει 

πώς κάθε μία από τις δηλώσεις ταιριάζουν μεταξύ τους. 

Περιβάλλον τάξη, κύκλος με καρέκλες, ασπροπίνακας ή πίνακας παρουσιάσεων 

Υλικό Ενημερωτικό έντυπο Εργαλείου 1 

Πρόσθετες πηγές Το Μοντέλο Πολιτισμού «Παγόβουνο» (Edward T Hall) - βλέπε 

Εργαλείο 2. 
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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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Εργαλείο 2  Το Μοντέλο Πολιτισμού «Παγόβουνο» 

Προχωρώντας από το παράδειγμα του παγόβουνου οι συμμετέχοντες καταρτίζουν ένα 

μοντέλο του δικού τους πολιτισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός είναι ένα 

σύστημα μαθημένων μοντέλων συμπεριφοράς που αναπαράγεται συνεχώς από την 

ανθρώπινη επικοινωνία χρησιμοποιώντας ένα ορισμένο σύνολο συμβόλων. Οι 

συνομιλητές μοιράζονται την έννοια αυτών των συμβόλων εργαζόμενοι σε μια ομάδα. 

 

Στάδιο μάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος   Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας εργατικού 

δυναμικού  

Αποτελεσματικός 

αριθμός  

Ομαδική εργασία με 3-4 συμμετέχοντες η κάθε μια 

Μαθησιακοί 

στόχοι / 

επιδράσεις.  

Καλύτερη κατανόηση της σημασίας της πολιτισμικής επίγνωσης. 

Το εργαλείο χρησιμοποιείται συχνά ως αφετηρία για μια πιο εις 

βάθος ματιά στον πολιτισμό, μια πρώτη απεικόνιση του γιατί 

μερικές φορές είναι τόσο δύσκολο να κατανοήσει και «να δει» τον 

πολιτισμό. 

Διάρκεια  45 λεπτά 

Λεπτομερής 

περιγραφή της 

μεθόδου  

Ο πολιτισμός μπορεί να απεικονίζεται ως ένα παγόβουνο: μόνο ένα 

μικρό μέρος φαίνεται πάνω από τη γραμμή του νερού. Αυτή η 

κορυφή του παγόβουνου υποστηρίζεται από το πολύ μεγαλύτερο 

μέρος κάτω από τη γραμμή του νερού και ως εκ τούτου αόρατο. 

Εντούτοις, αυτό το χαμηλότερο μέρος είναι το ισχυρό θεμέλιo του. 

Επίσης στον πολιτισμό, υπάρχουν μερικά ορατά μέρη: 

αρχιτεκτονική, τέχνη, μαγειρική, μουσική, γλώσσα κλπ. Αλλά τα 

ισχυρά θεμέλια του πολιτισμού είναι πιο δύσκολο να 

επισημανθούν: η ιστορία της ομάδας των ανθρώπων που κατέχουν 

τον πολιτισμό, τους κανόνες, τις αξίες, τις βασικές υποθέσεις για το 

χώρο, τη φύση, το χρόνο, κλπ. 

Το μοντέλο παγόβουνου υπονοεί ότι τα ορατά μέρη του πολιτισμού 

είναι απλά εκφράσεις των αόρατων μερών του. Επισημαίνει επίσης, 

πόσο δύσκολο είναι κατά καιρούς να κατανοήσουμε τους 

ανθρώπους με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο – διότι μπορεί 

να εντοπίσουμε τα ορατά μέρη του «παγόβουνου» τους, αλλά δεν 

μπορούμε να δούμε αμέσως ποια είναι τα θεμέλια στα οποία 
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αναπαύονται αυτά τα μέρη. 

 

Εφαρμογή/ 

σειρά χρήσης 

Δείτε το βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=SkBXaKfxl7Y   

και/η άλλες παρόμοιες δωρεάν πηγές στο Youtube σχετικά με αυτό 

το πολιτισμικό μοντέλο. 

Κάθε ομάδα συμμετεχόντων σχεδιάζει το δικό της παγόβουνο 

σκεπτόμενoι τη δική τους κουλτούρα.  

Παρουσίαση στην τάξη. 

Περιβάλλον τάξη, τραπέζια για ομαδική εργασία, πίνακας παρουσιάσεων 

Υλικό Ενημερωτικό έντυπο Εργαλείου 2 

Πρόσθετες πηγές Δωρεάν βίντεο στο Youtube σχετικά με τον πολιτισμό και τη 

διαπολιτισμική επικοινωνία 

https://www.youtube.com/watch?v=SkBXaKfxl7Y
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Ενημερωτικό έντυπο για Εργαλείο 2 Πολιτισμικό Μοντέλο «Παγόβουνο» 

 

 

 

Επανασχεδιάστηκε από τους French και Bell (1995). 
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Εργαλείο 3  Πλοήγηση στη διαπολιτισμική επικοινωνία  

Δραστηριότητα για την καλύτερη κατανόηση της σημασίας της πολιτισμικής γνώσης και 

της διαπολιτισμικής επικοινωνίας στο πλαίσιο της προηγούμενης διαπολιτισμικής 

εμπειρίας 

Στάδιο μάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος  Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας 

εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 20 

Μαθησιακοί 

στόχοι / 

επιδράσεις  

Καλύτερη κατανόηση της σημασίας της πολιτισμικής επίγνωσης. 

Διάρκεια 1 ώρα 

Εφαρμογή/ σειρά 

χρήσης 

Παρακολουθήστε το ακόλουθο βίντεο: 

https://www.youtube.com/watch?v=PSt_op3fQck 

 

Μετά αναλογιστείτε τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

 Ποια είναι η κατανόησή σας για τη διαπολιτισμική 
επικοινωνία; 

 Ποιες είναι οι προηγούμενες εμπειρίες αλληλεπίδρασης με 
ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών; 

 Είστε ανήσυχοι όταν μιλάτε σε κάποιον από διαφορετικό 
πολιτισμικό υπόβαθρο; Γιατί? 

 νοιώθετε αυτοπεποίθηση όταν μιλάτε με κάποιον από 
διαφορετικό πολιτισμό;  

 Ποια είναι τα κύρια σημεία που έχετε μάθει βλέποντας 
αυτό το σύντομο βίντεο και χρησιμοποιείτε στη δική σας 
πρακτική;   

Εάν η ομάδα αποτελείται επίσης από ανθρώπους που 

προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς, η δημόσια 

συζήτηση μπορεί να διευρυνθεί. 

Μαθησιακό 

Περιβάλλον  

Τάξη, κύκλος με καρέκλες, βίντεο 

 

Μαθησιακό υλικό Βίντεο 

Πρόσθετες πηγές / 

βιβλιογραφία 

Ποικιλία βίντεο του YouTube διαθέσιμα σε διάφορες γλώσσες 

https://www.youtube.com/watch?v=PSt_op3fQck
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Εργαλείο 4  Χαρτογράφηση του Πολιτισμικού Προσανατολισμού 

 
Δραστηριότητα για να εμπλακούν οι συμμετέχοντες σε μια συζήτηση σχετικά με τις 

πολιτισμικές αξίες και να εκτιμήσουν πώς αυτές σχετίζονται με άλλες. 

Στάδιο μάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος  Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας 

εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων  

15 – 18 

Μαθησιακοί στόχοι 

/ επιδράσεις  

Επίγνωση των διαφόρων πολιτισμικών αξιών 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Λεπτομερής 

περιγραφή της 

μεθόδου 

Τα άτομα επιδεικνύουν ένα ευρύ φάσμα αξιών και προτιμήσεων 

σε ποικίλες πολιτισμικές διαστάσεις. Οι συμμετέχοντες θα 

πρέπει να χαρτογραφήσουν το δικό τους πολιτισμικό 

προσανατολισμό τοποθετώντας ένα Χ στο σημείο που 

αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις αξίες τους σε κάθε 

συνεχές. 

Εφαρμογή/ σειρά 

χρήσης 

Ατομική εργασία στο χάρτη πολιτισμικού προσανατολισμού 

Όλοι οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν αποτελέσματα στην 

ομάδα 

Προβληματισμός 

 Πώς ο χάρτης πολιτισμικού προσανατολισμού  βοηθά στη 
ζωή σας;   

 Πώς ο χάρτης πολιτισμικού προσανατολισμού σας κρατά 
πίσω στη ζωή σας;  

 Πώς ο χάρτης πολιτισμικού προσανατολισμού είναι όμοιος ή 
διαφορετικός από τους ομότιμους σας; 

 Ποια χαρακτηριστικά σας είναι δύσκολο να αντιμετωπίσετε 
σε άλλους ανθρώπους;  

  Ανατροφοδότηση ομάδας  

Μαθησιακό 

περιβάλλον 

Τάξη 

Μεθοδολογικές 

συμβουλές 

Μπορεί να γίνει ως άτομο, με γραπτό προβληματισμό, ή να 

«διενεργηθεί» από τους συμμετέχοντες που στέκονται στην 

ουρά σε φανταστικές συνέχειες 

Μαθησιακό υλικό Ενημερωτικό έντυπο 
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Πρόσθετες πηγές/ 

Βιβλιογραφία 

Βασισμένο σε έρευνα από τους Edward Hall, Geert Hofstede και 

Aperian Global. 

 
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. 
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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. 

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 ταυτότητα 

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. 
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Εργαλείο 5 «Διαπολιτισμική Λίστα Ελέγχου» 
 

Δραστηριότητα για τον εντοπισμό σημαντικών πολιτισμικών πληροφοριών που οι 
συμμετέχοντες μπορεί να επιθυμούν να μάθουν πριν φύγουν στο εξωτερικό. Για να 
υπογραμμιστεί η σημασία της ύπαρξης ενός πλαισίου για την κατανόηση των 
πολιτισμών που συναντούν οι συμμετέχοντες. 
Στάδιο Μάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα Στόχος  Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας εργατικού 

δυναμικού  

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

10-15 

Μαθησιακοί 

στόχοι/ 

επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι 

παράγοντες 

περιγραφής  

Η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί για να διδάξει τους 

συμμετέχοντες να προσδιορίσουν τι γνωρίζουν (και τι δε 

γνωρίζουν) για έναν άλλο πολιτισμό ή χώρα. Είναι μια πρακτική 

δραστηριότητα για την προετοιμασία για διαπολιτισμικές 

συναντήσεις στην πραγματική ζωή μέσω της εξέτασης τόσο των 

ομοιοτήτων όσο και των διαφορών.  

Ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας δεν είναι να καταλήξει σε 

ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το πώς να συμπεριφέρεται 

κάποιος κατά τη διάρκεια διαπολιτισμικών συναντήσεων, αλλά να 

προσδιορίσει ορισμένους από τους τομείς στους οποίους ο 

συμμετέχων πρέπει να μάθετε περισσότερα. 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Εφαρμογή/ σειρά 

χρήσης 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να εργαστούν μέσα από κάθε 

ερώτηση της «Διαπολιτισμικής Λίστας Ελέγχου» με τη σειρά. 

Όταν οι συμμετέχοντες απαντούν «Ναι», ζητήστε τους να 

προσδιορίσουν πώς προβλέπουν τα πράγματα να είναι 

διαφορετικά στον άλλο πολιτισμό.  

Όταν ο συμμετέχοντας απαντά «δεν ξέρω», ζητήστε του να 

προσδιορίσει τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να 

ανακαλύψει την απάντηση στο ερώτημα αυτό.  

Μαθησιακό Τάξη 
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Περιβάλλον 

Μεθοδολογικές 

συμβουλές 

 

Οι απαντήσεις σε κάθε ερώτηση εξαρτώνται, φυσικά, πλήρως από 

τον συγκεκριμένο πολιτισμό γύρω από τον οποίο διεξάγεται η 

λίστα ελέγχου και, φυσικά, από την πολιτισμική καταγωγή των 

ίδιων των συμμετεχόντων. Δεν θα είναι όλες οι ερωτήσεις σχετικές 

σε όλες τις καταστάσεις. 

Μαθησιακό 

υλικό 

Ενημερωτικό Έντυπο «Διαπολιτισμική Λίστα Ελέγχου»  
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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 

 Ναι Όχι 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; 
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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;    

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; 

   



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

71 
 

 

Εργαλείο 6 «Αξίες στην Εργασία» 
 

Δραστηριότητα που θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν ορισμένες 

από τις δικές τους εργασιακές αξίες και στάση και να τους παράσχει ένα λεξιλόγιο και 
ένα μοντέλο για την περιγραφή των πολιτισμικών επιρροών στη συμπεριφορά στο 
χώρο εργασίας. 

Στάδιο μάθησης  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας εργατικού 

δυναμικού ή κατά τη διάρκεια του σταδίου ενσωμάτωσης στο 

εξωτερικό  

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

6-8 

Μαθησιακοί 

στόχοι 

Προσδιορισμός του αντικτύπου του ίδιου πολιτισμικού υπόβαθρου 

στη συμπεριφορά σας στο χώρο εργασίας στο εξωτερικό 

Διάρκεια 45 λεπτά  

Λεπτομερής 

περιγραφή της 

μεθόδου 

Πολιτισμικές συγκρούσεις και παρεξηγήσεις μπορούν να 

προκύψουν όταν άτομα με αντίθετες αξίες έρχονται σε επαφή.  

Οι λίστα ελέγχου Αξίες στην Εργασία εισάγει μια εκτεταμένη γκάμα 

διαστάσεων στις οποίες οι αξίες που σχετίζονται με την εργασία 

ποικίλλουν και διερευνά τις αντιτιθέμενες αξίες που βρίσκονται σε 

κάθε πόλο της κάθε διάστασης.  

Η δραστηριότητα αυτή καλεί τους συμμετέχοντες να 

προβληματιστούν σχετικά με ορισμένες από τις δικές τους 

πολιτισμικές αξίες, και τους ζητά να διερευνήσουν τις πιθανές 

επιπτώσεις των πολιτισμικών διαφορών καθώς εργάζονται σε μια 

νέα χώρα ή πολιτισμό. 

Εφαρμογή/ 

σειρά χρήσης 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να ολοκληρώσουν τη λίστα 

ελέγχου του ενημερωτικού εντύπου «Αξίες στην Εργασία". Δώστε 

τους λίγα λεπτά για να το πράξουν. 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν πιθανώς εντοπίσει σημαντικές 

πολιτισμικές διαφορές μεταξύ της δικής τους προσέγγισης και 
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εκείνης ενός άλλου πολιτισμού/χώρας ενδιαφέροντος.  

Συζητήστε μερικές από τις ακόλουθες ερωτήσεις με τους 

συμμετέχοντες: - πώς μπορούν αυτές οι διαφορές να γίνουν 

εμφανή στο εργασιακό περιβάλλον;  

- Πώς μπορούν άνθρωποι από διαφορετική χώρα ή πολιτισμό να 

αντιλαμβάνονται την προσέγγισή σας στην εργασία;  

- Τι πρόκληση παρουσιάζουν αυτές οι διαφορές; 

- Με ποιους τρόπους θα μπορούσατε να προσαρμόσετε τη 

συμπεριφορά σας για να διαχειριστείτε και να ξεπεράσετε αυτές τις 

πολιτισμικές διαφορές; 

Μαθησιακό 

περιβάλλον  

Τάξη  

Μαθησιακό 

υλικό 

Λίστα ελέγχου Αξίες στην Εργασία  
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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 προσέγγιση 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  
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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  

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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Εργαλείο 7:  Τι είναι λάθος με τα στερεότυπα; 

 
Δραστηριότητα  
- να επιτραπεί στους συμμετέχοντες να προβληματιστούν σχετικά με το γεγονός ότι 

τα στερεότυπα συχνά λένε περισσότερα για τα άτομα που τα χρησιμοποιούν, από 
ό, τι για τις ομάδες στις οποίες απευθύνονται τα στερεότυπα 

- να προσδιορίσουν συγκεκριμένα στερεότυπα ενός πολιτισμού, και να 
διερευνήσουν πόσο χρήσιμα είναι. 

Στάδιο μάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος  Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας εργατικού 

δυναμικού  ή με κάποια εμπειρία κινητικότητας στο εξωτερικό 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

6-8 

Μαθησιακοί 

στόχοι 

Να γνωρίζει κάποιος τα μειονεκτήματα από τη χρήση στερεοτύπων 

των ξένων πολιτισμών/εθνών. 

Διάρκεια  30 λεπτά 

Λεπτομερής 

περιγραφή της 

μεθόδου 

Αυτή η απλή αλλά αποτελεσματική δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί 

για να κάνει σαφή τα μειονεκτήματα της χρήσης στερεοτύπων. 

Μέσα από μια εξερεύνηση των στερεοτύπων που 

πραγματοποιήθηκε για μια από τις ομάδες στις οποίες ανήκουν οι 

συμμετέχοντες (το πιο κάτω παράδειγμα έχει σχεδιαστεί για μια 

βρετανική ομάδα μάθησης), η διαδικασία των στερεοτύπων 

αποκαλύπτεται ως επιρρεπής στην παραγωγή ξεπερασμένων, 

ανισόρροπων, και ρυθμιστικών ετικετών που λένε περισσότερα για 

εκείνους που κάνουν χρήση στερεοτύπων από αυτούς που τα 

δέχονται. 

Εφαρμογή/ 

σειρά χρήσης 

1. Δώστε στο συμμετέχοντα ένα αντίγραφο του ενημερωτικού 

εντύπου. Προτεινόμενες απαντήσεις στο παράδειγμα της 

διαφάνειας είναι οι εξής: οι Βρετανοί έχουν άσχημα δόντια-ΗΠΑ.  

Οι Βρετανοί συμπεριφέρονται στα παιδιά τους άσχημα-Ιταλία.  

Οι Βρετανοί είναι στενόμυαλοι-Γερμανία.  

Οι Βρετανοί δεν πλένονται-Αυστραλία.  

Οι Βρετανοί έχουν εμμονή με το χρόνο- Ισπανία.  

Οι Βρετανοί είναι υποκριτές-Γαλλία.  

2. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν 

οποιαδήποτε στερεότυπα τα οποία μπορεί να σκέφτονται για τους 
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ανθρώπους σε μια άλλη χώρα (π.χ. Πολωνία, Γερμανία, Ισπανία, 

Ελλάδα, Κύπρο).  

3. Hγηθείτε μιας συζήτησης για το πόσο χρήσιμα είναι τα 

στερεότυπα του συμμετέχοντα, και αν θα βοηθήσουν ή θα 

υποβαθμίσουν την αποτελεσματική επικοινωνία με τους ντόπιους 

ανθρώπους.  

Μαθησιακό 

περιβάλλον 

Τάξη 

Μεθοδολογικές 

συμβουλές 

 

Σημεία για συζήτηση: 

Όσον αφορά το παράδειγμα της διαφάνειας, οι συμμετέχοντες 

μπορεί να επιθυμούν να προβληματιστούν σχετικά με το γεγονός 

ότι αυτές οι κριτικές αξίας σχετικά με τους Βρετανούς, 

αντικατοπτρίζουν τις συμπεριφορές και τις στάσεις που είναι κοινές 

στη χώρα υποδοχής (δηλαδή, την ισπανική στάση προς το χρόνο, τη 

γαλλική στάση απέναντι στην φύση της προφορικής επικοινωνίας, 

την αμερικανική στάση προς τη φυσική εμφάνιση και ούτω 

καθεξής) όσο κάθε πραγματικά και αντικειμενικά χαρακτηριστικά 

του βρετανικού πολιτισμού. Το γεγονός ότι αυτές τις αντιλήψεις δεν 

τις συμμερίζονται απαραίτητα πολλοί από τους Βρετανούς και δεν 

λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα ενός έθνους των 60 

εκατομμυρίων σημαίνει ότι είναι πιθανό να είναι λιγότερο από 

χρήσιμη για την κατανόηση των βρετανικών αξιών και 

συμπεριφορών. 

Να θυμάστε να τονίσετε ότι ορισμένες έγκυρες γενικεύσεις μπορεί 

να γίνουν σχετικά με τις αξίες, στάσεις και συμπεριφορές που 

κατέχονται συνήθως από τα μέλη μιας συγκεκριμένης ομάδας 

ανθρώπων. Είναι σημαντικό τα άτομα να μην κολλήσουν σε ένα 

κύκλο-να μην γενικεύουν από το φόβο των στερεοτύπων και, ως 

αποτέλεσμα, να μην φτάνουν σε καμία κατανόηση άλλων 

πολιτισμών. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι μια τέτοια 

κατανόηση πρέπει να είναι ενημερωμένη, ναι μοιράζεται με 

άλλους, να επιτρέπει μεμονωμένες διαφορές, και να βασίζεται στην 

έρευνα. 

Μαθησιακό 

υλικό 

Ενημερωτικό έντυπο 
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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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Εργαλείο 8: Τι χρειάζεται να γνωρίζουν για μας; 

 

Δραστηριότητα 
- να δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να προβληματιστούν σχετικά με 
σημαντικά στοιχεία του δικού τους πολιτισμού. 
- να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να δώσουν προτεραιότητα στις 
σημαντικές πολιτισμικές πληροφορίες για τον πολιτισμό τους που οι άνθρωποι από 
διαφορετικό υπόβαθρο θα ωφεληθούν γνωρίζοντας τις. 

Στάδιο μάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας εργατικού 

δυναμικού ή κατά τη διάρκεια του σταδίου ενσωμάτωσης στο 

εξωτερικό 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

8-10 

Μαθησιακοί 

στόχοι  

Αυτή η άσκηση επιτρέπει στους συμμετέχοντες να διερευνήσουν 

σημαντικές πτυχές των δικών τους πολιτισμικών υπόβαθρων.  

Διάρκεια 1 ώρα 

Εφαρμογή 1. Δώστε στους συμμετέχοντες ένα αντίγραφο του ενημερωτικού 

εντύπου  

2. Εργαστείτε με τον συμμετέχοντα καθώς περνά από κάθε τμήμα. 

Εντοπίστε τομείς όπου οι άνθρωποι από άλλους πολιτισμούς 

βρίσκουν τις (συμμετέχοντες) αξίες, στάσεις και συμπεριφορές που 

προκαλούν σύγχυση ή είναι δύσκολο να κατανοηθούν. 

Μαθησιακό 

περιβάλλον 

Κύκλος με καρέκλες 

Μαθησιακό 

υλικό 

Ενημερωτικό Έντυπο  
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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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Εργαλείο 9: Γεγονότα, Στάσεις και Συμπεριφορές 

Δραστηριότητα για προβληματισμό σχετικά με βασικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά 
άλλης χώρας η πολιτισμού.  

Στάδιο μάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας εργατικού 

δυναμικού ή κατά τη διάρκεια του σταδίου ενσωμάτωσης στο 

εξωτερικό  

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

15-18 

Διάρκεια 1 ώρα 

Εφαρμογή 1. Δώστε ένα αντίγραφο του ενημερωτικού εντύπου στους 

συμμετέχοντες  

2. Ζητήστε τους να δημιουργήσουν ένα μοντέλο που να συνδέει 

γεγονότα, στάσεις και συμπεριφορές σε έναν άλλο πολιτισμό ή 

χώρα.  

3. Συζητήστε αυτό το μοντέλο και πώς συγκρίνεται με τη δική σας 

κατανόηση του πολιτισμού σας.  

Μαθησιακό 

περιβάλλον 

Εργασία σε ομάδες 

Μεθοδολογικές 

συμβουλές 

 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας δεν είναι να θέσει στερεότυπα 

σε άλλους ή να συνδέσει μη ευέλικτες ετικέτες σε άτομα από τον εν 

λόγω πολιτισμό. Μάλλον, ο σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να 

προβληματιστούν σχετικά με το γεγονός ότι οι κοινές πολιτισμικές 

αξίες, οι στάσεις και οι συμπεριφορές δεν αναπτύσσονται σε ένα 

κενό, αλλά αντίθετα συνδέονται στενά με το περιβάλλον στο οποίο 

υπάρχουν οι πολιτισμοί. 

Μαθησιακό 

υλικό 

Ενημερωτικό έντυπο 
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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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Εργαλείο 10: Τύποι επικοινωνίας  

 

Δραστηριότητα 
 να επιτραπεί στους συμμετέχοντες να προβληματιστούν σχετικά με ορισμένα από τα  
τυπικά μοντέλα επικοινωνίας που συναντιούνται συνήθως στο δικό τους και άλλους 

πολιτισμούς. 

 να διερευνηθούν ορισμένες από τις πιθανές παρεξηγήσεις που μπορεί να 
προκύψουν όταν τα άτομα με διαφορετικούς τύπους επικοινωνίας αλληλεπιδρούν.  

Στάδιο μάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας 

εργατικού δυναμικού ή κατά τη διάρκεια του σταδίου 

ενσωμάτωσης στο εξωτερικό  

Αποτελεσματικός 

αριθμός συμμετεχόντων 

8-10 

Διάρκεια 1 ώρα 

Λεπτομερής περιγραφή 

της μεθόδου 

Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε μπορεί να διαφέρει 

σημαντικά από πολιτισμό σε πολιτισμό. Αυτή η 

δραστηριότητα προσδιορίζει μερικούς σημαντικούς τομείς 

στους οποίους οι τύποι παρά-γλωσσικής (όγκος, ταχύτητα 

της ομιλίας και ούτω καθεξής), πέρα-γλωσσικής 

(χειρονομίες, επαφή με τα μάτια, αφή, φυσική εγγύτητα και 

ούτω καθεξής) και τύποι επικοινωνίας (άμεσων έναντι 

έμμεσων, και ούτω καθεξής) διαφέρουν πέρα από τα εθνικά 

σύνορα. Ζητά από τους συμμετέχοντες πρώτα να 

προσδιορίσουν τη συγκεκριμένη προσέγγιση στην 

επικοινωνία που κυριαρχεί στο δικό τους και άλλους 

πολιτισμούς, και στη συνέχεια ζητά να προβληματιστούν 

σχετικά με τις πιθανές συνέπειες, όταν τα άτομα με 

διαφορετικές προσεγγίσεις σε κάθε περιοχή αλληλεπιδρούν.  

Εφαρμογή 1. Εφοδιάστε κάθε ζευγάρι με ένα αντίγραφο του 

ενημερωτικού  εντύπου.  

2. Εργαστείτε στο κάθε στοιχείο, συγκρίνοντας και 

αντιπαραθέτοντας τον πολιτισμό του συμμετέχοντα με μια 
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άλλη χώρα ή πολιτισμό. 

Μαθησιακό περιβάλλον Εργαστείτε σε ζευγάρια των 2 συμμετεχόντων 

Μαθησιακό υλικό Ενημερωτικό έντυπο 
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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 

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. 
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άλλου, ή αγγίζουν ο ένας τον άλλον 

στα χέρια. 

6  Σε ορισμένες χώρες, όταν οι 
άνθρωποι μιλούν μεταξύ τους 
στέκονται ή κάθονται μια σημαντική 
απόσταση χώρια, μερικές φορές 
μέχρι και 50 εκατοστά. 

Σε άλλες χώρες, όταν οι άνθρωποι μιλούν 
μεταξύ τους στέκονται ή κάθονται πολύ 
κοντά ο ένας στον άλλο-μερικές φορές 
τόσο 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 

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 
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ερωτήσεις σχετικά με την ιδιωτική και 

οικογενειακή ζωή τους, ακόμη και αν 
δεν τους γνωρίζουν πολύ καλά. 

συναδέλφους που γνωρίζουν καλά. 

12  Σε ορισμένες χώρες, αρέσει στους 
ανθρώπους να κάνουν 
«ψιλοκουβέντες» (δηλαδή, να μιλούν 
για τον καιρό, το ποδόσφαιρο, την 
πολιτική), πριν αρχίσουν να μιλάμε 
για τις δουλειές.  

Σε άλλες χώρες, οι άνθρωποι προτιμούν να 
μπουν κατ' ευθείαν στα θέματα δουλειάς 
χωρίς να ασχολούνται πολύ με 
«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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Εργαλείο 11: Το Μοντέλο Πέντε Διαστάσεων του Hofstede 

Δραστηριότητα που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να εξασκήσουν τη χρήση του 
μοντέλου πέντε διαστάσεων του Hofstede για να εξηγήσουν μια σειρά από 
διαπολιτισμικές παρεξηγήσεις και πολιτισμικές διαφορές. 

Στάδιο μάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας εργατικού 

δυναμικού ή κατά τη διάρκεια του σταδίου ενσωμάτωσης στο 

εξωτερικό 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

8-10 

Διάρκεια  1 ώρα 

Λεπτομερής 

περιγραφή της 

μεθόδου 

Το μοντέλο «πέντε διαστάσεων» του Hofstede είχε μεγάλη επιρροή 

στο διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Το μοντέλο παρέχει 

μια δομή με την οποία να κατανοεί κάποιος και να περιγράφει τις 

βασικές διαφορές στις αξίες μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών, και 

επιτρέπει στα άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα να καταλήξουν σε 

μια κοινή κατανόηση του γιατί και πώς διαφέρουν. 

Εφαρμογή 1. Δώστε ένα αντίγραφο του ενημερωτικού εντύπου στο 

συμμετέχοντα.  

2. Συζητήστε την καλύτερη απάντηση σε κάθε σύντομη 

περιπτωσιολογική μελέτη. Προτεινόμενες απαντήσεις είναι:  

 Sarah. Με την άφιξη της στην Μπογκοτά την προηγούμενη 
ημέρα, η Sarah είναι απίθανο να είχε χρόνο για να οικοδομήσει το 

είδος της προσωπικής εμπιστοσύνης που μπορεί να ήταν σημαντικό 
για τις Κολομβιανές επαφές της. 

 Richard. Τα άτομα από πολιτισμούς με μικρή διαφορά ισχύος 
μεταξύ των πολιτών (low power-distance), όπως η Αυστραλία, 
συχνά εκπλήσσονται με την ανάγκη από ομολόγους τους από 
πολιτισμούς με σχετικά υψηλή διαφορά ισχύος (high power-
distance) να διατηρήσουν την επισημότητα στις καταστάσεις της 

εργασίας.  

 Carl. Ο Carl μπορεί κάλλιστα να έχει αναπτύξει καλές κοινωνικές 
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σχέσεις με τους συναδέλφους του. Αυτό, ωστόσο, δεν του επέτρεψε 

να κάνει πράγματα που θα μπορούσαν να αναγκάσουν τους άλλους 
να χάσουν την αξιοπρέπεια τους σε συλλογικούς πολιτισμούς. Η 
πρότασή του μπορεί να έχει φέρει στην επιφάνεια ζητήματα που 

άλλοι ήθελαν να παραμείνουν κρυμμένα, απειλώντας έτσι τη στάση 
τους μπροστά από την υπόλοιπη ομάδα. 

 Rebecca. Η αποφυγή χαμηλής αβεβαιότητας μπορεί μερικές 
φορές να φανεί ως έλλειψη προετοιμασίας ή δομής σε εκείνους 
από πολιτισμούς με αποφυγή υψηλής αβεβαιότητας. 

Μαθησιακό 

περιβάλλον 

Τάξη 

Μαθησιακό 

υλικό 

Ενημερωτικό έντυπο 
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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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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; 
 

Sarah 
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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.  
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 
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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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Εργαλείο 12: Παρατηρώντας τη γλώσσα του σώματος  
 

Δραστηριότητα 

 να αναπτυχθεί η ικανότητα των συμμετεχόντων να παρακολουθήσουν τη γλώσσα 
του σώματος των άλλων. 
 να επιτραπεί στους συμμετέχοντες να κάνουν εικασίες σχετικά με την έννοια 
κάποιων σημαντικών στοιχείων της μη λεκτικής επικοινωνίας. 

Στάδιο μάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος  Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας εργατικού 

δυναμικού ή κατά τη διάρκεια του σταδίου ενσωμάτωσης στο 

εξωτερικό 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

8-10 

Διάρκεια  1 ώρα 

Περιγραφή της 

μεθόδου 

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης αποτελεί σημαντικό μέρος 

της ενίσχυσης της διαπολιτισμικής αποτελεσματικότητας. Η 

δραστηριότητα αυτή παρέχει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να 

δώσουν ενεργό προσοχή στη γλώσσα του σώματος των ανθρώπων 

που βλέπουν, και να κάνουν εικασίες για το τι μπορεί να 

προσπαθούν οι άνθρωποι να επικοινωνούν με μη λεκτική τρόπους, 

είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. 

Εφαρμογή Προεπιλέξτε ένα βίντεο που δείχνει κάποιο στοιχείο 

αλληλεπίδρασης ή επικοινωνίας μεταξύ ατόμων σε άλλη χώρα ή 

πολιτισμό ενδιαφέροντος. Υλικό διάρκειας τριών ή τεσσάρων 

λεπτών είναι συνήθως επαρκές. Τα ντοκιμαντέρ ή τα 

ειδησεογραφικά δελτία είναι συχνά χρήσιμα από αυτή την άποψη. 

2. Δώστε ένα αντίγραφο του ενημερωτικού εντύπου στο 

συμμετέχοντα και εξηγήστε ότι ο στόχος της δραστηριότητας είναι η 

ανάπτυξη και η πρακτική των δεξιοτήτων παρατήρησης. 

3. Παρέχετε ορισμένες βασικές ιστορικές πληροφορίες σχετικά με 

το περιβάλλον στο οποίο έχει γυριστεί το βίντεο: Περιγράψτε ποιοι 

είναι οι συμμετέχοντες και σε ποια κατάσταση βρίσκονται. 

4. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν το 
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ενημερωτικό έντυπο καθώς παρακολουθούν το βίντεο. 

Μαθησιακό 

περιβάλλον 

Τάξη 

Μεθοδολογικές 

συμβουλές 

Οι συμμετέχοντες μπορεί να χρειαστεί να δουν το βίντεο δύο 

φορές. Θα έχουν τις δικές τους ιδέες για το τι σημαίνουν οι μη 

λεκτικές συμπεριφορές που παρατηρούν, και αυτές μπορούν να 

αποτελέσουν τη βάση μιας χρήσιμης και παραγωγικής συζήτησης. 

Είναι επίσης χρήσιμο να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να κάνουν 

εικασίες για το πώς η δική τους γλώσσα του σώματός είναι 

παρόμοια (ή ανόμοια) με εκείνη των ατόμων που παρατηρούν. 

Μαθησιακό 

υλικό 

Ενημερωτικό έντυπο, σειρά βίντεο 
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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 αλληλεπιδρούν 
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 
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να επικοινωνήσουν μέσω των 

χειρονομιών και του προσωπικού τους 

χώρου; 

σχετικά με την επικοινωνία; 
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Εργαλείο 13: Αναγνώριση του πολιτισμικού σοκ 

 

Δραστηριότητα 

 να παρέχει σαφή παραδείγματα των διαφόρων σταδίων που σχετίζονται με το 
πολιτισμικό σοκ. 

 να παρέχει στους συμμετέχοντες πρακτική στον προσδιορισμό των σταδίων του 
πολιτισμικού σοκ. 

Στάδιο μάθησης KINHTIKOTHTA & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος π.χ. συμμετέχοντες που δυσκολεύονται να κάνουν εύκολα επαφές 

Αποτελεσματικός 

αριθμός  

8-10 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Λεπτομερής 

περιγραφή της 

Μεθοδολογίας 

Ένα σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση του πολιτισμικού σοκ 

είναι η αναγνώριση ότι πρόκειται για μια φυσική διαδικασία με ένα 

σημείο έναρξης και ένα σχετικά σαφές σύνολο σταδίων που 

προχωρούν σε ένα σημείο το οποίο δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα 

για τον ενδιαφερόμενο. Η κατανόηση της φύσης αυτών των 

σταδίων, και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων για να αναγνωρίσει 

κάποιος το στάδιο που έχει φθάσει, είναι μια χρήσιμη στρατηγική 

για τη διαχείριση μεμονωμένων αντιδράσεων στο πολιτισμικό σοκ. 

Αυτή η άσκηση παρέχει μια πρακτική λίστα ελέγχου των σταδίων 

και χρήσιμη πρακτική στον προσδιορισμό του τι μπορεί να 

υποδεικνύουν τα σχόλια ή οι αντιλήψεις σχετικά με το στάδιο της 

διαπολιτισμικής προσαρμογής στο οποίο βρίσκονται τα άτομα. 

Εφαρμογή 1. Δώστε ένα αντίγραφο του ενημερωτικού εντύπου στο 

συμμετέχοντα  

2. Συγκρίνετε τις απαντήσεις του συμμετέχοντα με αυτές που 

προτείνονται πιο κάτω και συζητήστε τις διαφορές.  

Μαθησιακό 

περιβάλλον 

Τάξη 

Μεθοδολογικές 

συμβουλές 

 

Μπορεί να υπάρξει κάποια συζήτηση για το ποιο ακριβώς στάδιο 

είναι πιθανό να αντικατοπτρίζεται σε κάθε σχόλιο. Αυτό είναι ένα 

θετικό σημείο, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να 

συζητήσουν τη φύση του κάθε σταδίου και να προβληματιστούν 

σχετικά με το πώς οι άλλοι μπορεί να κατανοήσουν το φαινόμενο 
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του πολιτισμού σοκ κάπως διαφορετικά. Οι προτεινόμενες 

απαντήσεις είναι οι εξής: 

 Προσαρμογή  

 Αποπροσανατολισμός ή σοκ  

 Μήνας του μέλιτος  

 Ρύθμιση  

 Μήνας του μέλιτος  

 Σοκ 

 Μήνας του μέλιτος ή προσαρμογή ή ρύθμιση  

 Ρύθμιση ή προσαρμογή  

 Αποπροσανατολισμός ή σοκ   

 Σοκ  

 Προσαρμογή  

Μαθησιακό 

υλικό 

Ενημερωτικό Έντυπο 

 
Ενημερωτικό Έντυπο για το Εργαλείο 13:  «Αναγνώριση του πολιτισμικού 

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. 
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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.»  

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»  
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Εργαλείο 14: Λίστα ελέγχου του πολιτισμικού σοκ 
 

Δραστηριότητα 

 να συνοψίσει χρήσιμες στρατηγικές για τη διαχείριση του πολιτισμού σοκ και την 
ενίσχυση της διαδικασίας της διαπολιτισμικής ρύθμισης. 

 να παράσχει την ευκαιρία για διερεύνηση συγκεκριμένων συμπεριφορών που 
περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή κάθε στρατηγική. 

Στάδιο μάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας εργατικού 

δυναμικού ή κατά τη διάρκεια του σταδίου ενσωμάτωσης στο 

εξωτερικό 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

8-10 

Διάρκεια 30-40 λεπτά 

Λεπτομερής 

περιγραφή της 

μεθόδου 

Το πολιτισμικό σοκ είναι ένα δύσκολο πρόβλημα για τους 

συμμετέχοντες που μετακινούνται στο εξωτερικό για μακροχρόνια 

διαμονή. Αυτή η δραστηριότητα παρέχει μια λίστα ελέγχου με 

χρήσιμες στρατηγικές για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να 

χειριστούν τα συμπτώματα του πολιτισμού σοκ και να επιταχύνουν 

την προσαρμογή στο νέο περιβάλλον. Επιτρέπει επίσης στους 

συμμετέχοντες να προσδιορίσουν χρήσιμους τρόπους για την 

εφαρμογή αυτών των στρατηγικών.  

Εφαρμογή 1. Δώστε στο συμμετέχοντα ένα αντίγραφο του ενημερωτικού 

εντύπου  

2. Δουλέψετε με το συμμετέχοντα τη λίστα με τις δεξιότητες και τις 

συμπεριφορές, εντοπίζοντας τυχόν ειδικές δεξιότητες για την 

αντιμετώπιση του πολιτισμικού σοκ που θα μπορούσαν να είναι 

ιδιαίτερα εφαρμόσιμες σε άλλη χώρα ή πολιτισμό ενδιαφέροντος. 

Μαθησιακό 

περιβάλλον 

Τάξη 

Μεθοδολογικές Ορισμένοι συμμετέχοντες ενδέχεται να δυσκολεύονται να 
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συμβουλές 

 

προσδιορίσουν συγκεκριμένους τρόπους για την εφαρμογή των 

σημείων ελέγχου, δεδομένου ότι έχουν ήδη τη μορφή υποδείξεων 

συμπεριφοράς. Υπογραμμίστε ότι αυτό που απαιτείται είναι 

συγκεκριμένες ιδέες για το πώς θα ενεργήσει κάθε σημείο στην 

πραγματική ζωή. Σιγουρευτείτε ότι τα παραδείγματα γίνονται 

σαφή. 

Μπορεί να υπάρχουν άλλες συγκεκριμένες προτάσεις που να είναι 

ιδιαίτερα κατάλληλες για τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες. 

Αυτές μπορούν εύκολα να υποκαταστήσουν μερικές από τις πιο 

γενικές στρατηγικές και τεχνικές που περιγράφονται στη λίστα 

ελέγχου. 

Μαθησιακό 

υλικό 

Ενημερωτικό έντυπο 
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Ενημερωτικό Έντυπο για το Εργαλείο 14: «Λίστα Ελέγχου του 
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.  
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8. Αναμένετε τα ίδια συμπτώματα όταν 

επιστρέψετε στο σπίτι σας.  
 
 

 

9. Σκεφτείτε τις θετικές πτυχές του 
πολιτισμικού σοκ.  
 
 

 

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

Δραστηριότητες για τη διερεύνηση γενικών στρατηγικών για τη βελτίωση της 
διαπολιτισμικής επικοινωνίας και να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να 
προβληματιστούν σχετικά με το ποιες στρατηγικές μπορεί να είναι χρήσιμες σε κάθε 
δεδομένη κατάσταση 

Στάδιο μάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος  Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας εργατικού 

δυναμικού ή κατά τη διάρκεια του σταδίου ενσωμάτωσης στο 

εξωτερικό 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

8-10 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Περιγραφή της 

μεθόδου 

Η δραστηριότητα αυτή είναι χρήσιμη ως τρόπος εδραίωσης 

ορισμένων από τις γενικές δεξιότητες που συνδέονται με την 

αποτελεσματική διαπολιτισμική επικοινωνία. 

Εφαρμογή 1. Δώστε ένα αντίγραφο του ενημερωτικού εντύπου της λίστας 

ελέγχου στο συμμετέχοντα και βεβαιωθείτε ότι οι οδηγίες είναι 

κατανοητές.  

2. Εργαστείτε με το συμμετέχοντα για να παράσχετε ορισμένα 

πρακτικά παραδείγματα κάθε δεξιότητας, προσδιορίζοντας τυχόν 

συγκεκριμένες δεξιότητες που εφαρμόζονται ιδιαίτερα σε άλλη 

χώρα ή πολιτισμό ενδιαφέροντος. 

Μαθησιακό 

περιβάλλον 

Τάξη 

Μεθοδολογικές 

συμβουλές 

 

Είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε τους συμμετέχοντες να 

διερευνήσουν τους τύπους συμπεριφοράς που συνδέονται με κάθε 

στρατηγική, και να προβληματιστούν σχετικά με το τι μπορεί να 

είναι πιο σχετικό για αυτούς. Ζητήστε τους να: 

Συνοψίζετε συχνά: Επιβεβαιώστε και ξανά-βεβαιώστε την 

κατανόηση σας και τις προθέσεις σας σε κάθε βήμα του διαλόγου. 

Χρησιμοποιήστε μεγάλες, έντονες πινακίδες για να πείτε στους 

ανθρώπους πού πηγαίνετε.  
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Στόχος σας να είναι ο διάλογος, όχι η δημόσια συζήτηση: αν οι 

ομόλογοι σας είναι απρόθυμοι να διαπραγματευτούν, στοχεύσετε 

στην καλύτερη κατανόηση μεταξύ σας και στη δημιουργία μιας 

θετικής σχέσης, χωρίς να πιέζετε τους άλλους να αλλάξουν τις δικές 

τους απόψεις. Προσδιορίστε κοινούς στόχους και αναπτύξετε μια 

κοινή αντίληψη για ισότιμo στάτους. 

Να είστε οργανωμένοι και σαφείς: να λέτε ακριβώς τι εννοείτε και 

να εννοείτε ακριβώς αυτό που λέτε. Οργανώστε το λεξιλόγιο σας με 

ένα σαφή και λογικό τρόπο με μια ιδέα ανά πρόταση. Να είστε 

ρεαλιστές για το τι μπορείτε να επιτύχετε.  

Να είστε δεκτικοί και φιλικοί: επιδείξτε υπομονή, θετική 

ανατροφοδότηση και ανθρώπινο ενδιαφέρον (αυτό λειτουργεί 

καλά σε κάθε πολιτισμό). Δώστε περισσότερο από το ελάχιστο και 

γίνετε καθρέφτης του τόνου του συντρόφου σας. Χρησιμοποιήστε 

το χιούμορ (αλλά να προσέχετε).  

Ζητήστε την ανατροφοδότηση, μην την περιμένετε μόνο: Ρωτήστε 

πώς είναι οι άνθρωποι και βεβαιωθείτε ότι σας έχουν καταλάβει 

σωστά. Ψάξτε για συγκαλυμμένα ή κρυμμένα σημάδια διαφωνίας. 

Προσέξτε τις προτάσεις που στην πραγματικότητα είναι αιτήματα. 

Χρησιμοποιήστε ερωτήσεις αποτελεσματικά και συχνά: 

Χρησιμοποιήστε απλές, ξεκάθαρες ερωτήσεις. Βεβαιωθείτε ότι η 

απάντηση που θα πάρετε είναι η απάντηση στην ερώτηση που 

κάνατε. Παραμείνετε θετικός. 

Κρατήστε το λεξιλόγιο σας θετικό, εποικοδομητικό και αισιόδοξο. 

Χρησιμοποιήστε τον τόνο και το ρυθμό για να τονίσετε τις 

σημαντικές πληροφορίες. Δομήστε σε παύσεις για κατανόηση. 

Βαθμολογήστε το λεξιλόγιο σας με εκείνο του ομολόγου σας. 

Μάθετε τις γλωσσικές ικανότητες του ομολόγου σας και μην τις 

υπερεκτιμάτε. 

Κρατήστε τις προτάσεις σας σύντομες και απλές. Αποφύγετε 

παγιωμένες φράσεις ή σαρκασμό και προσέξτε το χιούμορ. 

Σιγουρευτείτε ότι η λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία σας 

συμφωνούν. 

Βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα του σώματος σας αντικατοπτρίζει την 

ομιλούμενη γλώσσα σας: όλα τα κανάλια επικοινωνίας πρέπει να 

ενισχύουν το ίδιο μήνυμα. Να είστε ο εαυτός σας, και 

χρησιμοποιήστε τη γλώσσα του σώματος που είναι φυσική για 

εσάς.  
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Γνωρίστε τον εαυτό σας για να γνωρίσετε τους άλλους: 

Προσδιορίστε και έχετε κατά νου την απάντηση που θέλετε από την 

επικοινωνία. Να έχετε επίγνωση για τα στερεότυπα και τα μοντέλα 

επικοινωνίας σας-και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να σας 

αντιλαμβάνονται οι άλλοι άνθρωποι. 

Μαθησιακό 

υλικό 

Ενημερωτικό έντυπο 
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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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Εργαλείο 16:  Τι καθιστά ένα Διαπολιτισμικά Αποτελεσματικό 

Άτομο;  
 

Δραστηριότητα για να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να προβληματιστούν σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά των διαπολιτισμικά αποτελεσματικών ατόμων, ομάδων και 

οργανισμών και να προβληματιστούν σχετικά με το πόσο καλά ανεπτυγμένες είναι οι 

δικές τους διαπολιτισμικές δεξιότητες. 

Στάδιο μάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας εργατικού 

δυναμικού ή κατά τη διάρκεια του σταδίου ενσωμάτωσης στο 

εξωτερικό   

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

8-10 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Λεπτομερής 

περιγραφή της 

μεθόδου 

Πρόκειται για μια απλή δραστηριότητα σχεδιασμένη για να 

ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να σκεφτούν για τις προσωπικές 

και ομαδικές δεξιότητες που στηρίζουν τη διαπολιτισμική 

αποτελεσματικότητα. 

Εφαρμογή 1. Δώστε στο συμμετέχοντα ένα αντίγραφο του Ενημερωτικού 

Εντύπου  

2. Ηγηθείτε μιας γενικής συζήτησης, συζητώντας για όλες τις 

απαντήσεις του συμμετέχοντα στο ενημερωτικό έντυπο.  

Μαθησιακό 

περιβάλλον 

Τάξη 

Μεθοδολογικές 

συμβουλές 

 

Δεν υπάρχουν φυσικά, σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις σε αυτή 

την άσκηση: όλες οι φράσεις σε εισαγωγικά περιγράφουν τρόπους 

για να καταστεί η διαπολιτισμική αλληλεπίδραση πιο 

αποτελεσματική. Ο κύριος στόχος της ανατροφοδότησης και της 

συζήτησης θα πρέπει να είναι να διερευνήσει τις δεξιότητες και την 

κατανόηση που στηρίζουν κάθε φράση και να προσδιορίσει πώς η 

κάθε μια σχετίζεται με ένα γενικό μοντέλο ενός διαπολιτισμικά 



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

111 
 

αποτελεσματικού ατόμου. 

Μαθησιακό 

υλικό 

Ενημερωτικό έντυπο 
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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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Εργαλείο 17: Χρησιμοποιήστε το ΡΑΝΤΑΡ σας 

 
Δραστηριότητα για διερεύνηση της τεχνικής «ΡΑΝΤΑΡ» πέντε βημάτων για την 
αναγνώριση και την υπέρβαση διαπολιτισμικών παρεξηγήσεων και για να δώσει τη 
δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ασκήσουν τη χρήση αυτής της τεχνικής για την 
αντιμετώπιση διαπολιτισμικών παρεξηγήσεων της πραγματικής ζωής. 

Στάδιο μάθησης  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος Π.χ. συμμετέχοντες που δυσκολεύονται να κάνουν εύκολα επαφές  

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

8-10 

Διάρκεια 40 - 60 λεπτά 

Περιγραφή της 

μεθόδου 

Δεν έχει σημασία πόσο καλά προετοιμασμένος μπορεί να είναι 

κάποιος για τη διαπολιτισμική επαφή, παρεξηγήσεις μπορεί να 

συμβούν σε οποιαδήποτε κατάσταση όπου άτομα με διαφορετικές 

αξίες, πεποιθήσεις και συνήθειες αλληλεπιδρούν. Υπό αυτές τις 

συνθήκες, είναι απαραίτητο να επιχειρήσουμε να ξεπεράσουμε τις 

παρεξηγήσεις με δομημένο και ρητό τρόπο. Αυτή η δραστηριότητα 

εισάγει κρίσιμα συμβάντα που περιγράφουν διαπολιτισμικές 

παρεξηγήσεις και καλεί τους συμμετέχοντες να επεξεργαστούν 

αυτά τα περιστατικά χρησιμοποιώντας την τεχνική του ΡΑΝΤΑΡ. 

Εφαρμογή  1. Εισαγάγετε την τεχνική ΡΑΝΤΑΡ, ή ζητήστε από τους 

συμμετέχοντες να καθορίσουν την κατανόηση τους για την τεχνική 

βασιζόμενοι στην ανάγνωση τους.  

2.    Παρουσιάστε τον στόχο της δραστηριότητας.  

3. Διανέμετε ένα αντίγραφο του ενημερωτικού εντύπου στον 

συμμετέχοντα.  

4.   Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν τη θύελλα 

ιδεών για την εφαρμογή της τεχνικής ΡΑΝΤΑΡ στο κρίσιμο 

περιστατικό 2  

5.  Συνοψίστε και συζητήστε. Στην περίπτωση 2 το ανεπίσημο και 

χιουμοριστικό ύφος παρουσίασης έρχεται σε αντίθεση με τις 

Γερμανικές προσδοκίες. 
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Μαθησιακό 

περιβάλλον 

Τάξη 

Μαθησιακό 

υλικό 

Ενημερωτικό έντυπο 
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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 διφορούμενους 
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 αλληλοεπιδράσει ξανά με τους 

Βρετανούς, ή απλά να αλλάξει το 
μοντέλο επικοινωνίας του για να 
ταιριάζει με το ακροατήριο 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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Εργαλείο 18: Εργαστήριο για τις στρατηγικές κατά της αφομοίωσης του 

άγχους στην εργασία 

 

Το εργαλείο ανοίγει ένα φόρουμ συζητήσεων σε μετανάστες εργαζόμενους που είναι ή 
αισθάνονται ότι εκτίθενται σε άγχος στο νέο χώρο εργασίας στο εξωτερικό. Ανταλλαγή 
εμπειριών και ανάπτυξη στρατηγικών κατά της αφομοίωσης του άγχους που 
προκαλείται στην εργασία. 

Στάδιο μάθησης ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  

Ομάδα στόχος  Μετανάστες εργαζόμενοι που αισθάνονται να εκτίθενται σε άγχος 

κατά τη διάρκεια της φάσης ενσωμάτωσης στο εξωτερικό. Ομότιμες 

ομάδες εργαζομένων. 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

5 – 8 

Μαθησιακοί 

στόχοι 

Να κατανοήσουν τους λόγους της αφομοίωσης του άγχους στο 

χώρο εργασίας και να αναπτύξουν τις δικές τους μεμονωμένες 

στρατηγικές εναντίον της 

Διάρκεια 1 μέρα 

Λεπτομερής 

περιγραφή της 

μεθόδου 

Η λίστα ελέγχου γίνεται για το άνοιγμα μιας συζήτησης ομάδας 

εστίασης σχετικά με τις πιθανές ανταποκρίσεις σε περίπτωση 

άγχους και δυσκολιών στο χώρο εργασίας. Ο εκπαιδευτής συζητά 

τα στοιχεία που απαριθμούνται στον πίνακα με τους 

συμμετέχοντες, προκειμένου να ελέγξει αν ο οργανισμός 

ασχολείται με τα προβλήματα και αν οι ερωτήσεις μένουν ανοικτές. 

Εάν οι προτεινόμενες απαντήσεις είναι χρήσιμες, η συγκεκριμένη 

μεμονωμένη δράση θα πρέπει να συζητηθεί σε ένα δεύτερο βήμα. 
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Εφαρμογή 1. Εξηγήστε τους λόγους της αφομοίωσης του άγχους που 

σχετίζεται με το χώρο εργασίας 

2. Παρουσιάστε το στόχο της συζήτησης. 

3. Προσκαλέστε τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τη συζήτηση 

με τη δική τους εμπειρία (μέθοδος «γυάλας ψαριών») 

4. Συζήτηση και χαρτογράφηση των λόγων για το άγχος σε μικρές 

ομάδες (3-4 συμμετέχοντες). 

5. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε σύνοδο ολομέλειας. 

Ανάπτυξη καταλόγου περίπου 10 πιο σημαντικών λόγων άγχους. 

6. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να κάνουν μια θύελλα ιδεών 

για πιθανές στρατηγικές αντίδρασης σε μικρές ομάδες (3-4, 

διαφορετική σύνθεση από τον γύρο 1) 

7. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Συζήτηση. Ανάπτυξη της 

"λίστας απαντήσεων"  

8. Συμπεράσματα και συστάσεις 

Μαθησιακό 

περιβάλλον 

Κύκλος με καρέκλες (γυάλα ψαριών) 

Μεθοδολογικές 

συμβουλές 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν δική τους εμπειρία άγχους 

στο χώρο εργασίας στο εξωτερικό (ομότιμες ομάδες) 

Μαθησιακό 

υλικό 

Η ακόλουθη λίστα ελέγχου μπορεί να εξυπηρετήσει τον εκπαιδευτή 

ως οδηγός στη συζήτηση. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν. 
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Λίστα Ελέγχου του εκπαιδευτή για τις πιθανές στρατηγικές ενάντια στην αφομοίωση 

του άγχους στην εργασία 

 

Άγχος Ανταπόκριση 

Πίεση χρόνου Χώρος για δράση και απόφαση 

Εντατικοποίηση εργασίας Ενίσχυση και υποστήριξη 

Χειρισμός δύσκολων πελατών, 

συναισθήματα 

Συνάδελφοι, προϊστάμενοι, ξεκάθαρες 

προτεραιότητες 

Ασαφείς η γρήγορα μεταβαλλόμενες 

οργανωτικές δομές 

Υποστήριξη από συναδέλφους, 

εκπαίδευση, ο χρόνος περιορίζει την 

επαφή  

Ανταγωνισμός μεταξύ υπαλλήλων Σαφείς κανόνες σχετικά με τη 

δικαιοδοσία, συνεχείς και εστιασμένες 

πληροφορίες 

Εκφοβισμός Συλλογικότητα και κοινωνική υποστήριξη 

στο χώρο εργασίας 

Έλλειψη πόρων στην εργασία (υλικών, 

προσωπικού, κοινωνικών) 

Κοινωνική ένταξη στον χώρο εργασίας, 

επαρκής και κατάλληλη στέγαση στο 

χώρο εργασίας, ευκαιρίες συμμετοχής 

Τοποθεσία και διάρκεια στις βάρδιες  Φυσιολογικές και κοινωνικά αποδεκτές 

ώρες εργασίας 

Έλλειψη εκπροσώπησης Διαφανές και συντονισμένο σχέδιο 

εκπροσώπησης 

Έλλειψη ευκαιριών για απόκτηση 

περαιτέρω προσόντων 

Ευκαιρία για απόκτηση περαιτέρω 

προσόντων 

Βία στο χώρο Εργασίας Προστασία από κακομεταχείριση, 

στήριξη από την εταιρία 

Ασαφής διανομή καθηκόντων  Σαφείς απαιτήσεις, οριοθετημένοι τομείς 

ευθύνης 
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Κεφάλαιο 2  

 

Προσαρμοστικότητα & 

Δεκτικότητα  
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Περιεχόμενα  

2.0 Εισαγωγή 

2.1 Θεωρητική εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαιδευτική ενότητα (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
&   ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ) 

2.2 Μεθοδολογικές συμβουλές. 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενότητα 2/ MOBILITY 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενότητα 2/ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  

2.3 Εργαλεία για πρακτικές ασκήσεις  

Εργαλείο   1 – Το δίχτυ της φιλίας 
Εργαλείο   2 – Βρείτε κάποιον 
Εργαλείο   3 – Πορεία με τις μυστικές πέτρες 
Εργαλείο   4 – Προσδοκίες – Φόβοι – Προσωπική συμβολή 
Εργαλείο   5 – Τέσσερεις Γωνιές  

Εργαλείο   6 – Τι είναι η προσαρμοστικότητα στην εργασία; 
Εργαλείο   7 – Προσωπική προσέγγιση στις αλλαγές 
Εργαλείο   8 – Πραγματικά Σενάρια 
Εργαλείο   9 – Εταιρία με Θετική  Στάση 

Εργαλείο 10 – Παραδείγματα προσαρμοστικότητας; 
Εργαλείο 11 – Πρακτικές συμβουλές για εγκατάσταση στη νέα σας χώρα 
Εργαλείο 12 – Στοχασμός  

Εργαλείο 13 – Παράγοντας Τόνωσης «Βρείτε το ζεύγος σας» 
Εργαλείο 14 – Ενεργός ακροατής 
Εργαλείο 15 – Ενεργός ακροατής – Μέρος 2 
Εργαλείο 16 – Πως να οικοδομήσετε Εμπιστοσύνη στον Οργανισμό σας 
Εργαλείο 17 – Βρείτε το δρόμο σας μέσα στο σκοτάδι  
Εργαλείο 18 – Πόσο ανοικτόμυαλος είσαστε; 
Εργαλείο 19 – Το δικό σας Σχέδιο Δράσης για Διαχείριση της Κριτικής στη ζωή 
και στην εργασία 
Εργαλείο 20 – Ώρα για παροχή και διαχείριση κριτικής! 
Εργαλείο 21 – Γλώσσα του σώματος – Πως να εντοπίσετε τη Δεκτικότητα 

Εργαλείο 22 – Γνωρίζοντας ο ένας τον άλλο! 
Εργαλείο 23 – Βρείτε με! 
Εργαλείο 24 – Ο Ανθρώπινος Κόμπος 
Εργαλείο 25 – Σύμβουλοι 
Εργαλείο 26 – Τα Δούναι και Λαβείν της κριτικής: Ασκήσεις Με Παιγνίδι Ρόλων 
Εργαλείο 27 – Ο Ισολογισμός του Άγχους 
Εργαλείο 28 – Τεχνικές Διαχείρισης του Άγχους 
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Εργαλείο 29 – Αντιμετωπίστε το απροσδόκητο! 

Εργαλείο 30 – Προσδιορίζοντας τις Πολιτισμικές σας «Αποσκευές» 
Εργαλείο 31 – Πριν και κατά τη διάρκεια της Διακρατικής Κινητικότητας 
Εργατικού Δυναμικού – Η Εμπειρία μου 

Εργαλείο 32 – Νέα εργασία, νέος πολιτισμός, νέοι άνθρωποι 
Εργαλείο 33 – Στρατηγικές για την Επίτευξη  Ισορροπίας Εργασίας-Ζωής 
Εργαλείο 34 – Στοιχεία για μια καλή προσαρμογή 
Εργαλείο 35 – Οικοδομήστε έναν πύργο 
Εργαλείο 36 – Η αντίδραση σας σε κάτι διαφορετικό 
Εργαλείο 37 – Προσδιορίστε τα στερεότυπα  
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2.0   Εισαγωγή 

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, οι υπάλληλοι θα πρέπει να 
είναι πρόθυμοι να βγουν από τη ζώνη άνεσης τους. Όταν προβάλλουν αντίσταση στις 
αλλαγές, αυτό μπορεί να τους εμποδίσει από το να είναι ανοικτοί σε νέες εμπειρίες, 
ευκαιρίες και αυτό-βελτίωση. Η έκθεση Flux του 2014 αναφέρει ότι το 91% των 
διευθυντών ανθρώπινου δυναμικού πιστεύουν ότι από το 2018, οι άνθρωποι θα 
προσλαμβάνονται για την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές και την 
αβεβαιότητα, ενώ η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα θεωρούνται ως ουσιώδη 

συστατικά από τις οργανώσεις για τη διαχείριση της ροής και για να βοηθήσουν να 
κλείσει το χάσμα μεταξύ στρατηγικών στόχων και σχεδιασμού εργατικού δυναμικού. 
 

Η παρούσα ενότητα της εκπαιδευτικής σειράς μαθημάτων για την προσαρμοστικότητα 

και τη δεκτικότητα αποσκοπεί στην παροχή σαφών κατευθυντήριων γραμμών στους 

εκπαιδευτές για την προετοιμασία των πολιτών/υπαλλήλων της ΕΕ για τη διακρατική 

κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και για την ενίσχυση της προσαρμογής τους σε 

μια ξένη χώρα και χώρο εργασίας. 

 

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς και το συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό 

προσαρμοστικότητα και δεκτικότητα (όπως και τα άλλα μέρη της Εργαλειοθήκης  

LAMOS της ΕΕ) διαφοροποιούνται στις δύο φάσεις ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 

Έχουν σχεδιαστεί για τον ακόλουθο σκοπό: 

 προετοιμασία των πολιτών της ΕΕ για διακρατική κινητικότητα εργασίας στην 

πατρίδα τους πριν από την αναχώρηση για τη διαβίωση και την εργασία στο 

εξωτερικό σε μια άλλη, μέχρι τώρα άγνωστη χώρα και πολιτισμό της ΕΕ 

(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) και  

 προσαρμογή στην κοινωνική ζωή και την ενσωμάτωση στο χώρο εργασίας τους 

μετά την άφιξη στη χώρα προορισμού (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ).  

 

Και τα δύο στάδια είναι στενά αλληλένδετα. Η εκπαίδευση ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ θα παρέχει 

τα βασικά για την περαιτέρω ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών ικανοτήτων 

για επιτυχή ενσωμάτωση σε ένα άγνωστο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον στο 

εξωτερικό. Η σειρά μαθημάτων ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ βασίζεται στο σειρά ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και 

λαμβάνει υπόψη την πρώτη πρακτική εμπειρία ενσωμάτωσης στο εξωτερικό. Έτσι, τα 

στάδια ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ της εκπαιδευτικής σειράς μαθημάτων 

«Προσαρμοστικότητα και Δεκτικότητα» παρουσιάζονται με ενιαία μορφή (Εγχειρίδιο 

χρήσης, διαθέσιμο για εκπαιδευτές ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ υπό το σπίτι και 

τη χώρα υποδοχής). Μαζί, εστιάζουν στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επάρκειας των 

συμμετεχόντων στη σειρά μαθημάτων με πολύ ατομικές ανάγκες εκπαίδευσης. 
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Ως εκ τούτου, τα εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο για τις φάσεις όσο και για τα 

συνοδευτικά εργαλεία θα πρέπει να θεωρηθούν ως μια προσφορά για τον εκπαιδευτή 

να σχεδιάσει και να εφαρμόσει μια εκπαιδευτική σειρά μαθημάτων 

«Προσαρμοστικότητας και Δεκτικότητας» σε διατήρηση με τις ανάγκες της 

εκπαιδευτικής ομάδας και των συμμετεχόντων της. Συνιστάται να παρέχετε την 

εκπαίδευση με έναν κυρίως πρακτικό τρόπο, π.χ. τουλάχιστο το 80% των ασκήσεων. 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις ετερογενείς ομάδες εκπαίδευσης ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ στη 

χώρα προορισμού με συμμετέχοντες από διαφορετικές χώρες, με διαφορετικά 

πολιτισμικά υπόβαθρα και προκλήσεις στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ θα πρέπει να παρέχεται σε διεθνώς συνταχθείσες ομάδες και να 

βασίζεται στην πρώτη διαπολιτισμική εμπειρία/προβλήματα. Θα μπορούσε να 

σχεδιαστεί ως συνεδρίες προπόνησης ομάδας για την αλληλεπίδραση με άλλους 

ξένους που βρίσκονται στο στάδιο της ενσωμάτωσης και της προσαρμογής σε 

παρόμοια νέα περιβάλλοντα εργασίας και διαβίωσης. 

Η εκπαιδευτική σειρά μαθημάτων υποστηρίζεται από τρία είδη υλικών, χωριστά για 

τους εκπαιδευτές (Εγχειρίδιο Χρήσης) και τους μαθητευόμενους (Οδηγός, Βιβλίο 

Εργασίας). 

Αυτό το Τμήμα του εγχειριδίου χρήσης είναι δομημένο σε τρία τμήματα:  

- Θεωρητική εισαγωγή στην ενότητα 

- Παροχή μεθοδολογικών συμβουλών και Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την 

εκπαίδευση ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

- Μια σειρά από εργαλεία για πρακτικές ασκήσεις  
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2.1 

 

Εκπαίδευση Προσαρμογής & 
Δεκτικότητας (Θεωρητικό Μέρος) 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
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Προσαρμοστικότητα 

 

Η προσαρμοστικότητα και η δεκτικότητα είναι δύο αλληλένδετες έννοιες. Η 

προσαρμοστικότητα είναι η ικανότητα και η στάση για να είναι σε θέση κάποιος να 

προσαρμοστεί σε νέες συνθήκες και να εργαστεί στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τους 

Pulakos, Arad, Donovan, και Plamondon (2000), η προσαρμοστικότητα περιλαμβάνει 

οκτώ διαφορετικές διαστάσεις. Αυτές είναι οι εξής: 

1) Δημιουργική επίλυση προβλημάτων  

2) Διαχείριση αβέβαιων ή απρόβλεπτων εργασιακών καταστάσεων  

3) Εκμάθηση νέων καθηκόντων, τεχνολογιών και διαδικασιών  

4) Επίδειξη διαπροσωπικής προσαρμοστικότητας 

5) Επίδειξη πολιτισμικής προσαρμοστικότητας 

6) Επίδειξη σωματικά προσανατολισμένης προσαρμοστικότητας 

7) Χειρισμός του εργασιακού άγχους   

8) Διαχείριση έκτακτων περιστατικών ή καταστάσεων κρίσης 

 

Οι Pulakos, Arad, Donovan, και Plamondon (2000) ανέπτυξαν μια ταξινόμηση της 

προσαρμοστικής εργασιακής απόδοσης που περιείχε οκτώ διαστάσεις της 

προσαρμοστικής εργασιακής απόδοσης. Οι Pulakos και άλλοι. (2006) ξεκίνησαν την 

έρευνα τους με μια αναθεώρηση διαφόρων κειμένων για την προσαρμοστικότητα 

μέχρι να καταλήξουν στην ακόλουθη μία:  

Τίτλος Διάστασης Ορισμός Διάστασης  

Δημιουργική επίλυση προβλημάτων   Να επιλύει άτυπα, ακαθόριστα και 
σύνθετα προβλήματα 

Διαχείριση αβέβαιων ή απρόβλεπτων 
εργασιακών καταστάσεων 

Να προσαρμόζεται και να αντιμετωπίζει 
απρόβλεπτες καταστάσεις, να 
μετατοπίζει την εστίαση, και να λαμβάνει 
εύλογη δράση 

Εκμάθηση νέων καθηκόντων, 
τεχνολογιών και διαδικασιών  

Να προβλέπει, να προετοιμάζεται και να 
μαθαίνει δεξιότητες που απαιτούνται για 
μελλοντικές απαιτήσεις εργασίας 

Επίδειξη διαπροσωπικής 
προσαρμοστικότητας  

Να ρυθμίζει το διαπροσωπικό ύφος για 
την επίτευξη των στόχων της εργασίας με 

τις νέες ομάδες, συναδέλφους ή  πελάτες 

Επίδειξη πολιτισμικής 
προσαρμοστικότητας  

Να αποδίδει αποτελεσματικά σε 
διαφορετικούς πολιτισμούς, εκμάθηση 
νέων γλωσσών, αξίες, παραδόσεις και 
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πολιτική 

Επίδειξη σωματικά προσανατολισμένης 
προσαρμοστικότητας   

Να προσαρμόζεται σε διάφορους 
φυσικούς παράγοντες όπως η 
θερμότητα, ο θόρυβος, τα άβολα 

κλίματα, και τα δύσκολα περιβάλλοντα 
Χειρισμός του εργασιακού άγχους   Να παραμένει ήρεμος υπό πίεση, να 

χειρίζεται την απογοήτευση, και να 
ενεργεί ως κατευναστική επιρροή 

Διαχείριση έκτακτων περιστατικών ή 
καταστάσεων κρίσης.   

Να αντιδρά κατάλληλα και 
αποφασιστικά σε απειλητικές για τη ζωή 
ή επικίνδυνες καταστάσεις 

 

Επιπλέον, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η «επιθυμία να μεταναστεύσουν συνδέεται με 

ένα συγκεκριμένο σύνολο χαρακτηριστικών προσωπικότητας που διαφοροποιεί τους 

ανθρώπους που θέλουν να μεταναστεύσουν από τους ανθρώπους που θέλουν να 

παραμείνουν στη χώρα καταγωγής τους» (Boneva και Frieze, 2001; σ. 477). Δηλώνουν 

ότι «οι δυσμενείς οικονομίες στη χώρα προέλευσης, οι πολιτικές αποδημίας και 

μετανάστευσης, η υποστήριξη δικτύων στη χώρα παραλαβής, και άλλοι 

περιβαλλοντικοί παράγοντες δημιουργούν τις συνθήκες για την επιθυμία να φύγουν, 

αλλά η επιθυμία να το κάνουν είναι βασισμένη στην προσωπικότητα όσων κάνουν την 

επιλογή "(Boneva και Frieze, 2001, σελ. 478). 

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα των Boneva και Frieze (2001) έδειξε ότι «αυτοί που θέλουν 

να επανεγκατασταθούν σε άλλη χώρα τείνουν να είναι περισσότερο 

προσανατολισμένοι στην εργασία και να έχουν υψηλότερα κίνητρα για επίτευγμα και 

εξουσία, αλλά χαμηλότερα κίνητρα για την ενσωμάτωση και την εστίαση στην 

οικογένεια, από εκείνους που δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τη χώρα καταγωγής τους. 

Αυτό το μοτίβο προσωπικότητας, μαζί με άλλους ψυχολογικούς παράγοντες, 

αλληλεπιδρά με περιβαλλοντικούς παράγοντες και ευκαιρίες για την παραγωγή 

πραγματικής μεταναστευτικής συμπεριφοράς» (σελ. 479). Πιο κάτω, μπορείτε να δείτε 

το σχήμα όπου οι Boneva και Frieze παρουσιάζουν όλες αυτές τις αλληλεπιδράσεις. 
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Ωστόσο, η προσαρμοστικότητα περιλαμβάνει διάφορες πτυχές στην καθημερινή ζωή 

ενός εργαζομένου. Περιλαμβάνει: 

 Προσαρμογή με επιτυχία στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και 
περιβάλλοντα 

 Διατήρηση της ηρεμίας μπροστά στις δυσκολίες 

 Προγραμματισμός για το μέλλον, αλλά έχοντας εναλλακτικές επιλογές σε 
περίπτωση που τα πράγματα πάνε στραβά 

 Γρήγορη σκέψη για να ανταποκριθεί στις ξαφνικές αλλαγές στις 
περιστάσεις 

 Επιμονή στην αντιμετώπιση απροσδόκητων δυσκολιών 

 Πρόβλεψη και θετική ανταπόκριση στα μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα 
 Ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές με θετικό τρόπο ως απάντηση στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες 

 Ανάληψη νέων προκλήσεων με σύντομη προειδοποίηση 

 Αντιμετώπιση στις περιπτώσεις αλλαγών προτεραιοτήτων/φόρτου 

εργασίας (Πανεπιστήμιο του Kent, 2017) 
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Η Emma-Sue Prince (2013) προτείνει τα ακόλουθα βήματα που μπορούν να βοηθήσουν 

τους εργαζομένους να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στην προσαρμοστικότητα και να 

αυξήσουν τη γενική τους επίγνωση: 

 Ανοίξτε το μυαλό σας  

Ένα ανοιχτό μυαλό επιτρέπει σε νέες ιδέες να εισχωρήσουν και μπορεί να σας 

βοηθήσει με τα σχέδια και τους στόχους σας, επειδή οι απαντήσεις, οι ιδέες και 

οι λύσεις απλά έρχονται πιο γρήγορα σε ένα ανοιχτό μυαλό. Μπορεί να σας 

βοηθήσει να δείτε τις ευκαιρίες που άλλοι μπορεί να χάσουν, να αγνοήσουν ή 

αμελήσουν. Πώς να έχετε ανοιχτό μυαλό; Προκαλέστε τυχόν περιοριστικές 

πεποιθήσεις, αποκτήστε περισσότερη επίγνωση για τα δικά σας «νοητικά 

σενάρια» και αμφισβητήστε το δικό σας «αδιέξοδο» τρόπο σκέψης-αν ο τρόπος 

σας να ανταποκριθείτε σε κάτι είναι παρήγορος, προσιτός και εξοικειωμένος, 

δοκιμάστε να τον αλλάξετε και δείτε τι θα συμβεί! 

 Επιμείνετε σε κάποια πράγματα  

Το να είσαι προσαρμοστικός δε σημαίνει να μεταπηδάς από το ένα πράγμα στο 

άλλο. Η προσαρμοστικότητα συνδέεται στενά με την ανθεκτικότητα, καθώς 

επίσης και την επιμονή. Και οι ανθεκτικοί άνθρωποι επιμένουν στα πράγματα. 

Συνεχίζουν να προχωρούν, ακόμα και όταν δυσκολεύουν τα πράγματα. Αυτό 

σχετίζεται με την ικανότητα σας να επικεντρωθείτε, να πειθαρχήσετε και να 

παρακινήσετε τον εαυτό σας να ολοκληρώσει μια εργασία ή έργο. Η ισχυρή 

εφαρμογή υποστηρίζεται από μια αίσθηση αυτό-κατεύθυνσης ή ελεύθερης 

βούλησης, και αυτές από μόνες τους δημιουργούν στιβαρότητα. Κατά συνέπεια, 

είστε σε θέση να είσαστε πιο προσαρμοστικοί, επειδή αντιμετωπίζετε καλύτερα 

τις αναποδιές και την απόρριψη. 

 Ταξιδέψτε περισσότερο 

Εάν μπορείτε να το αντέξετε οικονομικά, Πάρτε τον εαυτό σας και την 

οικογένεια σας σε μια περιπέτεια! Ακόμη και αν δεν μπορείτε να ταξιδέψετε στο 

εξωτερικό, σκεφτείτε να επισκεφθείτε διάφορα μέρη της πόλης ή της χώρας 

σας, όπου ίσως δεν θα σκεφτόσασταν κανονικά να πάτε. Ή πηγαίνετε 

κατασκήνωση και δοκιμάστε το μαγείρεμα και τον ύπνο σε εξωτερικούς 

χώρους. Τα ταξίδια πραγματικά διευρύνουν τους ορίζοντες σας. 

 Να είστε πρόθυμοι να μαθαίνετε  

Ποτέ δε σταματάμε στην ουσία να μαθαίνουμε. Να είστε πρόθυμοι να μάθετε 

νέες μεθόδους, διαδικασίες και τρόπους για να κάνετε πράγματα. Αναλάβετε 

νέες εργασίες. Δοκιμάστε κάτι διαφορετικό. Συνάγετε συμπεράσματα από νέες 
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πληροφορίες. Και τι θα λέγατε για τη ξένη γλώσσα που πάντα θέλατε να μάθετε 

ή για τη χορωδία που πάντα θέλατε να συμμετάσχετε; Είναι εύκολο να λέτε 

στον εαυτό σας ότι δεν έχετε χρόνο. Αλλά αυτή είναι η ζωή σας και δεν είναι 

πρόβα. Ανταποκριθείτε με ενέργεια σε νέες προκλήσεις, το άγνωστο και το 

απροσδόκητο. 

 Βγείτε από τη ζώνη άνεσης σας   

Αναζητήστε ευκαιρίες για να δοκιμάσετε νέα πράγματα που θα σας 

διατηρήσουν τη μάθηση! Μπορείτε να το κάνετε αυτό με πολύ μικρούς τρόπους 

για να ξεκινήσετε -δοκιμάστε να μάθετε μια νέα δεξιότητα, κάντε νέους φίλους, 

δοκιμάστε ένα νέο είδος φαγητού, αναλάβετε την πρωτοβουλία για να 

ξεκινήστε κάτι στην κοινότητα σας. Καθώς η ζώνη άνεσης σας επεκτείνεται, 

κάντε τη μεγαλύτερη κάνοντας περισσότερα. Αναλάβετε νέες προκλήσεις για 

εργασία και αναζητήστε τις. Αποδεχτείτε τις αλλαγές, ακόμα κι αν αισθάνεται 

άβολα στην αρχή. Επανεφεύρετε τον εαυτό σας. 

 Αυτοσχεδιάστε 

Μην υπέρ-αναλύετε και μην αμφισβητείτε ό, τι κάνετε. Εξασκηθείτε να είστε 

αυθόρμητοι-αποδεχθείτε εκείνη την πρόσκληση της τελευταίας στιγμής, 

αλλάξτε τα σχέδια σας για το Σαββατοκύριακο, μπείτε στην παρουσίαση 

χαμογελώντας με την αυτοπεποίθηση ότι θα τα πάτε καλά (εφόσον έχετε κάνει 

την προετοιμασία, φυσικά!). Αρπάξτε αυτήν την ευκαιρία, μπορεί να μην 

ξαναέρθει. 

 Ασκήστε ευελιξία  

Είναι αλήθεια ότι η μετάβαση στο γυμναστήριο θα σας βοηθήσει να είσαστε πιο 

ανθεκτικοί σωματικά και ψυχικά, και γνωρίζουμε ότι η προσαρμοστικότητα και 

η ανθεκτικότητα συνδέονται, αλλά μιλώ για τρεις τύπους ευελιξίας: α) 

«γνωστική ευελιξία», χρησιμοποιώντας διαφορετικές στρατηγικές σκέψης και 

ψυχικά πλαίσια, β) «συναισθηματική ευελιξία», μεταβάλλοντας την προσέγγιση 

σας για να αντιμετωπίσετε τα δικά σας συναισθήματα και εκείνα των άλλων, και 

γ) «ευελιξία διάθεσης», να παραμένεις αισιόδοξος και ταυτόχρονα ρεαλιστής. 

Ψάξτε για όσες ευκαιρίες μπορείτε να ασκήσετε αυτούς τους τύπους ευελιξίας. 

Οι ευκαιρίες είναι γύρω σας στην καθημερινή σας ζωή. 

 Υιοθετήστε μια συμπεριφορά «θετικής στάσης» προς τις αλλαγές  

Παρόλο που είναι φυσικό να θέλετε να αντισταθείτε στις αλλαγές, 

προσπαθήστε να εξελίξετε την ικανότητα σας να προσαρμόζεστε και να 

ανταποκρίνεστε θετικά αλλάζοντας κυριολεκτικά τη συμπεριφορά σας την 
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επόμενη φορά που θα βρεθείτε αντιμέτωποι με μια αλλαγή. Και πάλι, ξεκινήστε 

με μικρά βήματα. Νιώθετε απογοητευμένος επειδή άλλαξαν κάποια σχέδια; 

Ανταποκριθείτε με ενθουσιασμό, ακόμη και αν δεν το αισθάνεστε. Δε 

μπορέσατε να πάρετε εισιτήρια για μια παράσταση που θέλατε να δείτε; 

Χαμογελάστε και επιλέξτε κάτι εντελώς διαφορετικό ώστε να μπορέσετε να 

αγκαλιάσετε μια νέα εμπειρία. Χάσατε τη δουλειά σας; Να στεναχωρηθείτε, ναι, 

αλλά να επανέλθετε γρηγορότερα λαμβάνοντας θετικές δράσεις κάθε μέρα. 

 Γίνετε δημιουργικοί στην επίλυση προβλημάτων  

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που είναι σε θέση να βρουν λύσεις σε ένα 

πρόβλημα είναι σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα από 

εκείνους που δε μπορούν. Έτσι, κάθε φορά που αντιμετωπίζετε μια νέα 

πρόκληση, κάντε μια γρήγορη λίστα με μερικούς από τους πιθανούς τρόπους 

που θα μπορούσατε να λύσετε το πρόβλημα. Πειραματιστείτε με διαφορετικές 

στρατηγικές και εστιάστε στην ανάπτυξη ενός λογικού τρόπου εργασίας για να 

λύσετε κοινά προβλήματα. Με την άσκηση αυτών των δεξιοτήτων σε τακτική 

βάση, θα είστε καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσετε μια σοβαρή 

πρόκληση όταν προκύψει. 

 Υιοθετήστε μια στάση επιβίωσης  

Οτιδήποτε μπορεί να μετατραπεί σε κρίση ή πρόβλημα, αν το θέλουμε. 

Πραγματικά, οτιδήποτε! Αρνηθείτε να δείτε τον εαυτό σας ως θύμα σε 

οποιαδήποτε κατάσταση και πάντα να αναζητάτε τρόπους για την επίλυση της. 

Αν ήσασταν πάντοτε αρκετά αντιδραστικό πρόσωπο, αυτό μπορεί να είναι 

δύσκολο να γίνει στην αρχή. Να θυμάστε ότι ποτέ δε μπορείτε να έχετε τον 

έλεγχο των περιστάσεων σας και των εξωτερικών γεγονότων, μπορείτε να έχετε 

μόνο τον έλεγχο των δικών σας απαντήσεων και συμπεριφορών. Το θέμα είναι 

ότι αν επικεντρωθείτε σε αυτό, σε αντίθεση με τις περιστάσεις, οι πιθανότητες 

είναι να επηρεάσετε την κατάσταση ευνοϊκά ούτως ή άλλως! 

Εξισορρόπηση της εργασιακής ζωής με την προσωπική ζωή 

Η εξισορρόπηση της εργασιακής ζωής με την προσωπική ζωή είναι επίσης μια 

σημαντική πτυχή που πρέπει να εξεταστεί από έναν υπάλληλο που θέλει να εργαστεί 

στο εξωτερικό και να προσαρμοστεί ομαλά στο νέο περιβάλλον. Πιο κάτω μπορείτε να 

βρείτε χρήσιμες συμβουλές για την εγκατάσταση σε μια νέα χώρα ως απόδημος που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεωρία στις ασκήσεις για την προσαρμοστικότητα σε ένα 

νέο περιβάλλον στο στάδιο της ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.  
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(Τα στοιχεία είναι βασισμένα σε μια έρευνα στο διαδίκτυο σε 463 απόδημους το 

Δεκέμβριο του 2015 από τον οργανισμό έρευνας αγοράς ATOMIK και το άρθρο 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα Expatica.) 

Δώστε στον εαυτό σας χρόνο να τακτοποιηθείτε  

Παίρνει χρόνο να ενσωματωθείτε και να βρείτε τη θέση σας σε μια νέα κοινωνία έτσι 

μην ανησυχείτε εάν μετά από μερικούς μήνες αισθάνεστε ακόμα λίγη μοναξιά και σας 

λείπουν τα αγαπημένα πρόσωπα στο σπίτι. Συνήθως χρειάζονται μήνες για να 

τακτοποιηθεί κάποιος. 

Μπορείτε να διευκολύνετε τη διαδικασία λέγοντας «ναι» σε προσκλήσεις από 

συναδέλφους και γείτονες και να συμμετάσχετε σε τοπικές ομάδες, λέσχες και τάξεις, 

για παράδειγμα, μια χορωδία, μια λέσχη τένις ή μια τάξη γυμναστικής. Δε θα συμβεί σε 

μια νύχτα, αλλά όταν βγείτε εκεί έξω και συναντήσετε κόσμο θα βοηθήσει. Το να 

μείνετε σπίτι μόνοι δεν θα βοηθήσει. 

Διευθετήστε όλες τις εκκρεμότητες 

Ενώ το να αποδεχτείτε τη νέα ζωή σας είναι το κλειδί για την ευτυχία σας σε 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα, θα πρέπει να προσέξετε ορισμένους δεσμούς με το 

σημερινό σας σπίτι. Διατηρώντας επαφή με τους φίλους και την οικογένεια στο σπίτι 

είναι, φυσικά, σημαντικό, όπως είναι η τακτοποίηση κάποιων εκκρεμοτήτων, όπως 

τελικοί λογαριασμοί κοινής ωφελείας και αλλαγές της διεύθυνσης. 

Μια χρήσιμη συμβουλή είναι να ανακατευθύνετε την αλληλογραφία σας σε κάποιον 

που εμπιστεύεστε και να τους ζητήσετε να σας ενημερώσουν όταν κάτι χρειάζεται την 

προσοχή σας. Ακόμη και κάτι τόσο ασήμαντο, όπως μια κλήση για παρκάρισμα μπορεί 

να εξελιχτεί σε ένα μεγάλο, δαπανηρό πονοκέφαλο, αν αγνοηθεί. 

Τακτοποιηθείτε οικονομικά 

Ορισμένοι απόδημοι διαμένουν σε καταλύματα που τους βρήκαν οι εργοδότες τους, 

τουλάχιστον αρχικά. Εάν αυτό δεν ισχύει, θα πρέπει να βρείτε ένα μέρος για να μείνετε 

και μπορεί να χρειαστεί να εξετάσετε για την παροχή διαφόρων υπηρεσιών, όπως 

νερό, ηλεκτρισμό και  διαδίκτυο. 

Θα πρέπει επίσης να ερευνήσετε και να ανοίξετε έναν τοπικό τραπεζικό λογαριασμό 

και να προστατευθείτε με  ασφάλιση. Όλο και περισσότερο, υπάρχουν τράπεζες που 

εξυπηρετούν τους διεθνείς κατοίκους, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως 

πληροφορίες στην αγγλική γλώσσα ή οικονομικές συμβουλές σχετικά με τις τοπικές 
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νομικές απαιτήσεις. Κατά την επιλογή ενός τραπεζικού λογαριασμού, συγκρίνετε τα 

τέλη και τα επιτόκια που προσφέρονται πριν κάνετε την επιλογή σας. 

Ερευνήστε πάρα πολύ για να πάρετε την καλύτερη προσφορά για την ασφάλιση, και σε 

ορισμένες χώρες, υπάρχουν ιστοσελίδες για σύγκριση υπηρεσιών ασφάλισης για να 

σας βοηθήσουν με αυτό. Κάποιες ασφάλειες είναι υποχρεωτικές σε ορισμένες χώρες, 

για παράδειγμα, ασφάλιση της υγείας και του σπιτιού. 

Με την ασφάλιση υγείας, οι απόδημοι πρέπει να εξετάσουν ποιες πολιτικές μπορούν 

να καλύψουν τον προσωρινό τρόπο ζωής τους. Τα διεθνή συμβόλαια ασφάλισης 

υγείας, για παράδειγμα, σας επιτρέπουν να λαμβάνετε νοσοκομειακή περίθαλψη τόσο 

στη νέα χώρα διαμονής σας όσο και στην πατρίδα σας. 

Αναμιχτείτε με τους ντόπιους 

Μπορεί να είναι δελεαστικό να περάσετε όλο το χρόνο σας με άλλους αποδήμους. 

Αλλά αν το κάνετε αυτό σημαίνει ότι θα χάσετε έναν κόσμο πολιτισμού και χρήσιμων 

τοπικών γνώσεων. Εάν θα μεταβείτε σε μια χώρα όπου δε μιλάτε τη γλώσσα, μπορεί να 

ενισχύσει την κοινωνική ζωή σας αν μάθετε τουλάχιστον τα βασικά όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα. Η εκμάθηση της τοπικής γλώσσας μπορεί να κάνει την καθημερινή ζωή 

πολύ ευκολότερη, και θα σας βοηθήσει επίσης να συναντήσετε ανθρώπους και να 

αρχίσετε να κάνετε φίλους. 

Προστατέψτε την υγεία σας  

Η εύρεση ενός καλού τοπικού γιατρού μπορεί να μην φαίνεται σαν  μια κορυφαία 

προτεραιότητα όταν μεταβείτε αρχικά στο εξωτερικό αλλά θα γίνει γρήγορα επείγουσα 

όταν χρειαστείτε ιατρική περίθαλψη. Στις χώρες όπου οι λίστες αναμονής είναι 

μεγάλες, εάν περιμένετε έως ότου είστε άρρωστοι μπορεί να μην πάρετε έγκαιρη 

περίθαλψη. Θα πρέπει να αρχίσετε να ψάχνετε για ένα γιατρό μόλις φτάσετε 

ελέγχοντας τοπικές πρεσβείες, οι οποίες συνήθως αναρτούν καταλόγους των 

παραγόντων παροχής ιατρικών υπηρεσιών που συστήνουν, στη γλώσσα σας, ή 

ζητώντας από γνωστούς για συστάσεις. 

Όπου είναι δυνατόν, αποκτήστε ένα αντίγραφο των ιατρικών αρχείων σας, έτσι ώστε ο 

νέος γιατρός σας να έχει πρόσβαση σε ακριβείς, ενημερωμένες πληροφορίες. Θα 

πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με τα σημάδια και τα 

συμπτώματα των τοπικών ασθενειών, να έχετε επαρκείς εμβολιασμούς, εντοπίστε το 

πλησιέστερο νοσοκομείο σας και κλινική έκτακτης ανάγκης, να γνωρίζετε τους τοπικούς 

αριθμούς έκτακτης ανάγκης και να έχετε ένα καλά εφοδιασμένο κουτί πρώτων 

βοηθειών στο σπίτι σας. 



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

137 
 

Εάν παίρνετε τακτικά φάρμακα θα πρέπει να ερευνήσετε αν μπορείτε να τα αγοράσετε 

στο εξωτερικό ή να πάρετε μαζί σας αρκετά για έξι μήνες, όπου είναι δυνατόν. 

Να κάνετε υπομονή 

Σε πολλά μέρη του κόσμου, η ζωή κινείται με βραδύτερους ρυθμούς. Τα ραντεβού 

μπορεί να μην είναι ακριβή ή το ταχυδρομείο σας μπορεί να καθυστερήσει εβδομάδες 

ή μήνες για να φθάσει. Τέτοια πράγματα μπορεί να είναι εξαιρετικά απογοητευτικά -

ακόμη και για αποδήμους που έχουν ζήσει στο εξωτερικό για χρόνια. Αλλά συχνά δεν 

βοηθά να συγχύζεστε. Αντιθέτως, προσπαθήστε να θυμηθείτε ότι ένας πιο χαλαρός 

τρόπος ζωής ήταν πιθανώς ένας από τους λόγους που θελήσατε να φύγετε από τη 

χώρα σας εξαρχής. 

Επιπλέον, ο Tim Kehl (2012) προτείνει δώδεκα βασικές στρατηγικές για την επίτευξη 

ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ζωής. Αυτή η θεωρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις 

ασκήσεις για την προσαρμοστικότητα σε ένα νέο περιβάλλον στο στάδιο 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ. Οι στρατηγικές είναι: 

Ελέγχετε το Χρόνο Σας 

Η ανάλυση της τωρινής σας κατάστασης είναι το πρώτο βήμα για την επίτευξη μιας 

ισορροπημένης ζωής. Κρατήστε ένα ημερολόγιο από ό,τι κάνετε για μία εβδομάδα, 

συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων  που σχετίζονται με την εργασία και 

προσωπικών δραστηριοτήτων. Αυτά τα δεδομένα θα χρησιμεύσουν ως αποκάλυψη, 

βοηθώντας σας να καταλάβετε πώς χρησιμοποιείτε- και που χάνετε- το χρόνο σας. 

Καθορίστε τις Προτεραιότητες σας  

Αφιερώστε λίγο χρόνο για σοβαρό προβληματισμό σχετικά με το τι είναι πιο σημαντικό 

για σας, και κάντε μια λίστα με τις κορυφαίες προτεραιότητες σας στην εργασία και στο 

σπίτι. Στη συνέχεια, αναλύστε τον έλεγχο του χρόνου σας, ρωτώντας τον εαυτό σας 

αυτά τα βασικά ερωτήματα: Τι πρέπει να αρχίσω να κάνω; Τι να σταματήσω να κάνω; 

Τι να συνεχίσω να κάνω; Τι να κάνω περισσότερο; Τι να κάνω λιγότερο; Τι να κάνω 

διαφορετικά; 

Θέσετε Συγκεκριμένους Στόχους 

Πάρτε τη λίστα των προτεραιοτήτων σας και μετατρέψετε τους σε συγκεκριμένους και 

μετρήσιμους στόχους. Καθορίστε χρόνο στο πρόγραμμα σας για δραστηριότητες 

ακριβώς όπως θα κάνατε για μια σημαντική συνάντηση ή ένα ραντεβού με το γιατρό. 
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Προγραμματίστε Σχολαστικά 

Οι επιτυχημένοι άνθρωποι σχεδιάζουν την εργασία τους και στη συνέχεια εργάζονται 

στο σχέδιο τους. Έχετε μια ζωή, οπότε να έχετε ένα πρόγραμμα για ραντεβού. Είτε σε 

χαρτί είτε ηλεκτρονικό, αυτό είναι το όχημα με το οποίο θα μετατρέψετε τις 

προτεραιότητες και τους στόχους σας σε πραγματικότητα. Αφιερώστε 10 έως 20 λεπτά 

στην αρχή της κάθε μέρας (ή το βράδυ πριν) για να σχεδιάσετε τις εργασίες και τις 

δραστηριότητες σας για την επόμενη μέρα και βράδυ. 

Καθορίστε Όρια 

Ορίστε δίκαια και ρεαλιστικά όρια για το τι θα κάνετε και τι δε θα κάνετε τόσο στην 

εργασία όσο και στο σπίτι. 

Διαβιβάστε με σαφήνεια αυτά τα όρια στον προϊστάμενο σας, τους συνεργάτες σας, το 

σύντροφο και την οικογένεια σας. Για παράδειγμα, μπορεί να δεσμευτείτε να μην 

εργάζεστε αργά σε ορισμένες ημέρες, εκτός αν υπάρχει μια κρίση. Επιπλέον, 

αφιερώστε κάποιο χρόνο στο σπίτι κατά τη διάρκεια του οποίου δεν θα ελέγξετε ή δε 

θα ανταποκριθείτε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φωνητικά μηνύματα 

που σχετίζονται με την εργασία. 

Προσέξτε την Υγεία Σας 

Η υγεία σας πρέπει πάντα να είναι πάντοτε η Αρ.1 προτεραιότητα σας. Εάν δεν είστε σε 

καλή κατάσταση σωματικά, ψυχικά, και συναισθηματικά, τόσο η εργασιακή όσο και η 

προσωπική σας ζωή θα υποφέρουν. Φροντίστε τον εαυτό σας με την κατανάλωση 

υγιεινών γευμάτων (ειδικά πρωινό), να ασκείστε τουλάχιστον τρεις φορές την 

εβδομάδα και να κοιμάστε το ελάχιστο επτά ώρες κάθε βράδυ. Ενώ ίσως δεν πιστεύετε 

ότι έχετε το χρόνο να προσθέσετε την άσκηση και τον πρόσθετο ύπνο στο 

υπερφορτωμένο πρόγραμμα σας, αυτές οι πρακτικές ανακουφίζουν από το άγχος, 

αυξάνουν το ενεργειακό σας επίπεδο, αυξάνουν την αντοχή σας, βελτιώνουν την 

πνευματική διαύγεια σας, ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα, και σας κάνουν 

έναν ευτυχέστερο, πιο αφοσιωμένο και πιο παραγωγικό άτομο. Επιπλέον, απέχετε από 

την υπερβολική χρήση του αλκοόλ, του καπνού, ή των φαρμάκων για την ανακούφιση 

του άγχους. Αυτές οι ουσίες τείνουν μόνο να κρατήσουν το σώμα σε μια 

στρεσαρισμένη κατάσταση και  προκαλούν ακόμα περισσότερα προβλήματα. 

Φροντίστε την Οικογένεια/ Σχέσεις σας  

Οι σχέσεις με την οικογένεια, τους φίλους και τα αγαπημένα πρόσωπα, είναι μακράν, η 

μεγαλύτερη πηγή εσωτερικής ικανοποίησης. Εάν η εργασία ή η σταδιοδρομία σας 
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βλάπτει τις προσωπικές σας σχέσεις, και οι δύο τομείς θα υποφέρουν τελικά. Σίγουρα 

θα υπάρξουν ημέρες όταν θα πρέπει να εργαστείτε υπερωρίες. Το ζήτημα γίνεται 

προβληματικό όταν αυτές οι ημέρες γίνονται ο κανόνας, όχι η εξαίρεση. Κάνοντας τις 

προσωπικές σας σχέσεις προτεραιότητα, η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα 

σας στην εργασία θα αυξηθούν πραγματικά. 

Αφιερώστε Χρόνο για Σας 

Όσο κι αν η εργασία, η υγεία, και οι σχέσεις έχουν προτεραιότητα στη ζωή σας, είναι 

επίσης σημαντικό να προγραμματίσετε χρόνο για τη δική σας ανανέωση. Αφεθείτε σε 

κάποια μικρή απόλαυση καθημερινά. Πάρτε τουλάχιστον 30 λεπτά αδιάκοπου «δικού 

σας χρόνου». Θα κάνει θαύματα για την ευημερία σας, και θα επωφεληθούν τόσο οι 

σχέσεις σας όσο και η καριέρα σας. Συνδεθείτε με την πνευματική σας πηγή. Η πίστη 

στο Θεό, ή μια ανώτερη δύναμη, μπορεί να είναι ένα βαθύ πηγάδι από το οποίο να 

αντλήσει κάποιος έμπνευση, καθοδήγηση και δύναμη. Αφήνοντας κατά μέρος μια μέρα 

της βδομάδας για ανάπαυση μπορεί να είναι επίσης χρήσιμη. 

Αφήστε την Εργασία στο Χώρο Εργασίας  

Αναπτύξτε ένα διανοητικό διακόπτη «on-off» μεταξύ της εργασίας και του σπιτιού. 

Βοηθά να καθιερωθεί μια μεταβατική δραστηριότητα μεταξύ των δύο βασιλείων. Αυτό 

μπορεί να αποτελείται από την ακρόαση μουσικής ή ακουστικά βιβλία κατά τη 

διάρκεια της νυχτερινής μετακίνησης σας, την άσκηση στο γυμναστήριο, το τρέξιμο για 

θελήματα, ή την κράτηση προσωπικών ραντεβού. Ο προγραμματισμός τέτοιων 

δραστηριοτήτων αμέσως μετά από τις κανονικές ώρες εργασίας σας, σας αποτρέπει 

επίσης από το να ξοδέψετε εκείνα τα πρόσθετα είκοσι λεπτά στο γραφείο που 

μετατρέπονται έπειτα σε αρκετές ώρες. 

Ασκήστε τις Επιλογές Σας 

Πολλές διορατικές εταιρίες προωθούν τη δημιουργία πολιτικών και προγραμμάτων 

που διευκολύνουν την ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής. Μάθετε ποιες επιλογές 

προσφέρει η επιχείρηση σας όσον αφορά τις ευέλικτες ώρες εργασίας, την εργασία 

από το σπίτι, τη συμπιεσμένη εβδομάδα εργασίας, την ανταλλαγή εργασιών ή τη 

μερική απασχόληση. Μπορείτε να βρείτε μια ρύθμιση που να σας επιτρέπει να 

εργαστείτε πιο παραγωγικά, ενώ ταυτόχρονα να κόψετε το άγχος και να 

απελευθερώσετε πολύτιμο προσωπικό/οικογενειακό χρόνο. Εάν η εταιρία σας δε 

διαθέτει ακόμα ένα ευέλικτο εργασιακό πρόγραμμα, εξετάστε το ενδεχόμενο να 

προτείνετε ένα. 
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Εργαστείτε Εξυπνότερα Όχι Σκληρότερα 

Η πιο αποτελεσματική χρήση του χρόνου είναι μια σημαντική δεξιότητα που ο καθένας 

από την υπάλληλο υποδοχής μέχρι το Διευθύνων Σύμβουλο μπορεί να μάθει. Η 

υιοθέτηση του σωστού συνδυασμού πρακτικών διαχείρισης χρόνου μπορεί να μειώσει 

το άγχος και να σας σώσει μέχρι μια ώρα την ημέρα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη 

χρήση της τεχνολογίας για να γίνετε πιο οργανωμένος, ομαδοποιώντας μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φωνητικά μηνύματα, αποφεύγοντας την 

αναβλητικότητα και μαθαίνοντας να λέτε «όχι» 

Να Γνωρίζετε Πότε να Ζητάτε Βοήθεια 

Εάν είστε υπερφορτωμένοι στην εργασία, και προκαλεί αδικαιολόγητη πίεση μην 

υποφέρετε στη σιωπή. Αποβάλετε την εικόνα της Υπέρ-γυναίκας/ Υπέρ-ανθρώπου και 

εξηγήσετε την κατάσταση σας στο αφεντικό ή τον επόπτη σας. Οι μη βιώσιμες 

καταστάσεις εργασίας μπορούν συνήθως να αμβλυνθούν, αλλά θα χρειαστεί κάποια 

αποφασιστικότητα από τη μεριά σας. Ομοίως, εάν μια ισορροπημένη ζωή εξακολουθεί 

να σας διαφεύγει, ή αντιμετωπίζετε χρόνιο άγχος, μιλήστε με έναν επαγγελματία-έναν 

σύμβουλο, ένα εργαζόμενο ψυχικής υγείας, ή έναν ιερέα. Επωφεληθείτε από τις 

υπηρεσίες που προσφέρονται από το πρόγραμμα βοήθειας των εργαζομένων σας. 

Τεχνικές Διαχείρισης του Άγχος 

Απαιτείται από ένα προσαρμόσιμο εργαζόμενο να χειρίζεται το Άγχος σε απροσδόκητες 

καταστάσεις τόσο στην εργασία όσο και στην προσωπική ζωή, ώστε να εξασφαλίζεται η 

μέγιστη δυνατή προσαρμογή στο νέο περιβάλλον/χώρα διαμονής. Δεδομένου ότι η 

διαχείριση του άγχους είναι μια σημαντική δεξιότητα που μπορεί να αναπτυχθεί στη 

διάρκεια ζωής ενός ατόμου, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να επικεντρωθούν στην 

ανάπτυξη της για την επίτευξη συναισθηματικής σταθερότητας, παραγωγικότητας και 

ενός υγιεινού τρόπου ζωής.    

Οι ακόλουθες στρατηγικές έχουν προσδιοριστεί από τους εμπειρογνώμονες του Silver 

cloud (2017) και μπορούν να είναι μέρος μιας χρήσιμης θεωρίας που μπορεί να 

παρουσιαστεί από τους εκπαιδευτές στους συμμετέχοντες για να τους βοηθήσει να 

αντιμετωπίσουν το άγχος. 

Περιορίστε το αχρείαστο άγχος 

Ορισμένα άγχη απλά δε μπορούν να αγνοηθούν, και δεν είναι ποτέ καλή ιδέα να 

αποφύγετε ένα θέμα το οποίο χρειάζεται αντιμετωπιστεί. 
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 Μάθετε να λέτε όχι – τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. 

Δεν πρέπει ποτέ να αναλάβετε περισσότερα από ότι μπορείτε να χειριστείτε, 

καθώς αυτό θα είναι μια σίγουρη συνταγή για άγχος. 

 Κόψετε από τη λίστα με τα πράγματα που έχετε να κάνετε – Αναλύστε το 

πρόγραμμα σας και βάλτε προτεραιότητα στα καθήκοντα σας ανάλογα με το 

επίπεδο του επείγοντος.  

 Περιορίστε το χρόνο που περνάτε με τους ανθρώπους που σας αγχώνουν-εάν 

κάποιος προκαλεί συνεχώς άγχος στη ζωή σας, περιορίστε το χρονικό διάστημα 

που περνάτε με εκείνο το πρόσωπο και να έχετε περισσότερη επίγνωση για την 

αντίδραση σας προς αυτό. Η αντίδραση σας είναι ευτυχώς κάτι που μπορείτε να 

ελέγξετε. 

 Πάρτε τον έλεγχο της κατάστασης- προσδιορίστε πώς μπορείτε να περιορίσετε 

το άγχος σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, π.χ. Αν τα ψώνια για τρόφιμα σας 

προκαλούν άγχος κάνετε ψώνια σας σε κάποιο χρόνο που είστε λιγότερο 

πολυάσχολοι ή κάντε μια λίστα. Εάν η οδήγηση στην εργασία σας προκαλεί 

άγχος βρείτε μια διαδρομή με λιγότερη κίνηση ή πηγαίνετε με το ποδήλατο. 

Αλλάξτε την κατάσταση ή αλλάξτε την αντίδραση σας προς αυτή 

Ολόκληρο το θεμέλιο της διαχείρισης του άγχους συνοψίζεται σε αυτό το σημείο που 

σχετίζεται με την ανάληψη του ελέγχου της κατάστασης σας. Όταν προσπαθούμε να  

αντιμετωπίσουμε το άγχος είναι χρήσιμο να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να 

αναρωτηθούμε αν μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση μας με κάποιο τρόπο; Και 

αν δεν μπορώ να κάνω αλλαγές για να βελτιώσω την κατάσταση μου, μπορώ να 

αλλάξω την αντίδρασή μου; 

Αλλάξτε την κατάσταση 

Εάν δεν μπορείτε να περιορίσετε το άγχος μιας συγκεκριμένης κατάστασης, 

προσπαθήστε να την αλλάξετε. 

 Εκφράστε τα συναισθήματα σας -αντί να τα κρατήσετε μέσα σας -εάν κάτι ή 

κάποιος σας ενοχλεί, εκφράστε τις ανησυχίες σας με έναν ανοικτό και σεβαστό 

τρόπο. Εάν δεν εκφράσετε τα συναισθήματα σας, η δυσαρέσκεια μπορεί να 

μεγαλώσει και το πιο πιθανό είναι η κατάσταση να παραμείνει η ίδια. 

 Να είστε αποφασιστικοί- μη γίνετε παρατηρητής στη δική σας ζωή. 

Ασχοληθείτε ευθέως με τα προβλήματα, κάνοντας το καλύτερο που μπορείτε 

για να τα προβλέψετε και να τα προλάβετε. Αν ένας πελάτης στην εργασία σας 

δίνει μια μη ρεαλιστική προθεσμία να είστε ειλικρινής και σταθεροί μαζί του και 
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να του πείτε ότι θα χρειαστείτε περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσετε 

επαρκώς το έργο. 

 Βελτιώστε τη διαχείριση του χρόνου σας- η κακή διαχείριση του χρόνου μπορεί 

να προκαλέσει πολύ αχρείαστο άγχος. Όταν έχετε καθυστερήσει στις εργασίες 

είναι δύσκολο να παραμείνετε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι. Αλλά εάν κάνετε 

πρόγραμμα για το μετά και σιγουρευτείτε ότι δεν παραφορτώνετε τον εαυτό 

σας, μπορείτε να αλλάξετε την ποσότητα του άγχους που έχετε.  

 

Προσαρμοστείτε στον παράγοντα του άγχους/Αλλάξτε τη Στάση Σας 

Εάν δεν είναι δυνατόν να αλλάξετε την κατάσταση, δοκιμάστε να αλλάξετε τον τρόπο 

με τον οποίο την προσεγγίζετε. 

 Κάντε χώρο για τον εαυτό σας- αν κάτι ήσυχα αγχωτικό συμβαίνει στη ζωή σας, 
αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό χρονικό διάστημα για να βεβαιωθείτε ότι 
παίρνετε το χώρο που χρειάζεστε: 

- Αναθέστε/αναβάλετε- Ρωτήστε τον εαυτό σας αν υπάρχει κάτι για το 
οποίο μπορείτε να ζητήσετε από κάποιον άλλο βοήθεια. Αυτό μπορεί να 
είναι πραγματικά χρήσιμο στην απελευθέρωση μερικών από τους 
διαθέσιμους πόρους σας και να καθαρίσετε το μυαλό σας. 

- Αυτό-φροντίδα -όσο περισσότερο είστε υπό πίεση, τόσο περισσότερο θα 
πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε φροντίσει τον εαυτό σας. Σιγουρευτείτε 
ότι αφιερώνετε χρόνο για να κάνετε τα πράγματα που σας κάνουν να 
αισθάνεστε καλά: δεν είναι πολυτέλεια, είναι τα ουσιώδη! 

 Επαναδιατυπώστε προβλήματα - Προσπαθήστε να δείτε αγχωτικές 

καταστάσεις από μια πιο θετική προοπτική. Αντί να θυμώσετε για ένα 

μποτιλιάρισμα, δείτε το ως μια ευκαιρία για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε 

λίγο χρόνο μόνοι. 

 Δείτε τη μεγαλύτερη εικόνα – Τοποθετήστε την αγχωτική κατάσταση σε 

προοπτική. Ρωτήστε τον εαυτό σας πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα 

βλέποντας τη μεγαλύτερη εικόνα; Θα το θυμάστε σε μια βδομάδα ή μήνα; Αν η 

απάντηση είναι όχι τότε εστιάστε την ενέργεια σας σε σημαντικά πράγματα. 

 Προσαρμόστε τις προσδοκίες σας- η τελειομανία είναι μια σημαντική πηγή 

άγχους που μπορούμε να την αποφύγουμε. Σταματήστε να προετοιμάζετε τον 

εαυτό σας για αποτυχία απαιτώντας τελειότητα. Καθορίστε λογικά πρότυπα για 

τον εαυτό σας και τους άλλους, και μάθετε να είστε εντάξει με το «αρκετά 

καλό.» 

 Εστιάστε στα θετικά- όταν το άγχος σας ρίχνει, πάρτε μια στιγμή για να 

προβληματιστείτε σχετικά με όλα τα πράγματα που εκτιμάτε στη ζωή σας, 
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συμπεριλαμβανομένων των δικών σας θετικών γνωρισμάτων και δώρων. Αυτή η 

απλή στρατηγική μπορεί να σας βοηθήσει να κρατήσετε τα πράγματα σε 

προοπτική. 

Αποδεχτείτε τα πράγματα που δε μπορείτε να αλλάξετε  

Ορισμένες πηγές άγχους είναι αναπόφευκτες και δε μπορούν να αλλάξουν. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις οι ακόλουθες στρατηγικές μπορεί να είναι χρήσιμες: 

 Μην προσπαθείτε να ελέγξετε αυτά που δεν ελέγχονται - πολλά πράγματα στη 

ζωή είναι πέρα από τον έλεγχό μας- ιδιαίτερα η συμπεριφορά των άλλων 

ανθρώπων. Αντί να αγχωθείτε εξ αιτίας τους, επικεντρωθείτε στα πράγματα που 

μπορείτε να ελέγξετε, όπως ο τρόπος που επιλέγετε να αντιδράσετε στα 

προβλήματα. 

 Ψάξτε για τα θετικά- όπως λέει και η παροιμία, «αυτό που δε μας σκοτώνει μας 

κάνει πιο δυνατούς.» Όταν αντιμετωπίζετε μεγάλες προκλήσεις, προσπαθήστε 

να τις δείτε ως ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη. Εάν οι δικές σας φτωχές 

επιλογές συνέβαλαν σε μια αγχωτική κατάσταση, προβληματιστείτε και μάθετε 

από τα λάθη σας. 

 Εκφραστείτε- Μιλήστε με έναν έμπιστο φίλο πρόσωπο με πρόσωπο ή κλείστε 

ένα ραντεβού με ένα θεραπευτή. Η απλή πράξη της έκφρασης αυτού που 

περνάτε μπορεί να είναι πολύ θεραπευτικό, ακόμα κι αν δεν υπάρχει τίποτα 

που μπορείτε να κάνετε για να αλλάξετε την αγχωτική κατάσταση. 

 Κάντε χώρο για αποδοχή- Αποδοχή δε σημαίνει ότι πρέπει να το αγαπήσετε, να 

σας αρέσει, ή να το θέλετε, αλλά έχει να κάνει με το να κάνετε χώρο για τις 

ατέλειες και όχι συνεχώς να αγωνίζεστε εναντίον τους. Αφήστε το θυμό και την 

πικρία. Ελευθερώστε τον εαυτό σας από την αρνητική ενέργεια συγχωρώντας 

και προχωρώντας. 

Κάντε χρόνο για διασκέδαση και υιοθετήστε έναν υγιεινό τρόπο ζωής 

 Θέστε κατά μέρος χρόνο για χαλάρωση- περιλάβετε ξεκούραση και χαλάρωση 

στο καθημερινό πρόγραμμα σας και κάντε κάτι που θα απολαμβάνετε κάθε 

ημέρα όπως παίζοντας ένα όργανο, παίζοντας με το κατοικίδιο σας ή να χαθείτε 

σε ένα καλό βιβλίο. 

 Συνδεθείτε με άλλους- περάστε χρόνο με θετικούς ανθρώπους που βελτιώνουν 

τη ζωή σας. Ένα ισχυρό σύστημα υποστήριξης θα σας προστατέψει από τις 

αρνητικές επιπτώσεις του άγχους. 
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 Διατηρήστε την αίσθηση του χιούμορ σας- αυτό περιλαμβάνει την ικανότητα 

να γελάτε με τον εαυτό σας. Η πράξη του γέλιου βοηθά το σώμα σας να 

καταπολεμήσει το άγχος. 

 

 Να ασκείστε τακτικά- η σωματική δραστηριότητα διαδραματίζει βασικό ρόλο 

στη μείωση και την πρόληψη των επιπτώσεων του άγχους. Κάνετε χρόνο για 

τουλάχιστον 30 λεπτά άσκησης, τρεις φορές την εβδομάδα. Η αερόβια άσκηση 

είναι ιδανική για την απελευθέρωση καταπιεσμένου άγχους και έντασης. 

 Κάντε υγιεινή διατροφή- το σώμα που τρέφεται καλά είναι καλύτερα 

προετοιμασμένο για να αντιμετωπίσει το άγχος, γι’ αυτό να είστε προσεκτικοί 

με τι τρώτε. Προσπαθήστε να κρατήσετε την καφεΐνη και τη ζάχαρη στο  

ελάχιστο δεδομένου ότι αυτά μπορούν να προκαλέσουν μια πτώση στη διάθεση 

και τα ενεργειακά επίπεδα. Τα καλά ισορροπημένα, θρεπτικά γεύματα θα 

βοηθήσουν να κρατήσουν το μυαλό σας καθαρό και συγκεντρωμένο καθ' όλη τη 

διάρκεια της ημέρας. Αποφύγετε τα οινοπνευματώδη, τα τσιγάρα και τα 

φάρμακα που μόνο επιδεινώνουν περαιτέρω τα ανήσυχα  συναισθήματα και τη 

συμπεριφορά. 

 Κοιμηθείτε αρκετά - προσπαθήστε να έχετε μεταξύ 7 και 8 ώρες ύπνου κάθε 

βράδυ το οποίο βοηθά να αποκαταστήσει τόσο το σώμα όσο και το μυαλό. Το 

αίσθημα κόπωσης θα αυξήσει μόνο τα επίπεδα του άγχους σας, καθώς μπορεί 

να σας προκαλέσει να σκέφτεστε παράλογα. 
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Δεκτικότητα 

 

Η δεκτικότητα είναι η στάση να δοκιμάζετε νέα πράγματα, να είστε περίεργος και 

δεκτικός στη διακρατική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Συνδέεται με την 

έννοια του να είσαι δεκτικός και ανοιχτός σε νέες ιδέες, ευκαιρίες απασχόλησης στο 

εξωτερικό, πολιτισμικές διαφορές και έθιμα, γνώμες και πεποιθήσεις άλλων ανθρώπων 

από διαφορετικά κοινωνικά-πολιτισμικά υπόβαθρα, καθώς και συνήθειες και άλλα 

κοινωνικά στοιχεία άλλων χωρών. 

Επιπλέον, η δεκτικότητα συνδέεται ιδιαίτερα με την εμπιστοσύνη καθώς οι άνθρωποι 

πρέπει να στηρίζονται σε άλλους προκειμένου να είναι δεκτικοί στις ιδέες, τις 

εισηγήσεις τους, κλπ., και να συνεργάζονται μαζί τους. Η εμπιστοσύνη είναι η 

«αντίληψη της ελευθερίας να επικοινωνούν ανοικτά με τα μέλη σε υψηλότερα 

οργανωτικά επίπεδα και τους συναδέλφους για ευαίσθητα ή προσωπικά ζητήματα με 

την προσδοκία ότι η ακεραιότητα των εν λόγω επικοινωνιών δεν θα παραβιαστεί» 

(Koys & de Cotiis, 1991). 

Για να είναι ένας υπάλληλος ανοιχτόμυαλος, πολλές δεξιότητες πρέπει να 

αναπτυχθούν. Μερικές από αυτές είναι η ικανότητα να είναι ενεργός ακροατής, να 

λαμβάνει και να δίνει εποικοδομητική ανατροφοδότηση ή ακόμη και κριτική και το 

τελευταίο, να εκφράζει τη δεκτικότητα και την αποδοχή για τις απόψεις και τις 

πεποιθήσεις των άλλων, τόσο προφορικά όσο και μη λεκτικά. 

Παρακάτω, μπορείτε να βρείτε κάποια χρήσιμη θεωρία σχετικά με τις ενεργές τεχνικές 

ακρόασης, την ανοικτή και κλειστή γλώσσα του σώματος, καθώς και βήματα για την 

παροχή και τη λήψη κριτικής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό υλικό 

στις ασκήσεις που σχετίζονται με αυτά τα θέματα. 

Ενεργή Ακρόαση  

Ενεργές τεχνικές ακρόασης από την Ομάδα Περιεχομένων Εργαλείων Μυαλού (Mind 

Tools Content Team (n.d.)  

Δώστε Προσοχή  

Δώστε στον ομιλητή την αμέριστη προσοχή σας και αναγνωρίστε το μήνυμα. 

Αναγνωρίστε ότι η μη λεκτική επικοινωνία επίσης «μιλάει» δυνατά. 

 Κοιτάξτε ευθέως τον ομιλητή. 
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 Βάλετε στην άκρη σκέψεις που αποσπούν την προσοχή. 

 Μην προετοιμαστείτε διανοητικά για να αντικρούσετε! 

 Αποφύγετε να σας αποσπάται η προσοχή  από περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Για παράδειγμα, οι δευτερεύουσες συνομιλίες. 

 «Ακούστε» τη γλώσσα του σώματος του ομιλητή. 

Δείξτε Ότι Ακούτε 

Χρησιμοποιήστε τη γλώσσα του σώματος σας και χειρονομίες για να μεταφέρετε την 

προσοχή σας. 

 Κουνήστε περιστασιακά καταφατικά το κεφάλι. 

 Χαμογελάστε και χρησιμοποιήστε άλλες εκφράσεις του προσώπου. 

 Προσέξτε τη στάση του σώματος σας και σιγουρευτείτε ότι είναι δεκτική και 

δελεαστική. 

 Ενθαρρύνετε τον ομιλητή να συνεχίσει με μικρά λεκτικά σχόλια όπως ναι, και 

αχά.  

Παρέχετε Ανατροφοδότηση 

Τα προσωπικά μας φίλτρα, υποθέσεις, κρίσεις και πεποιθήσεις μπορούν να 

στρεβλώσουν αυτά που ακούμε. Ως ακροατής, ο ρόλος σας είναι να καταλάβετε τι 

λέγεται. Αυτό μπορεί να απαιτεί να ανταποκριθείτε σε αυτά που λέγονται και να κάνετε 

ερωτήσεις. 

 Ανταποκριθείτε σε ό,τι έχει ειπωθεί παραφράζοντας. «Αυτό που ακούω είναι,» 

και  «ακούγεται σα να λέτε,» είναι εξαιρετικοί τρόποι για να ανταποκριθείτε. 

 Κάντε ερωτήσεις για να διευκρινίσετε ορισμένα σημεία.  «Τι εννοείτε όταν 

λέτε... «  «είναι αυτό που εννοείτε;» 

 Συνοψίστε τα σχόλια του ομιλητή περιοδικά. 

Αναβάλετε να κάνετε κριτική  

Να διακόπτετε είναι χάσιμο χρόνου. Απογοητεύει τον ομιλητή και περιορίζει  την πλήρη 

κατανόηση του μηνύματος. 
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 Επιτρέψετε στον ομιλητή να τελειώσει κάθε σημείο πριν κάνετε ερωτήσεις. 

 Μη διακόπτετε με αντεπιχειρήματα. 

Να Αποκρίνεστε Κατάλληλα 

Η ενεργή ακρόαση είναι ένα μοντέλο σεβασμού και κατανόησης. Κερδίζετε 

πληροφορίες και προοπτική. Δε μπορείτε να προσθέσετε τίποτα με επίθεση στον 

ομιλητή ή ρίχνοντας τον με οποιοδήποτε τρόπο. 

 Να είστε ξεκάθαρος, δεκτικός, και ειλικρινής στην ανταπόκριση σας. 

 Διεκδικήστε τις απόψεις σας με σεβασμό.  

 Συμπεριφερθείτε στο άλλο πρόσωπο με έναν τρόπο που νομίζετε ότι αυτός ή 

αυτή θα ήθελε να του συμπεριφερθείτε. 
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Κάνοντας Κριτική 

Οι ακόλουθες στρατηγικές έχουν αναπτυχθεί από την Janet Mizrahi (2010-2011). 

 Βεβαιωθείτε ότι η κριτική σας είναι έγκυρη και έχει να κάνει με τη βελτίωση 
της συμπεριφοράς ή της παραγωγής. Η ανατροφοδότηση μπορεί να οδηγήσει 
σε βελτίωση μόνο εάν είναι συγκεκριμένη, σχετική και ξεκάθαρη, όχι μόνο ως 
θέμα προτίμησης ή άποψης. Αντί να πείτε, «Το σχέδιο του λογότυπου είναι 
άσχημο,»  δοκιμάστε,  «Ίσως τα χρώματα και η γραμματοσειρά στο σχέδιο του 
λογότυπου θα μπορούσαν να είναι λίγο πιο συντηρητικά.» 
 

 Πάντα να παρέχετε μια λύση για το μέλλον, όχι μόνο κριτική του 
παρελθόντος. Είναι καλύτερο να κοιτάξουμε προς τα εμπρός και όχι να 
επικεντρωθούμε σε παλιά λάθη. Αντί να πείτε,  «Έχετε χάσει κάθε συνεδρίαση 
της Επιτροπής Αξιολόγησης της Ανάπτυξης αυτό το μήνα,» πείτε,  

«Χρειαζόμαστε την παρουσία και την συμβολή σας στην Επιτροπή Αξιολόγησης 
της Ανάπτυξης. Μήπως είναι η ώρα συνάντησης άβολη;» 
 

 Να είστε ευαίσθητος και διακριτικός. Είναι ντροπιαστικό να επικρίνεται 
κάποιος μπροστά σε άλλους. Καλώντας κάποιον στο γραφείο μπροστά από τους 
συναδέλφους είναι εξίσου ταπεινωτικό όπως η παροχή κριτικής που την ακούνε 

όλοι.  
 

 Επικεντρωθείτε στο πρόβλημα ή στη συμπεριφορά, όχι στο άτομο. Αντί να 
πείτε,  «είστε μια κακή συγγραφέας,» δοκιμάστε, «Οι δεξιότητες διόρθωσης σας 
χρειάζονται κάποια βελτίωση.» 
 

 Δείξτε ενσυναίσθηση  δείχνοντας ότι καταλαβαίνετε το πρόβλημα ή το 
ζήτημα. Θα βοηθήσει το άτομο που επικρίνεται να αποδεχθεί την κριτική. Για 

παράδειγμα, αν κάποιος έχει στείλει πρόχειρη εργασία, πείτε, «ξέρω ότι 
εργαζόμαστε σε ένα περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς. Μερικές φορές 
δυσκολεύομαι να επιβραδύνω αρκετά για να ελέγξω και τη δική μου δουλειά.»   
 

 Χρησιμοποιήστε μαλακή γλώσσα και να θυμάστε ότι οι εισηγήσεις είναι πολύ 
πιο εύκολο να γίνουν αποδεκτές παρά την κριτική. Δοκιμάστε να ξεκινήσετε με 
ένα ευγενικό σχόλιο και μετά συνεχίστε με την εισήγηση σας για βελτίωση.  
«Απολαμβάνω τόσο πολύ τη ζεστασιά σας όταν μιλάμε ένας προς ένα. Ίσως αν 
δείχνατε στην ομάδα σας αυτή την πλευρά σας, θα ήταν πιο πρόθυμοι να 
δεχτούν τις αλλαγές τις οποίες έχετε ξεκινήσει.» 
 

 Λάβετε υπόψη ότι η εποικοδομητική κριτική είναι πραγματικά χρήσιμη. Αν 
κάποιος θέλει ειλικρινά να βελτιωθεί, ακούγοντας πώς να το πράξει από ένα 
φίλο ή ανώτερο μπορεί να είναι μια θετική εμπειρία, ειδικά αν η κριτική 
παραδίδεται με στοργικό και παρηγορητικό τρόπο. 
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 Ξεκινήστε και τελειώστε την κριτική με ένα αυθεντικό κομπλιμέντο. Όλοι 
έχουν καλά γνωρίσματα. Πάρτε χρόνο να σκεφτείτε ένα θετικό τρόπο για να 
ξεκινήσετε την κριτική. Είναι άτομο τακτικό; Συμμετέχει πάντα σε συσκέψεις ή 
μαθαίνει νέες εφαρμογές λογισμικού γρήγορα;  Και πάντα να τελειώνετε με μια 
θετική νότα όπως «ξέρω ότι μπορείτε να πάρετε αυτές τις πληροφορίες και να 
τις χρησιμοποιήσετε για να βελτιώσουν την απόδοση της ομάδας μας.» 

 

 Ποτέ μην παραδίδετε κριτική όταν είστε θυμωμένοι. Ο θυμός και ο ερεθισμός 
συχνά προσβάλλουν παρά βοηθούν. 

 

 Επιλέξτε προσεκτικά τις λέξεις σας. Μην επαναλαμβάνετε μια κριτική, και να 
αποφεύγετε τις λέξεις πάντα και ποτέ. 

 

 Να είστε σαφής. Είναι ήδη αρκετά άσχημο να δέχεται κάποιος κριτική. Αν είναι 
ασαφές, δεν θα είναι χρήσιμη. 
 

 Εξασκηθείτε στην παράδοση της κριτικής. Βεβαιωθείτε ότι ο τόνος της φωνής 
σας δεν είναι σαρκαστικός ή νευρικός. Να έχετε καλή οπτική επαφή. 
 

Αποδοχή της Κριτικής 

Εξίσου σημαντικό με την παροχή κριτικής είναι να γνωρίζει κάποιος και πώς να την 

αποδεχθεί. Σκεπτόμενος τους ακόλουθους δείκτες, ο καθένας μπορεί να εξετάσει 

την κριτική με έναν αμερόληπτο, θετικό τρόπο. 

 Μην αντιδράτε αμέσως. Δώστε στον εαυτό σας μια ευκαιρία να ηρεμήσει και 
να σκεφτεί. Συχνά μια αρχική αντίδραση είναι συναισθηματική και όχι λογική. 

 

 Προσπαθείστε να μην είστε αμυντικός. Εξετάστε το περιεχόμενο της κριτικής. 
Εάν σκέφτεστε μια κριτική ότι είναι προς το συμφέρον σας, μπορείτε να την 
δείτε με ένα θετικό τρόπο. Να ευχαριστήσετε το πρόσωπο για τις πληροφορίες. 
 

 Εργαστείτε για την πραγματική βελτίωση. Η αντιμετώπιση μιας ανεπάρκειας 
είναι μέρος της ζωής. Θα είστε σε καλύτερη θέση με την πραγματοποίηση της 
αλλαγής. 

 

 Κοιτάξτε μια κριτική ως να είναι για κάτι που έχετε κάνει παρά για το ποιος 
είστε. Κάνοντας το αυτό θα σας επιτρέψει να αντιδράτε με έναν ορθολογικό, 
ευγενικό τρόπο. 
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 Διατηρήστε την αξιοπρέπεια σας. Ακόμη και αν η παράδοση κριτικής από 
κάποιο δεν είναι και το καλύτερο, διαχωρίστε τον εαυτό σας από την κριτική. Δε 
χρειάζεται να είστε μικροπρεπής ή αγενής, ακόμη και αν σας αντιμετωπίζουν 
χωρίς ευαισθησία. 

 

Ο καθένας αξιολογείται στον εργασιακό χώρο, και αναπόφευκτα, μέρος αυτής της 

αξιολόγησης θα είναι μια κριτική. Σε όποια πλευρά και αν είστε-της παροχής ή της 

λήψης -η εξάσκηση είναι ο καλύτερος τρόπος για να βελτιωθείτε τόσο στην 

παράδοση όσο και στην ανταπόκριση της κριτικής. 
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Γλώσσα του Σώματος 

Η δεκτικότητα μπορεί να φαίνεται και να αντανακλάται στις κινήσεις του σώματoς μας, 

τη στάση  και τις εκφράσεις του προσώπου μας. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό για 

έναν υπάλληλο να είναι σε θέση να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά της ανοικτής και 

κλειστής γλώσσας του σώματος κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών του/της, τόσο στην 

εργασία όσο και στην καθημερινή ζωή. 

Η ακόλουθη θεωρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με ασκήσεις για το πώς να 

εντοπίσουμε δεκτικότητα στις εκφράσεις προσώπου και σώματος και για τις ασκήσεις 

παιγνιδιών ρόλου με τους συμμετέχοντες.  

Ανοικτή (δεκτική) Γλώσσα του Σώματος 

Η δεκτικότητα αρχίζει με το πρόσωπο.  Τα μάτια του ατόμου είναι ανοικτά διάπλατα, 

και επικεντρωμένα σε σας, τα φρύδια της μπορεί να είναι ανασηκωμένα, το πρόσωπο 

της γυρισμένο προς εσάς.  Το άτομο μπορεί να χαμογελά, να κουνά καταφατικά το 

κεφάλι, ή με άλλο τρόπο να σηματοδοτεί θετικές στάσεις.  Οι κόρες των ματιών της 

είναι μάλλον μεγάλες παρά μικρές-αλλά μην τραυματιστείτε ή να τραυματίσετε άλλους 

στην προσπάθεια σας να τις δείτε από κοντά. 

Στη συνέχεια, ο κορμός του είναι γυρισμένος προς εσάς και όχι μακριά.  Τα χέρια του 

είναι ανοικτά, οι παλάμες του είναι ανοικτές και γυρισμένες προς εσάς, και ο κορμός 

του είναι εκτεθειμένος και όχι προστατευμένος από τα χέρια ή τις παλάμες του.  

Τέλος, κοιτάξτε τα πόδια και τα πέλματα του ατόμου.  Μπορεί να είναι ανοικτά ή 

σταυρωμένα, και τα πόδια της μπορεί να είναι γυρισμένα προς εσάς ή μακριά από 

εσάς. Το πρώτο και στις δύο περιπτώσεις είναι δεκτικός, το τελευταίο είναι πιθανότερο 

να είναι κλειστός. 

Συνολικά, οι δεκτικοί (ανοικτοί) άνθρωποι τείνουν να κινούνται προς σας, ενώ οι 

κλειστοί μακριά από σας. Οι προσαρμογές στο χώρο μπορεί να είναι αρκετά μικρές, 

έτσι παρατηρήστε προσεκτικά. 

Κλειστή Γλώσσα του Σώματος 

Οι άνθρωποι με κλειστές προσωπικότητες είναι αυτοί με κρυμμένα κίνητρα. Έχουν την 
τάση να σταυρώνουν τα χέρια τους, να σταυρώνουν τα πόδια τους, να κρατούν τα 

χέρια κοντά στο σώμα τους ενώ μιλάνε, και έχουν ένα σταθερό τόνο φωνής. 
 
Σταύρωμα των Χεριών 
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Αυτή η στάση δίνει την εντύπωση ότι έχετε ήδη λάβει την απόφαση σας και ότι θα την 

υπερασπιστείτε ότι και να γίνει. Είναι εχθρική και αποθαρρύνει τη συζήτηση. 
 
Σταύρωμα των Ποδιών Όταν Κάθονται 

Βάζοντας το ένα πόδι πάνω στο γόνατο του άλλου ποδιού είναι τόσο αμυντικό όσο και 
επιθετικό μήνυμα. Λέει στο πρόσωπο που σας μιλάει να μην χάνει χρόνο εξηγώντας τις 
θέσεις του. 
 
Τα Χέρια Μπροστά από το Σώμα 
Είναι συνήθως ένα σημάδι νευρικότητας και μπορεί εμφανίζεται σε ανθρώπους που 
είναι είτε υποψήφιοι σε μια συνέντευξη ή εργαζόμενοι για πρώτη  φορά στην πρώτη 
τους μέρα. 
 
Σταύρωμα των Ποδιών καθώς Στέκονται 

Θα μπορούσε είτε να σημαίνει ένα ήρεμο μυαλό είτε ενδιαφέρον για μια συνομιλία σε 

ένα θέμα. Οι άνθρωποι που σταυρώνουν τα πόδια, ενώ στέκονται θα ήθελαν να 

μοιραστούν τις γνώσεις τους για ένα συγκεκριμένο θέμα. 
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2.2 

 

Μεθοδολογικές Συμβουλές & 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την 

Εκπαίδευση της Προσαρμοστικότητας 
& Δεκτικότητας 

(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ) 
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Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Ενότητας 2: «Προσαρμοστικότητα και 

Δεκτικότητα»  

Μέρος 1: ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ο στόχος του Προγράμματος Διδασκαλίας της ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Ενότητα 2) είναι η 

προετοιμασία των ατόμων που ενδιαφέρονται για τη μετανάστευση που σχετίζεται με την 

εργασία σε άλλη χώρα μέλος της ΕΕ. 

Η εκπαίδευση πριν από την αναχώρηση παρέχει κυρίως βασικές δεξιότητες και γνώσεις για 

την ανάπτυξη της προσαρμοστικότητας και της δεκτικότητας σε ένα νέο περιβάλλον. Πιο 

συγκεκριμένα, η προσαρμοστικότητα σε απρόβλεπτες ή αγχωτικές καταστάσεις τόσο στην 

εργασία όσο και στην προσωπική ζωή στη μελλοντική χώρα υποδοχής, η συνειδητοποίηση 

των πιθανών πολιτισμικών διαφορών της μελλοντικής χώρας υποδοχής που μπορεί να 

προκαλέσει προβλήματα στην προσαρμογή στο νέο περιβάλλον, αλλαγή διαχείρισης και 

δεκτικότητας σε διαφορές και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. 

Οι κύριοι στόχοι της προτεινόμενης εκπαιδευτικής πορείας είναι οι ακόλουθοι: 

• Να αναπτυχθεί η ικανότητα προσαρμογής σε νέες συνθήκες σε ένα εξωτερικό 

εργασιακό περιβάλλον  

• Να προτείνει εναλλακτικές λύσεις για την προσαρμογή στην αλλαγή και 

απροσδόκητες καταστάσεις 

• Να αναπτύξουν την ικανότητά τους να είναι ενεργοί ακροατές 

• Να προσδιορίσει την τρέχουσα κατάσταση εργασίας και γεγονότα και να προσαρμόσει 

αναλόγως τη συμπεριφορά του/της 

• Να συμμετέχουν σε μαθησιακές διαδικασίες που σχετίζονται με νέες μεθόδους, 

διαδικασίες και πράγματα στην εργασία 

• Να βελτιωθεί η αίσθηση της δεκτικότητας με την αποδοχή νέων ρόλων, ευθυνών, 

ιδεών και πολιτισμών  

• Να προσδιορίσει τρόπους εξισορρόπησης της ζωής και της εργασίας σε ένα νέο 

περιβάλλον στο εξωτερικό 

• Να αναπτύξει τις δεξιότητες ενεργούς ακρόασης τους, ώστε να βελτιωθεί η 

δεκτικότητα στην επικοινωνία 

• Να αναπτύξει τις ικανότητες τους για τη διαχείριση του άγχους ώστε να μπορούν να 
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προσαρμόζονται κατά τη διάρκεια απρόβλεπτων περιστατικών στην εργασία   

• Να αναπτύξει τις ικανότητες τους για τη διαχείριση και την εποικοδομητική 

ανατροφοδότηση και την αποδοχή της κριτικής 

Προτεινόμενη 

Διάρκεια   

Από 1 έως 5 μέρες (με πιθανή διακοπή, πλήρης ή μερική, ενδιάμεσος 

σχεδιασμός κατ’ οίκον εργασίας) 

Η διάρκεια και η δομή της σειράς μαθημάτων θα πρέπει να 

καθορίζεται από την εξάρτηση στους διαθέσιμους πόρους, όπως π.χ.: 

- Διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων (απασχολημένοι εργαζόμενοι) 

- Οικονομικοί πόροι  

Δείγμα 

Προγράμματος 

Σεμιναρίου για ένα 

διήμερο σεμινάριο 

Πρώτη μέρα  

3. Έναρξη 

1 Παρουσίαση εκπαιδευτικού.  
2 Παρουσίαση συμμετεχόντων για γνωριμία μεταξύ τους.   
3 Ενεργοποίηση. Ζέσταμα. Παράγοντας τόνωσης/ Άσκηση 

«Σπάσιμο του πάγου».  

4 Παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος και 
διαδικασία της εφαρμογής του  

5 Προσδοκίες των συμμετεχόντων  

6 Συμφωνία για τη διαδικασία και κανόνες εργασίας  
4. Θεωρητική εισαγωγή στις έννοιες της προσαρμοστικότητας και 

δεκτικότητας  

5. Άσκηση – Εργαλείο Τέσσερεις Γωνιές  
6. Άσκηση – Εργαλείο Τι είναι η προσαρμοστικότητα στην εργασία; 
7. Άσκηση – Εργαλείο Προσωπική προσέγγιση στην αλλαγή  
8. Άσκηση – Εργαλείο Πραγματικά Σενάρια  
9. Άσκηση – Εργαλείο εταιρία Θετικής στάσης  
10. Άσκηση – Εργαλείο Παραδείγματα προσαρμοστικότητας  
11. Άσκηση – Εργαλείο Πρακτικές συμβουλές για τακτοποίηση στη 

νέα σας χώρα  
12. Ανατροφοδότηση από την πρώτη μέρα από συμμετέχοντες και 

δάσκαλο. 

 

Δεύτερη μέρα 

13. Ζέσταμα. 
14. Ανατροφοδότηση από την πρώτη μέρα. Συμπεράσματα για τη 
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Μέρα 2. 

15. Εισαγωγή στο πρόγραμμα 

16. Άσκηση – Εργαλείο Ενεργός ακροατής  

17. Άσκηση – Εργαλείο Ενεργός ακροατής – Μέρος 2  

18. Άσκηση – Εργαλείο Πως να Οικοδομήσετε Εμπιστοσύνη στον 

Οργανισμό Σας  

19. Άσκηση – Εργαλείο Βρείτε το δρόμο σας μέσα από το σκοτάδι  

20. Άσκηση – Εργαλείο Πόσο ανοικτόμυαλος είστε;  

21. Άσκηση – Εργαλείο Το Σχέδιο Δράσης Σας για τη Διαχείριση 

Κριτικής στη ζωή και την εργασία  

22. Άσκηση – Εργαλείο Ώρα για παροχή και διαχείριση της κριτικής!  

23. Άσκηση – Εργαλείο Γλώσσα του Σώματος – Πως να Εντοπίσετε τη 

Δεκτικότητα  

24. Ανατροφοδότηση για το σεμινάριο από τους συμμετέχοντες και 

δάσκαλο. 

Οι συμμετέχοντες αξιολογούν και προβληματίζονται ατομικά στο 

εκπαιδευτικό σεμινάριο (αυτό-αξιολόγηση) και συζητούν το 

αποτέλεσμα με τα άλλα μέλη της ομάδας. 

25. Συμπεράσματα για περαιτέρω ατομική προετοιμασία για την 

κινητικότητα (π.χ. εκπαίδευση για γλώσσα, γνώσεις για τη χώρα 

υποδοχής 

Δείγμα 

Προγράμματος 

 Πρωινή συνεδρία – 4 μονάδες μάθησης (το μέγιστο, ανάλογα με τη 
διάρκεια της άσκησης) 

 Μικρά διαλείμματα (5 λεπτά) μεταξύ των μονάδων μάθησης. Δύο 
διαλείμματα για Καφέ (15 λεπτά). Διάλειμμα για γεύμα (1ώρα) 

 Απογευματινή συνεδρία - 4 μαθησιακές μονάδες (το μέγιστο, 
ανάλογα με τη διάρκεια της άσκησης) 

Μαθησιακό υλικό  Εγχειρίδιο Χρήσης. Ενότητα/ Τμήμα 2 
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 Οδηγός. Ενότητα / Τμήμα 2 

 Βιβλίο Εργασίας. Ενότητα Τμήμα 2/ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (σενάρια, 
ενημερωτικά έντυπα, παρουσιάσεις, παραδείγματα, συμβουλές, 
κτλ. Για εργασία με αυτή την ενότητα)  

Εάν η εκπαίδευση λάβει χώρα σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τα 

ενδιάμεσα στάδια θα μπορούσαν να καλυφθούν από αναθέσεις 

κατοίκον εργασίας, όπως η έρευνα στο διαδίκτυο, η προετοιμασία των 

παρουσιάσεων κλπ. 

Συστάσεις για 

εκπαιδευτικούς 

1. Η σύνθεση και τα ειδικά ενδιαφέροντα της εκπαιδευτικής ομάδας 

είναι ένας σημαντικός παράγοντας για το σχεδιασμό του 

περιεχομένου του μαθήματος ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 

2. Οι εκπαιδευτές πρέπει να λάβουν υπόψη ότι: 

 τα θέματα της διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής σειράς 
μαθημάτων αλληλοσυμπληρώνονται με θέματα των Ενοτήτων 
1-5 αυτής της Εργαλειοθήκης. 

 άλλα προϊόντα της LAMOS EU, όπως το μοντέλο εργασίας 
(σχέδιο στήριξης) με άτομα που ενδιαφέρονται για τη 

διακρατική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, παρέχουν 
χρήσιμο υλικό για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

 κάνετε αναφορά σε αυτές τις πηγές. 

Μαθησιακό 

Περιβάλλον 

 

Τάξη, υπολογιστές, προβολέας, χαρτί A4, πίνακες παρουσιάσεων, 

χρωματιστοί μαρκαδόροι, στυλό, κολλητική ταινία, χρωματιστά 

αυτοκόλλητα χαρτάκια, σχοινί 

Ανατροφοδότηση/ 

Αξιολόγηση 

Διαμορφωτική αξιολόγηση: προβληματισμός ομάδας με βάση την 

εμπειρία από την πρακτική, χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο του τι 

έχουν μάθει για να καθοδηγεί τον προβληματισμό, να προσδιορίσει τη 

μάθηση που έχει λάβει χώρα, καθώς και τις μελλοντικές ανάγκες. 

Συμπερασματική αξιολόγηση: Η εκμάθηση από το εργαλείο θα 

αξιολογηθεί ως μέρος της ενότητας. 
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Αυτό-χορηγούμενο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης: ο συμμετέχοντας 

πρέπει να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο το εργαλείο έχει 

βοηθήσει στη μάθηση. 

Αξιολόγηση από ομότιμους: οι ομότιμες ομάδες μάθησης θα πρέπει 

να συζητήσουν τη χρήση του εργαλείου, τον τρόπο με τον οποίο έχει 

βοηθήσει τη μάθηση. 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αξιολογήσουν το εργαλείο μέσω της 

παρατήρησης των δραστηριοτήτων της τάξης που αποδεικνύουν ότι οι 

συμμετέχοντες αναπτύσσουν δεξιότητες στη διαπολιτισμική 

επικοινωνία. 

Επαναληπτική 

εξέταση  

Σύσταση του εκπαιδευτικού στο συμμετέχοντα για  

- τη συνέχιση της ατομικής προετοιμασίας πριν την αναχώρηση  
- πρώτα βήματα μετά την άφιξη 
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Μέρος 2: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ο στόχος του Προγράμματος Διδασκαλίας ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (Ενότητα 2) είναι η στήριξη των 

μεταναστών εργαζομένων μετά την άφιξή τους στη χώρα υποδοχής στη διαδικασία της 

ενσωμάτωσης στον εργασιακό χώρο και την κοινωνία. 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση σε αυτό το στάδιο μπορεί να βασίζεται:   

- σε προηγούμενη προετοιμασία και εκπαίδευση (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) πριν την αναχώρηση.  

- στην πρώτη πρακτική διαπολιτισμική εμπειρία των συμμετεχόντων ένταξης στον χώρο 

εργασίας και στην κοινωνική ζωή της χώρας υποδοχής 

- στην ομότιμη μάθηση των συμμετεχόντων με παρόμοια εμπειρία ενσωμάτωσης, 

ανεξαρτήτως της χώρας καταγωγής τους. 

 

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται σε πτυχές της πρακτικής ενσωμάτωσης των εργαζομένων που 

έφθασαν πρόσφατα στο χώρο εργασίας και στο κοινωνικό περιβάλλον. Θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα (2 έως 4 εβδομάδες) μετά την άφιξη και αφού 

έχει κάνει την πρώτη εμπειρία με τη νέα εργασία και κοινωνικό πολιτισμό. Οι συμμετέχοντες 

μπορούν να απαριθμήσουν τις ερωτήσεις/προβλήματα τους, να τα συζητήσουν με άλλους 

συμμετέχοντες σε παρόμοιες συνθήκες και να ζητήσουν από τον εκπαιδευτή πρακτική 

βοήθεια. Τα παιχνίδια προσομοίωσης που είναι κοντά στην πραγματικότητα, τα παιγνίδια 

ρόλων και τα παρόμοια εργαλεία θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να χειριστούν τις 

διαπολιτισμικές προκλήσεις, τις καταστάσεις σύγκρουσης ή τα πιθανά μεμονωμένα 

προβλήματα ενσωμάτωσης στο χώρο εργασίας και στην κοινωνική ζωή.   

 

Οι κύριοι στόχοι της προτεινόμενης εκπαιδευτικής πορείας είναι οι ακόλουθοι: 

• Να αναπτυχθεί η ικανότητα προσαρμογής σε νέες συνθήκες σε ένα εργασιακό 
περιβάλλον του εξωτερικού 

• Να προτείνει εναλλακτικές λύσεις για την προσαρμογή στην αλλαγή και 
απροσδόκητες καταστάσεις 

• Να αναπτύξουν την ικανότητά τους να είναι ενεργοί ακροατές 

• Να προσδιορίσει την τρέχουσα κατάσταση εργασίας και γεγονότα και να προσαρμόσει 
αναλόγως τη συμπεριφορά του/της 

• Να συμμετέχουν σε μαθησιακές διαδικασίες που σχετίζονται με νέες μεθόδους, 
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διαδικασίες και πράγματα στην εργασία 

• Να βελτιωθεί η αίσθηση της δεκτικότητας με την αποδοχή νέων ρόλων, ευθυνών, 
ιδεών και πολιτισμών  

• Να προσδιορίσει τρόπους εξισορρόπησης της ζωής και της εργασίας σε ένα νέο 

περιβάλλον του εξωτερικού 
• Να αναπτύξουν τις ικανότητες τους στη διαχείριση του άγχους ώστε να μπορούν να 

προσαρμόζονται κατά τη διάρκεια απρόβλεπτων περιστατικών στην εργασία   
• Να αναπτύξουν τις ικανότητές τους για το χειρισμό και την εποικοδομητική παροχή 

ανατροφοδότησης και την αποδοχή κριτικής. 

Προτεινόμενη Διάρκεια  
Από 1 έως 2 μέρες (με πιθανή διακοπή, πλήρης ή μερική, 

ενδιάμεσος σχεδιασμός κατοίκον εργασίας)  

Η διάρκεια και δομή της σειράς μαθημάτων θα πρέπει να 

οριστεί ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους, όπως π.χ.: 

- διαθεσιμότητα συμμετεχόντων (απασχολημένοι 

εργαζόμενοι) 

- οικονομικοί πόροι  

Δείγμα Προγράμματος 

Σεμιναρίου  

(2 μέρες) 

Πρώτη μέρα 

 Έναρξη 

6. Παρουσίαση του εκπαιδευτικού.  
7. Παρουσίαση συμμετεχόντων για γνωριμία 

μεταξύ τους.  
8. Ενεργοποίηση. Ζέσταμα. Παράγοντας τόνωσης/ 

Άσκηση «Σπάσιμο του πάγου». (30 λεπτά) 
9. Παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος 

και διαδικασία της εφαρμογής του 
10. Προσδοκίες των συμμετεχόντων 
11. Συμφωνία για τη διαδικασία και κανόνες 

εργασίας 
12. Σύντομη θεωρητική εισαγωγή 

 Άσκηση – Εργαλείο «Σύμβουλοι» 

 Άσκηση – Εργαλείο “Τα Δούναι και Λαβείν της Κριτικής: 

Παιγνίδια Ρόλων» 

 Άσκηση – Εργαλείο «Ο Ισολογισμός του Άγχους» 

 Άσκηση – Εργαλείο «Τεχνικές Διαχείρισης του άγχους» 

 Άσκηση – Εργαλείο «Διαχείριση του απροσδόκητου!» 

 Ανατροφοδότηση για το σεμινάριο από συμμετέχοντες 
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και εκπαιδευτικό.  

 

Δεύτερη μέρα 

 
 Ζέσταμα. 

 Ανατροφοδότηση από την πρώτη μέρα. Συμπεράσματα 

για τη Μέρα 2. 

 Εισαγωγή στο πρόγραμμα  

 Άσκηση – Εργαλείο «Αναγνωρίζοντας τις Πολιτισμικές 

σας Αποσκευές» 

 Άσκηση – Εργαλείο “Πριν και κατά τη διάρκεια της 

Διακρατικής Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού (TLM) 

– Η εμπειρία μου»  

 Άσκηση – Εργαλείο «Νέα εργασία, νέος πολιτισμός, νέοι 

άνθρωποι»  

 Άσκηση – Εργαλείο «Στρατηγικές για Επίτευξη 

Ισορροπίας Εργασίας-Ζωής» 

 Άσκηση – Εργαλείο «Προσωπική προσέγγιση στις 

αλλαγές»  

 Ανατροφοδότηση για το σεμινάριο από συμμετέχοντες 

και εκπαιδευτικό. 

Οι συμμετέχοντες αξιολογούν και εξετάζουν το 

εκπαιδευτικό σεμινάριο ατομικά (αυτό-αξιολόγηση) και 

συζητούν το αποτέλεσμα με τα άλλα μέλη της ομάδας. 

 Συμπεράσματα για περαιτέρω ατομική προετοιμασία 

Πρόγραμμα 
 Πρωινή συνεδρία – 4 μονάδες μάθησης (το 

μέγιστο, ανάλογα με τη διάρκεια της άσκησης) 

 Μικρά διαλείμματα (5 λεπτά) μεταξύ των 
μονάδων μάθησης. Δύο διαλείμματα για Καφέ (15 
λεπτά). Διάλειμμα για γεύμα (1ώρα) 

 Απογευματινή συνεδρία - 4 μαθησιακές 
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μονάδες (το μέγιστο, ανάλογα με τη διάρκεια της 

άσκησης) 

Μαθησιακό υλικό 

(αναμένεται η ανάπτυξη του) 
 Εγχειρίδιο Χρήσης. Ενότητα/ Τμήμα 2 

 Οδηγός. Ενότητα / Τμήμα 2 

 Βιβλίο Εργασίας. Ενότητα Τμήμα 2/ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(σενάρια, ενημερωτικά έντυπα, παρουσιάσεις, 
παραδείγματα, συμβουλές, κτλ. Για εργασία με αυτή 
την ενότητα) 

 

Εάν η εκπαίδευση λάβει χώρα σε μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα, τα ενδιάμεσα στάδια θα μπορούσαν να 

καλυφθούν από αναθέσεις κατοίκον εργασίας, όπως η 

έρευνα στο διαδίκτυο, η προετοιμασία των παρουσιάσεων 

κλπ. 

Συστάσεις για εκπαιδευτικούς 

για προετοιμασία και 

εφαρμογή. «Εμπόδια» 

1. Η σύνθεση και τα ειδικά ενδιαφέροντα της 

εκπαιδευτικής ομάδας είναι ένας σημαντικός παράγοντας 

για το σχεδιασμό του περιεχομένου της σειράς μαθημάτων 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 

2. Οι εκπαιδευτές πρέπει να λάβουν υπόψη ότι: 

 τα θέματα της διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής 
σειράς μαθημάτων αλληλοσυμπληρώνονται με 
θέματα των Ενοτήτων 1-5 αυτής της Εργαλειοθήκης. 

 άλλα προϊόντα της LAMOS EU, όπως το μοντέλο 
εργασίας (σχέδιο στήριξης) με άτομα που 
ενδιαφέρονται για τη διακρατική κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού, παρέχουν χρήσιμο υλικό για 
τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 

 κάνετε αναφορά σε αυτές τις πηγές. 

Μαθησιακό Περιβάλλον / 

τεχνικός εξοπλισμός Τάξη, υπολογιστές, προβολέας, χαρτί A4, πίνακες 

παρουσιάσεων, χρωματιστοί μαρκαδόροι, στυλό, 

κολλητική ταινία, χρωματιστά χρωματιστά αυτοκόλλητα 
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χαρτάκια, σχοινί 

Ανατροφοδότηση / Αξιολόγηση 
Διαμορφωτική αξιολόγηση: προβληματισμός ομάδας με 

βάση την εμπειρία από την πρακτική, χρησιμοποιώντας το 

περιεχόμενο του τι έχουν μάθει για να καθοδηγεί τον 

προβληματισμό, να προσδιορίσει τη μάθηση που έχει 

λάβει χώρα, καθώς και τις μελλοντικές ανάγκες. 

Συμπερασματική αξιολόγηση: Η εκμάθηση από το εργαλείο 

θα αξιολογηθεί ως μέρος της ενότητας. 

Αυτό-χορηγούμενο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης: ο 

συμμετέχοντας πρέπει να αξιολογήσει τον τρόπο με τον 

οποίο το εργαλείο έχει βοηθήσει στη μάθηση. 

Αξιολόγηση από ομότιμους: οι ομότιμες ομάδες μάθησης 

θα πρέπει να συζητήσουν τη χρήση του εργαλείου, τον 

τρόπο με τον οποίο έχει βοηθήσει τη μάθηση. 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αξιολογήσουν το εργαλείο 

μέσω της παρατήρησης των δραστηριοτήτων της τάξης που 

αποδεικνύουν ότι οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν 

δεξιότητες στη διαπολιτισμική επικοινωνία. 

Επαναληπτική Εξέταση   
Σύσταση του εκπαιδευτικού στο συμμετέχοντα για 

περαιτέρω βήματα πολιτισμικής ενσωμάτωσης στην 

εργασίας και κοινωνική ζωή.  
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Εργαλειοθήκη για Ενότητα 2 

Προσαρμοστικότητα & Δεκτικότητα 

(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ) 

 

 



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

165 
 

Εργαλείο 1: Το δίχτυ της φιλίας 

Είναι μια δραστηριότητα για να γνωριστούν όλοι μεταξύ τους, όπου οι 

συμμετέχοντες θα συστηθούν στην υπόλοιπη ομάδα. Είναι μια άσκηση γνωριμίας 

έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να χαλαρώσουν και να αισθανθούν πιο άνετοι μέσα στην 

ομάδα. 

Στάδιο μάθησης  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος  Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της 

κινητικότητας εργατικού δυναμικού 

Αποτελεσματικός αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακοί στόχοι / επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι παράγοντες 

περιγραφής  

 Για να διευκολύνουν τους 

συμμετέχοντες να γνωρίσουν την ομάδα   

 Να ενισχύσουν την ανταλλαγή 

προσωπικών πληροφοριών μεταξύ των 

συμμετεχόντων  

Διάρκεια 20 λεπτά 

Λεπτομερής περιγραφή της 

μεθόδου 

Εφαρμογή 

Διαδικασία 

Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν έναν κύκλο. Ο 

πρώτος κρατάει μια μπάλα από νήματα. Ο 

συμμετέχοντας πρέπει να πει το όνομα του/της, 

το επάγγελμα του/της, ένα αρνητικό και ένα 

θετικό πράγμα για τον εαυτό του/της και τι 

αναμένει από τη συμμετοχή του/της σε μια 

διακρατική κινητικότητα του εργατικού 

δυναμικού. 

Στη συνέχεια, αυτός/αυτή πρέπει να περάσει 

μέσω της μπάλας του νήματος προς έναν από 

τους συμμετέχοντες στον κύκλο, διατηρώντας 

παράλληλα την άκρη της μπάλας. Όλοι οι 

συμμετέχοντες πρέπει να συστηθούν. Στο 

τέλος, ένα δίχτυ θα δημιουργηθεί στη μέση του 
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κύκλου που θα είναι το δίχτυ μοναδικότητας 

αυτής της νέας ομάδας. 

Μαθησιακό Περιβάλλον Κύκλος στη μέση του δωματίου 

Χρήσιμες μεθοδολογικές 

συμβουλές / σχόλια, εμπειρία 

Πιθανά «εμπόδια» 

Ο παράγοντας διευκόλυνσης μπορεί να 

ξεκινήσει το γύρο συστήνοντας τον εαυτό του/ 

της. 

Μαθησιακό υλικό - Μπάλα νήματος 

Πρόσθετες πηγές / βιβλιογραφία  -  
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Εργαλείο 2: Βρείτε κάποιον 

Είναι μια δραστηριότητα για να γνωριστούν όλοι μεταξύ τους, όπου οι 

συμμετέχοντες θα συστηθούν στην υπόλοιπη ομάδα. Είναι μια άσκηση γνωριμίας 

έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για τους 

συναδέλφους τους στην ομάδα. 

Στάδιο μάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος  Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία 

της κινητικότητας εργατικού δυναμικού 

Αποτελεσματικός αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακοί στόχοι/ επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι παράγοντες περιγραφής 

•  Να ενισχύσει την ανταλλαγή 

προσωπικών πληροφοριών μεταξύ των 

συμμετεχόντων  

• να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ 

των συμμετεχόντων 

• Να οικοδομήσει εμπιστοσύνη μεταξύ 

των συμμετεχόντων 

Διάρκεια 8 λεπτά 

Λεπτομερής περιγραφή της μεθόδου 

Εφαρμογή 

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μια λίστα 

με εργασίες και ερωτήσεις. Για να τις 

απαντήσουν, θα πρέπει να ζητήσουν τη 

βοήθεια ενός άλλου συμμετέχοντα και 

κάθε εργασία απαιτεί ένα διαφορετικό 

πρόσωπο. Η απόδειξη της εκτέλεσης του 

καθήκοντος είναι η υπογραφή του 

συμμετέχοντα με τον οποίο 

επικοινώνησε. Στο τέλος της 

δραστηριότητας πρέπει να μαζέψουν 10 

διαφορετικές υπογραφές. 
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Μαθησιακό περιβάλλον Οι συμμετέχοντες μετακινούνται μέσα 

στο δωμάτιο 

Χρήσιμες μεθοδολογικές συμβουλές / 

σχόλια, εμπειρία 

Διατηρήστε επαφή με τους 

συμμετέχοντες με τη συμμετοχή στην 

ανταλλαγή πληροφοριών (εάν το 

επιθυμείτε) 

Μαθησιακό υλικό Λίστα με καθήκοντα και ερωτήσεις 

(βλέπε ενημερωτικό έντυπο) 
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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 τραγουδώντας ένα τραγούδι 
βαλς 

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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Εργαλείο 3: Πορεία με τις μυστικές πέτρες 

Είναι μια δραστηριότητα οικοδόμησης ομάδας όπου οι συμμετέχοντες πρέπει να 

συνεργαστούν για να επιτύχουν έναν κοινό στόχο.  

Στάδιο μάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία 

της κινητικότητας εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακοί στόχοι/ επιδράσεις.  

Απευθυνόμενοι παράγοντες περιγραφής 

 Να ενισχύσει τη 

συνεργασία μεταξύ των 

συμμετεχόντων 

 Να οικοδομήσει 

εμπιστοσύνη μεταξύ των 

συμμετεχόντων  

Διάρκεια 12 λεπτά 

Λεπτομερής περιγραφή της μεθόδου 

/Εφαρμογή 

Ο παράγοντας διευκόλυνσης έχει ήδη 

διαμορφώσει στο πάτωμα με την κολλητική 

ταινία ένα ορθογώνιο. Το ορθογώνιο θα 

χωριστεί σε μικρότερα τετράγωνα (βλέπε 

φυλλάδιο). 

Στη συνέχεια, χωρίστε τους συμμετέχοντες 

σε ισάριθμες ομάδες. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 

μαντέψουν ένα μυστικό μονοπάτι με 

πέτρες για να πάνε από ένα ποτάμι σε 

μια άλλη λίμνη. Έχουν απεριόριστες 

ευκαιρίες να μαντέψουν, αλλά όταν ο 

πρώτος κάνει ένα λάθος αυτός/αυτή 

πρέπει να πάει στο τέλος της γραμμής, 

πρέπει να ξεκινήσει ο δεύτερος και ούτω 

καθεξής. Οι συμμετέχοντες δε μπορούν 

να μιλήσουν και όλοι πρέπει να 
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εκπληρώσουν την άσκηση σωστά για να 

κερδίσουν το παιχνίδι. 

 

Μαθησιακό περιβάλλον Η άσκηση θα λάβει χώρα στη μέση του 

δωματίου. Χαρτί, κολλητική ταινία 

Μαθησιακό υλικό Μυστικές πορείες σχεδιασμένες σε ένα 

κομμάτι χαρτί (βλέπε οδηγό) 
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Ενημερωτικό Έντυπο για Εργαλείο 3 «Πορεία με τις μυστικές πέτρες» 

Μερικά παραδείγματα για πορείες που μπορούν να σχεδιάσουν οι παράγοντες 

διευκόλυνσης είναι: 
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Εργαλείο 4: Προσδοκίες – Φόβοι – Προσωπική συμβολή 

Αυτή είναι μια άσκηση όπου ο παράγοντας διευκόλυνσης θα παρουσιάσει το σκοπό 

και τους στόχους της εκπαιδευτικής πορείας και του προγράμματος της ημέρας. 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εκφράσουν τις προσδοκίες τους, τους φόβους και 

την προσωπική τους συμβολή στην εκπαιδευτική πορεία και τις δραστηριότητες της. 

Στάδιο μάθησης Για  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος  Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της 

κινητικότητας εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακοί στόχοι / επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι παράγοντες 

περιγραφής  

 Να διερευνήσει το σκοπό και 
τους στόχους της συγκεκριμένης 
εκπαιδευτικής πορείας 

 Να εκφράσουν τις προσδοκίες 
και τους φόβους τους σχετικά με την 

εκπαίδευση 
 Να προσδιορίσουν την 

προσωπική τους συμβολή στην επιτυχή 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 

Διάρκεια 20-25 λεπτά 

Λεπτομερής περιγραφή της 

μεθόδου /Εφαρμογή  

Πρώτα απ' όλα, ο παράγοντας διευκόλυνσης 

έχει γράψει σε χαρτί του πίνακα παρουσιάσεων 

το σκοπό- στόχους αυτής της εκπαιδευτικής 

πορείας και το πρόγραμμα και τους στόχους 

των σημερινών συνεδριάσεων. Αυτός/η τους 

παρουσιάζει στην ομάδα και ζητά 

διευκρινίσεις, κλπ. 

Στη συνέχεια, σε 3 χαρτιά του πίνακα 

παρουσιάσεων, ο παράγοντας διευκόλυνσης 

γράφει 3 λέξεις (προσδοκίες, φόβους και 

προσωπική συμβολή) και τα τοποθετεί στον 
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τοίχο. 

Κάθε συμμετέχοντας παίρνει ένα αυτοκόλλητο 

χαρτάκι και γράφει πάνω λέξεις που αφορούν 

κάθε μία από τις κατηγορίες. Στη συνέχεια, θα 

πρέπει να τα κολλήσει ανάλογα.   

Δύο συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για τη 

σύνοψη των αποτελεσμάτων και την 

παρουσίαση τους στην υπόλοιπη ομάδα. 

Μαθησιακό περιβάλλον Οι συμμετέχοντες μπορούν να καθήσουν όπου 

αισθάνονται άνετα 

- Χαρτί πίνακα παρουσιάσεων 

papers 
- χρωματιστά αυτοκόλλητα 

χαρτάκια σε διάφορα χρώματα 
- Στυλό/μαρκαδόρους 

Χρήσιμες μεθοδολογικές 

συμβουλές / σχόλια, εμπειρία 

Πιθανά «εμπόδια» 

Δώστε χώρο στους συμμετέχοντες να κάνουν 

ερωτήσεις, διευκρινίσεις και να εκφράσουν τις 

προσδοκίες τους, καθώς είναι μια ευκαιρία για 

τον παράγοντα διευκόλυνσης να δει το επίπεδο 

των προσδοκιών και των φόβων των 

συμμετεχόντων, ώστε να εξασφαλιστεί ένα 

ασφαλές περιβάλλον μάθησης. 
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Εργαλείο 5: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΓΩΝΙΕΣ 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι η εκτίμηση των διαφορετικών μορφών με 

τις οποίες οι άνθρωποι επιλέγουν να λειτουργήσουν στην εργασία και στη ζωή 

γενικά. Αυτό είναι μια σημαντική πτυχή για την κατανόηση πώς κάποιος μπορεί να 

είναι ένα προσαρμόσιμο άτομο όταν αυτός/αυτή έχει επίγνωση του τρόπου με τον 

οποίο εργάζεται και ενεργεί στην πραγματική ζωή. 

Στάδιο μάθησης  Για ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της 

κινητικότητας εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακοί στόχοι / επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι παράγοντες 

περιγραφής  

 Να προσδιορίσουν τη δική τους 
μορφή δράσης 

 Να προσδιορίσουν τα 
χαρακτηριστικά αυτής της 
συγκεκριμένης μορφής και τις συνέπειες 
της στην εργασία και τη ζωή  

Διάρκεια 40 λεπτά 

Λεπτομερής περιγραφή της 

μεθόδου /Εφαρμογή  

Το θέμα αυτής της δραστηριότητας είναι η 

εκτίμηση διαφορετικών μορφών. Η εργασία θα 

είναι να πάτε να σταθείτε κοντά στη λέξη η 

οποία σας εκφράζει περισσότερο. Το σκηνικό 

θα περιλαμβάνει τέσσερεις διαφορετικούς 

πίνακες παρουσιάσεων με μία από τις 

ακόλουθες λέξεις γραμμένες σε κάθε ένα από 

αυτούς: 

• ΔΟΜΗ 

• ΣΧΕΣΕΙΣ 

• ΣΗΜΑΣΙΑ 

• ΔΡΑΣΗ 
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Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να πάνε να 

σταθούν κοντά στη λέξη που τους εκφράζει 

περισσότερο. Όταν ο καθένας έχει επιλέξει μια 

λέξη, ζητήστε από κάθε ομάδα να συζητήσουν 

μεταξύ τους γιατί επέλεξαν τη συγκεκριμένη 

λέξη και πώς αυτή η λέξη σχετίζεται με τον 

τρόπο που προτιμούν να εργαστούν. Μετά από 

αρκετά λεπτά συζήτησης, ζητήστε από κάθε 

μέλος της ομάδας να αναφέρει τι προέκυψε. 

Ως μια άσκηση προβληματισμού, κάντε μερικές  

από τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

 Τι σας έκανε να επιλέξετε τη λέξη που 
επιλέξατε; 

 Εξεπλάγη κανείς από τις προτιμήσεις 
που εξέφρασαν οι άλλες ομάδες; 

 Με ποια ομάδα θα συνεργαζόταν  
καλύτερα η ομάδα σας και γιατί; 

 Με ποια ομάδα θεωρείτε πιο δύσκολο 
να συνεργαστείτε και γιατί; 

 Πώς αυτή η επιλογή αντανακλά τον 
τρόπο που εργάζεστε ή χειρίζεστε 
άλλους; 

 Σκεφτείτε 2 ερωτήσεις που θα θέλατε να 
κάνετε στις άλλες ομάδες να σας 
βοηθήσουν να καταλάβετε καλύτερα τον 

τρόπο που σκέφτονται; 

Μαθησιακό περιβάλλον Οι συμμετέχοντες μετακινούνται μέσα στο 

δωμάτιο. 

- Χαρτί πίνακα παρουσιάσεων 
- Μαρκαδόροι  

Χρήσιμες μεθοδολογικές 

συμβουλές / σχόλια, εμπειρία 

Πιθανά «εμπόδια»  

Αν η ομάδα σας έχει λάβει μια αξιολόγηση  

προσωπικότητας ή μοντέλων μάθησης, μπορεί 

να είναι προφανές ότι οι τέσσερις λέξεις 

αφορούν τέσσερις διαφορετικούς τρόπους που 

σχετίζεστε με τον κόσμο. Για μερικούς 

ανθρώπους, η οργάνωση και η δομή είναι 

σημαντικά μέρη για το πως ζουν τη ζωή τους. 

Σαν αντανάκλαση αυτής της κλίσης, επιλέγουν 
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συχνά σταδιοδρομίες σε οργανισμούς όπως τıς 

ένοπλες δυνάμεις. Για άλλους, η ανάπτυξη και η 

διατήρηση σχέσεων είναι η πρωταρχική 

εστίαση τους. Συχνά επιλέγουν σταδιοδρομίες 

σε τομείς όπως οι πωλήσεις ή η εκπαίδευση. 

Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν την ανάλυση 

και την κατανόηση της φύσης των πραγμάτων 

μια προτεραιότητα. Έλκονται από τομείς όπως η 

μηχανολογία και η επιστήμη. Άλλοι με μια απλή 

πρακτική στάση είναι πιο εστιασμένοι στη 

δράση. Οι άνθρωποι που χτίζουν πράγματα ή 

οδηγούν αυτοκίνητα αγώνων μπορεί να έχουν 

αυτόν τον προσανατολισμό. Οι τέσσερις λέξεις 

μπορούν να τονώσουν μια χρήσιμη συζήτηση 

για τους διαφορετικούς τρόπους που οι 

άνθρωποι προσεγγίζουν την εργασία. 

Πρόσθετες πηγές / βιβλιογραφία  Αυτή η άσκηση ανακτήθηκε από εδώ: 

http://www.serviceandinclusion.org/conf/HSHT-

Team-Building-Ice-Breaker-Manual-2008-09.pdf   

 

http://www.serviceandinclusion.org/conf/HSHT-Team-Building-Ice-Breaker-Manual-2008-09.pdf
http://www.serviceandinclusion.org/conf/HSHT-Team-Building-Ice-Breaker-Manual-2008-09.pdf
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Εργαλείο 6: Τι είναι προσαρμοστικότητα στην εργασία; 

Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι η διερεύνηση της προσαρμοστικότητας στην 

εργασία, η παροχή χρήσιμων συμβουλών για τους συμμετέχοντες και κάποιο 

θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με τις πτυχές του.  

Στάδιο μάθησης Για ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία 

της κινητικότητας εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακό στόχοι / επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι παράγοντες περιγραφής  

 Να προσδιορίσουν τι 
είναι η προσαρμοστικότητα 

 Να προσδιορίσουν τα 
χαρακτηριστικά της και τη 

σημασία της στην εργασία και τη 
ζωή 

 Να πάρουν πρακτικές 
γνώσεις για το πως να 
εφαρμόσουν την 
προσαρμοστικότητα στην εργασία 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Λεπτομερής περιγραφή της μεθόδου 

/Εφαρμογή  

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν χρωματιστά 

αυτοκόλλητα χαρτάκια και θα γράψουν 

λέξεις που σχετίζονται με την 

προσαρμοστικότητα σε ένα περιβάλλον 

εργασίας (5 λεπτά) 

Στην ολομέλεια, η ομάδα θα συζητήσει 

τις λέξεις που επισημάνθηκαν ενώ ο 

παράγοντας διευκόλυνσης θα τα γράψει 

σε φύλλο πίνακα παρουσιάσεων (10 

λεπτά) 

Στη συνέχεια, ο παράγοντας 

διευκόλυνσης θα παρέχει κάποιες 
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θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές 

συμβουλές σχετικά με το θέμα που 

παρουσιάζεται σε χαρτί του πίνακα 

παρουσιάσεων και πολύχρωμα σχέδια 

(αν είναι δυνατόν). Οι πληροφορίες θα 

εξαχθούν από τη θεωρία που παρέχεται 

στις σελ. 6-10 του εγγράφου. 

Μαθησιακό περιβάλλον Κύκλος με καρέκλες. Πίνακας 

παρουσιάσεων, χαρτί πίνακα 

παρουσιάσεων, χρωματιστά 

αυτοκόλλητα χαρτάκια, 

Μαρκαδόροι/στυλό 

Πρόσθετες πηγές/ βιβλιογραφία  Θεωρία σελίδες 6-10 
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Εργαλείο 7: Προσωπική προσέγγιση στις αλλαγές 

Αυτή είναι μια άσκηση για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τον 

τρόπο που αντιλαμβάνονται και αντιδρούν στις αλλαγές στην εργασία 

Στάδιο μάθησης Για ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της 

κινητικότητας εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακό στόχοι / 

επιδράσεις. Απευθυνόμενοι 

παράγοντες περιγραφής  

 Να προβληματιστούν για τον τρόπο 
που αντιλαμβάνονται και αντιδρούν στις 
αλλαγές στην εργασία 

 Να προσδιορίσουν τις ομοιότητες και 
διαφορές στον τρόπο που άλλοι άνθρωποι 
αντιλαμβάνονται τις αλλαγές και αντιδρούν σε 
αυτές 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Λεπτομερής περιγραφή της 

μεθόδου /Εφαρμογή  

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ξεχωριστά το ακόλουθο 

κείμενο (μπορεί να προβάλλεται στον προβολέα): 

Σκεφτείτε μια συγκεκριμένη αλλαγή που έχετε 

περάσει πρόσφατα. Πώς ανταποκριθήκατε; Τι κάνατε: 

 Δεχτήκατε την αλλαγή ως θετική; 

 Είδατε την αλλαγή ως ευκαιρία; 

 Προσαρμόσατε τα  σχέδια ανάλογα; 

 Μάθατε γρήγορα τη νέα τεχνολογία, 

λεξιλόγιο, κανόνες λειτουργίας; 

 Αναζητήσατε διορθωτική ανατροφοδότηση; 

 Ηγηθήκατε της αλλαγής ως παράδειγμα για 

άλλους; 
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 Λάβατε υπόψη τις ανησυχίες άλλων 

ανθρώπων; 

 Τακτοποιήσατε τα δυνατά και αδύνατα σας 

σημεία με σχετική ακρίβεια; 

 Παραδεχθήκατε προσωπικά λάθη, μάθατε 

από αυτά και προχωρήσατε; 

 Παραμείνατε αισιόδοξοι; 

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 

συζητήσουν αυτά τα ερωτήματα σε ζεύγη και να 

γράψουν τι παρατήρησαν ότι είχαν κοινό ή 

διαφορετικό. 

Θα γίνει ανταλλαγή των αποτελεσμάτων στην 

ολομέλεια για να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα. 

Μαθησιακό περιβάλλον Οι συμμετέχοντες μπορούν να καθήσουν όπου 

αισθάνονται άνετα στο δωμάτιο 

- προβολέας 
- χαρτί A4  
- Στυλό  

Χρήσιμες μεθοδολογικές 

συμβουλές / σχόλια, 

εμπειρία 

Πιθανά «εμπόδια» 

Περάστε μέσα από την ομάδα για να τους βοηθήσετε 

να βγάλουν συμπεράσματα και να υποδείξουν 

ομοιότητες /διαφορές 

Πρόσθετες πηγές / 

βιβλιογραφία  

Αυτή η άσκηση ανακτήθηκε από: 

https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-

articles/learn-to-adapt/   

 

https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/learn-to-adapt/
https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/learn-to-adapt/
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Εργαλείο 8: Πραγματικά Σενάρια  

Στόχος αυτής της άσκησης είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με σενάρια 

απροσδόκητων καταστάσεων στην εργασία. Με τον τρόπο αυτό, οι συμμετέχοντες θα 

είναι σε θέση να προτείνουν συλλογικά εναλλακτικές λύσεις τοποθετώντας τον εαυτό 

τους ως μέρος των σεναρίων. 

Στάδιο 

μάθησης 

Για  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα 

στόχος  

Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας εργατικού 

δυναμικού  

Αριθμός 

συμμετεχόντ

ων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακοί 

στόχοι 

 Να προσδιορίσει το πρόβλημα σε ένα δεδομένο 
σενάριο και να προτείνει τεκμηριωμένες λύσεις 

 Να αναπτύξουν την ικανότητα της 
προσαρμοστικότητας, αντιδρώντας σε απρόβλεπτα σενάρια 

Διάρκεια 25 λεπτά 

Λεπτομερής 

περιγραφή 

της μεθόδου 

/Εφαρμογή  

Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες των 3 ατόμων. Θα τους 

δοθούν 2 από τα ακόλουθα σενάρια (βλέπε πιο κάτω) και θα 

προτείνουν πιθανές και ρεαλιστικές λύσεις στο δεδομένο σενάριο.  

Στην ολομέλεια, η ομάδα και ο παράγοντας διευκόλυνσης συζητούν την 

πρόταση και βγάζουν συμπεράσματα σχετικά με τους τρόπους με τους 

οποίους μπορούμε να ανταποκριθούμε σε απροσδόκητες καταστάσεις. 

Μαθησιακό 

περιβάλλον 
Οι ομάδες θα είναι σε διαφορετικά μέρη μέσα στο δωμάτιο. χαρτί A4, 

Στυλό  

Μαθησιακό 

υλικό 

Βλέπε ενημερωτικό έντυπο πιο κάτω 

Πρόσθετες 

πηγές/ 

βιβλιογραφία  

Τα σενάρια ανακτήθηκαν από τις ακόλουθες ιστοσελίδες:  

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

https://everydayinterviewtips.com/how-to-deal-with-unexpected-workplace-problems/
https://everydayinterviewtips.com/how-to-deal-with-unexpected-workplace-problems/
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 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://www.thebalance.com/dealing-with-a-crisis-at-work-526251
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 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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Εργαλείο 9: Εταιρία θετικής στάσης 

Αυτή η άσκηση θα αναγκάσει τους συμμετέχοντες να είναι ευέλικτοι, να 

επικοινωνούν και να εργάζονται από κοινού. Αυτό θα είναι δυνατό μόνο αν 

εμπιστεύονται ο ένας τη δέσμευση του άλλου προς την εταιρία. 

Στάδιο μάθησης Για ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας 

εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακό στόχοι / 

επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι 

παράγοντες περιγραφής 

 Να αναπτύξουν τις ικανότητες 
προσαρμοστικότητας τους 

 Να επικοινωνούν αποτελεσματικά 

 Να αντιδρούν γρήγορα σε 
απροσδόκητες καταστάσεις 

Διάρκεια  40 λεπτά 

Λεπτομερής περιγραφή 

της μεθόδου /Εφαρμογή  

Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες και βάλετε τους 

να σκεφτούν μια ιδέα για μια εταιρία, όπως σοκολάτες 

για γάτες ή μπουκάλια νερού για σκυλιά. Αναθέστε στα 

μέλη της κάθε ομάδας συγκεκριμένες λειτουργίες 

εργασίας, όπως το σχεδιασμό, το μάρκετιγκ, τη διανομή, 

κλπ. Αναθέστε στην κάθε «Μίνι-Εταιρία» να 

συνεργαστεί και να προετοιμάσει μια παρουσίαση 

σχετικά με το προϊόν και το επιχειρηματικό τους σχέδιο.  

Μετά από 10 λεπτά, αλλάξτε τη δυναμική της ομάδας 

μετακινώντας συμμετέχοντες από τη μία ομάδα στην 

άλλη και μοιραστείτε σημαντικές πληροφορίες με μόνο 

ένα μέλος κάθε ομάδας (π.χ. το προϊόν σας έχει μόλις 

κυκλοφορήσει στην αγορά από άλλη εταιρία). Ανάλογα 

με το πόσο χρόνο έχετε, μπορείτε να επαναλάβετε τις 

αλλαγές ή να επεκτείνετε. Μετά το τέλος του 

καθορισμένου χρόνου, κάθε ομάδα να παρουσιάσει τα 

προϊόντα της και να επιλέξετε νικητή. 

Μετά το τέλος της άσκησης, συνεχίστε με μια ανοικτή 

συζήτηση για το πώς κατάφεραν οι ομάδες να 
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προσαρμοστούν στις αλλαγές έχοντας εμπιστοσύνη 

στους συναδέλφους τους, χωρίς να «γνωρίζουν» ο ένας 

τον άλλο. Τι οφέλη προήλθαν από τα νέα τους μέλη ή τα 

νέα δεδομένα. Να είστε βέβαιοι να εξετάσετε το πώς 

κατάφεραν να το πράξουν, για παράδειγμα, πώς ήταν σε 

θέση να εμπιστευτούν τις απόψεις, τα σχόλια και την 

εργασία ο ένας του άλλου. Πόσο εύκολο/δύσκολο ήταν 

να εμπιστευτούν τις πληροφορίες που κρατούσε μόνο 

ένα άτομο της εταιρίας; 

Μαθησιακό περιβάλλον Οι ομάδες θα είναι σε διαφορετικά μέρη μέσα στο 

δωμάτιο.   

- Χαρτί  πίνακα παρουσιάσεων & Στυλό 
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Εργαλείο 10: Παραδείγματα προσαρμοστικότητας; 

Η άσκηση αυτή παρέχει απτά παραδείγματα πρακτικών που παρουσιάζουν ευελιξία 

στην εργασία. Οι συμμετέχοντες θα παρέχουν επιχειρήματα σχετικά με το κατά 

πόσον οι πρακτικές αυτές αποτελούν παραδείγματα προσαρμοστικότητας, είτε 

συμφωνούν είτε έχουν κάποιες αμφιβολίες. 

Στάδιο μάθησης Για ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της 

κινητικότητας εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακό στόχοι / επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι παράγοντες περιγραφής  

 

 Να αξιολογήσουν τις 
πρακτικές της προσαρμόσιμης 

συμπεριφοράς στην εργασία 
 Να παρέχουν 

επιχειρήματα και παράδειγμα για 
την αιτιολόγηση της γνώμης τους 

 Να παρέχουν άλλα 
επιχειρήματα της 
προσαρμοστικότητας στην εργασία 
 

Διάρκεια 25 λεπτά 

Λεπτομερής περιγραφή της μεθόδου 

/Εφαρμογή 

Σε ομάδες των 4 ατόμων, οι 

συμμετέχοντες συζητούν για τα 

παραδείγματα που δόθηκαν, και 

παρέχουν νέα βασισμένοι στην 

προσωπική τους εμπειρία. 

Μαθησιακό Περιβάλλον Οι ομάδες θα είναι σε διαφορετικά μέρη 

μέσα στο δωμάτιο. 

Μαθησιακό υλικό Ενημερωτικό έντυπο με πρακτικά 

παραδείγματα 
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Πρόσθετες πηγές / βιβλιογραφία  Τα παραδείγματα ανακτήθηκαν από: 

https://www.thebalance.com/workplace-

flexibility-definition-with-examples-

2059699  

 

https://www.thebalance.com/workplace-flexibility-definition-with-examples-2059699
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 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, εφ' όσον 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 

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 
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15 Να εργάζεστε υπερωρίες για να βοηθήσετε ένα συνάδελφο να προλάβει μια 

προθεσμία για μια εργασία που του έχει ανατεθεί 
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Εργαλείο 11: Πρακτικές συμβουλές για τακτοποίηση στη νέα σας χώρα  

Ο στόχος αυτής της συνεδρίας είναι να προσδιορίσει τα στοιχεία που σας κάνουν να 

αισθάνεστε άνετοι σε μια ξένη χώρα/περιβάλλον. Ο παράγοντας διευκόλυνσης θα 

παρέχει επίσης πρακτικές συμβουλές για την τακτοποίηση σας σε μια νέα χώρα. 

Στάδιο μάθησης Για ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της 

κινητικότητας εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακό στόχοι / επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι παράγοντες 

περιγραφής  

 να προσδιοριστούν πράγματα 
που σας κάνουν να αισθάνεστε άνετοι σε 
μια ξένη χώρα/περιβάλλον 

 Να αποκτήσετε πρακτικές 
γνώσεις για το πώς να τακτοποιηθείτε σε 
μια νέα χώρα 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Λεπτομερής περιγραφή της 

μεθόδου /Εφαρμογή  

Οι συμμετέχοντες (μεμονωμένα) θα πρέπει να 

καταρτίσουν μια λίστα με 5 πράγματα που τους 

κάνουν να αισθάνονται άνετα σε μια ξένη χώρα 

και πώς μπορούν να τα ακολουθήσουν. 

Στη συνέχεια, θα μοιραστούν τις λίστες τους σε 

ομάδες των 3 ατόμων για να δουν αν έχουν 

κοινά σημεία, διαφορές, κλπ. και γιατί; 

Στην ολομέλεια, ο παράγοντας διευκόλυνσης 

επισημαίνει κοινά στοιχεία. Ακολουθεί μια 

παρουσίαση με χρήσιμες συμβουλές. Οι 

συμβουλές θα παρουσιαστούν σε φύλλο του 

πίνακα παρουσιάσεων ή σε παρουσίαση 

PowerPoint και θα ληφθούν από το ακόλουθο 

έγγραφο. 
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Μαθησιακό περιβάλλον  -Δωμάτιο με συγκεκριμένο σκηνικό  

- Χαρτί A4  

- στυλό 

- Χαρτί πίνακα παρουσιάσεων 

Χρήσιμες μεθοδολογικές 

συμβουλές / σχόλια, εμπειρία 

Πιθανά «εμπόδια»  

Προετοιμάστε το χαρτί του πίνακα 

παρουσιάσεων με τις συμβουλές προτού αρχίσει 

η συνεδρία. 

Σαφείς συμβουλές – όχι υπερβολικές 

πληροφορίες 

Μαθησιακό υλικό Βλέπε θεωρία σελίδες 10-11 

Πρόσθετες πηγές/ βιβλιογραφία   Η πηγή των πρακτικών συμβουλών είναι: 

https://www.expatica.com/nl/moving-to/Top-

tips-for-moving-abroad-and-settling-

in_701413.html  

https://www.expatica.com/nl/moving-to/Top-tips-for-moving-abroad-and-settling-in_701413.html
https://www.expatica.com/nl/moving-to/Top-tips-for-moving-abroad-and-settling-in_701413.html
https://www.expatica.com/nl/moving-to/Top-tips-for-moving-abroad-and-settling-in_701413.html
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Εργαλείο 12: Προβληματισμός  

Ο στόχος είναι να προβληματιστούν σχετικά με τη μαθησιακή διαδικασία, τις γνώσεις 

και τις δεξιότητες που αναπτύσσονται και να προτείνει βελτιώσεις και δυνατά 

σημεία.  

Στάδιο μάθησης Για ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας 

εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός 

αριθμός συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακό στόχοι / 

επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι 

παράγοντες περιγραφής  

- Να προβληματιστούν σχετικά με τη 
διαδικασία που βίωσαν 

- Να εντοπίσουν προσωπικά δυνατά και 

αδύνατα σημεία 
- Να αξιολογήσουν τη διαδικασία 

Διάρκεια  15 λεπτά 

Λεπτομερής περιγραφή 

της μεθόδου 

/Εφαρμογή  

A. Για κλείσιμο της πρώτης μέρας της 
εκπαίδευσης 

Οι συμμετέχοντες (σε ζεύγη) βρίσκουν ένα χώρο στο 

δωμάτιο όπου αισθάνονται άνετα και απαντούν στις 

παρακάτω ερωτήσεις (προβάλλοντας τις στον προβολέα): 

- 1 πράγμα που κέρδισα από τις σημερινές συνεδρίες 

- Η πιο δύσκολη στιγμή της σημερινής μέρας ήταν … 

- Η πιο ενθαρρυντική στιγμή της σημερινής μέρας ήταν … 

- Σκεπτόμενοι τις συνεδρίες, μάθατε κάτι νέο για τον 

εαυτό σας και τον τρόπο που αλληλεπιδράτε με τους 

άλλους; 

- Εκπλήρωσα τις προσδοκίες μου σήμερα; 

- Εισηγήσεις για βελτιώσεις ή αλλαγές (μπορούν να 

κάνουν εισηγήσεις ανώνυμα) 
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B. Για κλείσιμο ολόκληρου του εκπαιδευτικού 

προγράμματος (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ή ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ) 
Κάντε μια ανασκόπηση όλης της εκπαιδευτικής πορείας σε 

ολομέλεια. Ο παράγοντας διευκόλυνσης υπενθυμίζει το 

σύνολο του προγράμματος, ενώ οι συμμετέχοντες έχουν 

τα μάτια τους κλειστά κατά τη διάρκεια αυτής της 

διαδικασίας. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες σε ζεύγη 

κάνουν αυτό-προβληματισμό απαντώντας τα ακόλουθα. 

- 1 πράγμα που κέρδισα από τις σημερινές συνεδρίες 

- Η πιο δύσκολη στιγμή της σημερινής μέρας ήταν … 

- Η πιο ενθαρρυντική στιγμή της σημερινής μέρας ήταν … 

- Σκεπτόμενοι τις συνεδρίες, μάθατε κάτι νέο για τον 

εαυτό σας και τον τρόπο που αλληλεπιδράτε με τους 

άλλους; 

- Εκπλήρωσα τις προσδοκίες μου; 

Ερωτηματολόγια αξιολόγησης να συμπληρωθούν από 

τους συμμετέχοντες 

Μαθησιακό Περιβάλλον - Δωμάτιο με συγκεκριμένο σκηνικό 

- Έντυπα αξιολόγησης 
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Εργαλείο 13: Παράγοντας Τόνωσης «Βρείτε το ζεύγος σας» 

Μια γρήγορη τόνωση με τους συμμετέχοντες για να τους ξυπνήσει και να τους 

γεμίσει με θετική ενέργεια. 

Στάδιο μάθησης Για ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας 

εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακό στόχοι / 

επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι 

παράγοντες 

περιγραφής  

 Να παρέχει στους συμμετέχοντες θετική 
ενέργεια 

Διάρκεια  15 λεπτά 

Λεπτομερής 

περιγραφή της 

μεθόδου /Εφαρμογή  

1. Μετρήστε τον αριθμό των συμμετεχόντων (απαιτείται ζυγός 

αριθμός, άρα αποφασίστε να συμπεριλάβετε ή όχι τον εαυτό 

σας βάσει αυτού) 

2. Διαιρέστε τον αριθμό των συμμετεχόντων διά δύο για να 

αποφασίσετε πόσα ζώα θα υπάρχουν (δηλαδή 20 

συμμετέχοντες, έτσι θα υπάρχουν 10 διαφορετικά ζώα) 

3. Για κάθε ζώο, γράψτε το όνομα του σε δύο αυτοκόλλητα 

χαρτάκια 

4. Διανείμετε το αυτοκόλλητο χαρτάκι στους συμμετέχοντες 

ζητώντας τους να μην το δείξουν σε κανέναν 

5. Ζητήστε από όλους να κυκλοφορήσουν γύρω από το 

δωμάτιο, δείχνοντας μια κίνηση η οποία εκπροσωπεί το ζώο 

στο αυτοκόλλητο χαρτάκι τους. 

6. Δώστε σε όλους οδηγίες να μη μιλούν και να 
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προσπαθήσουν να βρουν το ζεύγος τους 

Μαθησιακό 

Περιβάλλον 

Στην αρχή, κύκλος με καρέκλες. Για τον παράγοντα τόνωσης, 

θα χρησιμοποιηθεί ολόκληρο το δωμάτιο. 

- Χαρτί πίνακα παρουσιάσεων 
- αυτοκόλλητο χαρτάκι  
- Μαρκαδόροι  
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Εργαλείο 14: Ενεργός ακροατής 

Μια δραστηριότητα αφήγησης ιστορίας που αναγκάζει τους συμμετέχοντες να 

επικοινωνούν για οτιδήποτε εκτός από τον εαυτό τους. 

Στάδιο μάθησης Για ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας 

εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακοί στόχοι / 

επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι 

παράγοντες 

περιγραφής  

Συμμετέχοντες: 

- Να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους 
δεξιότητες για να εστιάσουν λιγότερο στον εαυτό 
τους και περισσότερο στους άλλους  

- Να αναπτύξουν την ικανότητα της ενεργού 
ακρόασης 

- Να εξασκήσουν τη δημιουργικότητα (γύρω 
από τεχνικές επικοινωνίας) 

 

Διάρκεια  20 λεπτά 

Λεπτομερής 

περιγραφή της 

μεθόδου /Εφαρμογή  

1. Πείτε στους συμμετέχοντες να κάνουν ζεύγη. 

2. Ένας εταίρος ξεκινά να μιλά για 3 λεπτά ασταμάτητα. 

Πρέπει να συνεχίσει να μιλά, χωρίς παύσεις. 

3. Αυτός/η μπορεί να μιλήσει για οποιοδήποτε θέμα ή 

διάφορα θέματα. 

4. Αυτός/η δεν μπορεί ποτέ να χρησιμοποιήσει τη λέξη 

«εγώ». 

5. Ο εταίρος ακρόασης δε μπορεί να μιλήσει καθόλου, ούτε 

καν να κάνει ερωτήσεις ή να πει «α-χα». 

6. Μετά από 3 λεπτά, αντιστρέψτε ρόλους, και 
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επαναλάβετε. 

 

Ο παράγοντας διευκόλυνσης θα πρέπει να υπολογίζει το 

χρόνο και μόλις τελειώσει η άσκηση, αυτός/η ρωτά τους 

συμμετέχοντες: 

- Ποιος ρόλος ήταν ευκολότερος για εσάς, 
τον ομιλητή ή τον ακροατή; Γιατί? 

- Πώς ένιωσες να ακούς χωρίς να μπορείς να 
κάνεις ερωτήσεις ή να συνεισφέρεις τις σκέψεις σου; 
(ότι σας άφησαν εκτός, λιγότερο συνδεδεμένος, πιο 
εστιασμένος στο ηχείο, κλπ.) 

- Πώς αισθανθήκατε να μιλάτε χωρίς να 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ακροατή σας; 
(π.χ. ανησυχήσατε ότι δεν κατάλαβε ή δεν τον 
ένοιαζε, άβολα με την προσοχή πάνω σας, 

απολαμβάνοντας την προσοχή και την εστίαση, κλπ.) 
- Πόσο δύσκολο ή εύκολο ήταν να συνεχίσετε 

να μιλάτε ασταμάτητα; Γιατί; 

- Τι δημιουργικούς τρόπους βρήκατε για να 
μιλήσετε για τον εαυτό σας χωρίς τη χρήση του 
«Εγώ;» 

- Πώς μπορούμε να εκφράσουμε τις 
επικοινωνίες μας για να εστιάσουμε καλύτερα στο 
άλλο άτομο; 

- Τι επιπτώσεις έχει αυτό για μας στη 
δουλειά; 

Μαθησιακό 

περιβάλλον 

- Δωμάτιο με συγκεκριμένο σκηνικό 
- Δεν απαιτείται υλικό για αυτή τη 

δραστηριότητα 

Χρήσιμες 

μεθοδολογικές 

συμβουλές / σχόλια, 

εμπειρία 

Συμβουλή: Να είστε προετοιμασμένοι να επιδείξετε ένα 

μέρος ενός μονόλογου 2 λεπτών χωρίς να χρησιμοποιήσετε 

το «Εγώ» αν το απαιτεί η ομάδα. Πείτε στην ομάδα να 

προσπαθήσει να σας πιάσει να χρησιμοποιείτε ένα «Εγώ». 

Πρόσθετες πηγές / 

βιβλιογραφία  

Αυτή η άσκηση περιλήφθηκε στο βιβλίο «Γρήγορες 

Δραστηριότητες Οικοδόμησης Ομάδας για πολυάσχολους 

διευθυντές» από τον Brian Cole Miller 
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Εργαλείο 15: Ενεργός ακροατής – Μέρος 2 

Ο μαθητευόμενος θα αποκτήσει επίγνωση της σημασίας του πως λέγονται τα 

πράγματα και τα διάφορα μηνύματα που μπορούν να μεταβιβαστούν 

Στάδιο μάθησης Για ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας 

εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων  

Μέχρι 15 

Μαθησιακό στόχοι / 

επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι 

παράγοντες 

περιγραφής  

Συμμετέχοντες: 
- Να αναπτύξουν τη δεξιότητα της ενεργού 

ακρόασης 
- Να αποκτήσουν τεχνικές σχετικές με την 

ενεργό ακρόαση 

Διάρκεια 45 λεπτά 

Λεπτομερής 

περιγραφή της 

μεθόδου /Εφαρμογή  

Διαιρέστε την τάξη σε ομάδες των τριών και πείτε σε κάθε 

ομάδα να αποφασίσει ποιος θα είναι ο ενεργός ακροατής, 

ο οποίος θα παίξει το ρόλο στο σενάριο, και ποιος θα είναι 

ο παρατηρητής. Δώστε οδηγίες στον παίκτη του ρόλου του 

σεναρίου να «μπει στο πετσί» του ρόλου του και να μην 

διαβάσει απλά το ρόλο του στο συνάδελφο του. Ο 

παρατηρητής πρέπει να δει εάν ο ενεργός ακροατής 

χρησιμοποιεί τις ενεργές τεχνικές ακρόασης που 

απαριθμούνται στο ενημερωτικό έντυπο. 

Αναθέστε και στα τρία μέλη να εναλλάσσουν ρόλους μέχρι 

κάθε άτομο να έχει παίξει κάθε ρόλο. 

Συγκεντρώστε ξανά την τάξη και ολοκληρώστε με μια 

συζήτηση για το πώς αισθάνθηκαν και για τη δύναμη της 

ενεργού ακρόασης, στις εργασίες μας και με τους 

συναδέλφους. 

Πάρτε αναφορά για το σενάριο συζητώντας γιατί έγινε και 

πώς σχετίζεται ή πως μπορεί να εφαρμοστεί στην 
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πραγματική ζωή ή την εργασία. 

Μαθησιακό περιβάλλον - Δωμάτιο με συγκεκριμένο σκηνικό 
- Δεν απαιτείται υλικό για αυτή τη 

δραστηριότητα 

Μαθησιακό υλικό Χρησιμοποιήστε τη θεωρία από τις σελίδες 18-19 

Ενημερωτικό Έντυπο με σενάρια  

Πρόσθετες πηγές / 

βιβλιογραφία  

Τα σενάρια λήφθησαν από εδώ: http://www.scr911.org/  

Οι τεχνικές από εδώ: 

https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm  

http://www.scr911.org/
https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm


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

201 
 

 

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. 

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, 
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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. Παρόλα 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 του 

σε αυτό, και πήρε τα εύσημα. 
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Εργαλείο 16: Πως να Οικοδομήσετε Εμπιστοσύνη στον Οργανισμό Σας 

Αυτό το βίντεο διερευνά πώς οι διευθυντές μπορούν να οικοδομήσουν θετικές 

σχέσεις στην επιχείρηση τους, και πιο συγκεκριμένα, σε σχέση με την ανοικτή 

επικοινωνία και την εμπιστοσύνη. Παρουσιάζονται πέντε τρόποι για την οικοδόμηση 

και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στον χώρο εργασίας, συγκεκριμένα: α) να 

συμφωνείτε, β) να είστε αξιόπιστοι, γ) να αναλαμβάνετε την κυριότητα, δ) να ακούτε 

για να κατανοείτε, ε) να ζητάτε και να ανταλλάζετε ανατροφοδότηση. 

Στάδιο μάθησης Για ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας 

εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακό στόχοι / 

επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι 

παράγοντες περιγραφής  

Συμμετέχοντες: 

- Να διερευνήσουν τις διασυνδέσεις 
μεταξύ ανοικτής επικοινωνίας και εμπιστοσύνης. 

-  Να συζητήσουν τις πέντε διαστάσεις 

εμπιστοσύνης που μόλις έχουν παρουσιαστεί 

Διάρκεια 40 λεπτά 

Λεπτομερής περιγραφή 

της μεθόδου /Εφαρμογή  

Παίξτε το βίντεο «Πως να Οικοδομήσετε Εμπιστοσύνη 

στον Οργανισμό σας» (3:12) και χωρίστε τους 

εκπαιδευόμενους σε 2 ομάδες. Η μια ομάδα θα είναι οι 

διευθυντές και η άλλη θα είναι οι υπάλληλοι. 

Δώστε τους τις ακόλουθες ερωτήσεις σε ένα χαρτί και 

ζητήστε τους να τα συζητήσουν στο πλαίσιο της ομάδας 

τους: 

• Τα λόγια σας ταιριάζουν με τις πράξεις σας; 

• Εκπληρώνω τις υποσχέσεις που έχω κάνει στον εαυτό 

μου και τους άλλους; 

• Κάνετε υποσχέσεις που δε μπορείτε να κρατήσετε; 
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• Δίνω χρόνο για να κατανοήσω τις απόψεις των 

άλλων; 

Κάθε ομάδα θα συζητήσει τα ερωτήματα αυτά με βάση 

τη δική τους προοπτική (διευθυντής /υπάλληλος). 

Επιπλέον, ζητήστε τους να μοιραστούν με την ομάδα 

τους τις βέλτιστες πρακτικές και λάθη του παρελθόντος. 

Συζήτηση στην ολομέλεια-ανταλλάξτε προοπτικές που 

μπορεί ο παράγοντας διευκόλυνσης να συνοψίσει 

χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά σε χαρτί του πίνακα 

παρουσιάσεων 

Μαθησιακό περιβάλλον - Δωμάτιο με συγκεκριμένο σκηνικό 

- Φορητός υπολογιστής 
- Βίντεο στο YouTube 
- Χαρτί πίνακα παρουσιάσεων 

Πρόσθετες πηγές/ 

βιβλιογραφία  

Το βίντεο διατίθεται εδώ 

https://www.youtube.com/watch?v=Awpzz-clb_c   

https://www.youtube.com/watch?v=Awpzz-clb_c
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Εργαλείο 17: Βρείτε το δρόμο σας μέσα στο σκοτάδι 

Στόχος της άσκησης είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των συμμετεχόντων. Η 

εμπιστοσύνη είναι ένα βασικό στοιχείο για να είναι κάποιος ανοιχτόμυαλος. 

Στάδιο μάθησης  Για ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος  Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της 

κινητικότητας εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακό στόχοι / επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι παράγοντες 

περιγραφής  

Συμμετέχοντες: 
- Να οικοδομήσουν το 

αίσθημα της εμπιστοσύνης ανάμεσα 
στους συμμετέχοντες 

- Να προσδιορίσουν τη σχέση 

μεταξύ δεκτικότητας και 
εμπιστοσύνης 

Διάρκεια 20 λεπτά 

Λεπτομερής περιγραφή της μεθόδου 

/Εφαρμογή 

Οδηγίες: 

1. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 

σχηματίσουν ομάδες των δύο ατόμων.  

2. Το ένα άτομο θα έχει δεμένα τα μάτια και 

το άλλο θα έχει το μέγιστο 1 λεπτό για να 

σχεδιάσει στο πάτωμα μια τεχνητή πορεία 

με εμπόδια (π.χ. δοχεία, μπουκάλια, κλπ.). Ο 

ηγέτης θα δώσει οδηγίες στο άτομο με 

δεμένα τα μάτια για να περάσει μέσα από 

αυτά, έτσι ώστε να φτάσει στη γραμμή του 

τερματισμού. 

3. Ο ηγέτης πρέπει να δώσει σύντομες 

οδηγίες: «Στρίψτε αριστερά, Περπατήστε 2 

βήματα προς τα εμπρός...» και ούτω 

καθεξής. 
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4. Δεν επιτρέπεται στον ηγέτη να αγγίξει το 

άλλο άτομο. 

5. Κάθε γύρος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2 

λεπτά. 

6. Ανταλλάξετε ρόλους και επαναλάβετε. 

 

Συζήτηση στην Ολομέλεια: 

1. Πώς νιώσατε να είναι δεμένα τα μάτια σας 

και να μη μπορείτε να δείτε προς τα που 

πηγαίνατε; 

2. Νιώσατε καθησυχασμένος που υπήρχε μια 

φωνή που σας καθοδηγούσε μέσα από τα 

εμπόδια; 

3. Πώς αισθανθήκατε στηριζόμενος σε ένα 

άλλο πρόσωπο να σας καθοδηγεί μέσα από 

τα εμπόδια; 

4. Πώς μπορεί αυτό να μεταφερθεί στην 

πραγματική ζωή (τόσο στην εργασία όσο και 

στην ιδιωτική ζωή); 

Μαθησιακό περιβάλλον - Δωμάτιο με συγκεκριμένο 
σκηνικό 

- Χαρτομάντηλα (8) 
- Κονσερβοκούτια, πλαστικές 

μπουκάλες, άλλα αντικείμενα  

Χρήσιμες μεθοδολογικές συμβουλές / 

σχόλια, εμπειρία 

Πιθανά «εμπόδια» 

Οι συμμετέχοντες και ο παράγοντας 

διευκόλυνσης πρέπει να δώσουν προσοχή 

στην ασφάλεια των ατόμων με δεμένα τα 

μάτια  

Πρόσθετες πηγές / βιβλιογραφία  Η άσκηση ανακτήθηκε από: 

http://www.ventureteambuilding.co.uk/traverse-

an-obstacle-course/   

http://www.ventureteambuilding.co.uk/traverse-an-obstacle-course/
http://www.ventureteambuilding.co.uk/traverse-an-obstacle-course/
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Εργαλείο 18: Πόσο ανοικτόμυαλος είστε; 

Ο σκοπός αυτής της άσκησης είναι να διερευνήσουν οι συμμετέχοντες πόσο 

ανοικτόμυαλοι είναι.  

Στάδιο μάθησης Για ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος  Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας 

εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακό στόχοι / 

επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι 

παράγοντες 

περιγραφής  

Συμμετέχοντες: 

- Να βελτιώσουν τη δεξιότητα της 
δεκτικότητας τους  

- Να προσδιορίσουν στοιχεία στην 
προσωπικότητα τους που χρήσουν περαιτέρω 

ανάπτυξης σε σχέση με τη δεκτικότητα 

Διάρκεια  30 λεπτά 

Λεπτομερής 

περιγραφή της 

μεθόδου /Εφαρμογή  

Οδηγίες προς τους συμμετέχοντες: 

Γράψετε 20 πράγματα για τα οποία πιθανώς να έχετε λάθος 

σχετικά με τη ζωή (10 λεπτά). Εισηγήσεις: 

• Οποιεσδήποτε απόψεις για τους ανθρώπους ή τον κόσμο 

γενικά με τις οποίες είστε συναισθηματικά δεμένοι. (Μερικά 

παραδείγματα: οι περισσότεροι άνθρωποι είναι αδαείς. Το 

σωστό πράγμα είναι να ακολουθώ πάντα την καρδιά μου) 

• Οποιεσδήποτε πεποιθήσεις για το χαρακτήρα ή την 

προσωπικότητα σας που φαίνονται παγιωμένα. 

(Παραδείγματα: Έχω διαταραχή συγκέντρωσης/ 

ελλειμματικής προσοχής. Είμαι κακός στο φλερτ) 

• Πεποιθήσεις που δεν αφήνουν περιθώρια για γκρίζες 

περιοχές ή μια λεπτή ερμηνεία των καταστάσεων.  

(Παραδείγματα: να είστε ειλικρινής είναι πάντα το σωστό 

πράγμα να κάνετε. Μια οικονομία βασισμένη στους πόρους 

θα ήταν ανώτερη από μια οικονομία βασισμένη στα 
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χρήματα) 

Ο λόγος για τον οποίο χρειάζεστε τουλάχιστον 20 είναι 

επειδή τα πρώτα 5-10 ήταν κυρίως πράγματα που γράψατε 

για να γλιτώσετε τον εαυτό σας από το να σκάψετε 

πραγματικά βαθιά και να αντιμετωπίσετε τις βαθιά 

ριζωμένες πεποιθήσεις σας. Είναι λιγότερο προσωπικά, και 

επίσης θα σας ένοιαζε λιγότερο αν ήταν λάθος. 

Όταν είστε έτοιμος, βρείτε έναν συνεργάτη. Δείτε τη λίστα 

που μόλις γράψατε και συζητήστε με το συνεργάτη σας τις 

παρακάτω ερωτήσεις (10 λεπτά): 

1. Μήπως είχα κάνει λάθος ; 

2. Τι θα σήμαινε αυτό; 

3. Τι θα έκανα διαφορετικά;   

4. Τι θα καταλάβαινα που δεν καταλαβαίνω τώρα;   

5. Τι νέες ευκαιρίες η επιλογές θα μου ανοίγονταν τις 

οποίες απέρριπτα προηγουμένως βασισμένος στις 

πεποιθήσεις μου; 

Ενημέρωση σε ολομέλεια (10 λεπτά): 

1. Σκέψεις/συμπεράσματα/πράγματα να υποδείξουμε 

σχετικά με αυτή την άσκηση 

2. Πως νοιώσατε κάνοντας αυτή την άσκηση; 

3. Σας ξάφνιασε κάτι; 

4. Βρήκατε ομοιότητες με το συνεργάτη σας; 

Μαθησιακό 

περιβάλλον 

- Δωμάτιο με συγκεκριμένο σκηνικό 

- Δεν απαιτείται υλικό για αυτή τη 
δραστηριότητα  

Πρόσθετες πηγές / 

βιβλιογραφία  

Αυτή η άσκηση πάρθηκε από: 

http://www.levelup.sexy/2017/05/12/exercise-will-make-

open-minded-20-minutes/    

http://www.levelup.sexy/2017/05/12/exercise-will-make-open-minded-20-minutes/
http://www.levelup.sexy/2017/05/12/exercise-will-make-open-minded-20-minutes/
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Εργαλείο 19: Το δικό σας Σχέδιο Δράσης για Διαχείριση της Κριτικής στη 

ζωή και στην εργασία 

Παρουσίαση από τον παράγοντα διευκόλυνσης – Πρακτικές συμβουλές για 

υπαλλήλους και εργοδότες  

Στάδιο μάθησης Για ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος  Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας 

εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακό στόχοι / 

επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι 

παράγοντες 

περιγραφής  

Συμμετέχοντες: 
- Να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις σχετικά 

με τα πρώτα βήματα για τη διαχείριση της κριτικής 
στην εργασία 

Διάρκεια 10 λεπτά 

Λεπτομερής 

περιγραφή της 

μεθόδου /Εφαρμογή 

Παρουσίαση των συμβουλών που συμπεριλαμβάνονται πιο 

κάτω και συζήτηση σε ολομέλεια 

Μαθησιακό 

περιβάλλον 

- Δωμάτιο με συγκεκριμένο σκηνικό 
- Προβολέας 
- Παρουσίαση PowerPoint με τις πιο κάτω 

πληροφορίες 

Χρήσιμες 

μεθοδολογικές 

συμβουλές / σχόλια, 

εμπειρία 

Πιθανά «εμπόδια»  

Παρουσιάστε τις δεξιότητες με ένα σαφή τρόπο 

Πρόσθετες πηγές / 

βιβλιογραφία  

Χρησιμοποιήστε τη θεωρία από τις σελίδες. 20-21 
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Εργαλείο 20 – Ώρα για παροχή και διαχείριση κριτικής! 

Αυτή η άσκηση είναι ένα παιχνίδι ρόλων όπου οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις 

δεξιότητες τους στην παροχή και τη διαχείριση της κριτικής 

Στάδιο μάθησης Για ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος  Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας 

εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακοί στόχοι 

/ επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι 

παράγοντες 

περιγραφής  

Συμμετέχοντες: 

- Να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους στην παροχή 
και διαχείριση της κριτικής 

Διάρκεια 45 λεπτά 

Λεπτομερής 

περιγραφή της 

μεθόδου /Εφαρμογή  

Οδηγίες στους συμμετέχοντες 

Με ένα συνεργάτη, παίξτε παιγνίδι ρόλων με τα ακόλουθα 

σενάρια.  

Όταν δίνετε ανατροφοδότηση, να είστε σίγουρος ότι: 

•Περιγράψτε τις παρατηρήσεις σας για τη συμπεριφορά με 

δηλώσεις «Εγώ» 

• Περιγράψτε πώς η συμπεριφορά επηρεάζει εσάς ή το χώρο 

εργασίας 

• Εκφράστε εκτίμηση ή ανησυχία και ζητήστε συγκεκριμένη 

αλλαγή συμπεριφοράς 

Ο παράγοντας διευκόλυνσης θα πρέπει να ελέγχει τις ομάδες 

για να δει αν ακολουθούν τη διαδικασία 

 

Μαθησιακό - Δωμάτιο με συγκεκριμένο σκηνικό 
- Ενημερωτικό έντυπο με σενάρια 
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περιβάλλον 

Μαθησιακό υλικό Ενημερωτικό έντυπο με σενάρια 

Πρόσθετες πηγές / 

βιβλιογραφία  

Αυτή η άσκηση συμπεριλήφθηκε στο 

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

interact.w.others/pdfs/social.interact.LINC7/09.being_assertv_cr

ticsm.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
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 20 «Ώρα για παροχή και διαχείριση 

κριτικής!» 

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. 

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. 
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Εργαλείο 21 – Γλώσσα του Σώματος – Πως να Εντοπίσετε τη Δεκτικότητα  

Παιγνίδι ρόλων όπου οι συμμετέχοντες θα εξασκήσουν και θα αναπτύξουν τις 

δεξιότητες της γλώσσας του σώματος τους για να επιδείξουν δεκτικότητα 

Στάδιο μάθησης Για ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος  Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας 

εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακοί στόχοι / 

επιδράσεις. Απευθυνόμενοι 

παράγοντες περιγραφής  

Συμμετέχοντες: 
- Να εξασκήσουν και να αναπτύξουν τις 

δεξιότητες της γλώσσας του σώματος τους για να 
επιδείξουν δεκτικότητα 

Διάρκεια  35 λεπτά  

Λεπτομερής περιγραφή της 

μεθόδου /Εφαρμογή  

Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες των 4-5 

ατόμων. Θα τους δοθούν 2 διαφορετικά κομμάτια 

χαρτιού που να εξηγούν την ανοικτή και κλειστή γλώσσα 

του σώματος. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να επιλέξουν ένα θέμα του 

ενδιαφέροντος τους και να ενεργήσουν όπως τους 

συναδέλφους ή τους φίλους που ανταλλάσσουν θέσεις 

και προσωπικές απόψεις. Καθένα από τα μέλη της 

ομάδας θα επιλέξει το ρόλο του, Όντας ένα 

ανοιχτόμυαλο άτομο είτε όχι. Θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν τις συμβουλές της γλώσσας του 

σώματος που τους δόθηκαν εκ των προτέρων. Έχουν 10 

λεπτά για να προετοιμαστούν και 2 λεπτά για να 

παρουσιάσουν το σύντομο ρόλο τους στους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες. 

Μετά θα ακολουθήσει ομαδική συζήτηση  

Μαθησιακό περιβάλλον - Δωμάτιο χωρίς συγκεκριμένο σκηνικό 
- Ενημερωτικό έντυπο 
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Χρήσιμες μεθοδολογικές 

συμβουλές / σχόλια, 

εμπειρία 

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε μερικά παραδείγματα 

σεναρίων, αλλά είναι καλύτερα να τα προσαρμόσετε 

στο υπόβαθρο των συμμετεχόντων σας 

Μαθησιακό υλικό 

(αναμένεται η ανάπτυξη / 

παροχή του) 

Ενημερωτικό έντυπο με σενάρια 

Δείτε επίσης από τη θεωρία σελ. 22 

Πρόσθετες πηγές / 

βιβλιογραφία  

Οι πληροφορίες ανακτήθηκαν από: 

https://www.tutorialspoint.com/body_language/body_l

anguage_open_closed.htm  

https://www.forbes.com/sites/nickmorgan/2011/09/08/

body-language-quick-takes-how-to-spot-

openness/#14f8e5095b14   

 

https://www.tutorialspoint.com/body_language/body_language_open_closed.htm
https://www.tutorialspoint.com/body_language/body_language_open_closed.htm
https://www.forbes.com/sites/nickmorgan/2011/09/08/body-language-quick-takes-how-to-spot-openness/#14f8e5095b14
https://www.forbes.com/sites/nickmorgan/2011/09/08/body-language-quick-takes-how-to-spot-openness/#14f8e5095b14
https://www.forbes.com/sites/nickmorgan/2011/09/08/body-language-quick-takes-how-to-spot-openness/#14f8e5095b14
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Ενημερωτικό Έντυπο για το Εργαλείο 21 «Γλώσσα του Σώματος – Πως να 

Εντοπίσετε τη Δεκτικότητα» 

 

Σενάριο 1 

Σχεδιάζετε να επισκεφθείτε ένα σχολείο για να εκτελέσετε πολιτισμικές 

δραστηριότητες με τους μαθητές. Είστε πολύ ενθουσιασμένος, αλλά συνειδητοποιείτε 

ότι οι υπαίθριες πολιτισμικές δραστηριότητες που σχεδιάζατε δεν μπορούν να 

παραδοθούν. Η θερμοκρασία είναι 40o C και οι μαθητές άρχισαν να απογοητεύονται! 

 

Σενάριο 2 

Είστε στην οργανωτική ομάδα μιας μεγάλης συναυλίας. Όλα είναι προγραμματισμένα 

πολύ καλά, αλλά την τελευταία στιγμή, κάτι κατέστρεψε τον τέλειο σχεδιασμό σας. 

Ξεχάσατε τις προμήθειες φαγητού έξω από το ψυγείο και το φαγητό χάλασε. Δεν έχετε 

τίποτα να πουλήσετε. 

 

Σενάριο 3 

Είστε στην ομάδα προώθησης μιας διαπολιτισμικής βραδιάς που σχεδιάζετε. Για 

περισσότερο από 10 ημέρες, διαφημίζετε το γεγονός με λανθασμένη ημερομηνία. Αντί 

για Ιούνιο, γράψατε Ιούλιο. Το ανακαλύπτετε μόλις 5 ημέρες πριν από την εκδήλωση. 
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Εργαλείο 22 – Γνωρίζοντας ο ένας τον άλλο! 

 

Ο σκοπός είναι να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να γνωριστούν με την ομάδα  

Στάδιο μάθησης Για ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας 

εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακοί στόχοι / 

επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι 

παράγοντες 

περιγραφής  

 να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να 

γνωριστούν με την ομάδα  

 Να ενισχύσει την ανταλλαγή προσωπικών 

πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχόντων  

Διάρκεια  20 λεπτά 

Λεπτομερής 

περιγραφή της 

μεθόδου /Εφαρμογή  

Διαδικασία  

Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν έναν κύκλο. Ο πρώτος 

κρατάει μια μπάλα. Ο συμμετέχοντας πρέπει να πει το 

όνομα του/της, το επάγγελμα, ένα αρνητικό και ένα θετικό 

πράγμα για τον εαυτό του/της και τι αυτός/αυτή αναμένει 

από τη συμμετοχή του/της σε μια διακρατική κινητικότητα 

του εργατικού δυναμικού.  

Τότε αυτός/αυτή πρέπει να ρίξει τη μπάλα σε έναν από τους 

συμμετέχοντες στον κύκλο. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει 

να συστηθούν. 

Μαθησιακό 

περιβάλλον  

Κύκλος στη μέση του δωματίου 

Χρήσιμες 

μεθοδολογικές 

Ο παράγοντας διευκόλυνσης μπορεί να ξεκινήσει το γύρο 

συστήνοντας τον εαυτό του/της. 
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συμβουλές / σχόλια, 

εμπειρία 

Πιθανά «εμπόδια» 

Μαθησιακό υλικό Μπάλα 
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Εργαλείο 23 – Βρείτε με! 

Ο σκοπός είναι να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να γνωριστούν με την ομάδα  

Στάδιο μάθησης Για ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας 

εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός 

αριθμός συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακοί στόχοι / 

επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι 

παράγοντες περιγραφής  

 να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να 

γνωριστούν με την ομάδα  

 Να ενισχύσει την ανταλλαγή προσωπικών 

πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχόντων  

Διάρκεια  15 λεπτά 

Λεπτομερής περιγραφή 

της μεθόδου 

/Εφαρμογή  

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μια λίστα ερωτήσεων. Για 

να τις απαντήσουν, θα πρέπει να ζητήσουν τη βοήθεια 

ενός άλλου συμμετέχοντα και κάθε ερώτηση απαιτεί ένα 

διαφορετικό πρόσωπο. Η απόδειξη της εκτέλεσης του 

έργου είναι η υπογραφή του συμμετέχοντα με τον οποίο 

επικοινώνησαν. Στο τέλος της δραστηριότητας πρέπει να 

μαζέψουν 12 διαφορετικές υπογραφές. 

Έχουν 11 λεπτά.  

Μαθησιακό περιβάλλον Οι συμμετέχοντες μετακινούνται μέσα στο δωμάτιο  

Μαθησιακό υλικό 

(αναμένεται η ανάπτυξη 

/ παροχή του) 

Ενημερωτικό έντυπο πιο κάτω 

Πρόσθετες πηγές / 

βιβλιογραφία  

Αυτή η άσκηση πάρθηκε από  

https://www.icebreakers.ws/get-to-know-you/icebreaker-

questions.html  

https://www.icebreakers.ws/get-to-know-you/icebreaker-questions.html
https://www.icebreakers.ws/get-to-know-you/icebreaker-questions.html
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Ενημερωτικό Έντυπο – 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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Εργαλείο 24: Ο Ανθρώπινος Κόμπος 

Είναι μια δραστηριότητα οικοδόμησης ομάδας όπου οι συμμετέχοντες πρέπει να 

συνεργαστούν για να επιτύχουν έναν κοινό στόχο. 

Στάδιο μάθησης  Για ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας 

εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακοί στόχοι / 

επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι 

παράγοντες 

περιγραφής  

 Να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των 

συμμετεχόντων  

 Να οικοδομήσει εμπιστοσύνη μεταξύ των 

συμμετεχόντων 

Διάρκεια  10 λεπτά 

Λεπτομερής 

περιγραφή της 

μεθόδου /Εφαρμογή  

Βάλτε την ομάδα σας να σταθεί σε κύκλο. Δώστε σε όλους 

οδηγίες να κλειδώσουν το δεξί χέρι με κάποιον από την άλλη 

πλευρά του κύκλου (κάντε το πιο δύσκολο βάζοντας τους να 

κλειδώσουν τα χέρια με το πρόσωπο που στέκεται απέναντι 

τους). Βάλτε τους να κλειδώσουν το αριστερό τους χέρι με 

κάποιον άλλο στην άλλη πλευρά του κύκλου. Δείτε αν 

μπορούν να ξεμπερδέψουν χωρίς να ξεκλειδώσουν τα χέρια. 

Ζητήστε τους να το δοκιμάσουν 3 φορές, καθώς υπολογίζετε 

το χρόνο για να δείτε αν βελτιώνονται. Αυτό θα αυξήσει την 

προθυμία τους να συνεργαστούν ώστε να σπάσουν το δικό 

τους ρεκόρ. 

Μαθησιακό 

περιβάλλον   

Κύκλος στη μέση του δωματίου 

Δεν απαιτείται υλικό   
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Εργαλείο 25 – Σύμβουλοι 

Μια δραστηριότητα που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να δώσουν ο ένας στον 

άλλο συμβουλές για το πως να χειριστούν προβλήματα εργασίας και να αναπτύξουν 

την αποδοχή και τη δεκτικότητα στις συμβουλές από άλλους. 

Στάδιο μάθησης Για ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  

Ομάδα στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας 

εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακοί στόχοι / 

επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι 

παράγοντες 

περιγραφής  

 Να εξασκηθούν στην παραγωγή 

δημιουργικών ιδεών για τη διαχείριση θεμάτων 

εργασίας 

 Να εκτιμήσουν τη βοήθεια των άλλων στην 

επίλυση προβλημάτων 

Διάρκεια 25 λεπτά 

Λεπτομερής 

περιγραφή της 

μεθόδου /Εφαρμογή  

Οδηγίες 

1. Κάθε συμμετέχοντας γράφει ένα πρόβλημα ή ανησυχία 

που αντιμετωπίζει αυτήν τη στιγμή στο πάνω μέρος ενός 

φύλλου χαρτιού. 

Δώστε στην ομάδα 2 λεπτά για να το κάνει αυτό.  

2. Πείτε σε όλους να δώσουν τα χαρτιά τους στο 

συμμετέχοντα στα αριστερά τους.  

3. Κάθε συμμετέχοντας έχει 1 λεπτό να διαβάσει το 

πρόβλημα που έχει μπροστά του ή της και να γράψει 

κάποιες συμβουλές. 

4. Δώστε ξανά τα χαρτιά, και επαναλάβετε όσο συχνά σας 

επιτρέπει ο χρόνος. 
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5. Επιστρέψτε τα χαρτιά στους αρχικούς τους ιδιοκτήτες. 

Μετά, ο παράγοντας διευκόλυνσης πρέπει να κάνει τις 

ακόλουθες ερωτήσεις:  

- Πόσοι είχαν μία ή περισσότερες ιδέες που 
θα τους βοηθήσουν  πραγματικά να επιλύσουν το 
ζήτημα τους; 

- -Πώς αισθανθήκατε που έπρεπε να δώσετε 
συμβουλές; (Ότι ήσασταν επί τόπου, σα να χάσατε 
κάτι, ότι σας τίμησαν και σας σεβάστηκαν, ότι σας 
πίεσαν για να σκεφτείτε κάτι φανταστικό, κλπ.)  

- -Γιατί δεν ζητάμε βοήθεια ο ένας από τον 
άλλο πιο συχνά ειδικά κατά τη διάρκεια 
απροσδόκητων καταστάσεων; (Δεν θέλουμε να  
επιβληθούμε, νομίζουμε ότι πρέπει να έχουμε μόνοι 
μας την απάντηση, δεν εμπιστευόμαστε ότι οι άλλοι 
θα έχουν καλές ιδέες, κλπ.) 

- -Τι επιπτώσεις έχει αυτό για μας στη 
δουλειά; 
 

Μαθησιακό Περιβάλλον Σε μικρούς κύκλους μέσα στο δωμάτιο 

- Χαρτί A4 
- Στυλό 

Χρήσιμες 

μεθοδολογικές 

συμβουλές / σχόλια, 

εμπειρία  

Συμβουλές για παράγοντα διευκόλυνσης: 

- Ενθαρρύνετε τις αντικειμενικές συμβουλές. 
Αν ένας συμμετέχοντας δε μπορεί να σκεφτεί 

συμβουλές, αυτός ή αυτή μπορεί να γράψει μερικά 
λόγια ενθάρρυνσης και υποστήριξης ή να προτείνει 
έναν άλλο πόρο στον οποίο να πάει για συμβουλές. 

- Οι συμβουλές δεν είναι απαραίτητο να 
είναι επαναστατικές ή πλήρεις. Συνήθως η πρώτη 
σκέψη που έρχεται στο μυαλό είναι καλή. Ακόμη και 
αν δεν είναι πολύ καλή, μπορεί να δώσει το έναυσμα 
σε κάποιον άλλο να καταλήξει σε καλύτερη! 

Πρόσθετες πηγές/ 

βιβλιογραφία  

Αυτή η άσκηση περιλήφθηκε στο βιβλίο «Γρήγορες 

Δραστηριότητες Οικοδόμησης Ομάδας για πολυάσχολους 

διευθυντές» από τον Brian Cole Miller 
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Εργαλείο 26 – Τα Δούναι και Λαβείν της Κριτικής: Ασκήσεις Με Παιγνίδια 

Ρόλων 

Αυτή η άσκηση είναι ένα παιχνίδι ρόλων όπου οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις 

δεξιότητές τους στην παροχή και τη διαχείριση της κριτικής. 

Στάδιο μάθησης Για ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα Στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας 

εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακοί 

στόχοι / 

επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι 

παράγοντες 

περιγραφής  

 Να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σχετικά με την 

παροχή και λήψη κριτικής  

 Να αναπτύξουν τη δεξιότητα για την παροχή και 

διαχείριση της κριτικής 

Διάρκεια  50 λεπτά 

Λεπτομερής 

περιγραφή της 

μεθόδου 

/Εφαρμογή  

Στην ολομέλεια, η ομάδα θα επανεξετάσει τις συμβουλές για την 

παροχή και τη λήψη κριτικής. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα 

τις εφαρμόσουν σε πρακτικά σενάρια. 

Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των τριών. Κάθε μαθητής θα 

παίξει το ρόλο αυτού που επικρίνει, που λαμβάνει την κριτική, ή 

που αξιολογεί τους «ηθοποιούς.» Οι ομάδες μπορούν να 

αλλάξουν ρόλους για να δώσουν σε όλους την ευκαιρία να 

δοκιμάσουν το κάθε μέρος. Ως ολοκλήρωση, συζητήστε τα 

αποτελέσματα με το σύνολο της τάξης ως ένας τρόπος για να 

ανανεώσετε τις βέλτιστες πρακτικές που περιγράφονται εδώ. 

Μαθησιακό 

Περιβάλλον 

Μικρές ομάδες μέσα στο δωμάτιο 

- Ενημερωτικά έντυπα  
- Στυλό 
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- Χαρτί A4  

Μαθησιακό υλικό  Βλέπε θεωρία στις σελίδες 20-21 

Πρόσθετες πηγές/ 

βιβλιογραφία  

Αυτή η άσκηση αναπτύχθηκε από την Janet Mizrahi: 

https://www.cengage.com/bcomm/guffey/newsletter/archives/20

10-11/10113.html  

 

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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Ενημερωτικά έντυπα 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 πωλεί 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 

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 
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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. 
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Λίστα Ελέγχου για την Παροχή & Λήψη Κριτικής 

Πολύ 

Καλά 

 

Χρειάζεται 

Βελτίωση 

 

 

Συμπεριφορά  

Λίστα Ελέγχου Παροχής Κριτικής  

  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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Εργαλείο 27: Ο Ισολογισμός του Άγχους 

Αυτή η άσκηση έχει ως στόχο να αυξήσει την κατανόηση των συμμετεχόντων για το 

πώς να αντιμετωπίσουν το άγχος, όταν συμβεί ένα απροσδόκητο γεγονός και να 

προβληματιστούν σχετικά με το επίπεδο του ελέγχου που ασκούν σε αυτό το 

πρόβλημα. Ως αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες θα αυξήσουν τις ικανότητες τους στη 

διαχείριση του άγχους έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται σε απροσδόκητες 

καταστάσεις. 

Στάδιο μάθησης  Για ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα Στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας 

εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων  

Μέχρι 15 

Μαθησιακοί στόχοι / 

επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι 

παράγοντες 

περιγραφής  

 Να βελτιώσουν τον έλεγχο τους σε αγχωτικές 

καταστάσεις  

 Να βελτιώσουν την προσαρμοστικότητα τους 

σε απροσδόκητες καταστάσεις μέσω της διαχείρισης του 

άγχους 

Διάρκεια  30 λεπτά 

Λεπτομερής 

περιγραφή της 

μεθόδου /Εφαρμογή  

Πολλές φορές η αβεβαιότητα και η αδυναμία δημιουργούν 

άγχος στην εργασία.  

Αλλά πόσες φορές καθήσατε να σκεφτείτε αν η κατάσταση 

που σας προκαλεί την πίεση θα μπορούσε να είναι κάτω από 

τον πλήρη έλεγχό σας; 

Σκεφτείτε ένα πρόβλημα στη δουλειά. Μετά πάρτε ένα 

κομμάτι χαρτί και ονομάστε το «ο Ισολογισμός του Άγχους». 

Δημιουργήστε τέσσερις στήλες με την πρώτη να είναι μια 

λίστα με αυτό που ΞΕΡΕΤΕ σε σχέση με το θέμα που σας 

προκαλεί άγχος. Στη συνέχεια, στη δεύτερη στήλη, γράψτε 

αυτό που ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ. Στην τρίτη στήλη, γράψτε τι ΜΠΟΡΕΙΤΕ 
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να επηρεάσετε σε σχέση με αυτό το θέμα και, τέλος, στην 

τέταρτη στήλη, γράψτε ό, τι ΔΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ να επηρεάσετε. 

Στη συνέχεια, σε ομάδες των 3, ανταλλάξετε τα προβλήματα 

σας και συζητήστε τι παρατηρείτε σχετικά με τις στήλες. Στην 

ολομέλεια, εξαγάγουμε συμπεράσματα σχετικά με την 

αντιμετώπιση της αβεβαιότητας (και του άγχους) στην εργασία. 

Μαθησιακό 

Περιβάλλον 

- Δωμάτιο χωρίς συγκεκριμένο σκηνικό 
- Χαρτί A4  
- Στυλό 

Μαθησιακό υλικό -  

Πρόσθετες πηγές/ 

βιβλιογραφία  

Αυτή η άσκηση ανακτήθηκε από  

https://www.huffingtonpost.com/chip-conley/mastering-the-

anxiety-equ_b_1101702.html  

https://www.huffingtonpost.com/chip-conley/mastering-the-anxiety-equ_b_1101702.html
https://www.huffingtonpost.com/chip-conley/mastering-the-anxiety-equ_b_1101702.html
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Εργαλείο 28 – Τεχνικές Διαχείρισης του Άγχους 

Παρουσίαση τεχνικών διαχείρισης του άγχους & Ομαδική συζήτηση  

Στάδιο μάθησης Για ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της 

κινητικότητας εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακοί στόχοι / επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι παράγοντες 

περιγραφής  

 Να αποκτήσουν πρακτικές 

γνώσεις για τις τεχνικές διαχείρισης του 

άγχους 

 Να προσδιορίσουν πρακτικά 

παραδείγματα στην εργασία και να τα 

συσχετίσουν με αυτές τις τεχνικές  

Διάρκεια  30 λεπτά 

Λεπτομερής περιγραφή της 

μεθόδου /Εφαρμογή  

Ο παράγοντας διευκόλυνσης θα παρουσιάσει 

διάφορες τεχνικές διαχείρισης του άγχους και θα 

ενθαρρυνθεί μια συζήτηση στην ολομέλεια με 

προσωπικά παραδείγματα από τους 

συμμετέχοντες. 

Μαθησιακό περιβάλλον - Κύκλος με καρέκλες 
- Παρουσίαση PowerPoint με τις 

ακόλουθες πληροφορίες 
- Προβολέας  

Μαθησιακό υλικό - Βλέπε θεωρία σελίδες 15-17 

Πρόσθετες πηγές/ βιβλιογραφία   Αυτό το θεωρητικό μέρος ανακτήθηκε από 

https://www.silvercloudhealth.com/blog/article/t

op-5-stress-management-techniques   

 

https://www.silvercloudhealth.com/blog/article/top-5-stress-management-techniques
https://www.silvercloudhealth.com/blog/article/top-5-stress-management-techniques
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Εργαλείο 29 – Αντιμετωπίστε το απροσδόκητο! 

Αυτή η άσκηση θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αντιμετωπίσουν το άγχος κατά τη 

διάρκεια απροσδόκητων καταστάσεων μέσω πραγματικών σεναρίων στην εργασία 

Στάδιο μάθησης  Για ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  

Ομάδα στόχος   Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της 

κινητικότητας εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακοί στόχοι / επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι παράγοντες 

περιγραφής  

 Να αντιμετωπίσουν το άγχος κατά 

τη διάρκεια απροσδόκητων καταστάσεων 

 Να αναπτύξουν την 

προσαρμοστικότητα τους σε απροσδόκητες 

καταστάσεις στην εργασία 

Διάρκεια 45  λεπτά 

Λεπτομερής περιγραφή της 

μεθόδου /Εφαρμογή  

Θα δοθεί στους συμμετέχοντες (σε ομάδες των 4) 

ένα προς ένα τα ακόλουθα σενάρια. Πρέπει να 

σκεφτούν εναλλακτικές λύσεις για το πώς να 

λύσουν το θέμα. Πρέπει να τις γράψουν σε ένα 

κομμάτι χαρτί. 

Για κάθε γύρο έχουν 7 λεπτά για να συζητήσουν 

και να λάβουν μια κοινή απόφαση. Μόλις ο χρόνος 

περάσει, οι ομάδες πρέπει να τοποθετήσουν τα 

έγγραφα τους στη μέση του δωματίου και να 

πάρουν το επόμενο σενάριο. 

Όταν όλα τα σενάρια έχουν εξεταστεί, θα 

ακολουθήσει συζήτηση της ολομέλειας για να 

επανεξετάσει τις εναλλακτικές λύσεις και να δει 

αν είναι εφικτές. 

Μαθησιακό περιβάλλον - Δωμάτιο χωρίς συγκεκριμένο 
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σκηνικό 

Μαθησιακό υλικό - Ενημερωτικό έντυπο με σενάρια 

Πρόσθετες πηγές/ βιβλιογραφία  Τα σενάρια ανακτήθηκαν από 

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 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; 
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Εργαλείο 30 – Προσδιορίζοντας τις Πολιτισμικές σας «Αποσκευές» 

Μια άσκηση για την κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών στην εργασία και της 

ανάλογης προσαρμογής. 

Στάδιο μάθησης  Για ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος  Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας 

εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακοί στόχοι / 

επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι 

παράγοντες περιγραφής  

 Να προσδιορίσουν πολιτισμικές διαφορές 

στις καθημερινές τους πρακτικές  

 Να αγκαλιάσουν τις πολιτισμικές 

διαφορές ούτως ώστε να είναι ανοικτόμυαλοι και να 

προσαρμόζονται ευκολότερα σε ένα εργασιακό 

περιβάλλον του εξωτερικού  

Διάρκεια  1 ώρα 

Λεπτομερής περιγραφή 

της μεθόδου /Εφαρμογή  

Ο παράγοντας διευκόλυνσης παρουσιάζει την άσκηση 

εξηγώντας τι είναι οι «πολιτισμικές αποσκευές» 

«Οι Πολιτισμικές σας αποσκευές είναι σαν μια βαλίτσα που 

περιέχει όλες τις πεποιθήσεις σας, τις αξίες, 

προκαταλήψεις, και- σε ορισμένες περιπτώσεις-ακόμη και 

τις συνήθειες σας. Αποτελεί ένα μεγάλο μέρος του ποιος 

είστε, πώς εργάζεστε, και με τι αισθάνεστε άνετα, καθώς 

και με τι δεν αισθάνεστε άνετα. Είναι οι πολιτισμικές σας 

αποσκευές που μπορεί να σας κάνουν να αισθανθείτε 

άβολα, απογοητευμένοι, και ακόμη και φοβισμένοι όταν 

εκτεθείτε σε ένα πολιτισμό που είναι ξένος προς εσάς. 

Για να γίνετε πολιτισμικά επαρκής, είναι κρίσιμο να 

συνειδητοποιήσετε τις δικές σας πολιτισμικές αποσκευές, 

και να αδειάσετε τα  «αντικείμενα» που σας κρατούν πίσω 

από τις δεξιότητες που χρειάζεστε σε ένα ποικιλόμορφο 
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χώρο εργασίας» 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εξετάσουν ατομικά τις 

ακόλουθες ερωτήσεις (προβάλλοντας τις στον τοίχο) και να 

δώσουν μερικά παραδείγματα προσωπικών εμπειριών: 

1. Μήπως ένας φίλος σας αγγίζει, ενώ μιλάτε 

και σας κάνει να νιώθετε άβολα (όπως να αγγίζει το 

χέρι σας); Αν είναι συνάδελφος; Σύζυγος; Μια 

γνωριμία; Τι καθορίζεται ως υπερβολικό άγγιγμα 

για σας; 

2. Πηγαίνετε κατ' ευθείαν στο ψητό όταν 

μιλάτε σε κάποιον, ή παίρνετε το μακρύ δρόμο για 

να καταλήξετε εκεί που θέλετε; 

3. Πόσο κοντά στέκεστε σε κάποιον όταν 

μιλάτε; Στέκεστε πιο κοντά αν είναι φίλος; Αν είναι 

ξένος; 

4. Όταν κάποιος σας ζητήσει να πάτε κάπου 

στις 2 μ.μ., φτάνετε εκεί στις 2 μ.μ.; Δέκα λεπτά 

νωρίτερα; Με μισή ώρα καθυστέρηση; Ισχύει αυτό 

και για τις συναντήσεις στην εργασία; 

5. Προτιμάτε συνεχή οπτική επαφή όταν 

επικοινωνείτε με κάποιον; Πόσο είναι πολύ λίγο; Ή 

πάρα πολύ; 

6. Κάνετε χειρονομίες με τα χέρια σας όταν 

μιλάτε; Το κάνετε αυτό συνεχώς; Μόνο όταν είστε 

ενθουσιασμένος ή αγχωμένος; 

Σε ομάδες των 4, οι συμμετέχοντες μοιράζονται 

παραδείγματα και απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. 

Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τις διάφορες απαντήσεις, 

εφόσον οι συμμετέχοντες θα είναι από διάφορες χώρες 

που εργάζονται στην ίδια χώρα προορισμού. 

Στην ολομέλεια, οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις σκέψεις, 

τα συμπεράσματα και τα προσωπικά παραδείγματα. 
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Συγκρίνετε τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά και συνήθειες 

και να κατανοήστε τη διασύνδεση μεταξύ του πολιτισμού, 

της επικοινωνίας και της δεκτικότητας. 

Μαθησιακό Περιβάλλον - Δωμάτιο χωρίς συγκεκριμένο σκηνικό 

- Παρουσίαση PowerPoint με τις ερωτήσεις 
- Προβολέας 
- Χαρτί A4  
- Στυλό  

Πρόσθετες πηγές / 

βιβλιογραφία  

Αυτή η άσκηση αναπτύχθηκε από 

https://www.universalclass.com/articles/business/handling

-cultural-differences-in-the-workplace.htm  

https://www.universalclass.com/articles/business/handling-cultural-differences-in-the-workplace.htm
https://www.universalclass.com/articles/business/handling-cultural-differences-in-the-workplace.htm


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

238 
 

 

Εργαλείο 31 – Πριν και κατά τη διάρκεια της Διακρατικής Κινητικότητας 

Εργατικού Δυναμικού (TLM) – Η εμπειρία μου 

Αυτή είναι μια άσκηση για να προβληματιστούν οι συμμετέχοντες σχετικά με τις 

απαραίτητες πτυχές για την προσαρμογή σε ένα νέο περιβάλλον του εξωτερικού. 

Στάδιο μάθησης  Για ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας 

εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακοί στόχοι 

/ επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι 

παράγοντες 

περιγραφής  

 Να προσδιορίσουν τις απαραίτητες συνθήκες 

για να νιώσει κάποιος σαν στο σπίτι του σε μια ξένη χώρα 

(σε προσωπικό επίπεδο) 

 Να δώσουν προτεραιότητα σε αυτές τις 

συνθήκες και να προτείνουν τρόπους για την επίτευξη τους 

ενώ ζουν σε μια ξένη χώρα 

Διάρκεια  40 λεπτά 

Λεπτομερής 

περιγραφή της 

μεθόδου /Εφαρμογή  

Κάθε συμμετέχοντας θα πρέπει να κλείσει τα μάτια του/της και 

να φανταστεί τον εαυτό του/της πριν λάβει μέρος σε μια 

διακρατική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού (TLM). 

Θα πρέπει να σκεφτούν και να γράψουν 5 σημαντικά πράγματα 

και 5 λιγότερο ουσιώδη πράγματα που θα επιθυμούσαν να 

έχουν προκειμένου να αισθανθούν άνετα σε μια ξένη χώρα. 

Στη συνέχεια, να σκεφτούν πόσα από αυτά τα πράγματα έχουν 

ήδη επιτύχει μέχρι τώρα και ποια είναι τα επόμενα βήματα για 

την επίτευξη όλων αυτών. 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας, οι συμμετέχοντες 

συζητούν σε ομάδες των 3 για να εντοπίσουν ομοιότητες. Θα 

πρέπει να προβληματιστούν σχετικά με τους λόγους που 
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επιθυμούν παρόμοια πράγματα και να μοιραστούν λύσεις και 

μέτρα για την επίτευξη τους. 

Μαθησιακό 

περιβάλλον 

Δωμάτιο χωρίς συγκεκριμένο σκηνικό, χαρτί A4, στυλό 

Πρόσθετη πηγή Δημιουργήθηκε από τη Eurosuccess Consulting 
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Εργαλείο 32 – Νέα εργασία, νέος πολιτισμός, νέοι άνθρωποι 

Αυτή είναι μια άσκηση για να προβληματιστούν οι συμμετέχοντες σχετικά με θετικές 

και αρνητικές πτυχές που σχετίζονται με τον πολιτισμό, τους κανόνες, την πολύ-

πολιτισμικότητα, κλπ., στο νέο τους περιβάλλον στο εξωτερικό 

Στάδιο μάθησης Για ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας 

εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακοί στόχοι / 

επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι 

παράγοντες 

περιγραφής  

 Να προσδιορίσουν θετικές και αρνητικές 

πτυχές που σχετίζονται με τον πολιτισμό, τους κανόνες, 

την πολύ-πολιτισμικότητα κλπ., στο νέο τους περιβάλλον 

στο εξωτερικό  

 Να προτείνουν απτά μέσα για την 

προσαρμογή τους και/ή ρύθμιση τους στις ατομικές 

ανάγκες και συνήθειες 

Διάρκεια  40 λεπτά 

Λεπτομερής 

περιγραφή της 

μεθόδου /Εφαρμογή  

Οι συμμετέχοντες (μεμονωμένα) θα πρέπει να ακολουθήσουν 

τις πιο κάτω οδηγίες: 

 Γράψτε μια λίστα 5 θετικών πραγμάτων στο 
νέο εργασιακό σας περιβάλλον (π.χ. σχετικά με τον 
πολιτισμό, τους κανόνες, τους κανονισμούς, τους 
ανθρώπους, τις πρακτικές, τις συνήθειες, κλπ.) 

 Γράψτε μια λίστα 5 αρνητικών πραγμάτων στο 
νέο εργασιακό σας περιβάλλον στο οποίο πρέπει να 
προσαρμοστείτε και να ακολουθήσετε. 

 Στη συνέχεια, σκεφτείτε: «πώς πρέπει να 
αλλάξω τη συμπεριφορά μου για να προσαρμοστώ σε 

αυτούς τους κανόνες, πρακτικές, κλπ.;» «Είναι κάτι που 
μπορεί να προσαρμοστεί ελαφρώς στις ανάγκες μου;» 
«Μπορώ να το συζητήσω με κάποιον;» 
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Σε ομάδες των 3, οι συμμετέχοντες συζητούν για να 

προσδιορίσουν ομοιότητες και να ανταλλάξουν συμβουλές. 

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης στην ολομέλεια, οι 

συμμετέχοντες συντάσσουν κάποια συμπεράσματα σχετικά με 

τους πολιτισμικούς κανόνες και πρακτικές στη χώρα 

προορισμού.   

Μαθησιακό 

Περιβάλλον 

- Δωμάτιο χωρίς συγκεκριμένο σκηνικό 

- Χαρτί A4  

- Στυλό 

Πρόσθετη πηγή Δημιουργήθηκε από τη Eurosuccess Consulting 
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Εργαλείο 33 – Στρατηγικές για την Επίτευξη Ισορροπίας Εργασίας-Ζωής 

Μια συνεδρία αυτό-προβληματισμού όπου οι συμμετέχοντες θα προσδιορίσουν 

προβλήματα (στην εργασία και στην ιδιωτική ζωή) και θα προτείνουν λύσεις για την 

εξισορρόπηση της ζωής και της εργασίας. 

Στάδιο μάθησης  Για ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας 

εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακοί στόχοι / 

επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι 

παράγοντες 

περιγραφής  

 Να προσδιορίσουν προβλήματα (στην εργασία 

και στην ιδιωτική ζωή) και να προτείνουν λύσεις και στα 

δύο 

Διάρκεια  40 λεπτά 

Λεπτομερής 

περιγραφή της 

μεθόδου /Εφαρμογή  

Η άσκηση θα παραδοθεί ατομικά από τον κάθε συμμετέχοντα. 

Είναι μια συνεδρία αυτό-προβληματισμού όπου οι 

συμμετέχοντες μπορεί να μη θέλουν να μοιραστούν 

προσωπικά πράγματα. 

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν οι ακόλουθες 12 συμβουλές 

για την εξισορρόπηση της ζωής και της εργασίας στο νέο 

περιβάλλον του εξωτερικού για το οποίο θα αναχωρήσουν. Θα 

έχουν χρόνο να το διαβάσουν και να γράψουν 10 πράγματα 

που βρίσκουν προβληματικά/δύσκολα/αγχωτικά στην εργασία 

τους που επηρεάζουν ή θα επηρεάσουν την ιδιωτική τους ζωή 

και το αντίστροφο. 

Το επόμενο στάδιο απαιτεί από τους συμμετέχοντες να 

προτείνουν λύσεις σε αυτές τις προκλήσεις μακροπρόθεσμα 

και βραχυπρόθεσμα (όποτε είναι εφικτό). Θα τους δοθεί μια 
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λίστα ελέγχου/πίνακας για να τους βοηθήσει να οργανώσουν 

τις σκέψεις τους. 

Μαθησιακό 

περιβάλλον 

- Δωμάτιο χωρίς συγκεκριμένο σκηνικό 
- Χαρτί A4  
- Στυλό 
- Ενημερωτικά έντυπα  

Μαθησιακό υλικό Βλέπε θεωρία στις σελίδες 10-14 

Πρόσθετες πηγές / 

βιβλιογραφία  

Αυτή η άσκηση αναπτύχθηκε από 

http://www.industryweek.com/leadership/12-key-strategies-

achieving-work-life-balance  

http://www.industryweek.com/leadership/12-key-strategies-achieving-work-life-balance
http://www.industryweek.com/leadership/12-key-strategies-achieving-work-life-balance
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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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Εργαλείο 34 – Στοιχεία για μια καλή προσαρμογή  
 
Οι συμμετέχοντες θα προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά, τις δεξιότητες και τις 

ικανότητες που απαιτούνται για τη σωστή προσαρμογή σε ένα νέο πολιτισμικό 

περιβάλλον με βάση τις προσωπικές τους εμπειρίες. 

Στάδιο μάθησης Για ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας 

εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακοί 

στόχοι  

Οι συμμετέχοντες θα: 

- Προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που 
απαιτούνται για τη σωστή προσαρμογή σε ένα νέο 
πολιτισμικό περιβάλλον 

- Αξιολογήσουν το επίπεδο απόκτησης αυτών των 
δεξιοτήτων, χαρακτηριστικών και ικανοτήτων 

- Αναπτύξουν ένα σύντομο οδηγό για άλλους 
εργαζομένους με κατάλογο των στοιχείων αυτών 

Διάρκεια  60 λεπτά 

Λεπτομερής 

περιγραφή της 

μεθόδου 

/Εφαρμογή  

Οι συμμετέχοντες θα ομαδοποιηθούν σε ομάδες των 4-5 ατόμων 

και μέσα σε 10 λεπτά θα πρέπει να αναπτύξουν μια λίστα των 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, των δεξιοτήτων και των 

ικανοτήτων που απαιτούνται για τη σωστή προσαρμογή σε ένα 

νέο πολιτισμικό περιβάλλον και να εξηγήσουν γιατί είναι 

σημαντικά. 

Στη συνέχεια, κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα της και 

ο εκπαιδευτής φτιάχνει μια μεγάλη λίστα όλων των στοιχείων σε 

ένα φύλλο του πίνακα παρουσιάσεων (10-15 λεπτά). 

Στο δεύτερο στάδιο, οι συμμετέχοντες πρέπει να αξιολογήσουν 

από το 1-10 το επίπεδο απόκτησης καθενός από τα στοιχεία αυτά  

στη λίστα και να γράψουν τα στοιχεία για τα οποία είναι 
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υπερήφανοι και ποια πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω. 

 

Θα σχηματίσουν και πάλι ομάδες των 4-5 ατόμων και θα 

συζητήσουν τα αποτελέσματα τους. Στη συνέχεια, θα αναπτύξουν 

ένα σύντομο οδηγό για άλλους ανθρώπους που θέλουν να 

εργαστούν στο εξωτερικό με χρήσιμες συμβουλές για το πώς να 

αναπτύξουν τις δεξιότητες/ικανότητες/χαρακτηριστικά στη λίστα. 

Μαθησιακό 

Περιβάλλον 

- Δωμάτιο χωρίς συγκεκριμένο σκηνικό, χαρτί A4, 

Στυλό 

Πρόσθετες πηγές Αυτή η άσκηση αναπτύχθηκε από τη Eurosuccess Consulting 
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Εργαλείο 35 – Οικοδομήστε έναν πύργο 

 
Η άσκηση αυτή σχετίζεται με την αλλαγή της διοίκησης 

Στάδιο μάθησης Για ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος  Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας 

εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακοί στόχοι / 

επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι 

παράγοντες 

περιγραφής  

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πως να τα βγάζουν πέρα με 

απροσδόκητες αλλαγές 

 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Λεπτομερής 

περιγραφή της 

μεθόδου /Εφαρμογή  

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Θα τους 

δοθεί εντολή να οικοδομήσουν έναν πύργο όσο το δυνατόν πιο 

ψηλό, χρησιμοποιώντας μόνο χαρτί Α4 (δώστε στους 

συμμετέχοντες τουλάχιστο ένα πακέτο χαρτί Α4).  

Μετά από 3 λεπτά ο εκπαιδευτής θα αλλάξει τις οδηγίες στους 

συμμετέχοντες και θα τους ζητήσει να οικοδομήσουν το 

μακρύτερο πύργο όχι το ψηλότερο. 

 

Οι οδηγίες πρέπει να αλλάζουν τουλάχιστον 3 φορές κάθε 3 

λεπτά, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να αρχίσουν να 

αναστατώνονται, χωρίς κίνητρο ή κάποιοι από αυτούς μπορεί 

να τα παρατήσουν. 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής θα τους ζητήσει να σταματήσουν 

και στην ολομέλεια, αυτός/αυτή ρωτά τους συμμετέχοντες τα 

ακόλουθα: 

- Ποια συναισθήματα προέκυψαν κατά τη 
διάρκεια αυτής της άσκησης; 

- Τι είχατε στο μυαλό σας; 
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- Πώς αντιδράσατε στην ταχεία αλλαγή; 

- Αν αντιδράσατε με αυτόν τον τρόπο 
(απογοήτευση, άγχος, κλπ.), πώς θα εξασφαλίσετε ότι 
θα είστε σε θέση να προσαρμοστείτε σε νέες οδηγίες; 

 
Στη συνέχεια, όλοι μαζί αντλούν συμπεράσματα για τον εαυτό 

τους και την κινητικότητα τους. 

Μαθησιακό 

Περιβάλλον 

- Δωμάτιο χωρίς συγκεκριμένο σκηνικό 

- Μεγάλη ποσότητα χαρτιού A4  

Πρόσθετες πηγές Αυτή η άσκηση αναπτύχθηκε από τη Eurosuccess Consulting  
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Εργαλείο 36 – Η αντίδραση σας σε κάτι διαφορετικό 

Αυτή η άσκηση ασχολείται με τη δεκτικότητα σε νέους πολιτισμούς, συνήθειες, 

παραδόσεις, κλπ. 

Στάδιο μάθησης Για ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας 

εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

Μέχρι 15 

Μαθησιακοί στόχοι 

/ επιδράσεις.  

Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τη δεκτικότητα σε νέους 

πολιτισμούς, συνήθειες, παραδόσεις, κλπ. 

 

Διάρκεια  45 λεπτά 

Λεπτομερής 

περιγραφή της 

μεθόδου /Εφαρμογή  

Ο εκπαιδευτής θα δείξει στους συμμετέχοντες σύντομης 

διάρκειας βίντεο με περίεργα (ή ακόμη και βίαια) έθιμα των 

διαφόρων ευρωπαϊκών ή μη ευρωπαϊκών χωρών ή 

οποιεσδήποτε άλλες ασυνήθιστες παραδόσεις, τρόφιμα, κλπ. 

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα προβληματιστούν σχετικά με 

τα βίντεο απαντώντας τις ακόλουθες ερωτήσεις στην ολομέλεια. 

- Είναι αποδεκτή αυτή η συμπεριφορά για σας; 
- Πώς θα ενεργήσετε σε αυτή την υπόθεση ή σε 

αυτή τη χώρα; 
Στη συνέχεια, όλοι μαζί θα αντλήσουν συμπεράσματα για τον 

εαυτό τους και τις εμπειρίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν 

κατά τη διάρκεια της κινητικότητας τους. 

Μαθησιακό 

περιβάλλον  

- Δωμάτιο χωρίς συγκεκριμένο σκηνικό 
- Υπολογιστής 
- Διαδικτυακή σύνδεση 
- Βίντεο στο Youtube  

Πρόσθετες πηγές/ Αυτή η άσκηση αναπτύχθηκε από τη Eurosuccess Consulting   
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Εργαλείο 37 – Προσδιορίστε τα στερεότυπα  
 

Αυτή η άσκηση είναι ένα παιχνίδι ρόλων που ασχολείται με τη δεκτικότητα σε νέους 

ανθρώπους και πολιτισμούς. 

Στάδιο μάθησης  Για ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος  Οποιαδήποτε άτομα σε προετοιμασία της κινητικότητας 

εργατικού δυναμικού  

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων  

Μέχρι 15 

Μαθησιακοί στόχοι 

/ επιδράσεις. 

Απευθυνόμενοι 

παράγοντες 

περιγραφής  

Αυτό το παιχνίδι ρόλων θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να 

προσδιορίσουν τα στερεότυπα και τις παρανοήσεις για άλλους 

πολιτισμούς ή επαγγέλματα, να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση 

τους σε άλλους ανθρώπους και να βελτιώσουν την ικανότητα 

τους να είναι ανοικτοί και δεκτικοί. 

Διάρκεια  50 λεπτά 

Λεπτομερής 

περιγραφή της 

μεθόδου /Εφαρμογή  

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει ήδη γράψει σε διαφορετικές 

κάρτες διάφορες λέξεις που περιγράφουν τους ανθρώπους, 

επαγγέλματα και ιδεολογίες ή ακόμη και τα στερεότυπα (π.χ. 

άστεγος, Αφρικανός νεαρός, Κινέζος σεφ, Διευθυντής, Οδηγός 

ταξί, πολύ θρησκευτικό πρόσωπο, Μουσουλμάνος, Εθνικιστής, 

άτομα LGTB (Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι, Διεμφυλικοί και 

Αμφιφυλόφιλοι), Βιετναμέζα καθαρίστρια, θορυβώδες Ιταλοί ή 

Έλληνες, αυστηροί Γερμανοί, κλπ.). 

Οι διάφορες κατηγορίες ανθρώπων πρέπει να υιοθετηθούν στα 

χαρακτηριστικά των χωρών υποδοχής και αποστολής για να 

παρουσιάσουν ακριβέστερα τις πολιτισμικές διαφορές αυτών 

των χωρών. 

Κάθε συμμετέχοντας επιλέγει μια κάρτα χωρίς να γνωρίζει τον ρόλο 

του/της και χωρίς να τη δείξει στους άλλους. Πρέπει να ρίξει μια ματιά 

στην κάρτα και να ενεργήσει ως να είναι το πρόσωπο στην κάρτα.  

Ο εκπαιδευτής ανακοινώνει το θέμα της συζήτησης (π.χ. εργατικά 



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

251 
 

δικαιώματα, δικαιώματα των αλλοδαπών/μεταναστών στη χώρα 

υποδοχής) και οι συμμετέχοντες πρέπει να κυκλοφορήσουν στο χώρο 

και να βρουν διαφορετικούς ανθρώπους για να συζητήσουν αυτό το 

θέμα ενσωματώνοντας το ρόλο τους στη συζήτηση, αλλά χωρίς να τον 

αποκαλύψουν.  

Μετά από 15-20 λεπτά, ο εκπαιδευτής συγκεντρώνει τους 

συμμετέχοντες σε έναν κύκλο και συζητά τα εξής: 

- Μαντέψατε ποιος είναι το άλλο πρόσωπο; 
- Ποια ήταν τα συναισθήματα σας απέναντι του/της; 
- Δέχεστε τη διαφορά; 
- Είστε σε θέση να προσαρμοστείτε σε ένα 

περιβάλλον με όλους αυτούς τους ανθρώπους γύρω σας;  
- Η στάση σας θα σας βοηθήσει στο εξωτερικό; 
- Ποιο είναι το επίπεδο προσαρμογής σας σε 

διαφορετικές αξίες; 

Σύνοψη της συζήτησης από τον εκπαιδευτή. 

Μαθησιακό 

περιβάλλον  

- Δωμάτιο χωρίς συγκεκριμένο σκηνικό 
- Χαρτί A4 

- Κάρτες με ρόλους 
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3.2 

 

Μεθοδολογία & Προγράμματα 

Κατάρτισης 

για την εκπαίδευση της 

Αισιοδοξίας & Συναισθηματικής 

Σταθερότητας (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ) 
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Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης για την αισιοδοξία και τη συναισθηματική 

σταθερότητα έχει σχεδιαστεί για δύο αλληλένδετες φάσεις: 

1)  Διαδρομή κινητικότητας - εφαρμογή στην πατρίδα, πριν από τη διακρατική 

εργασιακή κινητικότητα ως προπαρασκευαστική παρέμβαση. 

2) Διαδρομή προσαρμοστικότητας- εφαρμογή σε ξένο εργασιακό/κοινωνικό 

περιβάλλον (χώρα υποδοχής) για την προσαρμογή ατόμων/εργαζομένων σε ένα νέο 

περιβάλλον εργασίας και διαβίωσης. 

Η διαδρομή της ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ παρέχει τα βασικά στοιχεία για την περαιτέρω 

ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών ικανοτήτων για την επιτυχή ενσωμάτωση σε ένα 

άγνωστο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον στο εξωτερικό. Συνιστάται να συμπληρωθεί με 

ατομική συμβουλευτική και επαγγελματική συμβουλευτική σταδιοδρομίας.  

Η διαδρομή ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ λαμβάνει περαιτέρω υπόψη την πρώτη πρακτική εμπειρία 

ολοκλήρωσης στο εξωτερικό. Αυτή η διαδρομή αποτελείται από  ομαδικές συνεδρίες 

καθοδήγησης (coaching) που έχουν σχεδιαστεί για να διδάξουν στους νεοεισερχόμενους πώς 

να βελτιώσουν τη συναισθηματική τους σταθερότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις 

προκλήσεις της καινούριας ζωής τους, η οποία είναι, πιο συχνά, αγχωτική. 

Η ολοκλήρωση των δύο διαδρομών κατάρτισης συνιστάται προκειμένου κάποιος να 

προετοιμαστεί και για τις δύο φάσεις της διακρατικής εργασιακής κινητικότητας. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δομημένο σύμφωνα με το μοντέλο 80:20, π.χ. 80%  πρακτική 

άσκηση και 20% θεωρητική διδασκαλία. 

Οι προτεινόμενες μέθοδοι διδασκαλίας περιλαμβάνουν: ψυχο-εκπαίδευση, ατομική και 

ομαδική εργασία, εργασία σε ζεύγη, ομαδική συζήτηση. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ – ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Οι κύριοι στόχοι της προτεινόμενης διαδρομής κατάρτισης είναι οι εξής: 

• Βελτίωση της ικανότητας ορισμού εφικτών, μακροπρόθεσμων στόχων και επιμονής έως 
ότου επιτευχθούν, 

• Διατήρηση της προσπάθειας υψηλού επιπέδου, επιτυγχάνοντας τον τελικό στόχο, 
• Προβολή επαγγελματικών μειονεκτημάτων ως εμπόδια που μπορούν να ξεπεραστούν ή 

προβλήματα που μπορούν να λυθούν, 
• Να μάθουμε πώς να αντιμετωπίζουμε με λογικό τρόπο τις δυσμενείς καταστάσεις 

εργασίας. 
 

Η διαδρομή κατάρτισης αφορά τα  χαρακτηριστικά της προσωπικότητας την αισιοδοξία και τη 

συναισθηματική σταθερότητα που συνδέονται μεταξύ τους. 

Περιγραφικοί παράγοντες της αισιοδοξίας: 

1) Είμαι θετικός για το μέλλον μου σε άλλη χώρα. 
2) Πιστεύω ότι οι φιλοδοξίες και οι στόχοι μου είναι εφικτοί. 
3) Γνωρίζω τα βήματα που πρέπει να λάβω για να τα επιτύχω. 
4) Πιστεύω ότι όλα θα λάβουν την τροπή που επιθυμώ. 

 
Περιγραφικοί παράγοντες της συναισθηματικής σταθερότητας: 

1) Μπορώ να χειριστώ άνετα τον κίνδυνο και την αβεβαιότητα. 
2) Ξέρω πώς να αντιμετωπίσω τις μεταβαλλόμενες συνθήκες. 
3) Είμαι χαλαρός όταν αντιμετωπίζω δυσκολίες. 
4) Μπορώ να αντιμετωπίσω όλες τις δυσκολίες χωρίς άγχος. 
 

Ομάδα στόχος της κατάρτισης: 

 άτομα που ενδιαφέρονται για τη διακρατική εργασιακή κινητικότητα, και 
προγραμματίζουν  να εργαστούν στο εξωτερικό. 

 άτομα που έχουν ξεκινήσει πρόσφατα να εργάζονται στο εξωτερικό. 
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Στόχοι μάθησης 

Μέχρι το τέλος της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: 

 Κατανοήσει τι είναι αισιοδοξία, από πού προέρχεται και πώς να οικοδομήσει και να 
μεγιστοποιήσει τη δική του αισιοδοξία σε ένα ξένο περιβάλλον 

 κατανοήσει το χαρακτήρα της συναισθηματικής σταθερότητας και πώς να το διατηρήσει 
και να το βελτιώσει σε ένα ξένο περιβάλλον 

 αναλύσει τις δυσμενείς καταστάσεις και να εξετάσει τον έλεγχό του σε αυτές τις 
καταστάσεις 

 οραματιστεί τους στόχους και να καθορίσει σαφείς διαδρομές για την επίτευξή τους 

 εξασκηθεί  βάζοντας τα συναισθήματα σε μια διαφορετική, πιο λογική προοπτική 

 μετατοπίσει την προσοχή του από αρνητικά γεγονότα σε θετικά 

 δημιουργήσει καθημερινό προσωπικό χρόνο και να απολαύσει ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες 

 εντοπίσει απαισιόδοξες σκέψεις, και 

 διαφωνήσει, απελευθερωθεί ή αποστασιοποιηθεί από τις απαισιόδοξες σκέψεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

258 
 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

1 ημέρα / 8 ώρες 

Έναρξη / Εισαγωγή 

 Γνωριμία του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων - λίγα λόγια για τον εαυτό 
τους (εκπαίδευση, επαγγελματική σταδιοδρομία, προσωπική κατάσταση) 

 Παρουσίαση του κύριου θέματος του προγράμματος και των προσωπικών 
χαρακτηριστικών που θα συζητηθούν 

 Οι κανόνες συμπεριφοράς εξηγούνται (δεν διακόπτουν, δεν υπάρχουν κινητά 

τηλέφωνα κ.λπ.) 

 

Εισαγωγή στην αισιοδοξία και την συναισθηματική σταθερότητα  

 Τι είναι η αισιοδοξία και η συναισθηματική σταθερότητα; 

 Γιατί είναι σημαντικό για τα άτομα που μετακινούνται στο εξωτερικό για να 
εργαστούν; 

 Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά; 

 Οι εκπαιδευόμενοι πηγαίνουν τριγύρω και αναφέρουν σύντομα τι θέλουν να 
κερδίσουν όσον αφορά την αισιοδοξία και τη συναισθηματική σταθερότητα και 
σχετικά προβλήματα που πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να προκύψουν στη 

φάση κινητικότητας τους. 

Θέμα 1: ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

VIA (Τιμές σε Δράση –Values in Action) Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα 

 Προσδιορίζοντας τα κορυφαία χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα 
 Εξασκώντας τα με νέους τρόπους καθημερινά 

 Ψάχνοντας για τρόπους βελτίωσης σε περισσότερα πλεονεκτήματα 
 
Θεμα 2: ΟΡΑΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Ο καλύτερος δυνατός εαυτός (βασίζεται στην προηγούμενη άσκηση) 

 Οραματοποίηση ενός τέλειου (ρεαλιστικού, εφικτού) μέλλοντος όσο το δυνατόν 
λεπτομερέστερα 

 Εξερευνήστε τρόπους να φτάσετε εκεί, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά 
πλεονεκτήματα 
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Θέμα 3: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ  

Οπτικοποίηση της Ελπίδας 

 Καθορισμός ενός εφικτού στόχου 

 Δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου για την επίτευξη του στόχου 

 Ξεπερνώντας τα εμπόδια χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα 

Θέμα 4: ΜΕΤΑΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

Τρία καλά πράγματα στη ζωή 

 Πρακτική άσκηση για να εστιάσετε στη νοοτροπία του τι συνέβη καλά 
 Μετατόπιση εστίασης μακριά από αρνητικά γεγονότα 

 

Θέμα 5: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ  

Το ABCDEs Σας 

 Προσδιορισμός και αποκρυπτογράφηση ενοχλητικών σκέψεων μετά από 
ανεπιθύμητες ενέργειες 

 Αντικατάσταση των εν λόγω σκέψεων με βάση την καθοδηγούμενη 
συλλογιστική 

 Μαθαίνοντας  να διαφωνούμε με τον εαυτό μας για τους σκοπούς της 
αμφισβήτησης 
 
 

Θέμα 6: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ  

Εκτίμηση συναισθημάτων, ρύθμιση των συναισθημάτων, STOPP  

 Αξιολόγηση συναισθηματικής εμπειρίας 
 Εκτίμηση συναισθηματικής έκφρασης 
 Προσδιορισμός της λειτουργίας του συναισθήματος 
 Εισαγωγή στρατηγικών ρύθμισης συναισθημάτων 

 

Θέμα 7: ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Τζόγκινγκ, τέντωμα 

 Εκμάθηση των πλεονεκτημάτων της σωματικής άσκησης για ψυχική 
σταθερότητα και ευεξία 

 Διευκόλυνση της έκκρισης ορμονών που επηρεάζουν τη διάθεση και τα 
συναισθήματα 
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 Διακοπή για λίγο από το άγχος και τις ευθύνες, ενώ εξασκείται η επίγνωση 

 

Ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων και του εκπαιδευτικού 

Κλείσιμο / Περίληψη της ημέρας εκπαίδευσης 

 

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

 

1 ημέρα/ 8 ώρες 

Έναρξη/Εισαγωγή 

 Γνωριμία του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων - λίγα λόγια για τον εαυτό 
τους (εκπαίδευση, επαγγελματική σταδιοδρομία, προσωπική κατάσταση) 

 Παρουσίαση του κύριου θέματος του προγράμματος και των προσωπικών 

 χαρακτηριστικών που θα συζητηθούν 

 Οι κανόνες συμπεριφοράς εξηγούνται (δεν διακόπτουν, δεν υπάρχουν κινητά  
τηλέφωνα κ.λπ.) 

 

Εισαγωγή στην αισιοδοξία και την συναισθηματική σταθερότητα  

 Τι είναι η αισιοδοξία και η συναισθηματική σταθερότητα; 

 Γιατί είναι σημαντικό για τα άτομα που μετακινούνται στο εξωτερικό για να 
εργαστούν; 

 Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά; 
 Οι εκπαιδευόμενοι πηγαίνουν γύρω και αναφέρουν σύντομα τι θέλουν να 

κερδίσουν όσον αφορά την αισιοδοξία και τη συναισθηματική σταθερότητα ή 
ποια προβλήματα έχουν αντιμετωπίσει μέχρι τώρα / αναμένουν να 

αντιμετωπίσουν. 
 
 

Θέμα 1: ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

VIA (Τιμές σε Δράση –Values in Action) Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα 
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 Προσδιορίζοντας τα κορυφαία χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα 

 Εξασκώντας τα με νέους τρόπους καθημερινά 
 Ψάχνοντας για τρόπους βελτίωσης σε περισσότερα πλεονεκτήματα 

 

Θέμα 2: ΟΡΑΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Ο καλύτερος δυνατός εαυτός (βασίζεται στην προηγούμενη άσκηση) 

 Οραματοποίηση ενός τέλειου (ρεαλιστικού, εφικτού) μέλλοντος όσο το δυνατόν 
λεπτομερέστερα 

 Εξερευνήστε τρόπους να φτάσετε εκεί, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά 
πλεονεκτήματα 
 

Θέμα 3: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ  

Το ABCDEs Σας 

 Προσδιορισμός και αποκρυπτογράφηση ενοχλητικών σκέψεων μετά από 
ανεπιθύμητες ενέργειες 

 Αντικατάσταση των εν λόγω σκέψεων με βάση την καθοδηγούμενη συλλογιστική 
 Μαθαίνοντας  να διαφωνούμε με τον εαυτό μας για τους σκοπούς της 

αμφισβήτησης 
 

 

Θέμα 4: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ  

Εκτίμηση συναισθημάτων, ρύθμιση των συναισθημάτων, STOPP  

 Αξιολόγηση συναισθηματικής εμπειρίας 

 Εκτίμηση συναισθηματικής έκφρασης 
 Προσδιορισμός της λειτουργίας του συναισθήματος 
 Εισαγωγή στρατηγικών ρύθμισης συναισθημάτων 

 

Topic 5: ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ  

Μια δύσκολη κατάσταση: Έχω τον έλεγχο;  

 Διαφοροποίηση μεταξύ γεγονότων μέσα και έξω από τον έλεγχό μας 
 Ανάπτυξη του εξωτερικού τόπου ελέγχου κατά την αντιμετώπιση 

δυσμενών καταστάσεων 
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Θέμα 6: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

Προσεκτική Ακρόαση 

 Εξασκώντας την προσοχή της ομάδας 
 Αυτορρύθμιση στην οποία η εστίαση είναι εξωτερική 
 Και ο ομιλητής και ο ακροατής αποκτούν πολύτιμες επικοινωνιακές 

δεξιότητες 
 

Θέμα 7: ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ 

Οι καθημερινές διακοπές 

 Μαθαίνοντας να εκτιμούμε τα καλά γεγονότα εν μέσω αντιξοότητας 
 Δημιουργία προσωπικού χρόνου και χώρου σε καθημερινή βάση 

 Διακοπή για λίγο από το άγχος και τις ευθύνες, ενώ εξασκείται η 
επίγνωση (mindfulness) 

 Μαθαινοντας πώς να απολαμβάνουμε καλά γεγονότα 
 

Θέμα 8: ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Τζόγκινγκ, τέντωμα 

 Εκμάθηση των πλεονεκτημάτων της σωματικής άσκησης για ψυχική 
σταθερότητα και ευεξία 

 Διευκόλυνση της έκκρισης ορμονών που επηρεάζουν τη διάθεση και τα 
συναισθήματα 

 Διακοπή για λίγο από το άγχος και τις ευθύνες, ενώ εξασκείται η 
επίγνωση(mindfulness) 

 

 

Εκπαιδευτικό 

υλικό  

 

Μεθόδοι 

μάθησης  

• Εγχειρίδιο 

• Φυλλάδια 

• Εγχειρίδιο Handbook 

 

Ψυχοεκπαίδευση, ατομική και ομαδική εργασία, εργασία σε ζεύγη, 

ομαδική συζήτηση. 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

Υπολογιστής, προβολέας, φύλλα A4, στυλό, προσωπικός φορητός 

υπολογιστής, αθλητικά ρούχα 

Ανατροφοδό

τηση / 
Οι συμμετέχοντες καλούνται να προβληματιστούν για το τι κέρδισαν από 
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Αξιολόγηση την εκπαιδευτική συνεδρία. 

Αυτοαξιολόγηση - κάθε εκπαιδευόμενος συμπληρώνει ένα ατομικό 

φύλλο συμμετοχής. 

Συνέχεια  Σύσταση του εκπαιδευτικού στον ασκούμενο: 

1. επαλήθευση δεξιοτήτων και γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της κατάρτισης (PATH MOBILITY –ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) 

αντιμετωπίζοντας πραγματικές καταστάσεις στο εξωτερικό (ADAPT PATH- 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ) 

2. Ανάπτυξη του σχεδίου δράσης πριν από τη διακρατική εργασιακή 

κινητικότητα και την αναθεώρησή του κατά τη διάρκεια της κινητικότητας 

3. Επαγγελματική καθοδήγηση (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ) 
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5.3 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ) 
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Θέμα 1: Ανακαλύπτοντας τα πλεονεκτήματα του χαρακτήρα  

Θεωρητική εισαγωγή 

Το πεδίο της θετικής ψυχολογίας και η λεπτομερής μελέτη των δυνατοτήτων 

του χαρακτήρα πιο συγκεκριμένα είναι μια νέα πρωτοβουλία για την ψυχολογική 

έρευνα, αλλά που απασχόλησε έναν αυξανόμενο αριθμό ερευνητών και 

επαγγελματιών. Τα πλεονεκτήματα του χαρακτήρα - για παράδειγμα, η ελπίδα, η 

αισιοδοξία, η δημιουργικότητα, η ζωτικότητα - έχουν αποτελέσει αντικείμενο 

ερευνητικής προσοχής για πολλά χρόνια, αλλά έχουν αντιμετωπιστεί χωριστά, ως 

ανεξάρτητες μεταβλητές ατομικών διαφορών. Ωστόσο, η άφιξη του θετικού 

ψυχολογικού κινήματος έχει οδηγήσει στην άποψη ότι τα πλεονεκτήματα μπορούν να 

μελετηθούν ως μια συλλογική μονάδα που μοιράζεται σημαντικά καθοριστικά 

χαρακτηριστικά και μπορεί να γίνει κατανοητή μεταξύ τους ως τμήμα ενός ευρύτερου 

καθοριστικού πλαισίου. 

Ο εντοπισμός των εν λόγω δυνάμεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με 

πολλαπλούς τρόπους. Η θετική ψυχολογική λειτουργία και οι θετικοί πόροι (π.χ. ροή, 

αμειβόμενη απασχόληση, ελπίδα, αισιοδοξία, ανθεκτικότητα, δυναμικό χαρακτήρα) 

έχουν αποδειχτεί ότι έχουν ευεργετική επίδραση στις πτυχές που σχετίζονται με την 

εργασία όπως η ικανοποίηση από την εργασία (βλ. Π.χ. Hakanen et al. · Hodges and 

Clifton 2004 · Snyder and Lopez 2007 · Vansteenkiste et al., 2007 · Youssef and Luthans 

2007). Επίσης, το ενδιαφέρον για θετική οργανωτική συμπεριφορά έχει αυξηθεί (π.χ., 

Luthans και Avolio 2009). Οι Peterson και Park (2006) συνοψίζουν τα ευρήματα με το 

VIA-IS στο πλαίσιο της εργασίας και ισχυρίζονται ότι οι συσχετισμοί της κλίμακας με την 

ικανοποίηση ζωής και εργασίας σε διάφορους επαγγελματικούς τύπους συγκλίνουν 

ικανοποιητικά. Χαρακτηριστικά, είναι τα ίδια πλεονεκτήματα που αποφέρουν τους 

αριθμητικά υψηλότερους συντελεστές συσχέτισης (δηλαδή, περιέργεια, ευγνωμοσύνη, 

ελπίδα, αγάπη και οργή) και χαμηλότερο (π.χ., μετριοπάθεια, αγάπη μάθησης) με 

ικανοποίηση από τη ζωή και την εργασία. Σε μια μελέτη με τους στρατιώτες του 

Στρατού των ΗΠΑ, η δύναμη της ελπίδας προέβλεπε την τήρηση της υπηρεσίας, ενώ η 

αγάπη προέβλεπε τα επιτεύγματα ως ηγέτης. Οι μαθητές που έχουν τα δυνατά σημεία 

της επιμονής, της σύνεσης και της αγάπης κερδίζουν καλύτερους βαθμούς, ακόμα και 

όταν ελέγχονται για την ικανότητα (βλ. Peterson and Park 2006, Matthews et al., 2006). 

Δύο πρόσφατες μελέτες σχετικά με τις δυνατότητες χαρακτήρων στη δουλειά 

διαπίστωσαν ότι η περιέργεια, η οργή, η ελπίδα, η ευγνωμοσύνη και η θρησκεία 

συνδέονται με ικανοποίηση από την εργασία σε διάφορα επαγγέλματα (Peterson et al., 

2010) και ότι η ζέση συνδέεται με μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή και την εργασία 
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et al., 2009). Συνολικά, έχει αποδειχθεί ότι το θέμα έχει σημασία στην επαγγελματική 

ζωή. Επομένως, αναμένεται ότι, σε γενικό επίπεδο, η μεγαλύτερη έκφραση των 

δυνατοτήτων του χαρακτήρα σχετίζεται με θετικές στάσεις εργασίας και θετική 

συμπεριφορά και πρότυπα εμπειρίας που σχετίζονται με την εργασία. 

Το VIA Inventory of Strengths (VIA-IS) είναι ένα μέτρο 240 χαρακτήρων για τα 

πλεονεκτήματα του χαρακτήρα, με κάθε μία από τις δυνάμεις 24 χαρακτήρων να 

αξιολογείται από 10 αντικείμενα. Η απογραφή συνήθως χορηγείται στο διαδίκτυο, με 

χρόνο χορήγησης περίπου 30-40 λεπτών. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν 

σε κάθε ερώτημα σε σχέση με το αν η δήλωση περιγράφει αυτό που τους αρέσει και οι 

απαντήσεις είναι πλήρως αγκυροβολημένες σε μια κλίμακα Likert πέντε βαθμών από (1 

= πολύ σε αντίθεση με εμένα, 5 = πολύ σαν εμένα ).  
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Θέμα 1: Δραστηριότητες 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: VIA πλεονεκτήματα χαρακτήρα 

Οι κύριοι στόχοι της δραστηριότητας είναι: 

- να κατανοήσουν και να προσδιορίσουν τα δικά τους πλεονεκτήματα και να μάθουν 

πώς μπορούν να είναι χρήσιμα στην επιδίωξη προσωπικών ή επαγγελματικών στόχων 

- να βρεθούν νέοι τρόποι αξιοποίησης και βελτίωσης αυτών των δυνατοτήτων 

χαρακτήρα 

Μεθοδολογία: ψυχοεκπαίδευση, ατομική εργασία, ομαδική συζήτηση 

Φάση μάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα-στόχος Οποιοδήποτε άτομο προετοιμάζει την εργασιακή κινητικότητα, όποια 

άτομα βρίσκονται ήδη σε κινητικότητα στην εργασία 

Αποτελεσματικ

ός αριθμός 

συμμετεχόντων 

8-14 

Εκμάθηση 

στόχων / 

αποτελεσμάτων

. 

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εντοπίσουν τα κορυφαία 

δυνατά τους χαρακτηριστικά και θα προσπαθήσουν να βρουν νέους 

τρόπους για να τα αξιοποιήσουν. 

Διάρκεια 45 λεπτά. 

Λεοπτομερής 

περιγραφή της 

μεθόδου 

Οι συμμετέχοντες κάνουν το τεστ στο διαδίκτυο: 

http://www.viacharacter.org/www/Character-Strengths-Survey  

Οι συμμετέχοντες είναι εκπαιδευμένοι να προσδιορίσουν τα 10 

κορυφαία δυνατά τους σημεία και να προσπαθήσουν να 

χρησιμοποιήσουν μια διαφορετική δύναμη κάθε μέρα με νέο τρόπο.  

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το έγγραφο "340 Ways to Use VIA 

Character Strengths " από τον Tayyab Rashid & Afroze Anjum 

(επιπλέον υλικό). 

Εκτέλεση 1) Εισαγωγή & ψυχοεκπαίδευση 
2)  Παρουσίαση των στόχων της άσκησης και βήματα 

http://www.viacharacter.org/www/Character-Strengths-Survey
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για την ατομική εργασία 

3) Ενεργοποίηση - ατομική εργασία 
 
4) Σκέψεις των εκπαιδευομένων στην ομάδα 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

αίθουσα διδασκαλίας, υπολογιστές, φύλλα A4, στυλό 

Εκπαιδευτικό 

υλικό 

Φυλλάδιο 1 

Πρόσθετες 

πηγές / 

βιβλιογραφία 

Peterson & Seligman. (2004). Character strengths and virtues: a 

handbook and classification. Washington, DC: APA Press. 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 

ΘΕΜΑ 1/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: 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, 
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 ερευνήστε 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 σας 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 του και προσδιορίστε πώς η ζωή του 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 σας 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 σηκώστε κάποιον (όπως ένα νεαρότερο αδελφό ή μια κακοποιημένη 
γυναίκα) που δεν θα υπερασπιστεί διαφορετικά τον εαυτό 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. 
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II. Ευγένεια [γενναιοδωρία, φροντίδα, περιποίηση, συμπόνια, αλτρουιστική αγάπη, 

"καλοσύνη"): 
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 υπάρχοντών 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 το 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. 
6. Κάνετε μια ανάλυση κινδύνου-οφέλους πριν λάβετε τελική απόφαση.  
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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 ταξινομείστε 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 κώμικ 
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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Θέμα 2: Οραματοποίηση μελλοντικών στόχων 

Θεωρητική εισαγωγή 

Η αισιοδοξία θεωρείται γενικά ως χαρακτηριστικό προσωπικότητας. Η πιο 

γνωστή εννοιοποίηση παρέχεται από τους Scheier και Carver (1982) που χαρακτήριζαν 

την αισιοδοξία ως γενικό και παγκόσμιο θετικό προσδόκιμο του μέλλοντος. Ο Peterson 

κ.ά. (1982) όρισαν την αισιοδοξία ως προς το ερμηνευτικό στυλ. Σύμφωνα με αυτή την 

ιδέα, οι αισιόδοξοι αποδίδουν αρνητικά γεγονότα σε εξωτερικούς παράγοντες και ως 

προσωρινά / ασταθή και τοπικά, ενώ οι απαισιόδοξοι αποδίδουν αρνητικά γεγονότα σε 

εσωτερικούς παράγοντες και τους θεωρούν ως μακροχρόνιους / σταθερούς και 

παγκόσμιους. Για τα θετικά γεγονότα, το αντίστροφο πρότυπο των στυλ κατανομής 

παρατηρείται για τους αισιόδοξους και τους απαισιόδοξους. Χρησιμοποιώντας ένα 

αισιόδοξο επεξηγηματικό στυλ, οι αρνητικές καταστάσεις ξεφουσκώνουν και είναι 

λιγότερο σημαντικές για τον προσδιορισμό της μελλοντικής γνώσης και συμπεριφοράς, 

ενώ οι θετικές καταστάσεις καθίστανται διογκωμένες και πιο σημαντικές για τον 

προσδιορισμό της μελλοντικής γνώσης και συμπεριφοράς. Παρόλο που πολλές μελέτες 

που διεξήχθησαν μέχρι τώρα παρέχουν συγκρίσιμες ενδείξεις αισιοδοξίας που 

σχετίζονται με επιθυμητούς ψυχολογικούς και φυσικούς παράγοντες, οι περισσότεροι 

χρησιμοποιούν διατομεακά ή διαχρονικά συσχετιστικά σχέδια. Αυτό καθιστά αδύνατο 

να εξακριβωθεί αν η αισιοδοξία είναι στην πραγματικότητα μια αιτία για αυτούς τους 

επιθυμητούς παράγοντες, ένα αποτέλεσμα από αυτούς ή εάν και οι δύο εξαρτώνται 

από έναν τρίτο παράγοντα. Προκειμένου να διερευνηθούν και να τεκμηριωθούν οι 

αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ αισιοδοξίας και ποικίλων ευεργετικών αποτελεσμάτων, 

απαιτούνται ελεγχόμενα πειράματα, στα οποία χειραγωγείται άμεσα η αισιοδοξία.  

Οι Peters κ.ά. (2010) χρησιμοποίησαν το λεγόμενο χειρισμό BPS «best possible 

self», μια θετική μελλοντική τεχνική σκέψης βασισμένη στο έργο του King (2001). Μια 

άσκηση BPS απαιτεί από τους ανθρώπους να οραματίζονται τον εαυτό τους σε ένα 

φανταστικό μέλλον στο οποίο όλα έχουν αποδειχτεί με τον βέλτιστο τρόπο. Τα 

τελευταία χρόνια, η συγγραφή και η φαντασία ενός BPS έχει επανειλημμένα 

αποδειχθεί ότι αυξάνει τη διάθεση και την ευημερία των ανθρώπων (King, 2001, Peters 

et al., 2010, Sheldon & Lyubomirsky, 2006). Οι Peters κ.ά. (2010) έδωσαν στοιχεία ότι η 

συγγραφή και η φαντασία ενός BPS μπορεί επίσης να αυξήσει την αισιοδοξία όσον 

αφορά την προσδοκία ευνοϊκών αποτελεσμάτων. Αυτό το αποτέλεσμα ήταν 

ανεξάρτητο από την επίδραση στη διάθεση που ταυτόχρονα αυξήθηκε από το χειρισμό. 
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Θέμα 2: Δραστηριότητες 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Ο καλύτερος δυνατός εαυτός  

Κύριοι στόχοι: 

 Να οραματιστείτε ένα τέλειο (ρεαλιστικό, εφικτό) μέλλον όσο το δυνατόν 
λεπτομερέστερα 

 Να εξερευνήσετε τρόπους να φτάσετε εκεί, χρησιμοποιώντας τις 
δυνατότητες του χαρακτήρα 

Μεθοδολογία: Ατομική εργασία, συζήτηση σε ζεύγη και σε ομάδα  

Φάση Μάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος Οποιοδήποτε άτομο προετοιμάζει την εργασιακή κινητικότητα, όποια 

άτομα βρίσκονται ήδη σε κινητικότητα στην εργασία 

Αποτελεσματικ

ός αριθμός 

συμμετεχώντων 

8-14 

Στόχος μάθησης  Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να απεικονίσει ένα μελλοντικό στόχο 

για να αυξήσει τα επίπεδα αισιοδοξίας. Προσδιορίζονται τα δυνατά σημεία 

από την άσκηση 1. 

Διάρκεια 45 λεπτά. 

Λεπτομερής 

περιγραφή 

μεθόδου 

Ο καλύτερος δυνατός Εαυτός απαιτεί από τους εκπαιδευόμενους να 

φανταστούν για περίπου 20 λεπτά ένα φανταστικό μέλλον στο οποίο όλα 

έχουν αποδειχθεί με τον βέλτιστο τρόπο. Έχουν την εντολή να 

συμπληρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες. Στη συνέχεια, 

έχουν εκπαιδευτεί να σκέπτονται τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, 

ενώ φαντάζονται αυτό το μέλλον. Ακολουθεί ομαδική συζήτηση. 

Εκτέλεση 1) Εισαγωγή & ψυχοεκπαίδευση 
2)  Παρουσίαση των στόχων της άσκησης και βήματα για την 

ατομική εργασία 
3)  Ενεργοποίηση - ατομική εργασία 

  4)   Σκέψεις των εκπαιδευομένων στην ομάδα 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

τάξη, φύλλα A4, στυλό 

Υλικό Φυλλάδιο 2 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2 

ΘΕΜΑ 2 / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 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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Θέμα 3: Καθορισμός στόχων και προσπέραση των εμποδίων 

Θεωρητική εισαγωγή 

Θεωρία ελπίδας 

 Η ιδέα της ελπίδας για τους C. R. Snyder κ.ά. (1991) είναι γνωστή ως 

Θεωρία Ελπίδας. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η θεωρία της ελπίδας υπήρξε το πιο 

εκτεταμένο μοντέλο ελπίδας στην επιστημονική βιβλιογραφία της ψυχολογίας. 

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η ελπίδα είναι ένα γνωστικό, στοχοθετημένο φαινόμενο. 

Οι στόχοι ορίζονται ως οι στόχοι των αλληλουχιών ψυχικής δράσης και κάθε 

επιδιωκόμενη συμπεριφορά λέγεται ότι είναι κατευθυνόμενη προς το στόχο (Snyder 

1994, 2000, Snyder et al., 1999). Ως εκ τούτου, οι σκοποί μπορούν να ποικίλουν σε 

μεγάλο βαθμό σε μέγεθος και δυσκολία επίτευξης, με μερικούς να συνθέτουν 

κανονικούς, εύκολους στην επίτευξη στόχους και άλλους που απαιτούν χρόνια ή και 

δεκαετίες για να επιτύχουν. 

 Σε αυτό το πλαίσιο, η ελπίδα αποτελείται από δύο αλληλένδετα γνωστικά 

στοιχεία: τη διαδρομή σκέψης και τις σκέψεις μεσολάβησης. Η πρώτη συνιστώσα της 

ελπίδας, η διαδρομή σκέψης, αντανακλά την αντιληπτή ικανότητα να δημιουργήσει 

γνωστικές διαδρομές στους στόχους. Οι άνθρωποι εμπλέκονται σε διαδρομή σκέψης 

όταν σχεδιάζουν τρόπους για να επιτύχουν τους στόχους τους. Είναι όμως σημαντικό 

να υπογραμμίσουμε ότι η υποκειμενική εμπειρία της ελπίδας δεν εξαρτάται 

αναγκαστικά από τα άτομα που έχουν καταγράψει συγκεκριμένα μονοπάτια στους 

στόχους, αλλά από την αντίληψη ή την πεποίθηση ότι θα μπορούσαν να παραχθούν 

μονοπάτια εάν ήταν επιθυμητό (Snyder κ.ά., 1999).  

 Η δεύτερη συνιστώσα της ελπίδας, της σκέψης μεσολάβησης, ορίζεται ως 

«οι σκέψεις που έχουν οι άνθρωποι σχετικά με την ικανότητά τους να ξεκινήσουν και 

να συνεχίσουν την κίνηση σε επιλεγμένες οδούς προς αυτούς τους στόχους» (Snyder 

κ.ά., 1999, σελ. 180). Μια τέτοια γνώση της υπηρεσίας παρακινεί και διατηρεί τα άτομα 

εστιασμένα στην επιδίωξη των στόχων τους. Ο συνδυασμός της σκέψης μεσολάβησης 

και της διαδρομής σκέψης θεωρείται ότι οδηγεί τα άτομα να επιδιώκουν ενεργά τους 

στόχους τους (Snyder 1994). 

Παρέμβαση Ελπίδας 

Η παρέμβαση ελπίδας  που χρησιμοποιείται αποτελείται από μία μόνο συνάντηση 45 

λεπτών. Η ατζέντα της συνάντησης θα είναι η εξής: (1) η επιλογή ενός προσωπικού 
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στόχου, (2) η ψυχοεκπαίδευση όσον αφορά την ελπίδα, (3) μια άσκηση 

χαρτογράφησης στόχων ελπίδας και (4) η άσκηση απεικόνισης ελπίδας. 

Στην αρχή της συνάντησης, οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να επιλέξουν ένα στόχο που 

θα ήθελαν να ολοκληρώσουν εντός των επόμενων 6 μηνών. Θα ενθαρρυνθούν να 

επιλέξουν οποιονδήποτε στόχο που φαίνεται προσωπικά σχετικός με αυτούς. Στη 

συνέχεια θα γράψουν αυτό το στόχο. 

Δεύτερον, 10 λεπτά από την παρέμβαση θα αφιερωθούν στη διδασκαλία στους 

συμμετεχόντες σχετικά με τις συνιστώσες της ελπίδας. Τα θέματα περιλαμβάνουν τον 

ορισμό της ελπίδας, τη σημασία του καθορισμού σαφών συγκεκριμένων στόχων και 

συμβουλών σχετικά με τη δημιουργία διαδρομών και μεσολαβήσεων. Αυτή η ενότητα 

της παρέμβασης θα είναι διδακτικού χαρακτήρα, αποτελούμενη κυρίως από διάλεξη, 

αν και οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις ανά πάσα στιγμή. 

 Τρίτον, οι συμμετέχοντες θα καθοδηγηθούν μέσα από μια άσκηση 

χαρτογράφησης στόχων 20 λεπτών. Σε αυτή την άσκηση, θα συμμετάσχουν σε ένα 

δυναμικό προγραμματισμό ελπίδας, συμπληρώνοντας ένα φύλλο εργασίας που θα 

αφορά τα συστατικά της θεωρίας της ελπίδας. Θα γράψουν το στόχο τους στη δεξιά 

πλευρά της σελίδας. Στα αριστερά αυτού του στόχου, κατά μήκος της σελίδας, θα 

γράψουν τρία βήματα που θα μπορούσαν να πάρουν κατά την πορεία τους για την 

επίτευξη αυτού του στόχου. Δίπλα σε κάθε ένα από αυτά τα βήματα, θα γράψουν ένα 

εμπόδιο που θα μπορούσε ενδεχομένως να παρεμποδίσει την ικανότητά τους να 

κάνουν το βήμα καθώς και ένα εναλλακτικό μονοπάτι γύρω από το εμπόδιο. Θα 

γράψουν επίσης προσωπικά πλεονεκτήματα που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν 

στη διατήρηση της υπηρεσίας τους μέσω της διαδικασίας επιδίωξης στόχων. 

 Τέλος, χρησιμοποιώντας το φύλλο εργασίας που δημιούργησαν ως οδηγό, 

οι εκπαιδευόμενοι θα υποβληθούν στην άσκηση απεικόνισης ελπίδας. Σε αυτή την 

άσκηση των 20 λεπτών, οι συμμετέχοντες θα καθοδηγηθούν προφορικά να κλείσουν τα 

μάτια τους και να φανταστούν να κάνουν κάθε βήμα στο φύλλο χαρτογράφησης τους, 

να αντιμετωπίσουν κάθε εμπόδιο που αναγράφεται και να παρακινήσουν τον εαυτό 

τους να παρακάμψουν κάθε εμπόδιο. Μια σημαντική πτυχή αυτής της άσκησης είναι ο 

ρεαλισμός της. Έτσι, οι συμμετέχοντες θα έχουν την εντολή να κάνουν την απεικόνιση 

όσο το δυνατόν πιο ζωντανή. Οι προφορικές υποδείξεις θα ενθαρρύνουν τους 

συμμετέχοντες να βιώσουν την απεικόνιση χρησιμοποιώντας και τις πέντε αισθήσεις. 

Στο τέλος αυτής της άσκησης, θα καθοδηγηθούν να δουν τον εαυτό τους να επιτύχουν 

το στόχο τους και να αισθανθούν τα θετικά συναισθήματα και την αυξημένη 

μεσολάβηση που προκύπτει. 
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Θέμα 3: Δραστηριότητες 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Οραματοποίηση της Ελπίδας 

Κύριοι στόχοι της άσκησης είναι: 

 Καθορισμός ενός εφικτού στόχου 

 Δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου για την επίτευξη του στόχου 

Μεθοδολογία: ατομική εργασία, εργασία σε ζεύγη 

Φάση 

Μάθησης 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Ομάδα στόχος Κάθε άτομο που προετοιμάζει την εργασιακή κινητικότητα 

Αποτελεσματι-

κός αριθμός  

8-14 

Σκοποί 

μάθησης/αποτ

ελέσματα  

Οι εκπαιδευτικοί σκοποί είναι να απεικονίσουν έναν μελλοντικό στόχο 

όσο το δυνατόν πιο έντονα και να αναθεωρήσουν τα απαραίτητα 

βήματα και πιθανά εμπόδια. 

Διάρκεια 45 λεπτά. 

Λεπτομερής 

περιγραφή 

μεθόδου 

Οι εκπαιδευόμενοι χρειάζονται 20 λεπτά για να θέσουν ένα ρεαλιστικό 

μεσοπρόθεσμο στόχο (6 μήνες). Στη συνέχεια, γράφουν τρία βήματα 

που πρέπει να λάβουν για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο. Για κάθε 

βήμα, τίθεται ένα εμπόδιο, με μια εναλλακτική διαδρομή γύρω από 

αυτό το εμπόδιο, μαζί με την απάντηση στο ερώτημα αυτό: «Μπορώ 

να ξεπεράσω αυτό το εμπόδιο και πώς;». Στη συνέχεια διδάσκονται 

για τα βασικά στοιχεία της ελπίδας και, τέλος, περνούν από μια 

διαδικασία απεικόνισης για να σταθεροποιήσουν το στόχο τους. 

Συλλογισμός από τους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή. 

Εκτέλεση 1) Εισαγωγή & ψυχοεκπαίδευση 
2) Παρουσίαση των στόχων της άσκησης και βήματα για 

την ατομική εργασία 
3) Ενεργοποίηση - ατομική εργασία 
4) Σκέψεις των εκπαιδευομένων 
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Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

τάξη, φύλλα A4, στυλό 

Υλικό Φυλλάδιο 3 

Επιπρόσθετες 

πηγές / 

βιβλιογραφία 

Feldman, D. B., & Dreher, D. E. (2011). Can Hope be Changed in 90 

Minutes? Testing the Efficacy of a Single-Session Goal-Pursuit 

Intervention for College Students. Journal of Happiness Studies, 13(4), 

745-759. 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 3 

ΘΕΜΑ 3 / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Ρύθμιση στόχου - εμπόδια και λύσεις 

 



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

292 
 

Θέμα 4: Μετατόπιση του επίκεντρου στα θετικά συμβάντα 

Θεωρητική Εισαγωγή  

Η αισιοδοξία και η ελπίδα συνδέονται θετικά με τη σωματική και ψυχική υγεία 

και σχετίζονται με αυτή, όπως αναφέρθηκε από μια σειρά μέτρων, όπως η 

αυτοαναφερόμενη υγεία, η υποκειμενική ευημερία, η θετική διάθεση, η 

αποτελεσματική αντιμετώπιση και η συμπεριφορά προαγωγής της υγείας (Carr, 2004 ). 

Με την εφαρμογή των «τριών καλών πραγμάτων στη ζωή» τα αποτελέσματα δείχνουν 

ότι μπορεί κανείς να αυξήσει την αισιοδοξία και την ελπίδα. Μαζί με αυτά τα οφέλη, 

μπορεί επίσης να είναι δυνατό να κερδίσουμε το πρόσθετο όφελος από την αύξηση της 

ανθεκτικότητας ενός ατόμου. Η ελπίδα και η αισιοδοξία είναι σημαντικές δομές στη 

θετική ψυχολογία και μπορεί να ωφελήσουν τη συναισθηματική και σωματική ευεξία 

ενός ατόμου επειδή έχουν σχέση με την ικανότητα να σχεδιάζουν μονοπάτια προς τους 

επιθυμητούς στόχους παρά τα εμπόδια και κίνητρα για να χρησιμοποιήσουν αυτές τις 

οδούς (Snyder, 2000). Επιπλέον, η ελπίδα σχετίζεται με την ανθεκτικότητα, διότι 

αντιμετωπίζει εμπόδια, σχεδιάζει τρόπους γύρω από αυτά και στη συνέχεια 

εκτελώντας ενεργά αυτά τα σχέδια είναι βασικό στη γένεση της ελπίδας και η 

υπέρβαση αυτών των φραγμών και αντιξοοτήτων είναι ανθεκτικότητα (Snyder, 2000). 
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Θεμα 4: Δραστηριότητες 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: 3 καλά πράγματα 

Κύριοι στόχοι της άσκησης είναι: 

- Πρακτική άσκηση για να επικεντρωθούν στη νοοτροπία του τι πήγε 
καλά, αντί για αυτό που δεν πηγεκαλά 

- Μετατόπιση επικέντρου μακριά από αρνητικά συμβάντα 

- Αύξηση της ελπίδας και της αισιοδοξίας 

Μεθοδολογία: ομαδική εργασία, συζήτηση 

Φάση 

Μάθησης 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Ομάδα στόχος Κάθε άτομο που προετοιμάζει την εργασιακή κινητικότητα 

Αποτελεσματι-

κός αριθμός 

συμμετεχώντω

ν 

8-14 

Σκοποί 

μάθησης/αποτ

ελέσματα  

Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να αλλάξει την εστίαση σε θετικά 

γεγονότα 

Διάρκεια 20 λεπτά. 

Λεπτομερής 

περιγραφή 

μεθόδου 

Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να γράψουν τρία καλά πράγματα που 

έγιναν κατά τη διάρκεια της ημέρας σε ένα σημειωματάριο. Θα 

γράψουν επίσης γιατί συνέβη, το ρόλο τους στο γεγονός αυτό και γιατί 

αισθάνονται καλά γι 'αυτό. Μετά το πρώτο παράδειγμα στην τάξη, οι 

εκπαιδευόμενοι θα κάνουν αυτή τη δραστηριότητα, πριν πάτε για 

ύπνο το βράδυ. Η δραστηριότητα πρέπει να συνεχιστεί καθημερινά για 

τουλάχιστον δύο εβδομάδες. 

Εκτέλεση 1) Εισαγωγή & ψυχοεκπαίδευση 
2) Παρουσίαση των στόχων της άσκησης και βήματα για 

την ατομική εργασία 
3)  Ενεργοποίηση - ατομική εργασία (τάξη) 
4) Ενεργοποίηση - ατομική εργασία (εργασία στο σπίτι) 
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Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

τάξη, τετράδιο, στυλό 

 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 4 

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 πρίν 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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Θέμα 5: Αναγνώριση και αντιμετώπιση απαισιόδοξων σκέψεων 

Θεωρητική Εισαγωγή 

Τα απαισιόδοξα γνωστικά στυλ μπορούν να τροποποιηθούν μέσω διαφόρων 

τεχνικών γνωστικής κατάρτισης. Η πιο δημοφιλής μέθοδος είναι το μοντέλο ABC. Η 

τεχνική ABC αναπτύχθηκε από τον Dr. Albert Ellis (1962) και χρησιμοποιείται στην 

Ορθολογική Θεραπεία Συναισθηματικής Συμπεριφοράς (REBT). Ο Martin Seligman 

επεξεργάστηκε την τεχνική αυτή στο βιβλίο του «Learned Optimism» προσθέτοντας 

δύο ακόμη βήματα: D και Ε. Η μέθοδος αυτή ενθαρρύνει την αισιόδοξη σκέψη, 

αναγνωρίζοντας και στη συνέχεια αμφισβητώντας απαισιόδοξους συλλογισμούς. 

 Τα αποδεικτικά στοιχεία υποστηρίζουν τη χρήση αυτής της τεχνικής για την 

αύξηση της αισιοδοξίας. Μια μελέτη από τους Quayle κ.ά. (2001) εξέτασαν την 

επίδραση ενός προγράμματος αισιοδοξίας στα καταθλιπτικά συμπτώματα κατά την 

προεφηβεία. Οι συμμετέχοντες έλαβαν μια παρέμβαση αισιοδοξίας, ενσωματώνοντας 

την τεχνική ABC του Ellis, που σχεδιάστηκε για να εντοπίσει, να αξιολογήσει και να 

προκαλέσει αρνητικές σκέψεις και να κάνει πιο αισιόδοξες αλλά και ρεαλιστικές 

ερμηνείες των καθημερινών προβλημάτων. Οι μαθητές στο πρόγραμμα παρέμβασης 

ανέφεραν μεγαλύτερη αισιοδοξία και λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης σε 6μηνη 

παρακολούθηση, σε σύγκριση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου. Αυτό παρέχει 

αποδείξεις ότι μπορείτε να μάθετε να είστε πιο αισιόδοξοι και αυτό μπορεί να έχει 

επακόλουθα θετικά οφέλη στη ζωή σας. 

  

 Περαιτέρω, οι Cunningham κ.ά. (2002) εξέτασαν την αποτελεσματικότητα ενός 

καθολικού σχολικού προγράμματος πρόληψης που σχεδιάστηκε για να διδάξει τις 

αισιόδοξες δεξιότητες σκέψης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, σε σύγκριση με τις 

ομάδες ελέγχου, τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ανέφεραν σημαντικές 

βελτιώσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα αντιμετώπισης και τη μείωση των 

καταθλιπτικών καταλογισμών. Αυτά τα ευρήματα υποστηρίζουν τη σκοπιμότητα 

εφαρμογής προγραμμάτων χαμηλού κόστους στα σχολικά περιβάλλοντα για την 

αντιμετώπιση της συναισθηματικής υγείας των νέων και μπορούν να επεκταθούν σε 

προγράμματα χαμηλού κόστους στο επαγγελματικό περιβάλλον. 
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Θέμα 5: Δραστηριότητες 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Το ABCDE μου 

Κύριοι στόχοι της άσκησης είναι: 

 Να καταργούνται απαισιόδοξες σκέψεις μέσω μιας γνωστικής, λογικής διαδικασίας 

 Να μάθετε πώς να αμφισβητείτε τις απαισιόδοξες σκέψεις 
Μεθοδολογία: ψυχοεκπαίδευση, ατομική εργασία, ομαδική συζήτηση 

Φάση Μάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος Οποιοδήποτε άτομο προετοιμάζει την εργασιακή κινητικότητα, όποια άτομα 

βρίσκονται ήδη σε κινητικότητα στην εργασία 

Αποτελεσματι-

κός αριθμός  

8-14 

Σκοποί 

μάθησης/αποτε

λέσματα  

Ο εκπαιδευόμενος θα μάθει πώς να αναλύει τις απαισιόδοξες σκέψεις του 

και πώς να τις αντιμετωπίζει. 

Διάρκεια 45 λεπτά. 

Λεπτομερής 

περιγραφή 

μεθόδου 

Η διαδικασία βελτιστοποίησης της μάθησης του Seligman συνίσταται σε μια 

απλή μέθοδο για την κατάρτιση ενός νέου τρόπου αντίδρασης στις 

αντιξοότητες, συγκεκριμένα, μαθαίνοντας να μιλάμε με προσωπική ήττα. 

Ξεκινά με το μοντέλο ABC του Ellis, της αντιπαράθεσης, πεποιθήσεων και 

συνεπειών. Η αντιπαλότητα (Adversity) είναι το γεγονός που συμβαίνει, η 

πεποίθηση (Belief) είναι πώς ερμηνεύεται η αντιπαλότητα και οι συνέπειες 

(Consequences) είναι τα συναισθήματα και οι ενέργειες που προκύπτουν 

από τις πεποιθήσεις. Στο μοντέλο ABC, ο Seligman προσθέτει "D" (διαφωνία - 

disputation) και E (ενεργοποίηση-energization). Τα κέντρα διαφωνίας 

δημιουργούν αντίθετες αποδείξεις σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: τις 

αρνητικές πεποιθήσεις γενικά, τις αιτίες του γεγονότος ή τις συνέπειες. Το D 

σημαίνει επίσης να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας κάθε πιθανή 

χρησιμότητα της μετάβασης από τις αντιξοότητες. Με την πάροδο του 

χρόνου, οι απαντήσεις αυτού του είδους προβλέπεται να αλλάξουν τα 

συναισθήματα ώστε να είναι πιο ελπιδοφόρα και θετικά. Η επιτυχής 

αμφισβήτηση οδηγεί στην ενεργοποίηση, το Ε στο μοντέλο ABCDE. Ο ένας 

είναι ενεργοποιημένος και πρέπει πράγματι να προσπαθήσει να γιορτάσει 

ενεργά, τα θετικά συναισθήματα και την αίσθηση της ολοκλήρωσης που 

προέρχονται από την επιτυχή αμφισβήτηση των αρνητικών πεποιθήσεων.  
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Εκτέλεση 1) Εισαγωγή & ψυχοεκπαίδευση 

2) Παρουσίαση των στόχων της άσκησης και βήματα για την ατομική εργασία 

3) Ενεργοποίηση - ατομική εργασία 

4) Σκέψεις των εκπαιδευομένων σε ζεύγη 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

τάξη, φύλλα A4, στυλό 

Εκπαιδευτικό 

Υλικό 

Φυλλάδιο 5 

Επιπρόσθετες 

πηγές / 

βιβλιογραφία 

Gross, J.J., & John, O.P. (2003). Individual differences in two emotion 

regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. 

Journal of Personality and Social Psychology, 85, 348-362. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

298 
 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 5 

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 είναι οι εναλλακτικοί 

τρόποι με τους οποίους μπορώ να εξετάσω αυτή την κατάσταση;". Όταν εντοπίζετε μια 
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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 να 

αρνητικό γεγονός ή την 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 

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 ηπροϊστάμενη 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 
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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 αλληλεπιδράσω 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. 

΄Ημουν 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. 

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 στιε 

εργασίες μου για άλλες τάξεις. Ίσως δεν δίνω αρκετά εύσημα εδώ. Δεσμεύομαι ήδη να 
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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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Θέμα 6: Στρατηγικές ρύθμισης των συναισθημάτων 

Θεωρητική εισαγωγή 

Η γνωσιακή επανεξέταση είναι μια μορφή γνωστικής αλλαγής που 

περιλαμβάνει την ερμηνεία μιας δυνητικά συναισθηματικής κατάστασης κατά τρόπο 

που αλλάζει τον συναισθηματικό της αντίκτυπο (Lazarus & Alfert, 1964). Για 

παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης εισαγωγής, κάποιος θα  μπορούσε να 

δει το πάρε-δώσε ως ευκαιρία να μάθει πόσο κάποιος συμπαθεί το σχολείο, παρά ως 

δοκιμή της αξίας του. Η επανεκτίμηση είναι μία από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες 

στρατηγικές συναισθηματικής ρύθμισης και η μεγαλύτερη χρήση της επανεκτίμησης 

συνδέεται με μεγαλύτερη θετική επίδραση, μεγαλύτερη ευεξία, μειωμένη αρνητική 

επίδραση και λιγότερα καταθλιπτικά συμπτώματα (Gross and John, 2003). Οι μελέτες 

συμπεριφοράς που δίνουν οδηγίες στους ενήλικες να χρησιμοποιήσουν την 

επανεκτίμηση έχουν δείξει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για να 

διαμορφώσουν διάφορες πτυχές της συναισθηματικής απόκρισης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαναφερόμενης αρνητικής και θετικής επίδρασης 

(Gross, 1998, Giuliani et al., 2008, Kober et al., 2010) , της περιφερειακής φυσιολογίας 

(Ray et al., 2010), τους νευρωνικούς δείκτες συναισθηματικής απόκρισης (Schaefer et 

al., 2002, Ochsner et al., 2004, Hajcak and Nieuwenhuis, 2006, Urry et al. ) και τις 

οικονομικές αποφάσεις που πιστεύεται ότι επηρεάζονται από την επίδραση (Sokol-

Hessner et al., 2009, van't Wout et al., 2010). 

 Η επανεξέταση περιλαμβάνει επίσης την εκπροσώπηση των ψυχικών 

καταστάσεων του εαυτού και των άλλων (καθώς παρακολουθεί κανείς τη 

συναισθηματική κατάσταση του ατόμου ή επανεξετάζει αυτή των άλλων κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας ανασκόπησης, Ochsner et al., 2004, Ochsner et al., 2009). 

Παρόλο που η επανεκτίμηση θεωρείται σε μεγάλο βαθμό ως γνωστική ρυθμιστική 

ικανότητα, είναι πιθανό ότι οι αναπτυξιακές αλλαγές σε αυτές τις κοινωνικές 

διαδικασίες, όπως και η ψυχική κατάσταση του άλλου, να είναι εξίσου σημαντικές για 

την υποστήριξη της ικανότητας επανεκτίμησης. Αυτές οι διεργασίες τυπικά εμπλέκουν 

ένα δίκτυο περιοχών που επικεντρώνεται στον μεσαίο προμετωπιαίο φλοιό (mPFC), και 

περιλαμβάνει επίσης τον οπίσθιο φλοιό του κόλπου, τον ανώτερο κροταφιαίο αύλακα 

και τους κροταφιαίους πυλώνες. Αυτές οι περιοχές πιστεύεται ότι υποστηρίζουν την 

ικανότητα να αποδίδουν ψυχικές καταστάσεις στον εαυτό και τους άλλους, οι οποίες 

βασίζονται σε πολλές πολύπλοκες κοινωνικές γνωστικές ικανότητες, όπως οι 

αυτοαναλογικές κρίσεις, η νοητικοποίηση, η προοπτική και η ενσυναίσθηση (Amodio 
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and Frith, 2006, Frith and Frith, 2006 · Singer, 2006 · Lieberman, 2007 · Olson et al., 2007 

· Olsson και Ochsner, 2008 · Adolphs, 2009 · Carrington and Bailey, 2009). 

 Η εκφραστική καταστολή είναι μια μορφή διαμόρφωσης απόκρισης που 

περιλαμβάνει την αναστολή της συνεχιζόμενης εκφραστικής συμπεριφοράς (Gross, 

1998). Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να παραμείνει ανέκφραστος κρατώντας ένα 

καλό χαρτί κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού χαρτιών. 
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Θέμα 6: Δραστηριότητες 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6: Ερωτηματολόγιο συναισθηματικής ρύθμισης 

Κύριοι στόχοι της άσκησης είναι: 

 Εκτίμηση της συναισθηματικής εμπειρίας 

  Εκτίμηση της συναισθηματικής έκφρασης 
Μεθοδολογία: ψυχοεκπαίδευση, ατομική εργασία, ομαδική συζήτηση 

Φάση 

Μάθησης 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος Οποιοδήποτε άτομο προετοιμάζει την εργασιακή κινητικότητα, όποια 

άτομα βρίσκονται ήδη σε κινητικότητα στην εργασία 

Αποτελεσματι-

κός αριθμός  

8-14 

Σκοποί 

μάθησης/αποτ

ελέσματα  

Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν περισσότερα για τη συναισθηματική 

τους εμπειρία και τη συναισθηματική έκφρασή τους 

Διάρκεια 10 λεπτά. 

Λεπτομερής 

περιγραφή 

μεθόδου 

Μια κλίμακα 10 θέσεων θα χρησιμοποιηθεί για να μετρηθεί η τάση 

των ερωτηθέντων να ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους με δύο 

τρόπους: (1) Γνωστική Αναμόρφωση και (2) Εκφραστική Καταστολή. Οι 

ερωτώμενοι απαντούν σε κάθε στοιχείο σε κλίμακα τύπου Likert 7 

σημείων που κυμαίνεται από 1 (διαφωνώ έντονα) έως 7 (συμφωνώ 

έντονα). 

Στοχασμός από τους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή. 

Εκτέλεση 1) Εισαγωγή & ψυχοεκπαίδευση 

2) Παρουσίαση των στόχων της άσκησης και βήματα για την ατομική 

εργασία 

3) Ενεργοποίηση - ατομική εργασία 

4) Στοχασμός 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

τάξη, φύλλα A4, στυλό 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 6 

ΘΕΜΑ 6 / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6: 

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. ____Οταν θέλω να αισθάνομαι πιο θετικό συναίσθημα, αλλάζω τον τρόπο που 

σκέφτομαι 

την κατάσταση. 
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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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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7: Φύλλο εργασίας Συναισθηματικής ρύθμισης 

  

Κύριοι στόχοι της άσκησης είναι: 

 Αναγνώριση της λειτουργίας του συναισθήματος 

Μεθοδολογία: ψυχοεκπαίδευση, ατομική εργασία, ομαδική συζήτηση 

Φάση 

Μάθησης 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος Οποιοδήποτε άτομο προετοιμάζει την εργασιακή κινητικότητα, όποια 

άτομα βρίσκονται ήδη σε κινητικότητα στην εργασία 

Αποτελεσματι-

κός αριθμός  

8-14 

Σκοποί 

μάθησης/αποτ

ελέσματα  

Ο εκπαιδευόμενος θα μάθει πώς να προσδιορίζει τη λειτουργία των 

συναισθημάτων του 

Διάρκεια 30 λεπτά. 

Λεπτομερής 

περιγραφή 

μεθόδου 

Οι εκπαιδευόμενοι θα εντοπίσουν μια αρνητική κατάσταση και τα 

αρνητικά συναισθήματα που ακολούθησαν. Στη συνέχεια, θα 

καταρρίψουν τις επιπτώσεις που έχουν αυτά τα συναισθήματα πάνω 

τους και θα στοχαστούν 

Εκτέλεση 1) Εισαγωγή & ψυχοεκπαίδευση 

2) Παρουσίαση των στόχων της άσκησης και βήματα για την ατομική 

εργασία 

3) Ενεργοποίηση - ατομική εργασία 

4) Στοχασμός / Συζήτηση με την ομάδα 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

τάξη, φύλλα A4, στυλό 

Εκπαιδευτικό 

Υλικό 

Φυλλάδιο 7 

Επιπρόσθετες 

πηγές / 

βιβλιογραφία 

Gross, J.J., & John, O.P. (2003). Individual differences in two emotion 

regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-

being. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 348-362. 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ  7 

 

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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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8: STOPP 
 

Κύριοι στόχοι της άσκησης είναι: 

 Παροχή βοήθειας όταν αντιμετωπίζετε έντονα συναισθήματα 

  Βοήθεια στην αντιμετώπιση και διαχείριση της συναισθηματικής αντίδρασης 

Μεθοδολογία: ψυχοεκπαίδευση, ατομική εργασία, προβληματισμός / συζήτηση 

Φάση Μάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος Οποιοδήποτε άτομο προετοιμάζει την εργασιακή κινητικότητα, όποια άτομα 

βρίσκονται ήδη σε κινητικότητα στην εργασία 

Αποτελεσματι-

κός αριθμός  

8-14 

Σκοποί 

μάθησης/αποτε

λέσματα  

Ο εκπαιδευόμενος θα μάθει περισσότερα για τον έλεγχο των 

συναισθημάτων του όταν αντιμετωπίζει μια δυσμενή κατάσταση 

Διάρκεια 45 λεπτά. 

Λεπτομερής 

περιγραφή 

μεθόδου 

Μια μέθοδος που βασίζεται σε τεχνικές CBT (Cognitive Behavioral Therapy). 

Χρησιμοποιεί γνωστικές και συμπεριφορικές στρατηγικές για να βοηθήσει 

στην αντιμετώπιση έντονων συναισθημάτων. Αυτή η μέθοδος έχει 5 βήματα 

που ο εκπαιδευόμενος θα μάθει να εκτελεί και να είναι άμεσα 

προετοιμασμένος στην περίπτωση μιας πραγματικής δύσκολης κατάστασης. 

Στοχασμός από τους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή. 

Εκτέλεση 1) Εισαγωγή & ψυχοεκπαίδευση 

2) Παρουσίαση των στόχων της άσκησης και βήματα για την ατομική εργασία 

3) Ενεργοποίηση - ατομική εργασία 

4) Στοχασμό / Συζήτηση με την ομάδα 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

τάξη, φύλλα A4, στυλό 

Εκπαιδευτικό 

Υλικό 

Φυλλάδιο 8 

Επιπρόσθετες 

πηγές / 

βιβλιογραφία 

Gross, J.J., & John, O.P. (2003). Individual differences in two emotion 

regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. 

Journal of Personality and Social Psychology, 85, 348-362. 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8 

 

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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Θέμα 7: Αντιλαμβάνοντας τον έλεγχο 
 

Θεωρητική εισαγωγή 

 

Φαίνεται ότι υπάρχουν ξεχωριστές διαφορές στην τάση να αντιλαμβάνεται 

κάποιος τον εαυτό τους ως έχοντας έλεγχο. Πλούσια βιβλιογραφία έχει δείξει ότι οι 

άνθρωποι διαφέρουν στις πεποιθήσεις τους σχετικά με τη σχέση μεταξύ της 

συμπεριφοράς τους και των περιβαλλοντικών γεγονότων (Nowicki and Duke, 1974). 

Σύμφωνα με τον Rotter (1966), τα άτομα με εσωτερικό τόπο ελέγχου (LOC) πιστεύουν 

ότι τα περιβαλλοντικά γεγονότα εξαρτώνται από τη συμπεριφορά τους, ενώ εκείνα με 

εξωτερική LOC θεωρούν τα γεγονότα ως συνέπεια σύμπτωσης, τύχης ή μοίρας ή να 

ελέγχονται από ισχυρούς άλλους. Το LOC φαίνεται να μετριάζει την επίδραση των 

αγχωτικών εμπειριών, έτσι ώστε οι εξωτερικές ενδείξεις να εμφανίζουν περισσότερα 

ψυχολογικά και σωματικά συμπτώματα ως αντίδραση σε αγχώδη γεγονότα από ό, τι τα 

εσωτερικά (Beekman κ.ά., 2000, Hutner και Locke, 1984, Kirkcaldy et al., 1999). 

Τα άτομα τείνουν να εκδηλώνουν μια βιολογική απάντηση στο άγχος σε 

συμφωνία με το γενικό προσδόκιμό τους ελέγχου στο περιβάλλον. Συγκεκριμένα, όταν 

οι συμμετέχοντες έχουν τον έλεγχο πάνω στον στρεσογόνο παράγοντα, οι εξωτερικοί 

παράγοντες τείνουν να έχουν μεγαλύτερη αύξηση κορτιζόλης από ότι οι εσωτερικοί. 

Ωστόσο, όταν οι συμμετέχοντες δεν έχουν έλεγχο, οι εξωτερικοί παράγοντες έτειναν να 

έχουν μικρότερη απόκριση κορτιζόλης από τους εσωτερικούς. Αυτά τα δεδομένα 

υποστηρίζουν ότι τα άτομα διαφέρουν ως προς την ανταπόκρισή τους σε ελεγχόμενους 

και ανεξέλεγκτους στρεσογόνους παράγοντες ως συνάρτηση των γενικών προσδοκιών 

τους για τον έλεγχο. 

Ως εκ τούτου, επηρεάζοντας την αίσθηση του ατόμου για τον έλεγχο 

κατευθύνοντάς την στην εξωτερική LOC μπορεί να αυξήσει τη συναισθηματική 

σταθερότητά του με την έννοια ότι θα αντιμετωπίσει λιγότερο άγχος όταν 

αντιμετωπίζει μια δυσμενή κατάσταση. 
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Θέμα 7: Δραστηριότητες 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9: Μια δύσκολη κατάσταση. "Είχα τον έλεγχο"; 

Κύριοι στόχοι της άσκησης είναι: 

 Διαφοροποίηση μεταξύ γεγονότων εντός ή εκτός ελέγχου του ατόμου 

  Κατεύθυνση της αίσθησης του ελέγχου προς τον εξωτερικό τόπο 

Μεθοδολογία: ψυχοεκπαίδευση, ατομική εργασία, εργασία σε ζεύγη, 

προβληματισμός / συζήτηση 

Φάση 

Μάθησης 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος Οποιοδήποτε άτομο προετοιμάζει την εργασιακή κινητικότητα 

Αποτελεσματι-

κός αριθμός  

8-14 

Σκοποί 

μάθησης/αποτ

ελέσματα  

Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να εκτιμήσει γνωστικά τις 

δυσμενείς καταστάσεις και να επικεντρωθεί στο εάν βρίσκονται μέσα 

ή εκτός του ελέγχου του. 

Διάρκεια 45 λεπτά. 

Λεπτομερής 

περιγραφή 

μεθόδου 

Οι εκπαιδευόμενοι, πρώτα από μόνοι τους και αργότερα σε ζεύγη, 

γράφουν και αργότερα συζητούν μια δυσμενή κατάσταση που έχει 

συμβεί ή μπορεί να συμβεί στην εργασία. Αυτή η δυσμενή κατάσταση 

μπορεί να είναι σημαντική (π.χ., η εταιρεία κάνει περικοπές στο 

προσωπικό) ή μικρή (π.χ. ο διαχειριστής ενεργεί άδικα). Στη συνέχεια, 

οι συμμετέχοντες έχουν την εντολή να γράψουν την άμεση αντίδρασή 

τους σε αυτή την δυσμενή κατάσταση. Στη συνέχεια, συζητούν με τον 

συνεργάτη τους τι είναι υπό τον έλεγχό τους, εκτός του ελέγχου τους, 

και επιλογές για ανάληψη δράσης. 

Εκτέλεση 1) Εισαγωγή & ψυχοεκπαίδευση 

2) Παρουσίαση των στόχων της άσκησης και βήματα για την ατομική 

εργασία 

3) Ενεργοποίηση - ατομική εργασία 

4) Προβληματισμός / Συζήτηση με την ομάδα 
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Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

τάξη, φύλλα A4, στυλό 

Εκπαιδευτικό 

Υλικό 

Φυλλάδιο 8 

Επιπρόσθετες 

πηγές / 

βιβλιογραφία 

Luthans, F., Avey, J. B., Avolio, B. J., Norman, S. M., & Combs, G. M. 

(2006). Psychological capital development: toward a micro-

intervention. Journal of Organizational Behavior, 27(3), 387-393. 
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Θέμα 8: Ευαισθητοποίηση: Εξωτερικεύοντας το επίκεντρο  

Θεωρητική εισαγωγή 

  Η ενσυνειδητότητα (mindfulness) αναδύεται ως μια σημαντική μορφή αυτο-φροντίδας 

που μπορεί να μαθευτεί σε βιωματικές ομάδες. Η ενσυνειδητότητα συνεπάγεται την 

προσοχή στην παρούσα στιγμή με την επίγνωση και χωρίς κρίση (Kabat-Zinn, 1990). 

Αντιστρόφως, η ασυνειδητότητα (mindlessness) αμβλύνει τη συνείδηση της στιγμής και 

μπορεί να οδηγήσει σε νευρικότητα για το παρελθόν ή το άγχος για το μέλλον. Σε μια 

κατάσταση ασυνειδητότητας, τα συναισθήματα μπορούν να οδηγήσουν τη 

συμπεριφορά χωρίς την επίγνωση του ατόμου (Brown & Ryan, 2003). 

  Ο πυρήνας της διδασκαλίας της ενσυνειδητότητας δίνει έμφαση στην κατανόηση, 

μέσω της συνειδητής παρατήρησης, του τρόπου με τον οποίο οι σκέψεις, τα 

συναισθήματα και οι συμπεριφορές των ανθρώπων συμβάλλουν στην ταλαιπωρία των 

ίδιων και των άλλων (Kabat-Zinn, 2003). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η 

ενσυνειδητότητα διαφέρει από την εκπαίδευση χαλάρωσης, στην οποία ο απώτερος 

στόχος είναι να αντικατασταθεί μια λιγότερο επιθυμητή σωματική και ψυχική 

κατάσταση (όπως άγχος, στρές, φόβος ή πόνος) με μια πιο επιθυμητή κατάσταση όπως 

ηρεμία, χαλάρωση ή ειρήνη. 

  Ο απώτερος στόχος των πρακτικών ενσυνειδητότητας είναι να είσαι παρόν σε ό, τι 

βιώνεις εκείνη τη στιγμή. Όπως παρατήρησε ο Kabat-Zinn (1993), «η αναγνώριση της 

πραγματικότητας της σημερινής στιγμής, όπως είναι στην πραγματικότητα, είτε είναι 

ευχάριστη είτε δυσάρεστη, είναι το πρώτο βήμα προς τη μετατροπή αυτής της 

πραγματικότητας και της σχέσης σας με αυτήν» (σελ.261). Αλλάζοντας τον τρόπο με τον 

οποίο οι άνθρωποι συνδέονται με τις εμπειρίες τους και αυξάνοντας την αυτοσυμπόνια 

τους, μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τις περιστάσεις τους, 

μειώνοντας έτσι τον αντίκτυπο αυτών των συνθηκών στην ευημερία τους και 

μειώνοντας το άγχος. 

  Ο Kabat-Zinn (1990) υποστήριξε ότι η νοοτροπία μπορεί να επιτρέψει στους 

ανθρώπους να αλλάξουν τη σχέση τους με τους στρεσογόνους παράγοντες στη ζωή 

τους και, ως εκ τούτου, να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται στους 

στρεσογόνους παράγοντες. Ενώ τα μέλη της ομάδας μπορεί να μην έχουν τον έλεγχο 

του περιβάλλοντός τους, και ειδικότερα το εργασιακό τους περιβάλλον, μπορεί να 

μάθουν να έχουν αυξημένο γνωστικό έλεγχο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 

εκτιμούν το περιβάλλον τους (ως αγχωτικό ή μη), Lazarus & Folkman, 1984. Οι ομάδες 

ενσυνειδητότητας μπορούν να βοηθήσουν τα μέλη της ομάδας να μάθουν πώς να 
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εκτιμούν διαφορετικά τις καταστάσεις και μπορεί να παρέχουν μια μέθοδο 

αντιμετώπισης που δεν ήταν διαθέσιμη σε αυτές. 

 

Θέμα 8: Δραστηριότητες 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10: Να ακούτε με επίγνωση 

Κύριοι στόχοι της άσκησης είναι: 

 Εξασκώντας την ενσυνειδητότητα της ομάδας 

  Αυτορρύθμιση στην οποία το επίκεντρο είναι εξωτερικό 

  Και ο ομιλητής και ο ακροατής αποκτούν πολύτιμες επικοινωνιακές 
δεξιότητες 

Μεθοδολογία: ψυχοεκπαίδευση, ατομική εργασία, εργασία σε ζεύγη, προβληματισμός / 

συζήτηση 

Φάση Μάθησης ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος Οποιοδήποτε άτομο σε εργασιακή κινητικότητα 

Αποτελεσματι-

κός αριθμός  

8-14 

Σκοποί 

μάθησης/αποτε

λέσματα  

Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: 

 κατανοεί τους προσωπικούς του στρεσογόνους 
παράγοντες στην ιδιωτική και επαγγελματική ζωή 

 γνωρίσει πώς να αντιμετωπίζουν τους στρεσογόνους 
παράγοντες 

Διάρκεια 1 ώρα 

Λεπτομερής 

περιγραφή 

μεθόδου 

Η άσκηση Να ακούτε με επίγνωση περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

Βήμα 1: κάθε εκπαιδευόμενος καλείται να σκεφτεί ένα πράγμα που τον 

αγχώνει και ένα πράγμα που προσβλέπει. 

Βήμα 2: Μόλις ολοκληρώσει ο καθένας, κάθε συμμετέχων με τη σειρά 

μοιράζεται την ιστορία τους με την ομάδα. 

Βήμα 3: Κάθε συμμετέχων ενθαρρύνεται να κατευθύνει την προσοχή στο 

πώς αισθάνεται να μιλάει, πώς αισθάνεται να μιλάει για κάτι αγχωτικό, 

καθώς και πώς αισθάνεται να μοιραστεί κάτι θετικό. 

Βήμα 4: Οι συμμετέχοντες πρέπει να παρατηρούν τις δικές τους σκέψεις, 
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αισθήματα και αισθήσεις του σώματος τόσο όταν μιλάνε αλλά και όταν 

ακούν. 

Βήμα 5: Αφού πει ο κάθε συμμετέχων, χωρίζονται σε μικρές ομάδες και 

απαντούν στις ερωτήσεις που αναφέρονται στο φυλλάδιο. Στη συνέχεια, 

ολόκληρη η ομάδα κάνει μια συζήτηση. 

Εκτέλεση 1) Εισαγωγή & ψυχοεκπαίδευση 

2) Παρουσίαση των στόχων της άσκησης και βήματα για την ατομική εργασία 

3) Ενεργοποίηση - ατομική εργασία 

4) Προβληματισμός/ Συζήτηση με την ομάδα 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

τάξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

320 
 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 9 

ΘΕΜΑ 8 / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 11:  

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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Θέμα 9: Απόλαυση-Savouring 

Θεωρητική Εισαγωγή 

Η απόλαυση έχει προταθεί ως ρυθμιστικός μηχανισμός που επηρεάζει τη σχέση μεταξύ 

των θετικών γεγονότων και των θετικών συναισθηματικών αντιδράσεων ενός ατόμου 

σε αυτά τα γεγονότα. Έτσι, η απόλαυση (Savouring) θεωρείται ως το σύνολο των 

γνωστικών ή συμπεριφορικών στρατηγικών που ρυθμίζουν την ένταση ή τη διάρκεια 

των θετικών συναισθημάτων ως αντίδραση σε θετικές εμπειρίες (Bryant, 1989, 2003). 

Συγκεκριμένα, οι Bryant και Veroff (2007) ορίζουν την απόλαυση ως τη διαδικασία στην 

οποία οι άνθρωποι «να παρακολουθούν, εκτιμούν και ενισχύουν τις θετικές εμπειρίες 

στη ζωή τους». 

Ο Bryant και ο Veroff (2007) πρότειναν διάφορες γνωστικές και συμπεριφορικές 

στρατηγικές που πιστεύεται ότι είναι καθοριστικές για την αύξηση και την παράταση 

των θετικών εμπειριών, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής εμπειριών με άλλους 

(αναζήτηση ατόμων με τους οποίους να απολαύσετε ένα γεγονός ή να πείτε σε άλλους 

πόσο πολύ εκτιμάτε τη στιγμή), συμπεριφορά έκφρασης (γέλιο ή εμφάνιση επιρροής), 

καταμέτρηση ευλογιών (δημιουργία ευγνωμοσύνης), αυτο-συγχαρητήρια (δημιουργία 

υπερηφάνειας), δημιουργία μνήμης (σκοπίμως προσπαθείτε να θυμηθείτε το θετικό 

γεγονός), και αισθητική-αντιληπτική βελτίωση (εστιάζοντας στις σωματικές αισθήσεις 

μια ευχάριστη εμπειρία). Επιπλέον, οι Bryant και Veroff (2007) υποστήριξαν ότι η 

απόλαυση προάγει τη γενική ευτυχία και τη θετική προσαρμογή. 
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Θέμα 8: Δραστηριότητες 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 12: Οι καθημερινές διακοπές 

Οι κύριοι στόχοι της άσκησης είναι: 

 Να μάθουν πως να δημιουργούν ελεύθερο χρόνο καθημερινά για ένα θετικό 
γεγονός.  

 Να μάθουν πως να απολαμβάνουν θετικά γεγονότα.   
Μεθοδολογία: ψυχοεκπαίδευση, ατομική εργασία, συλλογισμός/συζήτηση 

Φάση 

εκμάθησης 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος  Κάθε άτομο σε εργασιακή κινιτηκότητα persons  

Αποτελεσματικ

ός αριθμός  

8-14 

Στόχοι 

εκμάθησης 

Ο εκπαιδευόμενος θα μάθει πως να δημιουργεί θετικά γεγονότα 

καθημερινά και πως να τα απολαμβάνει 

Διάρκεια 20 λεπτά 

Λεπτομερής 

περιγραφή 

μεθόδου 

Σε αυτή την άσκηση, οι συμμετέχοντες έχουν την εντολή να 

χρησιμοποιήσουν 20 λεπτά έως 1 ώρα κάθε μέρα για μια εβδομάδα 

για να κάνουν κάτι ευχάριστο. Θα πρέπει να είναι εντελώς αδιάκοπος 

χρόνος, χωρίς περισπασμούς, ανησυχίες, και άγχη. Κατά τη διάρκεια 

των «μίνι διακοπών» τους, έχουν την εντολή να προσπαθήσουν να 

επικεντρωθούν πλήρως σε αυτό που αισθάνονται και να το 

εκφράζουν. 

Στο τέλος των προγραμματισμένων διακοπών, τους έχει δοθεί εντολή 

να σχεδιάσουν τις διακοπές για την επόμενη μέρα και να αρχίσουν να 

προσβλέπουν σε αυτό. Στο τέλος της ημέρας, έχουν την εντολή να 

προβληματιστούν για τις διακοπές τους και να ξαναζήσουν τα 

συναισθήματα. Στο τέλος της εβδομάδας, έχουν την εντολή να 

προβληματιστούν για όλες τις διακοπές τους και να τις απολαύσουν εκ 

νέου. 

Εκτέλεση 1) Εισαγωγή & ψυχοεκπαίδευση 

2) Παρουσίαση των στόχων της άσκησης και βήματα για την ατομική 
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εργασία 

3) Ενεργοποίηση - ατομική εργασία 

4) Προβληματισμός / Συζήτηση με την ομάδα  

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

τάξη, φύλλα A4, στυλό 

Επιπρόσθετες 

πηγές 

Bryant, F.B., & Veroff, J. (2007). Savoring: A new model of positive 

experience. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates 
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Θέμα 10: Φυσική Δραστηριότητα  

Θεωρητική εισαγωγή 

 Τα αποτελέσματα των μελετών συνεχίζουν να υποστηρίζουν μια αυξανόμενη 

βιβλιογραφία που υποδηλώνει ότι η άσκηση, η φυσική δραστηριότητα και οι 

παρεμβάσεις φυσικής δραστηριότητας έχουν ευεργετικά αποτελέσματα σε διάφορα 

σωματικά και ψυχικά αποτελέσματα. Γενικά, οι συμμετέχοντες που ασχολούνται με 

τακτική σωματική δραστηριότητα παρουσιάζουν πιο επιθυμητά αποτελέσματα υγείας 

σε διάφορες φυσικές καταστάσεις. 

 Εκτός από τα άμεσα οφέλη φυσικής υγείας της σωματικής δραστηριότητας, 

αρκετές μελέτες υποδηλώνουν ότι η συμμετοχή σε προγράμματα σωματικής άσκησης ή 

γυμναστικής μπορεί επίσης να ωφελήσει τη συναισθηματική ευεξία. Πολλές μελέτες 

δείχνουν ότι η σωματική δραστηριότητα βελτιώνει τη διάθεση και μειώνει τα 

συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους. Τα άτομα που διαγνώστηκαν με μείζονα 

κατάθλιψη που υποβλήθηκαν σε επέμβαση αερόβιας άσκησης παρουσίασαν 

σημαντικές βελτιώσεις στην κατάθλιψη σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που 

έλαβαν ψυχοτροπική θεραπεία. 

 Επιπλέον, τα άτομα στην κατάσταση αερόβιας άσκησης είχαν σημαντικά 

χαμηλότερα ποσοστά υποτροπής από τους συμμετέχοντες στην ομάδα φαρμακευτικής 

αγωγής. Άλλες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι η συνεπής σωματική δραστηριότητα μπορεί 

να αποτρέψει την εμφάνιση της κατάθλιψης. Επιπλέον, η ποιότητα ζωής που σχετίζεται 

με την υγεία φαίνεται να βελτιώνεται μέσω της σωματικής δραστηριότητας  με την 

ενίσχυση της εμπειρίας της ευημερίας και της αυξανόμενης σωματικής λειτουργίας σε 

εκείνους με κακή υγεία. 
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Θέμα 10: Δραστηριότητες 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 13: Φυσική άσκηση 

Κύριοι στόχοι της άσκησης είναι: 

 Να ενεργοποιήσει τους συμμετέχοντες και να τους βοηθήσει να 
καρπωθούν τα διανοητικά οφέλη της σωματικής άσκησης 

 Να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ νέων και παλαιών εργαζομένων 
μέσω κοινής άσκησης 

Μεθοδολογία: ψυχοεκπαίδευση, ομαδική εργασία 

Φάση 

Μάθησης 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ομάδα στόχος Οποιοδήποτε άτομο σε προετοιμασία για εργασιακή κινητικότητα ή 

που είναι ήδη σε κινητικότητα 

Αποτελεσματι-

κός αριθμός  

8-14 

Σκοποί 

μάθησης/αποτ

ελέσματα  

Ο εκπαιδευόμενος θα μάθει για τα οφέλη της σωματικής άσκησης για 

τη διανοητική ευεξία του. 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Λεπτομερής 

περιγραφή 

μεθόδου 

Οι ασκούμενοι, αφού ενημερώνονται για τα οφέλη της σωματικής 

άσκησης όταν αντιμετωπίζουν το άγχος, κάνουν τζόγκινγκ σε ομάδα ή 

σε ζευγάρια με ρυθμό που διευκολύνει τις συζητήσεις. 

Εκτέλεση 1) Εισαγωγή & ψυχοεκπαίδευση 

2) Παρουσίαση στόχων της άσκησης και βήματα για ομαδική εργασία 

3) Ενεργοποίηση - ομαδική εργασία 

4) Προβληματισμός / Συζήτηση με την ομάδα 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

 Εξωτερική διαδρομή για τρέξιμο, αθλητικά ρούχα 

Επιπρόσθετες 

πηγές 

Penedo, F. J., & Dahn, J. R. (2005). Exercise and well-being: A review of 

mental and physical health benefits associated with physical activity. 

Current Opinion in Psychiatry, 18(2), 189–193. 
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Κεφάλαιο 4 

Δεξιότητες Επικοινωνίας 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

4.0 Εισαγωγή 
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4.0 Εισαγωγή 

Αυτή η ενότητα κατάρτισης είναι το τέταρτο μέρος των ενοτήτων για την Υποστήριξη 

της Ευρωπαϊκής Κινητικότητας για την Εργασία - LAMOS EU, η οποία στοχεύει στην 

ενίσχυση της διακρατικής κινητικότητας. Η ενότητα 4 θα αναπτύξει τις επικοινωνιακές 

ικανότητες των ευρωπαίων κατοίκων που επιθυμούν να εργαστούν στο εξωτερικό. 

Μέσω των βασικών πυλώνων επικοινωνίας, θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να 

παραδίνουν μηνύματα με σαφή και συνοπτικό τρόπο, να γνωστοποιούν τις ανάγκες 

τους με συναδέλφους και αφεντικά, να παραμένουν ήρεμοι κάτω από αγχωτικές 

συνθήκες,  να συζητήσουν διεξοδικά τα προβλήματα και να διαπραγματευτούν πιθανές 

λύσεις,  να σέβονται τις απόψεις των συναδέλφων ακόμη και όταν διαφέρουν, να 

διαχειρίζονται μια συνέντευξη εργασίας, να κατανοήσουν τις διαφορετικές 

καταστάσεις των ανθρώπων στο εργασιακό περιβάλλον και να ενεργήσουν αναλόγως. 

Η ικανότητα επικοινωνίας είναι ο συνδυασμός γνώσεων και δυνατοτήτων που 

επιτρέπουν την αποτελεσματική και κατάλληλη παράδοση και λήψη ενός μηνύματος σε 

διαφορετικά πλαίσια. Στο πλαίσιο μιας διακρατικής εργασιακής κινητικότητας, ο 

εκπαιδευόμενος θα αντιμετωπίσει καταστάσεις που προέρχονται από διάφορα 

επικοινωνιακά στοιχεία, όπως γλωσσικά εμπόδια και πολιτισμικές διαφορές. Για το 

λόγο αυτό, απαιτούνται καλά αναπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας και 

προσαρμοστικότητας για την ορθή ενσωμάτωση του εκπαιδευόμενου σε ένα ξένο 

εργασιακό περιβάλλον καθώς και σε μια ξένη κοινωνία και για την κοινωνική, 

πολιτισμική και επαγγελματική του πρόοδο. Η κατάρτιση αυτή είναι σημαντική για την 

προετοιμασία ατόμων και εργαζομένων για τη διακρατική εργασιακή κινητικότητα 

(TLM) και για την ενίσχυση της προσαρμογής τους σε έναν ξένο εργασιακό χώρο. Θα 

προσφέρουμε μια θεωρητική εισαγωγή και θα αναλύσουμε τις επικοινωνιακές 

δυσκολίες σε μια ξένη χώρα έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να είναι εξοπλισμένος με τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες για να μπορέσει να τις ξεπεράσει. 

Η κινητικότητα των εργαζομένων πέρα από τα διεθνή σύνορα εμποδίζεται από τη 

δυνητική απώλεια παροχών ανεργίας και κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό λόγω 

της περίπλοκης διαδικασίας εξεύρεσης στέγης στη χώρα υποδοχής και πολιτιστικών 

εμποδίων (Bainbridge and Murray, 2000). Για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτές τις 

επιπλοκές, οι εργαζόμενοι στο εξωτερικό πρέπει να έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες 

επικοινωνίας. Σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο, οι εταιρείες που δεν αντιμετωπίζουν 

αυτά τα ζητήματα για μια πιο εκτεταμένη διαδικασία διεθνοποίησης, κινδυνεύουν να 

εξομαλυνθούν από τη διαρθρωτική κρίση. Οι εταιρείες, όχι μόνο για να επιζήσουν αλλά 

και για περαιτέρω ανάπτυξη, θα πρέπει να έχουν μια ευρύτερη οπτική γωνία για το 
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διεθνές περιβάλλον, προωθώντας τους ανθρώπινους πόρους, από την ανώτατη 

διοίκηση έως τους νέους, τόσο για την πρόσληψη περισσότερων διεθνών ανθρώπων 

(εισαγωγή ταλέντων), αλλά και για την κινητικότητα του εθνικού ανθρώπινου 

κεφαλαίου. Αυτός είναι ένας από τους πυλώνες για τη δημιουργία μιας υγιούς 

επιχείρησης και κερδών σε ένα πραγματικό, παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. 

Οι δεξιότητες επικοινωνίας είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη καριέρα. Η 

αποτελεσματική ανταλλαγή μηνυμάτων μάρκας, οι θετικές σχέσεις ομάδας, η επίτευξη 

στόχων, η χρήσιμη ανατροφοδότηση και ο συντονισμός εξαρτώνται από την 

επικοινωνία. Η έλλειψη δεξιοτήτων επικοινωνίας απορρέει από παρερμηνείες, 

παρεξηγήσεις, συγκρούσεις, χαμηλότερη παραγωγικότητα και κακή απόδοση. Στον 

ανταγωνιστικό κόσμο του σήμερα, οι δεξιότητες επικοινωνίας στις επιχειρήσεις είναι 

μία από τις πιο περιζήτητες ιδιότητες ενός μορφωμένου ατόμου. Η ανάγνωση, η 

συγγραφή και η ακρόαση της ενεργού ακρόασης, η εμπιστοσύνη στο να δίνουν ομιλίες 

και στην εκφώνηση δημοσίων λόγων, η σωστή γλώσσα του σώματος και η 

ενσυναίσθηση για την εποικοδομητική αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων 

δημιουργούν το τέλειο περιβάλλον εργασίας. 

Αυτή η τέταρτη ενότητα της Υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Κινητικότητας στην Εργασία 

οργανώνεται σε δύο ξεχωριστές φάσεις που θα πραγματοποιηθούν σε διάφορες χώρες 

και μπορούν να ληφθούν χωριστά: Κινητικότητα (δηλαδή προετοιμασία για τη διεθνική 

κινητικότητα που γίνεται στη χώρα προέλευσης) και Προσαρμοστικότητα (να μεταδοθεί 

στους ξένους εργαζομένους στη χώρα υποδοχής). Οι συμμετέχοντες μπορούν να 

επιλέξουν να συμμετάσχουν σε ένα ή και στα δύο, και το πρόγραμμα σπουδών θα είναι 

πάντα προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες ανάγκες της ομάδας. Κάθε μία από τις δύο 

φάσεις έχει σχεδιαστεί για μια εντατική εκπαίδευση οκτώ ωρών, όπου το ογδόντα τοις 

εκατό των θεμάτων είναι πρακτικό. 
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4.1 

Εκπαίδευση επικοινωνίας  

(Θεωρητικό Μέρος) 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
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Η σημασία της ύπαρξης καλών δεξιοτήτων επικοινωνίας. Πόσο καλά 

επικοινωνείτε; 

Η επικοινωνία είναι απαραίτητη σε μια επιχείρηση. Η αποτελεσματική επικοινωνία 

επιλύει προβλήματα, κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται σίγουροι και άνετοι και 

δημιουργούν ένα καλό περιβάλλον εργασίας 

Η καλή επικοινωνία έχει σημασία επειδή η εργασία είναι συνήθως μια ομαδική 

προσπάθεια. Είναι σημαντικό να εργάζεστε σε μια ομάδα, και ακόμη και αν ένας 

εργαζόμενος είναι μόνος του, πρέπει να αναφέρει σε έναν προϊστάμενο. Εάν είστε ο 

υπεύθυνος, πρέπει να είστε σε θέση να μεταφέρετε τα πάντα στους εργάτες. Η κακή 

επικοινωνία προκαλεί τα σφάλματα, ενώ η αποτελεσματική επικοινωνία τα εμποδίζει. 

Είναι το κλειδί ενός οργανισμού. Οι ικανότητες ανάγνωσης, γραφής, ομιλίας και 

ακρόασης είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων και των καθηκόντων. 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους αυτό συμβαίνει: 

-Για να βρείτε μια εργασία: Για να κερδίσετε μια συνέντευξη, χρειάζεστε καλές 

δεξιότητες επικοινωνίας για να διαβαστεί και να επιλεγεί η επιστολή αίτησής σας. Είναι 

σημαντικό να είστε σε θέση να αρθρώσετε όλα όσα γνωρίζετε και κάνετε, γράφοντας ή 

μιλώντας. Ο μελλοντικός εργοδότης σας πρέπει να γνωρίζει τι έχετε επιτύχει στον 

τομέα και τι μπορείτε να παρέχετε στην εταιρεία. 

- Προβλήματα διαχείρισης: Όλα τα είδη προβλημάτων μπορεί να προκύψουν από κακή 

επικοινωνία. Σκεφτείτε μερικά παραδείγματα. Ενδέχεται να υπάρχουν αντικρουόμενες 

οδηγίες σε μια ομάδα. Ή ένας διευθυντής που δεν συζητά προβλήματα με τους 

υπαλλήλους. Για την επίλυση των προβλημάτων ή για την πρόληψή τους, οι καλές 

δεξιότητες επικοινωνίας είναι καθοριστικές. 

-Εφαρμογή των στόχων: Οι δεξιότητες επικοινωνίας βρίσκονται πάντα στην κορυφή της 

λίστας χαρακτηριστικών που αναζητούν οι διευθυντές. Θέλουν νέους εργαζόμενους 

που αναλαμβάνουν πρωτοβουλία και είναι σε θέση να ακούν και να εκθέτουν τις 

απόψεις τους για να είναι σε θέση να επιτελέσουν οποιαδήποτε εργασία. 

-Ακρόαση: Οι εργαζόμενοι πρέπει να κατανοούν τους στόχους της εταιρείας και τις 

ευθύνες τους και η ακρόαση είναι το κλειδί για αυτό. Πρέπει να ακούσετε τους 

συναδέλφους, τους επιβλέποντες και τους πελάτες σας, αν θέλετε να καλύψετε τις 

ανάγκες τους. Θα χρειαστεί να είστε σε θέση να χειριστείτε και την ανατροφοδότηση. 

- Κατανόηση: Το να είστε σε θέση να εξηγήσετε τις ιδέες σας σε άλλους φροντίζοντας 

να έχετε κατανοήσει, θα είστε σε θέση να ενημερώσετε τον προϊστάμενό σας και τους 
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συναδέλφους τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας, ώστε όλοι να συνεργαστείτε. Οι 

δεξιότητές σας μπορούν επίσης να κάνουν έναν πελάτη να αισθάνεται καλά ή κακά. 

-Συγκρότηση ομάδων συνεργατών: Η καλή επικοινωνία φέρνει τους εργαζόμενους μαζί. 

Μόλις μιλάμε ο ένας με τον άλλον στη δουλειά μας, ξεκινάμε να δημιουργούμε μια 

καλή ομάδα. Οι εργαζόμενοι που θέλουν να μιλήσουν με τους συναδέλφους τους είναι 

πιο ευτυχισμένοι όταν έρχονται να εργαστούν. Γνωρίζοντας ότι μπορούν να μιλήσουν 

με το αφεντικό για τα προβλήματα και τα προβλήματα θα εισακουστούν είναι πάρα 

πολύ παρήγορο. Η συγκρότηση ομάδων συνεργατών οφείλει πολλά στις δεξιότητες 

επικοινωνίας και αυξάνει την αφοσίωση. 

- Αντιμετώπιση της πολυμορφίας: Όταν στη δουλειά υπάρχει ένα μίγμα θρησκειών, 

φυλών ή εθνικοτήτων, οι άνθρωποι μπορούν να προσβληθούν κατά λάθος. Μια λύση 

σε αυτό είναι η χρήση επικοινωνιακών δεξιοτήτων για να γράψετε σαφείς οδηγίες 

σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίζετε ο ένας τον άλλον και ποιοι είναι οι βασικοί 

κανόνες. 

- Βελτίωση καριέρας: Οι δεξιότητές σας στην επικοινωνία θα σας βοηθήσουν 

πιθανότατα να πάρετε μια προαγωγή, καθώς οι εργοδότες θέλουν προσωπικό που 

μπορεί να εκφραστεί και να αναλάβει πρωτοβουλία. Δεν είναι μόνο θέμα να κάνετε τη 

δουλειά σας καλά, αλλά και να είστε σε θέση να επικοινωνήσετε και να δείξετε ότι 

πράγματι κάνετε την δουλειά σας καλά. 

-Ξεκαθαρίζοντας παρεξηγήσεις: Οι διευθυντές και οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι 

σαφείς σχετικά με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις, τόσο γραπτώς όσο και προφορικά, 

έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν τι θέλουν και αναμένουν. Αυτό περιλαμβάνει οδηγίες, 

εγχειρίδια, συναντήσεις ή αναφορές. Η κατανόηση των καθηκόντων και των ευθυνών 

κάνει τη δουλειά πιο ρευστή. 

Πόσο καλά επικοινωνείτε; 

Υπάρχουν άνθρωποι που φαίνονται φυσικοί και σίγουροι επικοινωνιακοί. Αλλά είναι 

δυνατόν να γίνετε πιο επικοινωνιακοί, ακόμη και αν δεν σας έρχεται εύκολα από την 

αρχή. Ακολουθούν μερικές συμβουλές που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν μιλάτε στους 

ανθρώπους για να βεβαιωθείτε ότι επικοινωνείτε καλά:  

- Γνωρίστε τους ανθρώπους με τους οποίους εργάζεστε. Πάρτε χρόνο για να μάθετε 

ποιοι είναι ως άνθρωποι, όχι μόνο ως υπάλληλοι. Βρείτε τι τους κάνει κλικ, να δείξετε 

πραγματικό ενδιαφέρον, να τους συναντήσετε σε προσωπικό επίπεδο και να γνωρίζετε 

πότε βρίσκονται σε δύσκολη περίοδο. Η σύνδεση αυτή θα βοηθήσει σίγουρα στο να 

επικοινωνήσετε το μήνυμά σας. 
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- Να γνωρίζετε πώς σας αντιλαμβάνονται. Να γνωρίζετε το πλαίσιο, το χρόνο και τον 

τόπο, αλλά κυρίως τη γλώσσα του σώματος και τον τόνο της φωνής σας. Είναι τα 

σήματα που μεταδίδετε και προτού να διαβάσετε άλλους, πρέπει να διαβάσετε τον 

εαυτό σας, τις εκφράσεις του προσώπου, τις χειρονομίες, τη στάση σας, τον τρόπο που 

εσείς ντυθήκατε, που κινούνται τα μάτια σας. 

- Εξασκείστε ενεργή ακρόαση. Καταλάβετε τι λέει το άλλο άτομο. Μην είστε επικριτικοί, 

αλλά και αξιόπιστοι και με ενσυναίσθηση και προσπαθήστε να συνδεθείτε με τον 

άλλον. Αναλογιστείτε αυτά που λένε, ειδικά αν είναι συναισθηματικά. Αφήστε τους να 

εκτονωθούν, μην τους πείτε τι να κάνουν και να τους καθησυχάσετε. 

Ήσασταν ποτέ σε μια συνομιλία όπου σκεφτήκατε "Αυτό το άτομο δεν ακούει 

πραγματικά. Αυτό το άτομο περιμένει απλά να μιλήσει για τον εαυτό του. Κάθε 

δήλωση που κάνουν αρχίζει με "Εγώ"; Οι μαθητευόμενοι θα πρέπει να διαβάσουν τις 

παρακάτω δηλώσεις και να γράψουν εάν τις εφαρμόζουν ή όχι και να αξιολογήσουν 

εάν είναι επικοινωνιακοί και τί τους λείπει. Συζητήστε τις και αποφασίστε ποιο σας 

κάνει επικοινωνιακό: 

Η γλώσσα του σώματος μου αντιστοιχεί με τα λόγια μου και τον τόνο μου. 

Εκφράζομαι σαφώς 

Οι άνθρωποι νιώθουν άνετα να μου μιλήσουν για ευαίσθητα θέματα 

Δεν αποφεύγω ανθρώπους ή θέματα. 

Ξέρω ποια πράγματα μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση και τα αποτρέπω προτού 

συμβούν 

Ο τόνος μου αντιστοιχεί πάντα με το μήνυμά μου. 

Εάν δεν καταλαβαίνω κάτι, προσπαθώ να το κάνω αργότερα 

Δεν περιμένω να ασχοληθώ με θέματα 

Είμαι έκπληκτος όταν οι άνθρωποι δεν με καταλαβαίνουν 

Ακούω περισσότερο από ό, τι μιλάω 

Βλέπω τις οπτικές γωνίες των άλλων ανθρώπων και καταλαβαίνω γιατί σκέφτονται έτσι 

Δίνω όλες τις πληροφορίες έτσι ώστε το μήνυμα να γίνει κατανοητό. 

Ψάχνω για τυπογραφικά λάθη πριν στείλω πράγματα 
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Γνωρίζω τη γλώσσα του σώματος των ανθρώπων 

Δεν βασίζομαι καταρχάς σε γραπτές συνομιλίες. 

Δίνω προσοχή σε μία μόνο συνομιλία κάθε φορά. 

Σκέφτομαι τι θα πω όταν οι άνθρωποι μιλάνε μαζί μου 

Γνωρίζω τα πολιτιστικά εμπόδια όταν μιλάω στους ανθρώπους 

Τί κάνει ένα άτομο καλό στην επικοινωνία (μεταδίδων); 

Ένα μεταδίδων άτομο καταλαβαίνει πρώτα το περιεχόμενο της επικοινωνίας, τη 
διαδικασία και το πλαίσιο. Ο εκπαιδευτής μπορεί να θέλει να ξεκινήσει με ένα βίντεο 
σχετικά με το θέμα όπως "Κατανόηση δεξιοτήτων επικοινωνίας- Understanding 
Communication Skills " από το κανάλι YouTube MindTools Videos –  
https://www.youtube.com/watch?v=F4XWfe2NEI4. 

Ένα μεταδίδων άτομο γνωρίζει όλα τα στοιχεία της διαδικασίας επικοινωνίας, τα οποία 

είναι αποστολέας, μήνυμα, κανάλι, δέκτης, ανατροφοδότηση και πλαίσιο και ξέρει πώς 
να τα χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά. Εδώ είναι ένα μικρό διάγραμμα της 
διαδικασίας επικοινωνίας για να διευκολυνθεί η εξήγηση. Τα εμπόδια επικοινωνίας 

δημιουργούν παρεξηγήσεις, αδικήματα και σφάλματα και μπορούν να προκύψουν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της επικοινωνιακής διαδικασίας. 

 

("Η Μαθηματική Θεωρία της Επικοινωνίας", Claude E. Shannon και Warren Weaver, 

Διοικητικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου του Ιλινόις, 1998) Έτσι, λογικά, για να είστε 

επικοινωνιακός, θα πρέπει να δώσετε προσοχή ώστε να μπορέσετε να αναγνωρίσετε 

αυτά τα εμπόδια και σε ποιο στοιχείο της επικοινωνιακής διαδικασίας είναι η 

αποτυχία, να τα αποτρέψετε από το να συμβούν και να γνωρίζετε πώς να τα 

ξεπεράσετε μόλις προκύψουν. 

Πηγή: Αυτός είναι ο αποστολέας του μηνύματος, που στην περίπτωση αυτή θα είναι 

εσείς. Πρέπει να είστε σαφής για τις προθέσεις και το περιεχόμενό σας, φροντίζοντας 

να είστε χρήσιμος και ακριβής. Η πηγή ή ο αποστολέας ονομάζεται επίσης μεταδίδων. 

Μπορεί να είναι κάποιος που κάνει χειρονομίες, μιλάει ή γράφει. 

https://www.youtube.com/watch?v=F4XWfe2NEI4
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Η φήμη του αποστολέα είναι σημαντική για την αξιοπιστία του. Η ερμηνεία του 

μηνύματος της πηγής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ο τρόπος με τον οποίο 

αντιλαμβάνεται ο αποστολέας, η ελκυστικότητά του, το χάρισμα, η φιλικότητα και η 

στάση του σώματος και η γλώσσα του σώματος. Η πηγή θέτει τον τόνο και τη συνομιλία 

με το κοινό όταν υπάρχει ένα πλαίσιο ομιλίας. Κατά το γράψιμο, η απάντηση 

καθυστερεί. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο αποστολέας για να εξασφαλίσει 

καλή επικοινωνία και ποια επικοινωνιακά εμπόδια που σχετίζονται με τον αποστολέα 

μπορεί να υπάρχουν; 

Μήνυμα: Το μήνυμα είναι οι πληροφορίες που θέλετε να επικοινωνήσετε. Ο τρόπος με 

τον οποίο γίνεται αντιληπτό εξαρτάται από τον αποστολέα και τον παραλήπτη, το 

περιεχόμενο, το πλαίσιο και τον τόνο. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο 

αποστολέας για να εξασφαλίσει καλή επικοινωνία και ποια επικοινωνιακά εμπόδια που 

σχετίζονται με τον αποστολέα μπορεί να υπάρχουν; 

Κωδικοποίηση: Η μεταφορά των πληροφοριών που θέλετε να στείλετε σε μια μορφή 

που μπορεί να αποκωδικοποιηθεί. Δηλαδή, ο αποστολέας έχει μια ιδέα που θέλει να 

μεταφέρει, αλλά τώρα πρέπει να δώσει μια μορφή στις πληροφορίες. Εξαρτάται από 

την ικανότητα του αποστολέα να διαβάζει τον τόνο και τον δέκτη, την ικανότητά του να 

εκφράζει με σαφήνεια και να προλαμβάνει και να εξαλείφει τυχόν παρεξηγήσεις όπως 

εκείνες που μπορούν να προκύψουν από το πλαίσιο. Σκεφτείτε παραδείγματα 

κωδικοποίησης και συζητήστε τα με την τάξη. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο 

αποστολέας για να εξασφαλίσει καλή επικοινωνία και ποια επικοινωνιακά εμπόδια που 

σχετίζονται με τον αποστολέα μπορεί να υπάρχουν; 

Κανάλι: Αυτή είναι η διαδρομή μέσω της οποίας το μήνυμα μεταβαίνει στον δέκτη. 

Μπορεί να μιλήσει πρόσωπο με πρόσωπο ή μέσω τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης, ή 

γραπτά, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιστολών, κειμένων, πίνακα 

κλπ. Μπορεί επίσης να είναι μια χειρονομία ή μια κίνηση. Σκεφτείτε τα άλλα 

παραδείγματα καναλιών και συζητήστε τα με την τάξη. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει  να 

έχει ο αποστολέας για να εξασφαλίσει καλή επικοινωνία και ποια επικοινωνιακά 

εμπόδια που σχετίζονται με τον αποστολέα μπορεί να υπάρχουν; 

Αποκωδικοποίηση: Το αντίθετο της κωδικοποίησης, αυτό είναι ένα καθήκον του δέκτη, 

να χρησιμοποιήσει τις πολιτιστικές γνώσεις για να αποκρυπτογραφήσει το μήνυμα που 

έστειλε η πηγή. Για παράδειγμα, πρέπει να είστε σε θέση να διαβάζετε για να 

αποκρυπτογραφήσετε ένα γραπτό μήνυμα ή πρέπει να γνωρίζετε τη νοηματική γλώσσα 

που κάποιος σας μιλάει μαζί σας. Μπορεί να είναι κάτι πιο απλό, για παράδειγμα 

γνωρίζοντας ότι η χειρονομία του κυματισμού του χεριού σας σημαίνει "αντίο". Αυτό 

σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει εσφαλμένος υπολογισμός από την πηγή για τη γνώση 
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που έχει ο δέκτης. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο αποστολέας για να 

εξασφαλίσει καλή επικοινωνία και ποια επικοινωνιακά εμπόδια που σχετίζονται με τον 

αποστολέα μπορεί να υπάρχουν; 

Δέκτης: Καθένα από τα άτομα που λαμβάνουν το μήνυμα του αποστολέα είναι οι 

δέκτες, είτε αυτό το μήνυμα προοριζόταν για αυτούς είτε όχι. Αν το μήνυμα είναι για 

ένα κοινό, θεωρείται γενικά, αλλά λαμβάνεται ξεχωριστά από κάθε άτομο. Κάθε ένας 

από αυτούς βρίσκεται στη διαδικασία επικοινωνίας με τις δικές του εμπειρίες, γνώσεις, 

ιδέες και συναισθήματα. Αυτό θα επηρεάσει την κατανόηση και την ανταπόκρισή τους, 

οπότε για να είστε καλός μεταδίδων θα πρέπει να το προβλέψετε. Σκεφτείτε διάφορα 

παραδείγματα δεκτών και συζητήστε τα με την τάξη.  

Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο αποστολέας για να εξασφαλίσει καλή 

επικοινωνία και ποια επικοινωνιακά εμπόδια που σχετίζονται με τον αποστολέα μπορεί 

να υπάρχουν; 

 

Πλαίσιο: Ο χρόνος, ο τόπος, ο πολιτισμός, η τρέχουσα κατάσταση και το περιβάλλον 

είναι το πλαίσιο στο οποίο παρέχεται το μήνυμα. Ο αποστολέας πρέπει να το εξετάσει 

προσεκτικά, ώστε να μην χαθεί το μήνυμα. Σκεφτείτε αρκετά παραδείγματα και 

συζητήστε τα με την τάξη. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο αποστολέας για να 

εξασφαλίσει καλή επικοινωνία και ποια επικοινωνιακά εμπόδια που σχετίζονται με τον 

αποστολέα μπορεί να υπάρχουν; 

Ανατροφοδότηση: Ο δέκτης θα δώσει στο αποστολέα εκούσια ή ακούσια 

ανατροφοδότηση σχετικά με το μήνυμα με αντιδράσεις σε προφορική, γραπτή και 

σωματική γλώσσα. Αυτό σας επιτρέπει να δείτε αν ο παραλήπτης έχει κατανοήσει το 

μήνυμα και εάν υπήρξε παρεξήγηση. Ανάλογα με την ανατροφοδότηση εσείς (ο 

αποστολέας) ενδέχεται να θέλετε να τροποποιήσετε το μήνυμα, διορθώσετε ή στείλετε 

ξανά. Είναι η απάντηση του κοινού στο μήνυμα. Το να δίνεις ή να παίρνεις χρήσιμη 

ανατροφοδότηση δεν είναι αόριστη ενθάρρυνση ή βαριά κριτική, αλλά μια ειλικρινή 

και διακριτική αξιολόγηση. Η ανατροφοδότηση στη συνομιλία είναι συνεχής και 

αμοιβαία. Σε μικρές ομάδες αναμένονται διακοπές και αιτήματα για διευκρινίσεις. 

Αλλά στην περίπτωση δημόσιας ομιλίας ή γραφής, αφού ο παραλήπτης του μηνύματος 

διαχωρίζεται από τον αποστολέα, η ανατροφοδότηση καθυστερεί. Ο αποστολέας 

πρέπει να γνωρίζει πώς να λαμβάνει σχόλια, ειδικά στο εργασιακό περιβάλλον, όπου η 

ανταπόκριση των ομοτίμων / διαχειριστών είναι κοινή. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να 

έχει ο αποστολέας για να εξασφαλίσει καλή επικοινωνία και ποια επικοινωνιακά 

εμπόδια που σχετίζονται με τον αποστολέα μπορεί να υπάρχουν; 
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Ξεπερνώντας τα εμπόδια στη διαδικασία επικοινωνίας 

Ο αποστολέας πρέπει να ξεπεράσει τα εμπόδια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας 

επικοινωνίας προκειμένου να είναι σε θέση να επικοινωνήσει αποτελεσματικά. Το 

πλαίσιο πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη. Το πιο συνηθισμένο σφάλμα που 

σχετίζεται με το πλαίσιο είναι ότι η πηγή στέλνει πληροφορίες πάρα πολύ γρήγορα 

ταυτόχρονα όταν εργάζεται με ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο και πολιτισμό. Το 

μήνυμα δεν μπορεί να είναι ασαφές, αποδιοργανωμένο ή ανακριβές και δεν μπορεί να 

παραδοθεί με έναν τόνο ή μια γλώσσα σώματος που δεν αντιστοιχεί σε αυτό, ούτε 

στην πηγή ούτε στην κουλτούρα στόχου. 

Ζητήστε από τους μαθητές σας να δώσουν παραδείγματα επικοινωνιακών διαδικασιών 

και να εντοπίσουν κάθε μέλος. Ποια εμπόδια μπορεί να προκύψουν; Πώς να τα 

ξεπεράσετε; 

Μεταδίδοντας το μήνυμά σας: η ικανότητα εξήγησης  

Η εξήγηση είναι, απλά, η ικανότητα δημιουργίας μιας επιτυχημένης διαδικασίας 

επικοινωνίας. Προσδιορίζοντας πότε ένα από τα επικοινωνιακά εμπόδια που έχουμε 

δει μπαίνει στη μέση, γνωρίζοντας πού είναι το εμπόδιο, ξεπερνώντας το και 

φτάνοντας το μήνυμά σας. Ζητήστε από τους μαθητές σας κάποια στοιχεία που 

γνωρίζουν. Ίσως ο τρόπος λειτουργίας ενός απλού μηχανισμού, όπως μια πόρτα. 

Ζητήστε τους να εξηγήσουν στην υπόλοιπη τάξη πώς λειτουργεί. Στο τέλος της 

σύντομης εξήγησής τους, ρωτήστε την υπόλοιπη τάξη εάν το μήνυμα έχει μεταφερθεί 

σωστά ή όχι και γιατί. 

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να εξηγήσετε: 

- Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο είναι λογικό και ότι τα σημεία του μηνύματος είναι 

κανονικά διευθετημένα. 

- Να γνωρίζετε τη ροή της γλώσσας και να μην παύετε σε ακατάλληλες στιγμές σε μια 

πρόταση. 

- Χρησιμοποιήστε απλή γλώσσα, σύντομες προτάσεις με τους κατάλληλους 

συνδέσμους. 

- Χρησιμοποιήστε δηλώσεις έναρξης και λήξης που εισάγουν το θέμα στον ακροατή 

ώστε να είναι πιο προετοιμασμένοι. 
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● Άσκηση 1: Έλεγχος των σημερινών δυνατοτήτων επικοινωνίας του εκπαιδευόμενου 

σε δραστηριότητες ομάδας. 

● Άσκηση 2: Ρόλος: Συνεντευξιάζωντες και συνεντευξιαζόμενοι. 

  

Δεξιότητες επικοινωνίας που εφαρμόζονται στις συνεντεύξεις εργασίας.  

Σε αυτό το θεωρητικό μάθημα, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια επισκόπηση των 

δεξιοτήτων επικοινωνίας που εφαρμόζονται σε μια συνέντευξη εργασίας, τις δεξιότητες 

που αποτιμούνται σε άλλες χώρες και τις σύγχρονες ψηφιακές μεθόδους επικοινωνίας 

στο περιβάλλον εργασίας (όπως το Google Suit and Drive.) Χρήση γλώσσας εμπλοκής, 

επικεντρωθείτε στη Συμπεριφορά, όχι στην προσωπικότητα. Να είστε συγκεκριμένοι. 

Να χρησιμοποιείτε μηνύματα "εγώ" και να κατέχετε τη γλώσσα σας. Να ελέγχετε μια 

συζήτηση, τη σημασία των ερωτήσεων, τους διαφορετικούς τύπους. Σημασία της 

αρμονικής σχέσης. Μη λεκτική επικοινωνία, γλώσσα του σώματος. Επιδείξτε τη γλώσσα 

του σώματος που εμπλέκει άλλους. 

Σε αυτό το τμήμα, θα μιλήσουμε για τις διαφορετικές δεξιότητες που πρέπει να 

κατέχουμε όταν έχουμε συνέντευξη. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να έχουμε κατά 

νου ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες και πώς τις διαχειριζόμαστε, προκειμένου να 

πετύχουμε τον στόχο μας να προσληφθούμε σε μια εταιρεία. Ωστόσο, είναι επίσης 

σημαντικό να καταστούν σαφή τα διάφορα είδη ύφων όταν μιλάτε σε κάποιον ανώτερο 

ή σε άλλα μέλη του προσωπικού από την εταιρεία χωρίς να παραβιάσετε το πρόσωπό 

τους. Η κακή χρήση του ενός ή του άλλου μπορεί να προκαλέσει κάποιες συγκρούσεις 

στη συνομιλία. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να έχετε μερικές συμβουλές για να 

παρουσιάσετε μια καλή εμφάνιση όταν κάνετε μια συνέντευξη. 

Στη συνέχεια, είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ του ποιος, του τόπου και του 

λόγου για τον οποίο μιλάμε. Η κατοχή καλών δεξιοτήτων επικοινωνίας θα σας 

βοηθήσει πάντα να προσληφθείτε από μια ή την άλλη εταιρεία. Επομένως, θα δούμε 

κάποιες επικοινωνιακές δεξιότητες όσον αφορά την προσομοίωση μιας συνέντευξης. 

Δεξιότητες επικοινωνίας που εφαρμόζονται στις συνεντεύξεις εργασίας: 

● Ακρόαση: αυτή η ικανότητα θα φανεί στο επόμενο τμήμα, αλλά ως 

επισκόπηση μπορούμε να πούμε ότι η ακρόαση άλλων ανθρώπων βοηθάει 

να γίνετε ένας καλός μεταδίδων. 
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● Μη λεκτική επικοινωνία: Ο τρόπος που βλέπετε, πώς παρουσιάζεστε σε 

αυτό το άτομο ή χώρο σημαίνει πολλά για μια συνέντευξη. Η γλώσσα του 

σώματος, η οπτική επαφή, οι χειρονομίες και ο τόνος είναι σημαντικές για 

τη μετάδοση ενός μηνύματος, καθώς θεωρούνται ως ορισμένες πτυχές της 

μη λεκτικής επικοινωνίας. Για παράδειγμα, μέσω επαφής με τα μάτια: 

 Επικεντρωθείτε σε αυτό το άτομο και επιδεικνύετε ότι είστε 

συγκεντρωμένοι σε αυτό που λέει το άλλο άτομο. 

 Μην κοιτάτε τόσο πολύ αυτό το άτομο, μπορεί να προκαλέσετε μια 

δυσάρεστη κατάσταση. 

Όταν μιλάμε για αυτή την ικανότητα, θα εξηγήσουμε τη διαδικασία από την στιγμή που 

θα έρθετε στην πόρτα του γραφείου και όταν βγείτε από εκεί. Πόσο σημαντική είναι η 

γλώσσα του σώματός σας, η οπτική επαφή κλπ. για την πραγματοποίηση μιας 

συνομιλίας. Επίσης, θα ειπωθούν κάποιες συμβουλές ώστε οι άνθρωποι να γνωρίζουν 

τι είδους πράγματα πρέπει να φέρουν ή όχι, ανάλογα με την κατάσταση. 

Τι πρέπει να φέρετε σε μια συνέντευξη: Χαρτοφυλάκιο (πορτφόλιο) με αντίγραφο του 

βιογραφικού σημειώματος και των συστάσεων σας, Εργατικά αποδεικτικά στοιχεία (αν 

υπάρχουν), σημειωματάριο και στυλό 

Τι να μη φέρετε σε μια συνέντευξη: Κινητό τηλέφωνο, τσίχλες, τσιγάρα, σόδα ή καφέ, 

σκονισμένα παπούτσια, ακάθαρτα ρούχα 

Εκτός από αυτό που πρέπει να φέρεις ή όχι, υπάρχουν και κάποιες συμβουλές ενώ 

περιμένεις. Ότι κάνετε όταν περιμένετε θα αξιολογηθεί, οπότε θα ήταν σημαντικό να 

σημειώσετε τη σημασία της φιλικότητας, της ησυχίας και της προσπάθειας να 

αποφύγετε ιδρωμένες παλάμες (μια συμβουλή: πλύνετε τα χέρια σας πριν με κρύο 

νερό). 

Επίσης, άλλες συμβουλές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης είναι: 

● Να φαίνεστε σίγουροι: 

 ○ Να κάνετε σταθερή χειραψία. 

 ○ Μείνετε ήρεμοι, κρατήστε τα συναισθήματά σας για τον εαυτό σας. 

 ○ Μην ζητάτε συχνά συγνώμη. 

○ Αν δεν ξέρετε τι να κάνετε με τα χέρια σας, κρατήστε μια πένα ή ξεκουράστε 

το ένα χέρι στην καρέκλα, έτσι ώστε να φαίνεστε χαλαρός. 

 ○ Μην χρησιμοποιείτε πολλές χειρονομίες όταν εξηγείτε ορισμένα σημεία. 
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 ○ Να κρατάτε τα πόδια σας στο πάτωμα και την πλάτη σας στο κάτω μέρος της 

καρέκλας. 

 ○ Κάντε οπτική επαφή με τον συνεντευξιάζων για μερικά δευτερόλεπτα κάθε 

φορά. 

● Για να φανείτε πιο προσιτοί: 
○ Χαμογελάτε και κάνετε νεύμα όταν ο συνομιλητής μιλάει, αλλά μην το 

παρακάνετε. 
○ Ακούστε. 
○ Μην διακόπτετε τον συνεντευξιάζων 

○ Δώστε προσοχή στον συνεντευξιάζων και μην αμφιβάλλετε για τη λήψη 
σημειώσεων αν νομίζετε ότι δεν θα θυμηθείτε κάτι 
○ Να είστε ευγενικοί και να κρατάτε σωστό τόνο στην ομιλία σας. Μην μιλάτε 

πολύ δυνατά ή πολύ χαμηλόφωνα 
○ Μη σταυρώνετε τα χέρια σας 

● Για να ελέγξετε τη γλώσσα σας: 
○ Αποφεύγετε να απαντάτε με αρνητικές απαντήσεις. 
○ Σχεδιάστε τις απαντήσεις σας πριν τις προφέρετε 
○ Προβάρετε τις απαντήσεις σας πριν πάτε στη συνέντευξη 
○ Μην δείξετε αμυντικότητα. 
 

Αυτές οι συμβουλές ισχύουν επίσης για να ενισχύσουν την ιδέα της συμπεριφοράς 
έναντι της προσωπικότητας. Όταν είστε σε μια συνέντευξη, οι άνθρωποι πρέπει να 
κάνουν διάκριση μεταξύ αυτών των δύο εννοιών. 

Στο τέλος της συνέντευξης, είναι σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι δεν θα επιτρέψουμε 
στον συνεντευξιάζων να έχει την ευκαιρία να δει κάτι κακό στη γλώσσα του σώματος 
και τους τρόπους μας. 

Αφού εισαγάγαμε όλες αυτές τις πληροφορίες, προχωρούμε να εξηγήσουμε με 
παραδείγματα ότι κάθε πολιτισμός δεν δίνει την ίδια αξία στις ίδιες δεξιότητες  κατά τη 
διάρκεια μιας συνέντευξης. Για παράδειγμα: 

-Ιαπωνία: μια συνέντευξη θέσης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την εταιρεία στην 
οποία πρόκειται να γίνει η συνέντευξη, για τη θέση στην οποία υποβάλλετε αίτηση και 
τη διεθνή εμπειρία που έχει ο συνεντευξιάζων. Οι ιαπωνικές συνεντεύξεις είναι 
πολυεστιακές και προσανατολισμένες σε ομάδες. Στη συνέντευξη, θα εξηγούσατε εν 
συντομία τι έχετε μάθει για την εταιρεία και θα δίνατε προσοχή σε αυτό που λέγεται. 
Το να είσαι δεκτός στις ιδέες και τις σκέψεις του άλλου συνομιλητή μπορεί να 
θεωρηθεί ως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό για έναν Ιάπωνα.  

-Γερμανία: Ό, τι λέτε πρέπει να είναι σύμφωνο με αυτό που απεικονίζεται στο 
βιογραφικό σας σημείωμα, οπότε οι άνθρωποι πρέπει να είναι σίγουροι για τις 
προηγούμενες εργασίες σας, τις ημερομηνίες και τους αριθμούς που σχετίζονται με την 
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καριέρα σας μέχρι σήμερα. Η εμπειρία σας πρέπει να είναι σταθερή και αμετάβλητη. Ο 

συνεντευξιάζων μπορεί να προχωρήσει κατευθείαν στο βιογραφικό σας. 

Αφού ερωτηθείτε αναλυτικά για την επαγγελματική σας εμπειρία, να είστε έτοιμοι να 
απαντήσετε σε προσωπικά ερωτήματα σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση, τα 
χόμπι και τα ειδικά ενδιαφέροντα. Δείχνοντας υπομονή, συνέπεια και επιμονή κατά τη 
διάρκεια της συνέντευξης θα αποδειχτεί επίσης η αξία σας για τη θέση. 

-Ηνωμένες Πολιτείες: Σε μια συνέντευξη στις Η.Π.Α., οι άνθρωποι πρέπει να φαίνονται 
βέβαιοι και να είναι διεκδικητικοί. Το να δώσετε μια γρήγορη απάντηση είναι 

σημαντικό για τον συνεντευξιάζων, έτσι αναμένει μια απλή απάντηση, πηγαίνοντας 
κατευθείαν στο θέμα. Επομένως, προσπαθήστε να αποφύγετε απαντήσεις με πάρα 
πολλές λεπτομέρειες. Οι Αμερικανοί περιμένουν την αρχική φιλικότητα, τον ανοιχτό 

χαρακτήρα, ενώ είναι επίσης αλήθεια ότι ο συνεντευξιάζων σε άλλους αντιπροσώπους 
της εταιρείας προτιμά ένα πιο άτυπο στυλ, χρησιμοποιώντας το χιούμορ και μια 
χαλαρή στάση. 

Γλώσσα Εμπλοκής: 

Ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρουμε τα μηνύματά μας σε άλλους ανθρώπους είναι 
σημαντικός για να αναπτυχθεί αυτή η συζήτηση και το άλλο άτομο να μπορεί να 
ασχοληθεί με το θέμα με το οποίο και οι δύο ασχολείστε. 

Για το λόγο αυτό, αν θεωρείστε ντροπαλό άτομο ή ανήσυχο, πρέπει να ελέγχετε τον 
τρόπο με τον οποίο εκφράζεστε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν αυτή την 
ικανότητα, αλλά εδώ θα βρείτε μερικές συμβουλές για να συμμετάσχετε σε μια 
συζήτηση.  

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη όταν ξεκινάτε μια συζήτηση ή απλά 
μιλάτε είναι να έχετε οπτική επαφή με τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτή την 
κατάσταση. Από τη μία πλευρά, αν θέλετε να συζητήσετε με κάποιον, σκεφτείτε έναν 

καλό εκκινητή συζήτησης, ένα ενδιαφέρον θέμα που μπορείτε να μοιραστείτε με τον 
συνομιλητή σας. Έτσι, αποφύγετε να μιλάτε για τον καιρό. Για παράδειγμα: αν είστε σε 
ένα πάρτι και υπάρχει ένα άτομο με το οποίο θέλετε να μιλήσετε. Λοιπόν, πρέπει να 
προσεγγίσετε αυτό το άτομο και ίσως να τον ρωτήσετε κάτι σχετικό με τις σπουδές του 
ή το επαγγελματικό περιβάλλον στο οποίο συμμετέχει. Αυτός είναι ένας πολύ καλός 
τρόπος για να ξεκινήσετε μια συζήτηση. Σε περίπτωση που είστε νευρικοί, μπορείτε να 
αρχίσετε να συζητάτε για κάτι που συμβαίνει κοντά. 

● Ρωτήστε ερωτήσεις. Οι άνθρωποι επιθυμούν να αισθάνονται ότι το άλλο 
πρόσωπο ενδιαφέρετε για αυτούς. 
● Ακούστε την απάντηση του άλλου προσώπου με έναν πραγματικό τρόπο, ο 

οποίος έρχεται μαζί με το αντίθετο: Μην σχεδιάζετε τις απαντήσεις σας. Μερικές 
φορές είναι χρήσιμο να έχετε έτοιμη την απάντηση, αλλά μην ξοδέψετε χρόνο για 
να το σκεφτείτε. Προσπαθήστε να πείτε κάτι φυσικό. 
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● Κάνετε παύσεις μεταξύ των προτάσεων σας, αλλά βεβαιωθείτε ότι το άλλο 

άτομο δεν πρόκειται να αρχίσει να μιλάει όταν δεν έχετε τελειώσει ακόμα. 
● Προσέξτε τις πληροφορίες που παρέχονται από τον συνομιλητή σας. Για 
παράδειγμα, να θυμάστε με τι είναι παθιασμένο αυτό το άτομο, χόμπι, ή μπορείτε 

ακόμη και να μοιραστείτε μαζί του μια άλλη παρόμοια εμπειρία που θα θέλατε να 
πείτε, αλλά μην μοιράζεστε υπερβολικά, δηλαδή, μην δίνετε πάρα πολλές 
πληροφορίες, όπως ιδιωτικές πληροφορίες, θέματα, κλπ.  
● Παρέχετε ανατροφοδότηση. Αυτό είναι σημαντικό για τη διατήρηση μιας 
ενεργής συνομιλίας. Η ανατροφοδότηση χρειάζεται τη στιγμή της. Επιλέξτε την 
ακριβή στιγμή, ίσως σε μια ανταλλαγή. Για παράδειγμα, εάν έχετε συνομιλία με 
τον συνάδελφό σας και δεν δίνετε όση προσοχή θα θέλετε, και το άλλο πρόσωπο 
λέει κάτι σχετικό με αυτό. Από αυτό, και οι δύο μπορεί να εξελίξετε μια πιο 
ενδιαφέρουσα συνομιλία. 

Αυτές είναι μερικές από τις πτυχές που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν θέλετε να 

συζητήσετε με κάποιον και δεν ξέρετε πώς να το κάνετε. Ωστόσο, είναι επίσης 
σημαντικό να συναισθανθείτε τον άλλο ενώ συζητάτε. Αυτό θα βοηθούσε να 
ενθαρρύνει τους ανθρώπους να γνωρίζουν ότι αποτιμώνται και μπορεί να αισθάνονται 
ευπρόσδεκτοι. 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να θέλει να χρησιμοποιήσει ένα βίντεο για να το απεικονίσει, 
όπως "3 βήματα για να ξεκινήσετε μια συνομιλία με οποιονδήποτε, οποτεδήποτε -3 
Steps To Start a Conversation with anyone, anytime " -Με το κανάλι του Charisma 
Matrix Το κανάλι YouTube https://www.youtube.com/watch?v=4rB33qkDeFg  

Πώς να πραγματοποιήσετε μια συζήτηση: 

1. Σπάστε τον πάγο. Ίσως να χρησιμοποιείτε φράσεις όπως: "Πώς είσαι;", 
"Διασκεδάζεις;", "Έχεις δει το τελευταίο επεισόδιο .... ; "  

2. Κουβέντα. Αυτό θα μπορούσε να ξεκινήσει από μία από τις ερωτήσεις που 
τέθηκαν προηγουμένως ή απλά μιλώντας για οτιδήποτε από το 
περιβάλλον σας. 

3. Βρίσκοντας ένα κοινό έδαφος για να μιλήσετε και για ότι και οι δύο 
συνομιλητές μπορεί να μοιράζονται ή να ενδιαφέρονται. 

4. Ρωτώντας ανοιχτές ερωτήσεις, καθώς διευκολύνουν το άλλο άτομο να 
απαντήσει. Έτσι, δεν αναγκάζεται να αποκαλύψει οποιαδήποτε 
πληροφορία με την οποία νιώθει άβολα. 

5. Χρήση του χιούμορ. Αστεία σχόλια σχετικά με το θέμα για το οποίο μιλάνε 
ή μόνο από το περιβάλλον τους. 

6. Κάθε φορά που αισθάνεστε ότι η συζήτηση τελειώνει, μην πιέζετε τίποτα 
για να συνεχίσετε να μιλάτε. Να είστε καλοί και ευγενικοί και να λέτε κάτι 
σαν αθώο ψέμα ("πρέπει να πάω κάπου, θα σε δω σύντομα / σε λίγο"). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4rB33qkDeFg
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Από την άλλη πλευρά, ας δούμε κάποιες άλλες πτυχές που πρέπει να έχουμε κατά 

νου όταν μιλάμε σε ένα συνέδριο και προσελκύουμε την προσοχή των ανθρώπων. 

Πρώτα απ' όλα, προσπαθήστε να πιστέψετε σε αυτά που πρόκειται να πείτε. Με 

αυτόν τον τρόπο, θα είστε σίγουροι τόσο με το θέμα όσο και με τον εαυτό σας. 

Εδώ παρέχουμε μερικές συμβουλές για να εμπλακούν οι άνθρωποι: 

  Να δηλώσετε πειστικά τις απόψεις σας. Πρέπει πραγματικά να πιστέψετε 
τι λέτε, αν και αφηγείστε κάτι για κάποιον στο κοινό (μαλλιά, στάση, 
γυαλιά κ.λπ.) 

  Να έχετε οπτική επαφή. Έχουμε ήδη πει ότι είναι πολύ σημαντικό να 
εμπλέξουμε ανθρώπους. Σε αυτή την περίπτωση, προσπαθήστε να 
επικεντρωθείτε στο να κοιτάτε μερικούς ανθρώπους στο ακροατήριο. 

  Θυμηθείτε τις ακόλουθες στρατηγικές: 
○ Σχεδιάστε την ομιλία σας 
○ Δώστε προσοχή στη γλώσσα του σώματος 
○ Σκεφτείτε και μιλήστε θετικά 
○ Μην νιώθετε νευρικός 
○ Κάντε πρόβα 

  Προσπαθήστε να φτάσετε νωρίτερα από το ακροατήριο και να 
εξασκηθείτε στην ομιλία σας προτού αρχίσετε μπροστά σε όλους. 

  Μιλήστε δυνατά, έτσι ώστε όλοι να σας ακούσουν και να αποφύγετε τα 
μουρμουρητά. 

  Να είστε σύντομος. 
 

Μη λεκτική επικοινωνία. 

Τώρα που γνωρίζουμε τη σημασία της επικοινωνίας με τους υπόλοιπους και πώς να το 
κάνουμε, θα ασχοληθούμε σε αυτό το τμήμα με πτυχές που αφορούν τη μη λεκτική 
επικοινωνία. Περιλαμβάνουν τις εκφράσεις του προσώπου  μέχρι τη φυσική απόσταση 
μεταξύ των ομιλούντων. Η μη λεκτική επικοινωνία μας βοηθά να τροποποιούμε αυτά 

που λέμε με λόγια, καθώς και να μεταφέρουμε πληροφορίες σχετικά με τη 
συναισθηματική κατάσταση ή να ρυθμίζουμε τη ροή της συνομιλίας. 

Ένα ενδιαφέρον ζήτημα με αυτό το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν 

ερμηνεύουν την ίδια μη λεκτική επικοινωνία όπως συνήθως. Μαθαίνουμε από τη 

στιγμή που γεννιόμαστε να τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά τα χρησιμοποιούμε επειδή 

είναι φυσικό από την κουλτούρα μας. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε δεν 

ερμηνεύεται με τον ίδιο τρόπο που έχουμε συνηθίσει. Ο εκπαιδευτής μπορεί να θέλει 

να χρησιμοποιήσει ένα βίντεο όπως     
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"10 εκπληκτικοί τρόποι προσβολής ατόμων σε άλλες χώρες-10 Surprising Ways To 

Offend People In Other Countries” " - Από Alltime10s κανάλι YouTube - 
https://www.youtube.com/watch?v=UTE0G9amZNk 

Η μη λεκτική επικοινωνία σχετίζεται επίσης με την ομιλία υπό την έννοια ότι πρέπει να 
λάβουμε υπόψη τον τόνο, την προφορά και την φωνητική παραγωγή της φωνής του 
ατόμου. Αυτές οι πτυχές είναι σημαντικές παραδείγματος χάριν όταν ζητάς μια χάρη ή 
συστήνεσαι σε κάποιον. Επίσης, σε αυτή την ενότητα, βρίσκουμε την προσωπική 
εμφάνιση και τη γλώσσα του σώματος. Εδώ παρέχουμε μερικές συμβουλές για την 
αναγνώριση μη λεκτικών ενεργειών επικοινωνίας: 

 Αποφύγετε την παρεμπόδιση: να μην υπάρχει τίποτα ανάμεσα σε εσάς και τον 
συνομιλητή, όπως υπολογιστές ή φάκελοι. Αυτό δημιουργεί απόσταση 

 Εντοπίστε πότε κάποιος λέει ψέματα. Μέσω της γλώσσας του σώματος 
μπορούμε να προσδιορίσουμε αν το άτομο λέει την αλήθεια ή όχι. 

 Να σέβεστε το χώρο μεταξύ σας και του συνομιλητή. Δεν έχει κάθε κουλτούρα 
την ίδια αντίληψη για το πόσο χώρο χρειάζεται από εμάς. 

 Αποδεχτείτε χειρονομίες για να εξηγήσετε τις ιδέες σας. 

 Χρησιμοποιείτε οπτική επαφή για την αποστολή μηνυμάτων. 
 

Αφήνοντας κατά μέρος τα παραδείγματα που σχετίζονται με τις αξίες σε σχέση με 

άλλους πολιτισμούς, εστιάζουμε τώρα σε μερικές σύγχρονες ψηφιακές μεθόδους 

επικοινωνίας στο περιβάλλον εργασίας (όπως το Google Suite και Drive), των οποίων οι 

γνώσεις είναι ελκυστικές στην αγορά εργασίας σήμερα. 

Σε αυτήν την ενότητα, θα δούμε πώς μπορείτε να μοιράζεστε έγγραφα με άλλους μέσα 

από διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το Google Drive ή τη Google Suite, μια πιο 

ανεπτυγμένη υπηρεσία που παρέχει ορισμένες λειτουργίες της Google με την 

ιδιαιτερότητα της χρήσης μεμονωμένα ή με συνεργατικό τρόπο με ανθρώπους γύρω 

σας. 

Με την τρέχουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας έχετε πρόσβαση σε 

αυτήν την υπηρεσία και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να δώσετε ένα 

όνομα για την εταιρεία μας και τον αριθμό των εργαζομένων που περιλαμβάνει η 

εταιρεία. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UTE0G9amZNk
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Στη συνέχεια, η σελίδα θα μας ζητήσει τον τομέα της εταιρείας μας. Εάν δεν έχουμε 

κανέναν, μπορούμε να το αγοράσουμε μέσω των Υπηρεσιών Google. Αφού 

ολοκληρώσουμε την εγγραφή, θα διαθέσουμε όλους τους πόρους που διαθέτουμε 

ώστε τα μέλη της εταιρείας μας να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία που όλοι 

μπορούν να φορτώσουν. Είμαστε πλέον ιδιοκτήτες κάθε αρχείου στο cloud. 

 

Εκεί μπορείτε να ανεβάσετε οποιοδήποτε είδος αρχείων και να τα μοιραστείτε με τα 

υπόλοιπα μέλη. 

Διαφορετικά, αν δεν θέλουμε να πληρώσουμε τίποτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

τους πόρους που διατίθενται στο Google χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου μας και να μοιραστείτε κάθε αρχείο σε κάθε μέλος. Τα βήματα που 

ακολουθούν είναι λίγο πολύ τα ίδια με αυτά που εξηγούνται παραπάνω. Η διαφορά 

είναι για το πώς να τα μοιραστείτε με άλλους. 

Ας δούμε πώς. 

1. Συνδεθείτε στο Google με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. 
Μόλις βρεθούμε εκεί, θα έχουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες της Google. 

2. Για να μοιραστούμε τα αρχεία μας, πρέπει να πάμε στο Drive, όπου 
μπορούμε να βρούμε διάφορα αρχεία για δημιουργία (Έγγραφα, Διαφάνειες, 
Φύλλα κλπ.). Μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε φακέλους για να 
αποθηκεύσουμε οποιοδήποτε αρχείο θέλουμε και να το μοιραστούμε με όποιον 
θέλουμε. 

3. Όπως δημιουργήσαμε το αρχείο μας, τώρα μπορούμε να το μοιραστούμε 
με όποιον θέλουμε κάνοντας κλικ στο δεξιό κουμπί του ποντικιού και να το 
μοιραστούμε. Εκεί, θα εισαγάγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
του ατόμου με τον οποίο το μοιραζόμαστε. Επίσης, μπορούμε να 
αποφασίσουμε ποιες επιλογές θα έχει αυτό το άτομο κατά το άνοιγμα του 
αρχείου (επεξεργασία, δείτε, σχόλιο, ...). 

4. Τώρα, ο καθένας με το σύνδεσμο μπορεί να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια 
τον αφήσαμε να κάνει. Κάθε φορά που δημιουργούμε ένα νέο αρχείο και 
θέλουμε κάποιος να έχει πρόσβαση σε αυτό, πρέπει απλώς να ακολουθήσουμε 

τα ίδια βήματα που έχουμε ήδη κάνει. 
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● Άσκηση 3: Ώρα για ιστορία 
● Άσκηση 4: Ψεύτικη συνέντευξη όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματική 

κατάσταση. 
● Άσκηση 5: Σύνολο δραστηριοτήτων για γλώσσα σώματος  
 

 
 

Οι καταστάσεις ενός ξένου εργασιακού περιβάλλοντος: γνώση και 
κατανόηση της νέας κουλτούρας και του εργασιακού περιβάλλοντος. Η 
ικανότητα της ακρόασης. 

Σε αυτό το θεωρητικό μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα εκτεθούν στις κοινές δυσκολίες 

επικοινωνίας στο χώρο εργασίας γενικότερα και συγκεκριμένα σε μια ξένη χώρα. 

Δίνοντας προσοχή στους άλλους: η ικανότητα της ακρόασης. Ενεργή ακρόαση, 

Αξιολογήστε τις ικανότητες ακρόασης - αυτοαξιολόγηση. Ακρόαση & Ενσυναίσθηση. 

Ενεργά εργαλεία ακρόασης. (Ενθάρρυνση, Επανάληψη, Βολιδοσκόπηση, Παράφραση, 

Συλλογιστική παράφραση, Συσχέτιση) Στον τομέα των δεξιοτήτων επικοινωνίας, πρέπει 

να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στην ακρόαση και την ακοή. Το τελευταίο είναι μόνο 

μια φυσική διαδικασία που συμβαίνει αυτόματα. Ωστόσο, η ακρόαση αναφέρεται στην 

ικανότητα που σχετίζεται με την προσοχή σε αυτό που λέει κάποιος. Στη διαδικασία 

επικοινωνίας, η ακρόαση είναι απαραίτητη για την ερμηνεία των μηνυμάτων που 

μεταδίδουν οι άλλοι. Αποτελεί βασικό παράγοντα για μια αποτελεσματική επικοινωνία. 

Η καλή, συνειδητή ακρόαση μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τι έμεινε άγνωστο το άλλο 

άτομο. Έτσι, είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή στα μη λεκτικά χαρακτηριστικά 

επικοινωνίας που παρουσιάζει το άλλο άτομο. Από αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούμε 

να παρατηρήσουμε πώς μεταφέρεται το μήνυμα, τον τόνο και τους υπαινιγμούς του. 

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΟΣ ΑΚΡΟΑΤΗΣ 

1.  Μην διακόπτετε τον συνομιλητή σας. Αφήστε την/τον να τελειώσει για να πει 

όλα όσα χρειάζονται και στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι έχετε ερμηνεύσει το μήνυμα με 

τον σωστό τρόπο.  

2.  Να είστε έτοιμοι και επικεντρωμένοι στην πράξη της ακρόασης. 

3.  Δείξτε στον συνομιλητή σας ότι καταλαβαίνετε και ακολουθείτε αυτό που λέει. 

Αυτό κάνει τον συνομιλητή να αισθάνεται πιο χαλαρωμένος και του επιτρέπει να εξηγεί 

κάτι καλύτερα. 

4.  Βελτιώστε την ικανότητά ακρόασης σας με το να συναισθανθείτε τι προσπαθεί να 

πει ο άλλος. 
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5.  Μην πάρετε το μήνυμα ως προσωπική επίθεση. 

6. Μην δίνετε μόνο προσοχή σε αυτό που λέγεται, επιλέξτε μερικές ιδέες για να 
συμμετάσχετε σε περαιτέρω συζήτηση. 

7. Δώστε προσοχή σε όλες αυτές τις μη λεκτικές πτυχές επικοινωνίας που ο 

συνομιλητής εμφανίζει κατά την ερμηνεία του μηνύματος. 
Συμπερασματικά, να έχετε υπόψη σας το μοντέλο HURIER της ακρόασης (Ακρόαση, 

Κατανόηση, Ανάμνηση, Διερμηνεία, Αξιολόγηση και Ανταπόκριση). Αυτό θεωρείται ως 

το πιο σημαντικό μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να γίνουμε καλός 

ακροατής. 

ΤΥΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 

Παρόλο που νομίζουμε ότι η ακρόαση είναι μια εύκολη ικανότητα να αναπτύξουμε, θα 

πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν υπάρχει μόνο ένας τύπος ακρόασης. Ορίστε μερικά 

παραδείγματα: 

1. Διακριτική Ακρόαση. Αυτός ο τύπος έχει να κάνει με τους διαφορετικούς ήχους 

που αντιλαμβάνεται κάποιος. Καθώς μεγαλώνουμε βελτιώνουμε αυτή την 
ικανότητα και είμαστε σε θέση να παρατηρήσουμε πότε μια φωνή προέρχεται 
από κάποιον που γνωρίζουμε ή όχι, ή ακόμα και αν προέρχεται από 

διαφορετική χώρα. 
2. Περιεκτική Ακρόαση. Ασχολείται με την κατανόηση των μηνυμάτων που 

μεταδίδονται στη διαδικασία επικοινωνίας. Σε αυτόν τον τύπο εισάγουμε τις 
πτυχές της μη λεκτικής επικοινωνίας. 

3. Στην διαπροσωπική ακρόαση βρίσκουμε τρεις τύπους: 
α. Πληροφοριακή ακρόαση. Αυτή που χρησιμοποιείται για μάθηση. 

Απαιτείται να συγκεντρωθείτε. Παρόλο που θεωρείται ενεργή, 

διατηρούμε μόνο πληροφορίες και δεν αναλύουμε τίποτα. 

β. Κριτική Ακρόαση. Αυτή η ακρόαση απαιτεί να ρωτήσουμε τους 

εαυτούς μας και το πλαίσιο κάθε πτυχής της επικοινωνιακής 

διαδικασίας. Πρέπει να γνωρίζουμε τι και γιατί ακούμε. Τι θέλει ο 

ομιλητής να μεταδώσει με αυτό το μήνυμα; Γιατί εδώ, γιατί τώρα, γιατί 

με αυτό το κανάλι και όχι άλλο; Ποιο είναι το παρασκήνιο της 

κατάστασης; 

γ. Ακρόαση ενσυναίσθησης. Ο ακροατής προσπαθεί να κατανοήσει τα 

αισθήματα και τα συναισθήματα του άλλου ατόμου. 

4. Εκτιμητική Ακρόαση. Η ακρόαση που κάνουμε μόνο για διασκέδαση, όπως 

κάνουμε όταν ακούμε μουσική. 

5.  Ακρόαση αμοιβαίας σχέσης. Μια ακρόαση με τη συγκεκριμένη πρόθεση 
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δημιουργίας μιας καλής έλξης, σχέσης ή δεσμού. 

6. Επιλεκτική Ακρόαση. Αυτό που μας επιτρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο σε 

συγκεκριμένα μέρη. Είναι παρόμοιο με την επιπόλαια ανάγνωση κειμένου για 

να πάρετε τις βασικές ιδέες ή να αναζητήσετε κάτι συγκεκριμένο. 

Όλοι αυτοί οι διαφορετικοί τύποι μπορεί να είναι χρήσιμοι με τον τρόπο τους, αλλά 

ο πιο ολοκληρωμένος ονομάζεται ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ. Με αυτή ακούμε τον 

ομιλητή με όλες μας τις αισθήσεις. Σημάδια ενεργητικής ακρόασης είναι το 

χαμόγελο, η οπτική επαφή, η στάση του σώματος, το καθρέφτισμα, η εστίαση, η 

θετική ενίσχυση, η ανάμνηση, η ερώτηση, ο προβληματισμός, η διευκρίνιση ή η 

περίληψη. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πιθανά εμπόδια που επηρεάζουν την 

ικανότητα ακρόασης όπως: 

- - Προσπαθώντας να ακούσετε πολλές συνομιλίες ταυτόχρονα. Θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί για να ακούσετε δύο συνομιλίες, αλλά και να προσπαθήσετε να 

λάβετε πληροφορίες από άλλη πηγή (για παράδειγμα την τηλεόραση) όταν 

μιλάτε σε κάποιον. 

- - Η ελκυστικότητα ή η έλλειψη ελκυστικότητας που έχει ο ομιλητής, η εμφάνισή 

του, η απελευθέρωσή του, ο λόγος κλπ. 

- - Να μην ενδιαφέρεστε για το θέμα. 

- - Η κατάσταση του μυαλού και τα συναισθήματά μας (κούραση, πλήξη, άγχος 

κλπ.) Μπορεί να είναι είτε η κατάσταση του νου που βρισκόμαστε σε εκείνη την 

συγκεκριμένη ημέρα, η κατάσταση του νου με την οποία συνήθως 

αντιμετωπίζουμε το θέμα της συζήτησης ή τι μας κάνει να αισθανόμαστε μόλις 

αρχίσει. 

- - Προγενέστερη προκατάληψη που επηρεάζει την άποψή μας. 

- - Παρουσιάζοντας ένα κλειστό μυαλό. 

- - Απουσία οπτικής επαφής με τον ομιλητή. 

- - Να είστε αποστασιοποιημένος 

- - Να μη χρησιμοποιείτε τις πιο ακριβείς και κατάλληλες εκφράσεις. 

- - Εκλεκτική ακρόαση (με αρνητικό τρόπο) 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στο χώρο εργασίας, οι δεξιότητες ακρόασης βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα, την 

ικανοποίηση των πελατών και τη σχέση μεταξύ συναδέλφων. Δώστε προσοχή και μην 

διακόπτετε στους συναδέλφους σας. Επαναλάβετε τα κύρια σημεία πίσω στον ομιλητή, 

για να καταστήσετε σαφές ότι έχετε καταλάβει τι έχει ειπωθεί. Κρατήστε οπτική επαφή 

και καλή στάση. Χαμογελάστε και κάντε νεύμα ή δώστε κάποιο προφορικό μήνυμα για 

να ενημερώσετε τον ομιλητή ότι παρακολουθείτε την ομιλία. Αυτές οι συμβουλές 
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ισχύουν για όλες τις καταστάσεις εργασίας στην Ευρώπη γενικά. Ωστόσο, όταν 

εργαζόμαστε σε μια ξένη χώρα, πρέπει να έχουμε κάποιες πολιτιστικές αναφορές για 

να κατανοήσουμε πώς να συμπεριφερόμαστε σωστά. Δεν είναι μόνο απαραίτητο για 

την ενσωμάτωση μας, αλλά και για να γνωρίζουμε τους ανθρώπους και πώς να 

διαχειριστούμε τον εαυτό μας σε αυτό το περιβάλλον. Αυτό που είναι κατάλληλο για 

ορισμένους μπορεί να μην είναι πολιτιστικά επαρκές για τους άλλους ή μπορεί να 

οδηγήσει σε σύγχυση. Για παράδειγμα, σε ορισμένους τόπους, όταν σε κάποιες 

περιπτώσεις κάποιος λέει "ναι", μπορεί να σημαίνει κάτι σαν "ακούω", ενώ σε άλλα 

μέρη θα σήμαινε βεβαιότητα ή συμφωνία. Ή η ιεραρχία μπορεί να διαφέρει από τη 

χώρα μας και τη χώρα υποδοχής. Θα χρειαστούμε υπομονή για να συνηθίσουμε σε 

αυτή τη νέα κατάσταση. Μην πανικοβληθείτε εάν δεν καταλαβαίνετε, μην διστάσετε να 

κάνετε ερωτήσεις (απλά να θυμάστε ποιος είναι πολιτιστικά κατάλληλος να ρωτήσετε). 

Επίσης, να είστε έτοιμοι να κάνετε λάθη. Είναι ένας άλλος τρόπος να μάθεις, 

διατηρώντας πάντα μια σεβαστή στάση. 

Αυτές είναι μερικές συμβουλές για το τι να προσέξετε στις καταστάσεις ακρόασης στο 

χώρο εργασίας (ο εκπαιδευτής μπορεί πρώτα να ρωτήσει τους συμμετέχοντες τι 

πιστεύουν ότι μπορεί να είναι): 

1. Διαφορετικά πρότυπα. Δεν έχει θεσπίσει η κάθε χώρα τους ίδιους κανόνες για 
την επικοινωνιακή διαδικασία. 

2. Φραγμοί επικοινωνίας. Αυτό εξαρτάται από την κουλτούρα μας και από το πώς 
είμαστε συνηθισμένοι να διαχειριστούμε αυτές τις πτυχές στην εργασία. 

2. Τάση για την ανάμειξη προσωπικών και εργασιακών επικοινωνιών. Αυτό μπορεί 

να προκαλέσει κουτσομπολιά στην εργασία. 
3. Υποθέσεις και στερεότυπα. 
4. Κακές δεξιότητες ακρόασης. 
5. Στάση. Μια αρνητική στάση μπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον συζήτησης του 

χώρου εργασίας. 
6. Δεν υπάρχει συνέχεια μέσω πράξεων. 
 

Για περισσότερες οπτικές πληροφορίες για να γίνετε ένας αποτελεσματικός ακροατής, 

ο εκπαιδευτής μπορεί να θέλει να χρησιμοποιήσει ένα βίντεο όπως "Αποτελεσματικές 

δεξιότητες ακρόασης στο χώρο εργασίας- Effective Listening Skills in the workplace " - 

Μέσω της επικοινωνίας Coach Alex Lyon Το κανάλι YouTube - 

https://www.youtube.com/watch? v = IwWj_SfDpzg  

● Άσκηση 6: Ενεργή ακρόαση 

● Άσκηση 7: Δώστε προσοχή 
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Οι δεξιότητες του συλλογισμού, της αυτο-παράθεσης, της εισαγωγής και 

του κλεισίματος, της βεβαιότητας, της πειθούς, της διαπραγμάτευσης, 

της ανατροφοδότησης. 

 

Στόχος μας είναι να εξηγήσουμε ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες και πώς μπορούμε να 

τις αναπτύξουμε, πάντα προσπαθώντας να σας ενθαρρύνουμε όλους να 

χρησιμοποιήσετε την αυτοδιδασκαλία σας. Πριν από τη σωστή εξήγηση, ο εκπαιδευτής 

μπορεί να θέλει να ρωτήσει τους συμμετέχοντες τι πιστεύουν ότι είναι αυτές οι 

δεξιότητες, πώς τις χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή και ποιες βρίσκουν 

ευκολότερες ή πιο δύσκολες. 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Συνίσταται στην παράφραση και επαναπροσδιορισμό των συναισθημάτων και λόγων 
του ομιλητή. Σκοπός της είναι να προσπαθήσει να κάνει τον ομιλητή να καταλάβει τις 
σκέψεις του και να επικεντρωθεί σε αυτό που λέει και νιώθει, να δείξει την κατανόηση 

για τους άλλους και να τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν να μιλάνε. Ο συλλογισμός δεν 
περιλαμβάνει την υποβολή ερωτήσεων, την εισαγωγή ενός νέου θέματος ή την 
καθοδήγηση της συζήτησης προς άλλη κατεύθυνση. Ο συλλογισμός βοηθά τους 
ομιλητές και τους επιτρέπει να αισθάνονται κατανοητοί. 

Αυτό που θέλουμε να μάθετε είναι πώς να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά τον 
συλλογισμό για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε καλύτερα τον ομιλητή, τι λέει και 
το περιεχόμενο, το συναίσθημα και το νόημα του μηνύματος. 

Υπάρχουν δύο βασικές τεχνικές συλλογισμού: 

 

- Συλλογισμός-Αντανάκλαση: Περιλαμβάνει την επανάληψη σχεδόν όσων λέει ο 

ομιλητής, είναι συνήθως αρκετό απλά να επαναλάβετε τις λέξεις-κλειδιά ή τις 

τελευταίες λέξεις που λέγονται. Θα πρέπει να είναι σύντομη και απλή. Αυτό δείχνει ότι 

προσπαθείτε να κατανοήσετε τους όρους αναφοράς του ομιλητή. 

 

- Ανατύπωση-Παράφραση: Εκφράστε μια ιδέα με έναν εναλλακτικό τρόπο. Δείχνει όχι 

μόνο ότι ακούτε, αλλά ότι προσπαθείτε να καταλάβετε τι λέει ο ομιλητής. 

 

Συχνά συμβαίνει ότι οι άνθρωποι «ακούνε τι προσδοκούν να ακούσουν» λόγω 

υποθέσεων, στερεοτύπων ή προκαταλήψεων. Οι απαντήσεις σας πρέπει να είναι μη 

κατευθυντικές και μη επικριτικές. 
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Ένας ικανός ακροατής θα μπορεί να αντανακλά τα συναισθήματα ενός ομιλητή από τα 

συναισθήματα του σώματος (μη λεκτικά, για παράδειγμα τη γλώσσα του σώματος, τον 

τόνο της φωνής κ.λπ.) καθώς και τα λεκτικά μηνύματα. Ανάλογα με τα συναισθήματα 

μπορεί να είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο να εντοπιστούν. Ισχυρά συναισθήματα όπως 

η αγάπη και το μίσος είναι εύκολο να αναγνωριστούν, ενώ τα συναισθήματα όπως η 

στοργή, η ενοχή και η σύγχυση είναι πολύ πιο δύσκολα. Ο ακροατής πρέπει να 

αντικατοπτρίζει τον βαθμό έντασης αυτών των συναισθημάτων (λίγο, αρκετά, πολύ, 

εξαιρετικά) καθώς και να σκεφτεί ποια συναισθήματα αισθάνεται ο ομιλητής. 

 

ΔΕΞΙOΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟ-ΑΠΟΚAΛΥΨΗΣ 

Όταν κάποιος μοιράζεται τις δικές του προσωπικές απόψεις ή εμπειρία με κάποιον 

άλλο με σκοπό τη βελτίωση της συναισθηματικής του κατάστασης, αποκαλύπτει 

αυτοβούλως. Πρέπει να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά την 

αποκάλυψη των προσωπικών σας στοιχείων για να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε 

πώς οι άλλοι αισθάνονται για τον εαυτό τους. 

Είναι δύσκολο να αποφασιστεί πόση αυτο-αποκάλυψη είναι κατάλληλη. Εδώ είναι 

μερικοί λόγοι για τους οποίους είναι καλό να χρησιμοποιήσετε την αυτο-αποκάλυψη: Η 

αυτο-αποκάλυψη μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της διαφοράς ισχύος μεταξύ σας και 

αυτού/αυτής. Ο ομιλητής μπορεί να γίνει πιο άνετος μαζί σας. Η αυτο-αποκάλυψη 

μπορεί να αυξήσει την εμπιστοσύνη. Αυτός / αυτή μπορεί να αισθάνεται λιγότερο 

μόνος/-η γνωρίζοντας ότι έχετε το ίδιο θέμα και κατανοείται περισσότερο γνωρίζοντας 

ότι έχετε παρόμοια εμπειρία. 

Και εδώ είναι μερικοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορεί να είναι καλή: Η κακή 

χρονομέτρηση ή η εκτέλεση αυτο-αποκάλυψης μπορεί να αυξήσει τη δυσπιστία. 

Αυτός/Αυτή μπορεί να αισθάνεται ότι έχετε προβλήματα. Μπορεί να αισθάνεται ότι 

δεν ακούτε, ότι εστιάζετε περισσότερο στα δικά σας ζητήματα από τα δικά του / της. 

Όπως και οποιαδήποτε άλλη δεξιότητα, η ικανότητά σας να αποκαλύπτετε τον εαυτό 

σας θα βελτιωθεί με την πράξη. Εξασκηθείτε στο να μοιράζεστε με κάποιον και αυτό θα 

γίνει ευκολότερο. 

Τα πλεονεκτήματα της αυτο-αποκάλυψης είναι πολλά. Τα άτομα τα οποία 

αποκαλύπτουν (είναι ανοιχτά με τους κατάλληλους τρόπους) είναι λιγότερο ευάλωτα 

σε ψυχικές ασθένειες. Η αυτο-αποκάλυψη μας ενθαρρύνει επιπλέον να μάθουμε για 

τον εαυτό μας. Όταν κάποιος αναγνωρίζει αυτό που μοιράζεστε, θα αισθάνεστε πιο 

διατεθειμένοι να μοιραστείτε. Η αυτο-αποκάλυψη προκαλεί αύξηση της αυτογνωσίας 

και κάνει αυστηρότερες συνδέσεις. 
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Η αυτο-αποκάλυψη είναι ένα ουσιαστικό κομμάτι που γίνεται πιο κοντά σε κάποιον. 

Με συγκεκριμένο τελικό στόχο να έχετε την ικανότητα να ανοίγεστε, θα πρέπει πρώτα 

να έχετε τη διαβεβαίωση ότι θα σας σέβονται και θα σας εκτιμούν εσάς και τον 

εσωτερικό σας κόσμο. Ο φόβος της απόρριψης ή της πειθαρχίας μπορεί να αποτρέψει 

τα άτομα να μοιράζονται. 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ  

Η επαγωγή σε ένα θέμα πρέπει να είναι ελκυστική και να τονώνει το ενδιαφέρον των 

ακροατών. Είναι βασικό να τονωθεί το κίνητρο των ακροατών να δώσουν προσοχή. 

Αντίθετα, το κλείσιμο ασχολείται με τους τρόπους τερματισμού οποιασδήποτε 

διαδικασίας, στην προκειμένη περίπτωση μιας επικοινωνιακής πράξης, και πρέπει να 

κάνει τον παραλήπτη να αισθάνεται ευτυχής που έχει συμμετάσχει στην επικοινωνιακή 

διαδικασία, τερματίζοντας τη διατριβή, την επιστολή, τη συνομιλία κ.λπ. καλοδιάθετα. 

Σε περίπτωση μακράς εξήγησης ή διατριβής, προτού ξεκινήσετε θα πρέπει να κάνετε το 

κοινό σας να ενδιαφέρεται για να μιλήσει για μια ιστορία, να εισαγάγει βεβαιότητες, 

να δείξει αποκόμματα εφημερίδων, να μοιραστεί συναντήσεις, να αισθανθεί, να 

υπογραμμίσει τα τρέχοντα ζητήματα, να τους κάνει περίεργους κ.ο.κ. Η επαγωγή 

δημιουργεί μια θετική παρατήρηση, προσδίδοντας ταυτόχρονα την κουλτούρα, τις 

ιδιότητες και τους στόχους της. 

Αυξάνει επίσης τη συντήρηση νέων ατόμων, καθώς πιθανότατα θα επικεντρωθούν σε 

πιο εκτεταμένο χρονικό διάστημα, εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα ευχάριστο και 

παρακινημένο κοινό. 

Για ένα καλό συμπέρασμα-επίλογο θα πρέπει είτε να συνοψίσετε τα σημαντικά σημεία 

είτε να προσφέρετε μια τελική, καινοτόμο και ισχυρή δήλωση. 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ-ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Το να είσαι δυναμικός σημαίνει να έχεις την ικανότητα να υπερασπίζεσαι τα 

δικαιώματα σου ή των άλλων, να μεταδίδεις γεγονότα, συναισθήματα και πεποιθήσεις 

με άμεσο, επαρκή και θετικό τρόπο, χωρίς να είσαι δυνατός ή ταπεινός. 

Οι ισχυροί άνθρωποι μπορούν να εκφράσουν ήρεμα, σαφώς και με ακρίβεια το τι είναι 

στο μυαλό τους, χωρίς να βλάψουν τους άλλους ή να βλάψουν τους εαυτούς τους, και 

εκτιμούν τα συναισθήματα και τις πεποιθήσεις άλλων ατόμων. Πρέπει να είστε σε θέση 

να εκφράσετε συναισθήματα, επιθυμίες, ανάγκες, παράπονα και επιθυμίες επαρκώς, 
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είναι η κύρια σχεσιακή ικανότητα. Σε κάθε επικοινωνιακή κατάσταση με άλλα άτομα, 

ανεξάρτητα από το αν βρίσκεστε στο σπίτι ή στην εργασία, με πελάτες ή συνεργάτες, η 

βεβαιότητα σας βοηθά να μεταφέρετε αυτό που χρειάζεστε με έναν αδιαμφισβήτητο, 

ανοιχτό και ευαίσθητο τρόπο, χωρίς να υπονομεύετε τα δικαιώματα ή τις ευαισθησίες 

των δικών σας ή των άλλων. Η αυτοπεποίθηση εξουσιοδοτεί τους ανθρώπους να 

ενεργούν προς όφελός τους χωρίς να μειώνουν τους άλλους, να εργάζονται χωρίς 

αδικαιολόγητη ένταση και να εκφράζουν εύκολα αποδεκτά συναισθήματα. Το να 

είμαστε δυνατοί μπορεί να μας βοηθήσει να νιώθουμε καλύτερα για τον εαυτό μας και 

να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη μας. Ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούμε σε άλλους 

μπορεί να μας επηρεάσει να αισθανόμαστε ελλιπείς, αξιόμεμπτοι, ή μετανοιωμένοι. 

Αυτές μπορεί να είναι ενδείξεις ανενεργής συμπεριφοράς. Μπορούμε επίσης να 

αισθανόμαστε οργή και να παραβλέπουμε τους άλλους σε συζητήσεις ή επιχειρήματα - 

αυτό μπορεί να είναι ένδειξη μιας πιο επιθετικής συμπεριφοράς. 

Για να αναπτύξετε την δεξιότητα της βεβαιότητας που χρειάζεστε 

• Να είστε ανοιχτοί και ειλικρινείς επικοινωνώντας τις επιθυμίες, τα γεγονότα και τα 

συναισθήματα και να ενθαρρύνετε τους άλλους να κάνουν το ίδιο 

• Ακούστε τις προοπτικές των άλλων και ενεργήστε ανάλογα, ανεξάρτητα από το αν 

συμφωνείτε με αυτές τις προοπτικές ή όχι. 

• Αποδεχτείτε καθήκοντα και αναπτύξτε την ικανότητα να εξουσιοδοτείτε άλλους. 

• Να επιβραβεύετε τακτικά τους άλλους για την καλή δουλειά που έχουν κάνει ή 

κάνουν, αλλά να το κάνετε μόνο αν είναι γνήσιο και αληθινό. 

• Να είστε έτοιμοι να ομολογήσετε λάθη και να ζητήσετε συγγνώμη. 

• Διατηρήστε τον αυτοέλεγχο 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΠΕΙΘΟΥΣ 

Χρησιμοποιούμε καθημερινά την πειθώ για να πάρουμε αυτό που χρειαζόμαστε. Η 

πειθώ είναι η ικανότητα να πείσουμε τους άλλους να κάνουν κάτι που θέλουμε, είτε με 

να τους πείσουμε με λογικά επιχειρήματα ή να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αυτοί που 

πείθουν αποτελεσματικά τείνουν να έχουν αυτοπεποίθηση και έχουν μεγάλη 

συναισθηματική νοημοσύνη. Είναι ενεργοί ακροατές, συμπαραστέκονται και έχουν 

καλές επικοινωνιακές δεξιότητες. Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους λειτουργεί η 

πειθώ, αλλά ο τελικός αντίκτυπος δεν είναι θετικός. Για παράδειγμα, για να επιτύχετε 

το στόχο της πειθούς μέσω της γκρίνιας, δηλαδή να δηλώνετε επανειλημμένα την 

άποψή σας μέχρι ο άλλος να παραδεχθεί ή να εξαναγκάσετε κάποιον. Οι δεοντολογικές 
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στρατηγικές πειθούς περιλαμβάνουν την παρακίνηση, δηλαδή τη χρήση 

συναισθημάτων για να ζωγραφίσετε ένα ελκυστικό όραμα που κάνοντας ό,τι θέλετε να 

κάνετε θα δημιουργήσει ακμαίο ηθικό. Είναι συνηθισμένο στην πολιτική. Μπορείτε 

επίσης να χρησιμοποιήσετε τη στρατηγική των συνεργατών, οι οποίοι χρησιμοποιούν 

επίσης συναισθήματα αλλά παρουσιάζονται ως εταίροι, όχι ως ηγέτες. Θέλουν να 

συμμετάσχουν και να αναμιγνύονται στο έργο ώστε να μπορούν να το αποκαλούν δικό 

τους. Χτίζουν σχέσεις, επικοινωνούν καλά και δεν λαμβάνουν εύσημα. Μια άλλη 

πειστική επιλογή είναι ένας ερευνητής, ο οποίος πείθει τους άλλους μέσω δεδομένων 

και λογικών γεγονότων, συγκεντρώνοντας αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό μπορεί να είναι 

αποτελεσματικό, αλλά αυτή η επιλογή εξαρτάται έντονα από το περιβάλλον και το 

κοινό. Τέλος μπορείτε να πάρετε την προσέγγιση της αριθμομηχανής, παρουσιάζοντας 

το δυνητικό καλό της αλλαγής και τα ελαττώματα της μη αλλαγής, ζυγίζοντας τις 

επιλογές. Μια άλλη πειστική επιλογή είναι να είσαι ερευνητής, ο οποίος πείθει τους 

άλλους μέσω δεδομένων και λογικών γεγονότων, συγκεντρώνοντας αποδεικτικά 

στοιχεία. Αυτό μπορεί να είναι αποτελεσματικό, αλλά αυτή η επιλογή εξαρτάται έντονα 

από το περιβάλλον και το κοινό. Τέλος μπορείτε να πάρετε την προσέγγιση της 

αριθμομηχανής, παρουσιάζοντας το δυνητικό καλό της αλλαγής και τα ελαττώματα της 

μη αλλαγής, ζυγίζοντας τις επιλογές. 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

Η διαπραγμάτευση είναι μια στρατηγική για να διευκολύνει τα άτομα να διευθετούν 

συγκρούσεις ή αντιφατικά συμφέροντα. Είναι μια διαδικασία με την οποία 

επιτυγχάνεται μια κατανόηση, μένοντας παράλληλα μακριά από τη διαμάχη και την 

ερώτηση. Σε κάθε αντίφαση, οι άνθρωποι φυσικά αναμένουν να επιτύχουν το πιο 

ιδανικό αποτέλεσμα για τη θέση τους. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις 

διαπραγματευτικές ικανότητές σας για να δουλέψετε τα πράγματα μαζί με τους 

ανθρώπους ή τα άτομα από την αντίθετη πλευρά. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης 

περιλαμβάνει: 

• Προετοιμασία: Πότε και πού θα γίνει μια συγκέντρωση για να μιλήσετε για το θέμα 

και ποιος θα πάει. Ο καθορισμός μιας περιορισμένης χρονικής κλίμακας μπορεί επίσης 

να είναι χρήσιμος για τη διατήρηση των διαφωνιών. 

• Συζήτηση: οι άνθρωποι από κάθε πλευρά θέτουν την υπόθεση όπως την βλέπουν, 

δηλαδή την κατανόησή τους και την άποψη των περιστάσεων. 
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• Αποσαφήνιση των στόχων: Από τη συζήτηση, οι στόχοι, τα συμφέροντα και οι 

προοπτικές των δύο πλευρών της αντίφασης θα πρέπει να ξεκαθαριστούν. 

• Διαπραγμάτευση προς ένα ευεργετικό αποτέλεσμα: Αυτό το στάδιο επικεντρώνεται 

σε αυτό που ονομάζεται αποτέλεσμα "win-win" όπου οι δύο πλευρές αισθάνονται ότι 

έχουν πάρει κάτι θετικό μέσω της ρύθμισης και οι δύο πλευρές αισθάνονται ότι η 

προοπτική τους έχει ληφθεί υπόψη. 

• Συμφωνία: Μπορεί να επιτευχθεί όταν έχουν ληφθεί υπόψη οι προοπτικές και τα 
συμφέροντα των δύο πλευρών. 

• Εφαρμογή στρατηγικής: Από τη συμφωνία πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί 
ένα σχέδιο. 

Οι δεξιότητες διαπραγμάτευσης μπορούν να είναι ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα για τη 

διευθέτηση τυχόν διαφωνιών που μπορεί να συμβούν μεταξύ εσάς και άλλων και είναι 

καίριες για τον επιχειρηματικό κόσμο που ασχολείται με το εμπόριο. 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η παροχή σχολίων προσφέρει αξιολόγηση για το μήνυμα που έστειλε η πηγή. Στο 

εργασιακό περιβάλλον αυτό σημαίνει την αξιολόγηση της δουλειάς κάποιου. Μπορείτε 

είτε να δώσετε ή να λάβετε σχόλια, και οι δύο πρέπει να το κάνετε ενώ είστε 

διεκδικητικοί και διακριτικοί. Η ανατροφοδότηση αναμένεται να αλλάξει ή να ενισχύσει 

κάτι. Η καλή ανατροφοδότηση ακούγεται χωρίς αμφιβολία, κατανοείται και 

αναγνωρίζεται χωρίς να πλήττεται τα συναισθήματα κάποιου. 

- Η ανατροφοδότηση αφορά το μήνυμα ή την εργασία, όχι το άτομο. 

- Το πιο σημαντικό μέρος της ανατροφοδότησης είναι να θυμόμαστε να μην κάνουμε 

καμία παρατήρηση σχετικά με το είδος του ατόμου που είναι ή τι τους αρέσει. Μην 

εξετάζετε μέρη της ταυτότητας, της γνώσης ή οτιδήποτε άλλο, μόνο τη δουλειά ή τη 

συμπεριφορά τους, αν συμβαίνει αυτό. 

- Σε περίπτωση που έχετε ανατροφοδότηση σχετικά με τη συμπεριφορά κάποιου, 

μιλήστε μόνο για τις συνέπειες της συμπεριφοράς σας σε εσάς, αν είστε συνάδελφος. 

Σε περίπτωση που είστε αφεντικό αυτού του ατόμου, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πρώτα 

την πλευρά του καθενός. 

- Η ανάδραση πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Μιλήστε για συγκεκριμένους ανθρώπους, 

καταστάσεις και συμπεριφορές. 
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- Δώστε σχόλια όταν έχει σημασία. Μην δίνετε τα σχόλιά σας σχετικά με μια κακή 

κατάσταση όταν δεν είναι πλέον σχετική και τα πράγματα μπορεί να έχουν ξεχαστεί. 

- Δώστε σχόλια όταν είναι σκόπιμο. Κάποτε δεν είναι ακριβώς η ώρα για 

ανατροφοδότηση και πρέπει να είστε σε θέση να πείτε από τη συναισθηματική 

κατάσταση των ανθρώπων. Μη δίνετε κακό σχόλιο όταν βλέπετε ότι  οι άνθρωποι δεν 

είναι αρκετά δεκτικοί εκείνη τη στιγμή. 

Είναι επίσης απαραίτητο να γνωρίζουμε πώς να λαμβάνουμε ανατροφοδότηση, ειδικά 

όταν δεν είναι θετικό. Επίσης, μπορεί να λάβετε σχόλια από κάποιον που δεν ξέρει 

πραγματικά πώς να τα δώσει αποτελεσματικά και πρέπει να αντιδράσετε ήρεμα και 

δυναμικά. 

Να είστε ανοιχτοί σε αυτό, ακούστε ενεργά και μην σκεφτείτε ποια θα είναι η 

απάντησή σας. Να ευχαριστήσετε όποιον σας δίνει ανατροφοδότηση, έτσι ώστε να 

γνωρίζουν ότι έχετε ακούσει και καταλάβετε. Αν υπάρχει  κάποια παρατήρηση που θα 

θέλατε να κάνετε, κάντε την μόνο εάν είναι απαραίτητο και με ήρεμο και ευγενικό 

τρόπο, μόλις ολοκληρώσουν. 

 

● Άσκηση 8: Σύνολο ασκήσεων αυτοπεποίθησης και πειθούς. 

● Άσκηση 9: Κατάσταση εργασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

361 
 

 

 

 

 

4.2 

Μεθοδολογικές Συμβουλές & 

Προγράμματα Κατάρτισης 

Για την Εκπαίδευση Επικοινωνιακής 

Ικανότητας στην ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  
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Μεθοδολογικές εκτιμήσεις 

Ερχόμενοι στην κατάρτιση αυτή με ανοιχτό μυαλό και μια συμμετοχική και σεβαστή 

νοοτροπία είναι το κλειδί για την απόκτηση αποτελεσματικών δεξιοτήτων 

επικοινωνίας. Ένα περιβάλλον χαλάρωσης, εμπιστοσύνης και μάθησης θα 

δημιουργηθεί έτσι ώστε κάθε συμμετέχων να μπορεί να αναπτύξει τις δεξιότητές του 

χωρίς το φόβο της κριτικής. Παρόλο που υπάρχει ένα θεωρητικό μέρος, ο ρόλος του 

διευκολυντή δεν είναι να διδάξει, αλλά να βοηθήσει την ομάδα να σημειώσει πρόοδο 

και να βρει το δικό της μονοπάτι με τον ευκολότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. 

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε ενεργοποιητές όσο το δυνατόν συχνότερα για να 

αποτρέψετε τη πτώση των επιπέδων ενέργειας. Μια χρήσιμη συμβουλή είναι να 

αλλάζετε τακτικά τις δραστηριότητες ή τους ρόλους των συμμετεχόντων. Αυτή η 

ενότητα υποδεικνύει διάφορες δραστηριότητες που ασχολούνται με προσωπικές 

εμπειρίες. Τα συναισθήματα βοηθούν την μαθησιακή εμπειρία, αλλά θα πρέπει να 

είστε πλήρως ενήμεροι για τα επίπεδα ενέργειας και την κατάσταση του νου κάθε 

συμμετέχοντα και να αλλάξετε το θέμα πριν από την υπερχείλιση των συναισθημάτων. 

Αποφύγετε ευαίσθητα θέματα και λάβετε υπόψη τους φυσικούς περιορισμούς των 

συμμετεχόντων, καθώς ορισμένοι ενεργοποιητές χρειάζονται σωματική 

δραστηριότητα. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να συμπεριλάβετε ορισμένα στοιχεία 

διατροφής σε μια δραστηριότητα, βεβαιωθείτε ότι κανένας από τους συμμετέχοντες 

δεν είναι αλλεργικός σε αυτό ή έχει κάποιο πολιτιστικό λόγο για τον οποίο δεν μπορεί 

να το καταναλώσει.  

Η ενότητα επικοινωνίας αποτελείται από δύο συνεδρίες διάρκειας 8 ωρών έκαστη: 

Κινητικότητα (η οποία λαμβάνει χώρα στη χώρα προέλευσης) και Προσαρμοστικότητα 

(η οποία λαμβάνει χώρα στη χώρα υποδοχής). Κάθε μία από τις συνεδρίες παρουσιάζει 

δύο θεωρητικά μέρη και σύνολα ασκήσεων για την επίδειξη και την πρακτική εξάσκηση 

των δεξιοτήτων που εξηγούνται θεωρητικά. Μετά από κάθε σειρά ασκήσεων και στο 

τέλος κάθε συνεδρίας, παρέχεται ανατροφοδότηση. Ενθαρρύνουμε τους 

συμμετέχοντες να αλλάξουν τι χρειάζεται για να διατηρήσουν την ενεργειακή ροή της 

τάξης. Προβλέπονται αρκετές ενεργειακές δραστηριότητες για να χρησιμοποιηθούν 

όταν αυτό είναι απαραίτητο. Να έχετε επίγνωση του χρόνου, είναι εύκολο να χάσετε 

την επίγνωση χρόνου. Εξισορροπείστε την καθαρή θεωρία με τη συζήτηση, 

αντιμετωπίστε τις ανησυχίες του συμμετέχοντα, εφαρμόστε τη θεωρία στην 

καθημερινή ζωή και απευθυνθείτε στις εμπειρίες του μαθητή με το θέμα. Μην ασκείτε 

πίεση σε κανέναν από τους μαθητές όταν μιλάτε για εμπειρίες. Οι συμμετέχοντες 

πρέπει να ωθούνται μερικές φορές όταν είναι ντροπαλοί με δημόσια ομιλία και πρέπει 

να είναι σε θέση να διαχειριστούν μια δυσάρεστη κατάσταση, αλλά φροντίστε να μην 

τους κάνετε να νιώθουν τόσο άβολα γιατί δεν είναι αποτελεσματικό. 
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Έχετε υπόψη ότι ορισμένοι από τους συμμετέχοντες μπορεί να είναι κοινωνικά μη 

αλληλεπιδραστικοί, άνθρωποι με δυσκολίες να φτάσουν σε άλλους ή να εκφράσουν 

τον εαυτό τους. Μαθητές που δυσκολεύονται με την αυτοπεποίθηση, 

ανατροφοδότηση, παθητικότητα, επιθετικότητα, που δεν είναι σε θέση να ξεκινήσουν 

μια συζήτηση ή δεν είναι βέβαιοι να διαπραγματευτούν. Αυτός είναι ο λόγος για τον 

οποίο οι διαμεσολαβητές πρέπει να τελειοποιήσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους 

πριν δώσουν την κατάρτιση, έτσι ώστε να είναι ήρεμοι και δυναμικοί και αρκετά 

δημιουργικοί για να αντιμετωπίσουν διαφορετικές καταστάσεις. 

Μερικές από τις ασκήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν έξω. Εάν όχι, απαιτείται 

ένας σαφής χώρος όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να κινούνται ελεύθερα. Ίσως μια 

δραστηριότητα να αποδειχθεί υπερβολικά μεγάλη ή πολύ μικρή ανάλογα με τον 

αριθμό ή τις ικανότητες των συμμετεχόντων. Βασιστείτε σε αυτό και προετοιμαστείτε 

ανάλογα. Πριν ξεκινήσει η δραστηριότητα, είναι επιθυμητό να  επιδείξει ο εκπαιδευτής. 

Ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων, ο συντονιστής ίσως πρέπει να συμμετάσχει σε 

ορισμένες από τις δραστηριότητες. 
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Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Ενότητας 4: "Επικοινωνιακή Ικανότητα"  

Μέρος 1: ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ο στόχος του Προγράμματος ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Ενότητα 4) είναι η προετοιμασία ατόμων 
που ενδιαφέρονται για εργασία μεταναστεύοντας σε άλλη χώρα μέλος της ΕΕ. 

Η κατάρτιση πριν από την αναχώρηση παρέχει κυρίως βασικές δεξιότητες και γνώσεις 
για την ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων, βοηθώντας σας να έρχεστε σε επαφή 
αποτελεσματικά και να επικοινωνείτε με τους ξένους εργοδότες και τους πιθανούς 
εργοδότες, τους οργανισμούς και τους φορείς που θα παρέχουν τις ανάγκες σας στο 
ξένο περιβάλλον, να καταφέρνετε μια συνέντευξη εργασίας και, συνολικά, να 
μπορέσετε να παραδώσετε το μήνυμά σας με τρόπο σαφή για όλους, ανεξάρτητα από 
τις πολιτισμικές διαφορές. 

Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ευέλικτος και σε μεγάλο βαθμό 
εξαρτάται από τους διαθέσιμους πόρους, π.χ. προσδιορισμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, 
διαθεσιμότητα συμμετεχόντων, οικονομικοί πόροι κλπ. Ο φορέας παροχής κατάρτισης 
θα σχεδιάσει ανάλογα την πορεία. Για το σκοπό αυτό, οι εκπαιδευτές έχουν στη 
διάθεσή τους μια σειρά προτάσεων, μεθόδων και εργαλείων προγράμματος σεμιναρίων 
και θα σας προσφέρουν τα πλέον κατάλληλα για τους εκπαιδευτικούς στόχους σας. 

Η κατάρτιση επικοινωνία ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ συνδέεται στενά με την κατάρτιση άλλων 
ενοτήτων (ιδιαίτερα τη διαπολιτισμική και προσαρμοστικότητα και τις ικανότητες 
ανοιχτότητας). 

Στόχοι μάθησης (παράμετροι): "Έχοντας τελειώσει την εκπαίδευση ..." 

○  Μπορώ να έρθω σε επαφή και να επικοινωνήσω αποτελεσματικά τις 

ανάγκες μου με τον εργοδότη / οργανισμό υποδοχής πριν από την έναρξη 

της κινητικότητας 

○ Μπορώ να οργανώσω την επικοινωνία μου κάνοντας έναν 

προηγούμενο σχεδιασμό της 

○ Μπορώ να παραδώσω το μήνυμά μου με σαφή και συνοπτικό τρόπο 

○ Μπορώ να έρθω σε επαφή με τα διάφορα ιδρύματα και οργανισμούς 

που απαιτούνται για την προετοιμασία για την κινητικότητά μου 

○ Μπορώ να διαχειριστώ μια συνέντευξη εργασίας λαμβάνοντας υπόψη 

τις επικοινωνιακές διαφορές και προκλήσεις 

Προτεινόμενη διάρκεια 8 ώρες / 1 ημέρα  

Δειγματικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου 

 

Κινητικότητα 

● Εισαγωγή του δασκάλου. 

● Εισαγωγή των συμμετεχόντων. 
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● Ενεργοποίηση δραστηριοτήτων 

και δυναμική ομάδας. 

● Η διάγνωση της γνώσης των 

μαθητών σχετικά με το θέμα 

απασχόλησης 

● Θεωρητικό μέρος 1: η σημασία της 

ύπαρξης καλών δεξιοτήτων 

επικοινωνίας 

● Διάλειμμα 

●  Άσκηση 1: Έλεγχος των σημερινών 

δυνατοτήτων επικοινωνίας του 

εκπαιδευόμενου σε 

δραστηριότητες ομάδας. 

●  Άσκηση 2: Υπόδηση Ρόλων: 

Συνεντευξιάζων  και 

συνεντευξιαζόμενος. 

● Μεσημεριανό διάλειμμα 

● Δραστηριότητα ενεργοποίησης 

● Θεωρητικό μέρος 2: Δεξιότητες 

επικοινωνίας που εφαρμόζονται 

στις συνεντεύξεις εργασίας. Ποιες 

δεξιότητες εκτιμώνται σε άλλες 

χώρες; Χρησιμοποιώντας την 

Γλώσσα εμπλοκής και την μη 

λεκτική επικοινωνία. 

● Διάλειμμα 

● Άσκηση 3: ‘Ωρα για ιστορία 

● Άσκηση 4: ψεύτικη συνέντευξη 

όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 

πραγματική κατάσταση. 

● Άσκηση 5: Γλώσσα σώματος - 

σύνολο δραστηριοτήτων  

● Ανατροφοδότηση από τον 

δάσκαλο. Ανατροφοδότηση από 

τους εκπαιδευόμενους. 

● Συμπέρασμα της συνεδρίας. 
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Πρόγραμμα Συνεδρία Κινητικότητας: 

10 λεπτά. Εισαγωγή του καθηγητή και των 

συμμετεχόντων 

30 λεπτά. Ασκήσεις ενεργοποίησης / 

ασκήσεις δημιουργίας ομάδων / 

παγοθραύστες  (που σχετίζονται με το 

θέμα της επικοινωνίας) 

10 λεπτά. Εισαγωγή θέματος 

10 λεπτά. Διάγνωση γνώσης των μαθητών 

1 ώρα Θεωρητική συνεδρία 

10 λεπτά διάλειμμα 

2 ώρες ασκήσεις και δραστηριότητες 

Μεσημεριανό Διάλειμμα 

30 λεπτά. Ενεργοποίηση / ασκήσεις 

οικοδόμησης ομάδας 

1 ώρα Θεωρητική συνεδρία 

10 λεπτά διάλειμμα 

2 ώρες και 20 λεπτά ασκήσεις και 

δραστηριότητες 

10 λεπτά. Ανατροφοδότηση από τον 

δάσκαλο και τους εκπαιδευόμενους 

Εκπαιδευτικό υλικό ● Εγχειρίδιο 

● Βιβλίο ασκήσεων, Τμήμα ενότητας 

(κείμενα, φυλλάδια, εικονογραφήσεις, 

παραδείγματα ... για εργασία με αυτή 

την ενότητα) 

● Εγχειρίδιο Handbook 

● Φόρουμ, ηλεκτρονική πλατφόρμα 

Συστάσεις για τους εκπαιδευτικούς κατά Κρατήστε τους συμμετέχοντες ενεργούς 
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την προετοιμασία και την εφαρμογή. 

"Εμπόδια” 

και αφοσιωμένους σε όλες τις στιγμές. Αν 

σε κάποιο σημείο αρχίσουν να 

κουράζονται ή να χάνουν ενδιαφέρον, 

διακόψτε την τάξη με ενεργητική 

δραστηριότητα. 

Κατά διαστήματα κάντε ερωτήσεις και 

ζητήστε απόψεις. 

Χρησιμοποιήστε ηλεκτρονικά εργαλεία, 

όπως Drive, Google Suite and Europass CV 

Ρυθμίσεις εκμάθησης / τεχνικός 

εξοπλισμός 

Η τάξη δημιουργείται σε μορφή U ή σε 

έναν κύκλο για να αποτρέψει τους 

συμμετέχοντες από το να παραμείνουν 

πίσω και να αποτρέψει το δάσκαλο να 

μοιάζει σαν μια επιτακτική φιγούρα αντί 

βοηθητική. 

Απαιτούνται τουλάχιστον ένας φορητός 

υπολογιστής και ένας ψηφιακός 

προβολέας, καθώς και διαφορετικά υλικά 

για τις ασκήσεις ενεργοποίησης (χαρτάκια 

σημειώσεων, στυλό, χαρτιά, χαρτόνια, 

καλαμάκια, νήματα κλπ.) που 

περιγράφονται λεπτομερώς στα 

παραρτήματα.  

Ανατροφοδότηση Φυλλάδιο Ανατροφοδότησης 

Επέκταση-Follow-up  Οι συμμετέχοντες μπορούν να 

επαναλάβουν τις ομαδικές ασκήσεις με 

τους στενούς τους φίλους και την 

οικογένειά τους και να παρατηρήσουν τα 

διαφορετικά αποτελέσματα. 

Δείτε πώς ο μαθητευόμενος εξελίσσεται 

όταν έχει απομείνει για να εργαστεί στο 

εξωτερικό: Δημιουργία ηλεκτρονικού 

φόρουμ με όλο το χρήσιμο υλικό από τις 
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συνεδρίες και ζωτικής σημασίας 

πληροφορίες για τη χώρα προορισμού. 

Έτσι, η εξέλιξη του μαθητή στο εξωτερικό 

μπορεί να παρακολουθείται και μπορεί 

να κάνει ερωτήσεις. 
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Μέρος 2: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Στόχος του Προγράμματος Κατάρτισης ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (Ενότητα 4) είναι η υποστήριξη 
των μεταναστών εργαζομένων μετά την άφιξή τους στη χώρα υποδοχής στη διαδικασία 
της εργασίας και της κοινωνικής ένταξης. 

Η επικοινωνιακή κατάρτιση σε αυτό το στάδιο μπορεί να βασιστεί  
 σε προηγούμενη προετοιμασία και εκπαίδευση (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) πριν από την 

αναχώρηση 
 στην πρώτη πρακτική εμπειρία των συμμετεχόντων για διαπολιτισμική 

ενσωμάτωση στο χώρο εργασίας και στην κοινωνική ζωή της χώρας υποδοχής 
 στη σύμπραξη των συμμετεχόντων με παρόμοια εμπειρία ενσωμάτωσης, 

ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής τους 

 
Η εκπαίδευση επικεντρώνεται σε πτυχές της πρακτικής ένταξης των εργαζομένων που 
προσήλθαν πρόσφατα στο χώρο εργασίας και στο κοινωνικό περιβάλλον. Θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την άφιξη (2 εβδομάδες έως 2 
μήνες) και μετά από την πρώτη εμπειρία με τη νέα εργασία και την κοινωνική 
κουλτούρα. 

Είναι πιθανό ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ στη χώρα προορισμού 

αποτελείται από ετερογενή, με συμμετέχοντες από διαφορετικές χώρες, με διαφορετικό 
πολιτισμικό υπόβαθρο και προκλήσεις στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, στις περισσότερες 
περιπτώσεις η εκπαίδευση ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ θα παρέχεται σε ομάδες που απαρτίζονται 

από διεθνείς οργανισμούς και θα βασίζεται στην πρώτη διαπολιτισμική εμπειρία / 
προβλήματα των ξένων συναδέλφων σας στο στάδιο της ενσωμάτωσης και της 
προσαρμογής σε παρόμοια νέα περιβάλλοντα εργασίας και διαβίωσης. Μπορείτε να 

αναφέρετε τα ερωτήματά σας / τα προβλήματα, να τα συζητήσετε με τους 
συναδέλφους σας σε παρόμοιες συνθήκες και να ζητήσετε βοήθεια από τον 
εκπαιδευτή. Με άλλα λόγια, διαφορετικά από την εκπαίδευση ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, η 
εκπαίδευση ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ θα είναι περισσότερο μια διαβούλευση και συζήτηση παρά 
κατάρτιση που βασίζεται στην άσκηση. 

Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος (π.χ. διάρκεια) είναι πολύ ευέλικτος 
και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους διαθέσιμους πόρους, π.χ. τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες, τη διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων, τους οικονομικούς πόρους κλπ. Ο 
φορέας παροχής κατάρτισης θα σχεδιάσει ανάλογα την πορεία. Για το σκοπό αυτό, οι 
εκπαιδευτές έχουν στη διάθεσή τους μια σειρά προτάσεων, μεθόδων και εργαλείων 
προγράμματος σεμιναρίων και θα σας προσφέρουν τα πλέον κατάλληλα για τους 
εκπαιδευτικούς στόχους σας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπαίδευση επικοινωνίας 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ  συνδέεται στενά με την εκπαίδευση άλλων ενοτήτων, ειδικά με τη 
διαπολιτισμική ενότητα. 
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Στόχοι μάθησης (παράμετροι): "Έχοντας τελειώσει την εκπαίδευση ..." 

○ Μπορώ να συζητήσω τις ανάγκες μου με τους συναδέλφους και τους 

προϊσταμένους μου 

○ Μπορώ να εντοπίσω διάφορες τεχνικές επικοινωνίας για να παραμείνω 

ήρεμος σε καταστάσεις άγχους 

○ Μπορώ να συζητήσω για προβλήματα και να διαπραγματευτώ πιθανές 

λύσεις 

○ Μπορώ να επιδείξω σεβασμό στις απόψεις των συναδέλφων, ακόμη 

και όταν διαφέρουν από τις δικές μου 

○ Έχω αναπτύξει τις δεξιότητές μου στην επικοινωνία για να ενεργώ 

σωστά σε διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις 

○ Έχω αναπτύξει τις διαπροσωπικές δεξιότητές μου 

Προτεινόμενη Διάρκεια  8 ώρες/ 1 ημέρα 

Δειγματικό πρόγραμμα σεμιναρίου 

 

Προσαρμοστικότητα 

● Εισαγωγή δασκάλου. 

● Δραστηριότητες ενεργοποίησης 

και δυναμική των ομάδων για την 

εμπλοκή των συμμετεχόντων. 

● Θεωρητικό μάθημα: οι 

καταστάσεις ξένου εργασιακού 

περιβάλλοντος. Η ικανότητα της 

ακρόασης. 

● Άσκηση 6: Ενεργή ακρόαση 

● Άσκηση 7: Δώστε προσοχή 

● Μεσημεριανό Διάλειμμα 

● Δραστηριότητα Ενεργοποίησης 

● Θεωρητικό μάθημα: Οι δεξιότητες 

της αντανάκλασης, της αυτο-

αποκάλυψης, της εισαγωγής και 

του κλεισίματος, της 

αυτοπεποίθησης, της 

διαπραγμάτευσης των 

πεποιθήσεων και της 

ανατροφοδότησης. 

● Διάλειμμα 
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● Άσκηση 8: Σύνολο δυναμικών και 

πειστικών ασκήσεων. 

● Άσκηση 9: Κατάσταση εργασίας 

● Ανατροφοδότηση από τον 

δάσκαλο. Ανατροφοδότηση των 

εκπαιδευομένων. 

● Συμπέρασμα της συνεδρίας  

Πρόγραμμα Συνεδρία Προσαρμοστικότητας: 

10 λεπτά. Εισαγωγή του καθηγητή και των 

συμμετεχόντων 

30 λεπτά. Ασκήσεις ενεργοποίησης / 

ασκήσεις δημιουργίας ομάδων / 

παγοθραύστες  (που σχετίζονται με το 

θέμα της επικοινωνίας) 

10 λεπτά Εισαγωγή θέματος 

10 λεπτά. Διάγνωση γνώσης των μαθητών 

1 ώρα Θεωρητική συνεδρία 

10 λεπτά διάλειμμα 

2 ώρες ασκήσεις και δραστηριότητες 

Μεσημεριανό Διάλειμμα 

30 λεπτά. Ενεργοποίηση / ασκήσεις 

οικοδόμησης ομάδας 

1 ώρα Θεωρητική συνεδρία 

10 λεπτά διάλειμμα 

2 ώρες και 20 λεπτά ασκήσεις και 

δραστηριότητες 

10 λεπτά. Ανατροφοδότηση από τον 

δάσκαλο και τους εκπαιδευόμενους  

Εκπαιδευτικό Υλικό ● Εγχειρίδιο 
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 ● Βιβλίο ασκήσεων, Τμήμα ενότητας 

(κείμενα, φυλλάδια, εικονογραφήσεις, 

παραδείγματα ... για εργασία με αυτή 

την ενότητα) 

● Εγχειρίδιο Handbook 

● Φόρουμ, ηλεκτρονική πλατφόρμα 

Συστάσεις για τους εκπαιδευτικούς κατά 

την προετοιμασία και την εφαρμογή. 

"Εμπόδια” 

Κρατήστε τους συμμετέχοντες ενεργούς 

και αφοσιωμένους σε όλες τις στιγμές. Αν 

σε κάποιο σημείο αρχίσουν να 

κουράζονται ή να χάνουν ενδιαφέρον, 

διακόψτε την τάξη με ενεργητική 

δραστηριότητα. 

Κατά διαστήματα κάντε ερωτήσεις και 

ζητήστε απόψεις. 

Χρησιμοποιήστε ηλεκτρονικά εργαλεία, 

όπως Drive, Google Suite and Europass CV 

Ρυθμίσεις εκμάθησης/Τεχνικός εξοπλισμός Η τάξη δημιουργείται σε μορφή U ή σε 

έναν κύκλο για να αποτρέψει τους 

συμμετέχοντες από το να παραμείνουν 

πίσω και να αποτρέψει το δάσκαλο να 

μοιάζει σαν μια επιτακτική φιγούρα αντί 

βοηθητική. 

Απαιτούνται τουλάχιστον ένας φορητός 

υπολογιστής και ένας ψηφιακός 

προβολέας, καθώς και διαφορετικά υλικά 

για τις ασκήσεις ενεργοποίησης (χαρτάκια 

σημειώσεων, στυλό, χαρτιά, χαρτόνια, 

καλαμάκια, νήματα κλπ.) που 

περιγράφονται λεπτομερώς στα 

παραρτήματα. 

Ανατροφοδότηση Φυλλάδιο Ανατροφοδότησης 

Επέκταση-Follow-up  Οι συμμετέχοντες μπορούν να 

επαναλάβουν τις ομαδικές ασκήσεις με 
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τους στενούς τους φίλους και την 

οικογένειά τους και να παρατηρήσουν τα 

διαφορετικά αποτελέσματα. 

Εάν ένας εκπαιδευόμενος έχει 

συμμετάσχει προηγουμένως στην 

εκπαίδευση Κινητικότητας, ο εκπαιδευτής 

μπορεί να δει πως από τότε έχουν αλλάξει 

οι επικοινωνιακές του ικανότητες. 

Δείτε πώς ο μαθητευόμενος εξελίσσεται 

από όταν ξεκίνησε να εργάζεται στο 

εξωτερικό: δημιουργία ενός φόρουμ στο 

διαδίκτυο με όλο το χρήσιμο υλικό από 

τις συνεδρίες και ζωτικής σημασίας 

πληροφορίες για τη χώρα προορισμού. 

Έτσι, η ανάπτυξη του μαθητή στο 

εξωτερικό μπορεί να παρακολουθείται 

και οι μαθητές να ανταλλάσσουν 

ερωτήσεις και απόψεις. 
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Εργαλειοθήκη για την 

Ενότητα 4 

Δεξιότητες επικοινωνίας 

(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ) 
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Εργαλείο 1: Εισαγωγή παγοθραύστη. 

Μετά την επίσημη εισαγωγή του διδάσκοντος και των εκπαιδευομένων και τον γενικό 

στόχο του μαθήματος, εφαρμόζουμε ορισμένες δραστηριότητες παγοθραύστη όπως το 

Letter Name, Speed Dating and Connection. Αυτές οι δραστηριότητες δεν είναι απλά 

παιχνίδια και έχουν σχεδιαστεί για να αρχίσουν να δημιουργούν κάποια εμπιστοσύνη 

μεταξύ των συμμετεχόντων, ώστε να μπορούν να ανοίξουν όταν ασχολούνται με θέματα 

επικοινωνίας.  

Φάση Εκμάθησης Κινητικότητα 

Ομάδα στόχος Όλοι οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές που συμμετέχουν 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

5 

Στόχοι 

εκμάθησης/Αποτελ

έσματα  

Σπάστε τον πάγο μεταξύ των συμμετεχόντων, δημιουργήστε ένα πιο 

χαλαρό και δεκτικό περιβάλλον για μάθηση. Οι μαθητές θα έχουν 

ήδη αρχίσει να ασκούν τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους. 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Λεπτομερής 

Περιγραφή 

Μεθοδου 

Letter Name 

Οι μαθητές θα βρίσκονται σε έναν κύκλο. Κάθε συμμετέχων δηλώνει 

το όνομά του με ένα επίθετο που ξεκινάει με το ίδιο γράμμα. Το 

άτομο προς τα αριστερά θα επαναλάβει το όνομα και το επίθετο και 

στη συνέχεια θα λέει το δικό του. Αυτό συνεχίζεται έως ότου ο 

τελευταίος πρέπει να επαναλάβει όλα τα ονόματα και τα επίθετα 

πριν από τα δικά του (π.χ.: Είναι η καταπληκτική Κατερίνα, Είναι ο 

χαρούμενος Χάρης, είμαι η έξυπνη Έλενα) 

Speed Dating  

Οι μαθητές στέκονται σε δύο σειρές που βλέπουν το ένα στο άλλο 

σε ζεύγη. Ο εκπαιδευτής δίνει ένα θέμα για συζήτηση σε ζεύγη για 
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μέγιστο ένα λεπτό. Όταν ο χρόνος τελειώσει, μια σειρά κινείται και 

τα ζεύγη αλλάζονται. Παραδείγματα θεμάτων θα μπορούσαν να 

είναι "Αν θα μπορούσατε να είστε ζώο, τι θα ήταν;" "Ποιο είναι το 

ωραιότερο μέρος στο οποίο ήσασταν ποτέ;" 

Connection 

Οι μαθητές στέκονται σε έναν κύκλο. Ένας από αυτούς έχει ένα 

μακρύ καλώδιο στο χέρι τους και πρώτα λέει κάτι για τον εαυτό 

τους, και μετά γιατί είναι εδώ, ποιος είναι ο στόχος τους. Μόλις 

τελειώσει, ρίχνει το καλώδιο σε κάποιον άλλο ενώ κρατάει το ένα 

άκρο. Το άτομο που έλαβε το καλώδιο κάνει το ίδιο, τόσο αργά ένας 

ιστός υφαίνεται μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια, στη 

μέση του κύκλου και του ιστού υπάρχει ένας παραλήπτης, ένα βάζο 

ή ένα δοχείο. Ένα μολύβι είναι κρεμασμένο στον ιστό και όλοι οι 

μαθητές μαζί πρέπει να μετακινήσουν τον ιστό για να βάλουν το 

μολύβι στο εσωτερικό του παραλήπτη. 

- Ανατροφοδότηση: ακόμα σε κύκλο, οι μαθητές δίνουν 

ανατροφοδότηση για το τι αισθάνονται. 

Εφαρμογή Εισαγωγή, παγοθραύστης μετά την επίσημη εισαγωγή  

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

Οι μαθητές θα παραμείνουν σε κύκλο ή σε δύο σειρές για τη 

δραστηριότητα Speed Dating 

Χρήσιμες 

μεθοδολογικές 

συμβουλές 

Να έχετε επίγνωση του χρόνου, είναι εύκολο να χάσετε την αίσθηση 

του χρόνου. Μην συμπεριλάβετε ευαίσθητα θέματα στο παιχνίδι 

Speed dating. 

Εκπαιδευτικό υλικό Ένα μακρύ καλώδιο, ένα μολύβι και ένα βάζο ή ένας παραλήπτης για 

τη δραστηριότητα Connection 
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Εργαλείο 2: Η σημασία της ύπαρξης καλών δεξιοτήτων 

επικοινωνίας. Πόσο καλά επικοινωνείτε; 

Μετά την εισαγωγή, οι μαθητές θα παρακολουθήσουν το πρώτο θεωρητικό μάθημα. Για 

μια ώρα θα ακούσουν τις εξηγήσεις του εκπαιδευτή, θα παρακολουθήσουν την 

παρουσίαση ή τα γραφικά, αν ο εκπαιδευτής αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει και να 

συμμετάσχουν σε συνομιλία. Θα αντιμετωπιστούν οι σημαντικότερες διαπροσωπικές 

δεξιότητες σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Παρόλο που πρόκειται για θεωρητικό μάθημα, 

δεν πρόκειται για παθητική δραστηριότητα καθ' όλη τη διάρκειά του. Ο εκπαιδευτής θα 

απευθυνθεί στους εκπαιδευόμενους και θα τους εμπλέξει σε συνομιλία, θα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν εικόνες, παρουσιάσεις και βίντεο. Πόσο καλά επικοινωνείτε; Τι κάνει 

ένα μεγάλο επικοινωνία; Εισαγωγή στις βασικές αρχές επικοινωνίας και στα στοιχεία του 

περιεχομένου, της διαδικασίας και του πλαισίου. Ο εκπαιδευτής θα εξηγήσει το καθένα 

και θα τα συνδέσει με τους εκπαιδευόμενους με συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μεταφέρετε  

το μήνυμά σας: την ικανότητα εξήγησης 

Φάση Εκμάθησης Κινητικότητα 

Ομάδα στόχος Συμμετέχοντες με κάποια έλλειψη δεξιοτήτων επικοινωνίας, ή που 

μπορεί να μην καταλάβουν το πεδίο των δεξιοτήτων επικοινωνίας. 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

5 

Στόχοι 

εκμάθησης/Αποτ

ελέσματα  

Οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν τη σημασία της επικοινωνίας και 

της συναισθηματικής σταθερότητας, θα μπορέσουν να 

επικοινωνήσουν και να γνωστοποιήσουν κατάλληλα τις ανάγκες τους 

και να παραδώσουν το μήνυμά τους με σαφή και συνοπτικό τρόπο. 

Θα συνδέσουν τη γνώση με την καθημερινότητά τους.   

-  Αναπτύξτε τις διαπροσωπικές δεξιότητές τους.  

Διάρκεια 1 ώρα 
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Λεπτομερής 

Περιγραφή 

Μεθοδου 

-Το μάθημα θα ξεκινήσει με μια θεωρητική διατριβή 

-Συζήτηση για τη διατριβή 

- Ο εκπαιδευτής μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει μια 

παρουσίαση 

- Ρωτήστε τους εκπαιδευόμενους για τις εμπειρίες τους 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει εικόνες, 

βίντεο ή ντοκιμαντέρ 

- Να σκεφτούν παραδείγματα στην καθημερινή τους ζωή που ισχύουν 

για τα προβλήματα και τις λύσεις που περιγράφονται 

- Μια άλλη διατριβή για να συνοψίσουμε το μάθημα 

Εφαρμογή Εισαγωγή στο θέμα, απευθυνόμαστε στους μαθητές, θεωρητική βάση, 

ανατροφοδότηση 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

Τάξη με τραπέζια σε σχήμα U, στραμμένα προς τον προβολέα σε 

περίπτωση που χρησιμοποιείται, διαφορετικά κύκλος  

Χρήσιμες 

μεθοδολογικές 

συμβουλές 

Εξισορροπήστε το καθαρή θεωρία με τη συνομιλία. Μην ασκείτε 

πίεση σε κανέναν από τους μαθητές όταν μιλάτε για εμπειρίες. 

Εκπαιδευτικό 

υλικό 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να επιθυμεί να ετοιμάσει μια παρουσίαση, 

ντοκιμαντέρ / βίντεο (λάπτοπ, προβολέας) Εγχειρίδιο εκπαιδευτή. 
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Εργαλείο 3: Έλεγχος των σημερινών δυνατοτήτων επικοινωνίας 

του εκπαιδευόμενου σε ομαδικές δραστηριότητες  

Αυτή η άσκηση περιλαμβάνει τις δραστηριότητες Bridge Building (Κτίσιμο γέφυρας), Circle 

between a circle (Κύκλος μέσασε κύκλο), No one left out (Κανένας εκτός) και Panel 

discussion (Συζήτηση πάνελ). Οι τρεις πρώτες δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί για να 

κάνουν τους συμμετέχοντες να εργάζονται ως ομάδα, να αναπτύσσουν τις διαπροσωπικές 

και επικοινωνιακές τους δεξιότητες, την ενσυναίσθηση και την αίσθηση ότι ανήκουν σε 

μια ομάδα. Η συζήτηση της ομάδας έχει ως στόχο να αναδείξει τις απόψεις των 

συμμετεχόντων σε ένα θέμα που είναι παθιασμένοι. Ο εκπαιδευτής θα παρακολουθήσει 

τους συμμετέχοντες και θα αξιολογήσει τις τρέχουσες δυνατότητες επικοινωνίας τους. 

Φάση Εκμάθησης Κινητικότητα 

Ομάδα στόχος Συμμετέχοντες με προβλήματα να επικοινωνούν με σαφήνεια αυτό 

που σκέφτονται, με το πρόβλημα να εκφράζονται ή να 

ενσωματώνονται σε μια ομάδα και να εργάζονται ως ομάδα. 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

5 

Στόχοι 

εκμάθησης/Αποτ

ελέσματα  

Να είναι σε θέση να επικοινωνούν και να γνωστοποιούν 

αποτελεσματικά τις ανάγκες τους στον εργοδότη / οργανισμό 
υποδοχής πριν από την έναρξη της κινητικότητας. 
- Να είναι σε θέση να δομήσουν την επικοινωνία τους κάνοντας έναν 

προηγούμενο σχεδιασμό του 
- Να είναι σε θέση να παραδώσουν το μήνυμά τους με σαφή και 
συνοπτικό τρόπο. 
- Να είναι σε θέση να συζητήσουν τις ανάγκες τους με τους 
συναδέλφους και τους προϊσταμένους τους. 
- Να είναι σε θέση να εντοπίσουν διάφορες τεχνικές επικοινωνίας για 
να παραμένουν ήρεμοι υπό αγχωτικές καταστάσεις 
- Να είναι σε θέση να συζητήσουν για τα προβλήματα και να 
διαπραγματευτούν πιθανές λύσεις 
- Να είναι σε θέση να επιδεικνύουν σεβασμό στις απόψεις του 
συναδέλφου, ακόμη και όταν διαφέρουν από τις δικές τους 
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Διάρκεια 1 ώρα 40 λεπτά 

Λεπτομερής 

Περιγραφή 

Μεθόδου 

Bridge Building (30’) 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες τουλάχιστον 3 ατόμων. Τους 

δίνονται χαρτονένια καλαμάκια και νήμα (ή άλλο υλικό που ο 

εκπαιδευτής θεωρεί αποδεκτό) και καλούνται σε ένα καθορισμένο 

χρόνο να χτίσουν μια δομή αρκετά ανθεκτική ώστε να υποστηρίζει το 

βάρος κάποιου αντικειμένου (θα μπορούσε να είναι ένα βιβλίο). 

Πρέπει όλοι να συμμετάσχουν εξίσου και δεν μπορούν να μιλήσουν. 

Όταν τελειώσει ο χρόνος, ο εκπαιδευτής ελέγχει εάν η δομή 

υποστηρίζει το βάρος ή όχι. 

Circle between a circle (10’) 

Οι συμμετέχοντες στέκονται σε ένα κύκλο. Κρατούν τα χέρια, όχι με 

τους ανθρώπους ακριβώς δίπλα τους, αλλά με τον αμέσως επόμενο. 

Τώρα, χωρίς να αφήνουν τα χέρια τους, πρέπει να σχηματίσουν ένα 

κανονικό κύκλο όπου κρατούν τα χέρια εκείνων ακριβώς δίπλα τους. 

No one left out  (15’) 

Ορισμένα κομμάτια από χαρτόνι τοποθετούνται στο έδαφος. Οι 

μαθητές πρέπει να στέκονται σε ένα όταν τελειώσει η ώρα. Ο 

εκπαιδευτής απομακρύνει σταδιακά όλο και περισσότερα κομμάτια, 

αλλά οι συμμετέχοντες πρέπει ακόμα να είναι σε μια θέση, στα 

μικρότερα κομμάτια, να τους χωρεί και να μην πατούν στο έδαφος. 

Εάν κάποιος δεν έχει μια θέση, όλοι χάνουν. 

Panel discussion (40’) 

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να δώσουν προτάσεις για θέματα που 

αισθάνονται παθιασμένοι ή ο εκπαιδευτής τους δίνει μια δημοκρατική 

επιλογή μεταξύ ορισμένων ήδη επιλεγμένων θεμάτων. Όλοι πρέπει να 

μιλήσουν για τουλάχιστον 2 λεπτά, ως μορφή δήλωσης της άποψής 

τους ή ως απάντηση. Μερικά πιθανά θέματα: 

- Οικονομία: Υπάρχουν πραγματικά διαφορετικοί τρόποι ζωής μεταξύ 

των χωρών. Τι νομίζετε ότι προκαλεί την οικονομική διαφορά μεταξύ 

των χωρών; Πρέπει να σεβαστούμε τις πολιτιστικές πρακτικές όλων, 
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αν ορισμένοι τις θεωρούν επιβλαβείς; 

-Ταξίδι: Μερικοί προτιμούν να ταξιδεύουν σε «ζεστές χώρες», ενώ 

άλλοι προτιμούν να ταξιδεύουν σε «κρύες χώρες». Τι είδους χώρες 

θέλετε να επισκεφθείτε και γιατί; 

- Αθλητισμός: Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι υπάρχουν κάποια είδη 

αθλημάτων που είναι επικίνδυνα, όπως ο αλπισμός, η αναρρίχηση, η 

ράφτινγκ κ.λπ. Τι πιστεύετε γι' αυτά; Θα τα κάνατε; Είναι κάποιο που 

δεν θα κάνατε; 

· Βιβλία: Ανάγνωση στη μητρική μου γλώσσα VS Ανάγνωση σε άλλη 

γλώσσα. Χαρτί ή ηλεκτρονικό βιβλίο; 

· Κινηματογράφος: Πηγαίνετε στο κινηματογράφο για να 

παρακολουθήσετε ταινίες ή τις παρακολουθήσετε στο σπίτι. 

Πειρατεία. 

· Βγαίνετε έξω: Συζητήστε την καλύτερη επιλογή που μπορείτε να 

κάνετε στον ελεύθερο χρόνο σας (να πάτε για ένα ποτό, να πάτε για 

μεσημεριανό γεύμα, να πάτε στο πάρκο, κλπ.) Δημοκρατική 

ψηφοφορία στο τέλος. 

· Αυτοκίνητα: Χρησιμοποιείτε ιδιωτικές ή δημόσιες συγκοινωνίες. 

Βασιζόμαστε στα αυτοκίνητα πάρα πολύ; Είναι απαραίτητα; 

· Περιβάλλον: Ανακυκλώνετε ή όχι; Είναι σημαντικό για το περιβάλλον; 

Τι κάνετε ή μπορείτε να κάνετε για το περιβάλλον; 

· Φαγητό: Μερικοί άνθρωποι δεν τρώνε κρέας, γάλα, αυγά κλπ. / 

Βιγκανισμός, χορτοφαγία; / Ο καθένας έχει διαφορετικές προτιμήσεις 

για τα αγαπημένα φαγητά, 

· Ζώα: Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν είναι ωραίο να έχετε ένα 

ζώο σαν κατοικίδιο ζώο στο σπίτι σας, επειδή νομίζουν ότι τα ζώα 

πρέπει να είναι ελεύθερα. Δοκιμές σε ζώα. Κυνήγι. 

· Πολιτική: Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στις διάφορες χώρες, για 

παράδειγμα, το Brexit, το Καταλανικό Δημοψήφισμα ... επιλέξτε μια 

τρέχουσα υπόθεση. 
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-Ανατροφοδότηση για όλες τις ασκήσεις (5’) 

Εφαρμογή Ομαδική εργασία, επίδειξη.  

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

Για το Bridge Building θα είναι σε μικρές ομάδες με τραπέζι και 

καρέκλες. Για το Circle between a circle και το No one left out θα 

σηκωθούν σε μια σαφή περιοχή για να μπορούν να κινούνται 

ελεύθερα. Για τo Panel Discussion, οι καρέκλες (και μπορεί και τα 

τραπέζια) θα σχηματίζουν έναν κύκλο. 

Χρήσιμες 

μεθοδολογικές 

συμβουλές 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι ενήμερος για οποιαδήποτε σωματική 

αναπηρία ή δυσκολία στο No one left out και να μην αφήσει κανέναν 

να πάθει κάτι. Να είστε προσεκτικοί με τα θέματα που έχουν επιλεγεί 

για το Discussion Panel, έτσι ώστε να μην γίνονται πηγή δυσφορίας, 

καθώς κάποιοι μπορεί να γίνουν ευαίσθητοι. 

Εκπαιδευτικό 

υλικό 

Αρκετά χάρτινα καλαμάκια, κλωστές από νήμα και αρκετά μεγάλα 

κομμάτια χαρτόνι ώστε αρκετοί άνθρωποι να μπορούν να σταθούν 

πάνω τους χρειάζονται για τις δραστηριότητες. 
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Εργαλείο 4: Υπόδηση Ρόλων: Συνεντευξιάζων και 

συνεντευξιαζόμενος. 

Μετά τη δοκιμή των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων, οι μαθητές συμμετέχουν στην 

πρώτη δραστηριότητα "Συνεντευξιάζων και συνεντευξιαζόμενος". Αυτή η δραστηριότητα 

θα χωριστεί σε δύο διαφορετικά μέρη. Το πρώτο θα είναι μια συνήθης συνέντευξη για 

κάποιον που δεν έχει δουλειά ακόμα, οι μαθητές θα δώσουν πρώτα την εντύπωση των 

δικών τους δεξιοτήτων. Στη συνέχεια, οι άλλοι μαθητές θα δώσουν την εντύπωση τους ο 

ένας στον άλλο. Τέλος, συμπληρώνουν το φύλλο αυτοαξιολόγησης. 

Το δεύτερο μέρος είναι για άτομα που έχουν ήδη δουλειά στη χώρα στην οποία 

επιθυμούν να πάνε. Εδώ οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να υποδυθούν ένα ρόλο σε μια 

κατάσταση στην οποία ο συνεντευξιάζων θα τους ξεναγήσει σε ένα υποθετικό τόπο 

εργασίας. Μετά από αυτό θα δοκιμαστούν για την προσοχή και τη μνήμη για τους άλλους 

εργαζόμενους. 

Φάση Εκμάθησης Κινητικότητα 

Ομάδα στόχος Συμμετέχοντες που αναζητούν εργασία, άτομα με άγχος σε αγχωτικές 

καταστάσεις ή με προβλήματα δημόσιας ομιλίας 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

5 

Στόχοι εκμάθησης/ 

Αποτελέσματα  

- Να είναι σε θέση να επικοινωνούν και να γνωστοποιούν 
αποτελεσματικά τις ανάγκες τους στον εργοδότη / οργανισμό 
υποδοχής πριν από την έναρξη της κινητικότητας. 
- Να είναι σε θέση να δομήσουν την επικοινωνία τους κάνοντας έναν 
προηγούμενο σχεδιασμό της 
- Να είναι σε θέση να παραδώσουν το μήνυμά τους με σαφή και 
συνοπτικό τρόπο. 
- Να είναι σε θέση να εντοπίσουν διάφορες τεχνικές επικοινωνίας για 
να παραμείνουν ήρεμοι υπό αγχωτικές καταστάσεις 

Διάρκεια 20 λεπτά 

Λεπτομερής 

Περιγραφή 

Μεθόδου 

Για το πρώτο μέρος: Δίνονται συμβουλές για τη διαχείριση του άγχους 

και της νευρικότητας σε δημόσια ομιλία, σε μορφή do’s and don’t’s. 

Οι συμμετέχοντες επιλέγουν μια συνέντευξη για μια συγκεκριμένη 

προσφορά εργασίας. Δουλεύουν σε ζευγάρια, με τη σειρά να είναι ο 
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συνεντευξιάζων και ο συνεντευξιαζόμενος. Ο συνεντευξιάζων έχει μια 

λίστα ερωτήσεων, αλλά πρέπει και να αυτοσχεδιάσουν. Ο 

εκπαιδευτής επιβλέπει τις αλληλεπιδράσεις τους. Όταν ο καθένας είχε 

την ευκαιρία να είναι τόσο συνεντευξιάζων όσο και 

συνεντευξιαζομένοι, ο εκπαιδευτής επιλέγει έναν συμμετέχοντα και 

κάνει μια συνέντευξη μπροστά στους υπόλοιπους. Μετά από αυτό, οι 

μαθητές θα δώσουν πρώτα την εντύπωση των ικανοτήτων τους. Στη 

συνέχεια οι άλλοι μαθητές θα δώσουν την εντύπωση τους ο ένας στον 

άλλον. Τέλος, συμπληρώνουν το φύλλο αυτοαξιολόγησης. Δίνεται 

ανατροφοδότηση. 

Για το δεύτερο μέρος: Συμβουλές για την πρώτη συνάντηση με τον 

συνεντευξιάζων στην πραγματική ζωή, τους άλλους εργαζόμενους και 

το εργασιακό περιβάλλον. Συμβουλές για τη γλώσσα του σώματος και 

την προδιάθεσης. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, οι μαθητές 

μπορούν να πραγματοποιήσουν μια συνομιλία, σχετική με την 

εργασία, προκειμένου να αναλύσουν τις απαντήσεις του συνεργάτη 

τους. Αυτή η πρώτη δραστηριότητα γίνεται σε ζεύγη. Το δεύτερο 

μέρος της δραστηριότητας θα χρειαστεί μια ομάδα τουλάχιστον 

τεσσάρων ατόμων 

Εφαρμογή Επίδειξη 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

Πρώτο μέρος: Εργασία σε ζευγάρια στην τάξη 

Δεύτερο μέρος: Εργασία σε ζεύγη και σε ομάδες 

Χρήσιμες 

μεθοδολογικές 

συμβουλές 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να ωθούνται μερικές φορές όταν είναι  

ντροπαλοί με δημόσια ομιλία, αλλά βεβαιωθείτε ότι δεν τους 

δυσκολεύεστε. 

Εκπαιδευτικό 

υλικό 

Πρώτο μέρος: Λίστα ερωτήσεων για τη συνέντευξη, κατάλογος 

πιθανών προσφορών εργασίας, ερωτήσεις και συμβουλές 

συνέντευξης, συμβουλές, φύλλο αυτοαξιολόγησης. 

Δεύτερο μέρος: Συμβουλές για τη συνάντηση και τη γλώσσα του 

σώματος. Λίστα με χαρακτήρες για υπόδηση ρόλων. 
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Συμβουλές για την πρώτη συνάντηση με τον συνεντευξιάζων σας, όταν βρίσκεστε στη 

χώρα που πρόκειται να εργαστείτε. 

- Σκεφτείτε αυτό ως μια άλλη συνέντευξη. Αυτή τη φορά ο συνεντευξιάζων 
και εσείς έχετε την ευκαιρία να έχετε μια πραγματική ζωντανή συνομιλία. 
Αυτός /αυτή γνωρίζει για εσάς σύμφωνα με την ερώτηση που είχε ζητηθεί 
προηγουμένως, τώρα θα δώσει προσοχή στη γλώσσα του σώματός σας. 

-  Ως νέος υπάλληλος, μην διστάσετε να ρωτήσετε διαφορετικές ερωτήσεις 
που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να προσαρμοστείτε ταχύτερα στο νέο 

περιβάλλον εργασίας σας. Εάν είναι δυνατόν, παρουσιάστε στρατηγικές που 
έχετε ήδη. 

- Πηγαίνετε εγκαίρως. Αυτό είναι πάντα σημαντικό, αλλά περισσότερο την 
πρώτη ημέρα. 

- Ντυθείτε κατάλληλα για τη θέση και το πρωτόκολλο της εταιρείας.  
Για αυτό μπορείτε είτε να ρωτήσετε τον συνεντευξιάζων σας πριν από την 
πρώτη συνάντηση είτε μπορείτε επίσης να δείτε το LinkedIn της εταιρείας 
για να πάρετε μερικές ιδέες. 

-  Ίσως θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε την υπόλοιπη ομάδα εκείνη την 
ημέρα. Παρουσιάστε τον εαυτό σας ως επαγγελματία και φιλικό. 

- Προσπαθήστε να απομνημονεύσετε όσα πρόσωπα και ονόματα μπορείτε. 

Όσα πιο πολλά τόσο το καλύτερο. 

 

Συμβουλές γλώσσας σώματος. 

Κάνε το Προσπάθησε να το αποφύγεις 

- Χαμογέλα σαν να το εννοείς 
-  Σκύψτε όταν κάποιος μιλάει: 

δείξτε ενδιαφέρον για τη 
συζήτηση και προσοχή. 

-  Περπατήστε με σιγουριά: το 

κεφάλι ψηλά, οι ώμοι 
τραβιούνται πίσω, η σπονδυλική 
στήλη ευθεία, κάθε βήμα έχει 
σκοπό. 

 

- Μην δένετε τα χέρια σας. 
- Μην αποφύγετε την επαφή με τα 

μάτια. 
- Μην κοιτάτε επίμονα 
- Μην κρύβετε τα χέρια σας 

- Υπερβολικά νεύματα: είναι καλό 
να το κάνετε μερικές φορές, 
πάρα πολύ θα δώσει μια 
εντύπωση υποβολής 

- Δώστε προσωπικό χώρο σε 
άλλους. 

 

1) 1) Κάντε μια βόλτα μέσα από την τάξη και δείξτε ότι είναι εκεί ο τόπος 
εργασίας του νέου υπαλλήλου σας. Δώστε προσοχή στη γλώσσα του 

σώματος και στις στρατηγικές επικοινωνίας του, που δείχνουν ότι το 
πρόσωπο πληροί όλα όσα είπε προηγουμένως στη συνέντευξη. 
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2) 2) Σε ομάδες έως και τεσσάρων ατόμων, ο καθένας έχει κάρτα με όνομα, 
θέση και προσωπικό χαρακτηριστικό. Πρέπει να παρουσιαστούν στην 

υπόλοιπη ομάδα. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας πρέπει να δίνουν προσοχή. 
Μετά που όλοι έχουν παρουσιαστεί ο εκπαιδευτής θα θέσει διαφορετικές 
ερωτήσεις για να ελέγξει πόσα θυμούνται για κάθε έναν από αυτούς. 

Παράδειγμα: 

 
Όνομα: Έντουαρτ 
Δουλειά: 
Ηθοποιός 

Ηλικία:36 
Από: Αγγλία 
Του αρέσουν οι 

γλώσσες. Μιλά 
τέσσερεις. 
Αγγλικά, 
Ισπανικά, Ιταλικά 
και Γαλλικά 

 
Όνομα: Νίνα 
Δουλειά: 

Συγγραφέας 
Ηλικία:23 
Από: Γαλλία 

Της αρέσει να 
είναι 
οργανωμένη. Το 

γραφείο της έχει 
έναν 
ασπροπίνακα με 
εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα.  

 
Όνομα: Κόλιν 
Δουλειά: 
Επικεφαλής της 

διοίκησης 
Ηλικία:30 
Από: Ιρλανδία 

Του αρέσει να 
παίζει γκολφ 
και έχει δύο 
παιδιά. Ένα γιο 
τον Τζέιμι και 
μια κόρη την 
Τζάσμιν. 

 
Όνομα: Μαρία 
Δουλειά: 

εκτελεστικός 
παραγωγός 
Ηλικία:27 

Από: Ισπανία 
Της αρέσει πολύ 
ο αθλητισμός. 
Είναι αρχηγός 
μιας γνωστής 
ποδοσφαιρικής 
ομάδας.  
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Φυλλάδιο για το Εργαλείο 4: Υπόδηση Ρόλων: Συνεντευξιάζωντες 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, δίνει 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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

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; 
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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; 

 

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 
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διαχείρισης χρόνου σας ή την ικανότητα να 

ακολουθήσετε τις οδηγίες. 

 

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 5: Δραστηριότητες Ενεργοποίησης 

Αυτές οι ενεργοποιητές είναι σύντομες δραστηριότητες που αυξάνουν την ενέργεια σε μια 

ομάδα, εμπλέκοντάς την σε σωματική δραστηριότητα, γέλιο ή με τρόπους που εμπλέκουν 

τα μέλη γνωστικά (επίλυση προβλημάτων). Πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν η ενέργεια 

είναι χαμηλή ή οι συμμετέχοντες είναι κουρασμένοι ή δεν έχουν κίνητρα. Περιλαμβάνουν 

τις δραστηριότητες Αόρατη μπάλα, Jump walk stop, το ανθρώπινο πέτρα ψαλίδι χαρτί, το 

οπτικό τηλέφωνο, Σχηματίζοντας  τρίγωνα, το Big Hitter και το Candy Love. Δεδομένου ότι 

ασχολούνται με την επικοινωνία, το Big Hitter και το Visual Phone είναι μεγαλύτερα σε 

διάρκεια. 

Ορισμένες από αυτές τις ασκήσεις μπορούν να επαναληφθούν εάν αρέσουν στους 

συμμετέχοντες       και μερικές από αυτές μπορούν να έχουν δεύτερο ή τρίτο γύρο 

ανάλογα με το χρόνο. 

Φάση 

Εκμάθησης 

Κινητικότητα και Προσαρμοστικότητα (αρκετές δραστηριότητες 

ενεργοποίησης να χρησιμοποιηθούν όταν χρειάζεται σε οποιοδήποτε 

μέρος της ενότητας 4) 

Ομάδα στόχος Όλοι οι συμμετέχοντες στην ενότητα. Ορισμένοι ενεργοποιητές 

απαιτούν από τον συμμετέχοντα να έχει μια ελάχιστη φυσική καλή 

κατάσταση. 

Αποτελεσματικ

ός αριθμός 

συμμετεχόντων 

5 

Στόχοι 

εκμάθησης/Απο

-τελέσματα  

Οι Ενεργοποιητές συμβάλλουν στην αύξηση της ενέργειας σε μια 

ομάδα, εμπλέκοντάς τους σε σωματική δραστηριότητα, γέλιο και με 

τρόπους που εμπλέκουν τα μέλη γνωστικά (επίλυση προβλημάτων) 

Διάρκεια 10 λεπτά η κάθε μια. Το Οπτικό τηλέφωνο and Big Hitter χρειάζονται 

περισσότερο λόγω προετοιμασίας, 20 λεπτά περίπου. Επίσης, ο χρόνος 

εξαρτάται από τους γύρους που ο διευκολυντής/μαθητές επιθυμούν για 

κάθε παιχνίδι. Βεβαιωθείτε ότι όλοι μπορούν να φάνε γλυκά που 

επιλέγετε για το Candy Love. Επιπλέον, κάτι μη βρώσιμο μπορεί να 
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χρησιμοποιηθεί για επιλογή θέματος και να μην φαγωθεί 

Λεπτομερής 

Περιγραφή 

Μεθοδου 

Αόρατη μπάλα (10’) 

Οι συμμετέχοντες βρίσκονται σε έναν κύκλο. Ο διαμεσολαβητής "ρίχνει" 

μια αόρατη μπάλα που πρέπει να περάσει η ομάδα μεταξύ τους 

χτυπώντας τα χέρια τους στην επιθυμητή κατεύθυνση. Η ταχύτητα 

αυξάνεται αργά και προστίθενται δύσκολες ενδείξεις, όπως η αλλαγή 

των κατευθύνσεων ή η ρίψη της μπάλας εκτός από το πρόσωπο δίπλα 

σας. Όποιος χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο για να αντιδράσει και να 

περάσει τη μπάλα χάνει και πρέπει να καθίσει. 

Jump walk stop (10’) 

Οι συμμετέχοντες περπατούν τυχαία μέχρι ο εκπαιδευτής να πει 

"άλμα", "περπάτημα" ή "στοπ". Πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες 

για ένα λεπτό. Στη συνέχεια, το νόημα των λέξεων αλλάζει, και το 

"άλμα" θα σημαίνει "περπάτημα", "περπάτημα" θα σημαίνει "στοπ" και 

"στοπ" θα σημαίνει "άλμα". 

Ανθρώπινο πέτρα ψαλίδι χαρτί (10’) 

Οι συμμετέχοντες αποφασίζουν μια στάση πλήρους σώματος που θα 

σημαίνει κάθε στοιχείο. Χωρίζονται σε δύο ομάδες. Για κάθε γύρο, κάθε 

ομάδα θα χρειαστεί να κάνει μία από τις θέσεις (όλοι σε κάθε ομάδα θα 

πρέπει να κάνουν την ίδια στάση). Κάθε ομάδα θα έχει 1 λεπτό για 

στρατηγική. Αφού όλες οι ομάδες έχουν έτοιμες τις θέσεις τους, ένας 

διαμεσολαβητής θα έχει τις δύο ομάδες αντικριστά και θα μετρά από 3 

(δηλαδή 3 ... .2 ... 1 ... .SHOOT). Στο "SHOOT" κάθε ομάδα θα χρειαστεί 

να χτυπήσει μία από τις τρεις πόζες. Η πέτρα νικά το ψαλίδι, το ψαλίδι 

νικά το χαρτί και το χαρτί νικά την πέτρα. Οι καλύτεροι στους 5 γύρους 

κερδίζουν. 

Οπτικό τηλέφωνο (20’) 

Δώστε τόσα χαρτάκια σημειώσεων όσα τα (δηλαδή, εάν η ομάδα είναι 5 

άτομα, δώστε σε καθένα από αυτούς 5 χαρτάκια) και ένα στυλό σε κάθε 

άτομο. Ο καθένας πρέπει να γράψει μια πρόταση σε ένα χαρτάκι, στη 
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συνέχεια τοποθετεί ένα κενό χαρτάκι πάνω του (για τώρα μόνο ο 

συγγραφέας της φράσης το ξέρει). Ο καθένας δίνει το χαρτάκι του 

δεξιόστροφα. Κάθε άτομο διαβάζει (για τον εαυτό του) την πρόταση 

από το χαρτάκι που βρίσκεται μπροστά τους και στη συνέχεια 

δημιουργεί ένα αντιπροσωπευτικό σχέδιο για την πρόταση (στο από 

πάνω χαρτάκι). Ο καθένας δίνει το χαρτάκι του δεξιόστροφα. Σε νέο 

χαρτάκι, κάθε άτομο γράφει μια φράση για το σχέδιο μπροστά του και 

το τοποθετεί στην κορυφή του συνόλου από χαρτάκια (τώρα το σύνολο 

έχει 3 χαρτάκια, την αρχική πρόταση, το σχέδιο και τη νέα πρόταση). Ο 

καθένας δίνει το σετ με χαρτάκια δεξιόστροφα (για τις ομάδες των 

τριών ατόμων, το σετ πρέπει να τελειώσει μπροστά από τον αρχικό 

συγγραφέα πρότασης). Ανοίξτε τα χαρτάκια, ώστε όλοι να μπορούν να 

δουν τις προτάσεις και τα αντίστοιχα σχέδια. Αυτή η άσκηση μπορεί να 

επαναληφθεί πολλές φορές. 

Σχηματίζοντας τρίγωνα (10’)  

Η ομάδα περπατά (μεμονωμένα) σε τυχαία κατεύθυνση Όταν ο 

διευκολυντής λέει τη λέξη "τρίγωνο", κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να 

βρει άλλα 2 άτομα και να σχηματίσουν από ένα ισόπλευρο τρίγωνο 

(κάθε άτομο είναι τριγωνικές κορυφές και πρέπει να δείχνει κάθε 

βραχίονα προς τα άλλα δύο άτομα που αντιπροσωπεύουν τις άλλες 

κορυφές τριγώνου · κάθε άτομο είναι μια κάθετος σε ένα τρίγωνο 

μόνο). Ο διευκολυντής ,μετράει το χρόνο που πήρε στην ομάδα να 

σχηματίσει τα τρίγωνα. Στη συνέχεια το κάνουν μια δεύτερη φορά, αλλά 

αυτή τη φορά ο διαμεσολαβητής επιλέγει ένα άτομο για να είναι ο 

οργανωτής τριγώνου ομάδας. Όταν ο διευκολυντής λέει τη λέξη 

"τρίγωνο", ο ομαδικός διοργανωτής τριγώνου πρέπει να σχηματίσει 

ισόπλευρα τρίγωνα με όλα τα μέλη της ομάδας (συμπεριλαμβανομένου 

του ίδιου σε ένα από τα τρίγωνα). Ο διευκολυντής μετρά το χρόνο που 

πήρε στην ομάδα για να σχηματίσει τα τρίγωνα. 

Big Hitter (20’) 

Ο διευκολυντής ή η ομάδα αποφασίζει την περίοδο (π.χ. τελευταία 

σπριντ / επανάληψη ή την προηγούμενη κυκλοφορία) 

Κάθε μέλος της ομάδας παίρνει δύο κάρτες διαφορετικών χρωμάτων 

και ένα μαρκαδόρο. Στην πρώτη κάρτα, κρυμμένη από τους άλλους, 
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γράφουν τη στιγμή της «μεγάλης μονομαχίας» (μια ιδιαίτερη στιγμή 

που ασχολήθηκαν) 

Στη δεύτερη κάρτα γράφουν το όνομά τους στην κορυφή και 

τοποθετούν αυτή τη δεύτερη κάρτα στο τραπέζι. 

Μόλις όλα τα μέλη της ομάδας παραδώσουν την «κάρτα ταυτότητας», 

κάθε μέλος της ομάδας παίρνει μια κάρτα ονόματος από το σωρό, 

εξασφαλίζοντας ότι δεν έχουν τη δική τους κάρτα. 

Σε αυτή την κάρτα, γράφουν αυτό που θεωρούν ότι είναι το «μεγάλο 

hitter» για το πρόσωπο του οποίου το όνομα είναι στην κάρτα, και 

κρατούν την κάρτα. Ουσιαστικά, προσπαθούν να μαντέψουν τι έχει 

γράψει αυτό το άτομο στη κρυφή κάρτα τους. 

Μόλις ολοκληρωθούν όλες οι "κάρτες ονομάτων" με ένα "μεγάλο 

hitter", ένα μέλος της ομάδας διαβάζει το όνομα του μέλους της ομάδας 

που είναι γραμμένο στην κάρτα και την εικασία του στο «μεγάλο hitter» 

για το συγκεκριμένο άτομο. 

Το άτομο που λέγεται στη συνέχεια διαβάζει τι ήταν το μεγάλο hitter 

τους. 

Αν υπάρχει αντιστοιχία, τότε SNAP! 

Η άσκηση συνεχίζεται έως ότου όλα τα μέλη της ομάδας έχουν διαβάσει 
την εικασία τους και έχουν ανταποκριθεί με την πραγματική μεγάλη 
τους hitter 

Candy love (10’) 

Τοποθετήστε ένα πακέτο M&Ms, Skittles ή μια άλλη πολύχρωμη 

καραμέλα σε ένα βάζο. Οι συμμετέχοντες επιλέγουν μια καραμέλα από 

το βάζο και στη συνέχεια μοιράζονται κάτι για τον εαυτό τους σύμφωνα 

με το χρώμα της καραμέλας: 

Κόκκινο - Ένα πράγμα που αγαπάς για τη δουλειά σου. 

Κίτρινο - Ένας στόχος ζωής στον οποίο εργάζεστε. Αυτό δίνει σε όλους 

θετικά vibes και έμπνευση. 

Πράσινο - Το αγαπημένο σας βιβλίο ή ταινία. Ο καθένας έχει χόμπι και 
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δραστηριότητες αναψυχής, γι' αυτό είναι σίγουρα μια καλή καραμέλα 

για να στρέψει την προσοχή τους στα πράγματα που αγαπούν να 

κάνουν. 

 Μωβ - Αγαπημένος τρόπος για να αναζωογονήσετε τον εαυτό σας κατά 

τη διάρκεια της εργασίας. Αυτό το είδος ξεαγχώνει  το μυαλό τους 

σκέφτονται spa, ταινία, τη σύνδεση με την οικογένεια, κλπ. 

  Μπλε - Ένα αγχωτικό πράγμα για τη δουλειά που επιθυμείτε να 

βελτιώσετε. Αυτό δίνει πραγματικά κίνητρο δεδομένου ότι θα 

μετατρέψει κάθε αρνητικό πράγματα για την εργασία τους σε κάτι 

θετικό. 

Πορτοκαλί - Το αγαπημένο σας φαγητό. 

Στη συνέχεια, το βάζο διαβιβάζεται στον επόμενο συμμετέχοντα. Το 

παιχνίδι σταματά όταν τελειώσουν οι καραμέλες ή ο χρόνος 

Εφαρμογή Οι ενεργοποιητές πρέπει να χρησιμοποιούνται κάθε φορά που η 

ενέργεια είναι χαμηλή. Υπάρχουν μερικοί ήδη προγραμματισμένοι μετά 

το μεσημεριανό διάλειμμα για να ξεκινήσετε το μάθημα με υψηλή 

ενέργεια 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

Οι ενεργοποιητές λειτουργούν καλύτερα αν μπορούν να γίνουν έξω. Αν 

δεν μπορούν, ένας χώρος που έχει σχηματιστεί στην τάξη όπου όλοι 

μπορούν να κινούνται ελεύθερα είναι απαραίτητος. 

Χρήσιμες 

μεθοδολογικές 

συμβουλές 

Να προσέχετε τον χρόνο. Ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων, ο 

συντονιστής ίσως πρέπει να συμμετάσχει σε ορισμένες από τις 

δραστηριότητες 

Εκπαιδευτικό 

υλικό 

Υλικά που χρειάζονται είναι χαρτάκια σημειώσεων, στυλό, M&Ms 

Επιπρόσθετες 

πηγές 

...... 
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Εργαλείο 6: Δεξιότητες επικοινωνίας που εφαρμόζονται στις 

συνεντεύξεις εργασίας. Τι δεξιότητες αποτιμώνται σε άλλες χώρες, 

Χρήση γλώσσας εμπλοκής και Μη λεκτική επικοινωνία. 

Σε αυτό το θεωρητικό μάθημα, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια επισκόπηση των 

δεξιοτήτων επικοινωνίας που εφαρμόζονται σε μια συνέντευξη εργασίας, τις δεξιότητες 

που αποτιμούνται σε άλλες χώρες και τις σύγχρονες ψηφιακές μεθόδους επικοινωνίας στο 

περιβάλλον εργασίας (όπως το Google Suit and Drive.) Χρησιμοποιώντας την γλώσσα 

εμπλοκής: Εστίαση στη Συμπεριφορά, όχι στην προσωπικότητα. Να είστε συγκεκριμένοι. 

Χρησιμοποιώντας μηνύματα "εγώ" και κατοχή της γλώσσας σας. Ο έλεγχος μιας 

συζήτησης, η σημασία των ερωτήσεων, οι διαφορετικοί τύποι. Σημασία της σχέσης. Μη 

λεκτική επικοινωνία, γλώσσα του σώματος. Επιδείξτε τη γλώσσα του σώματος που 

εμπλέκει άλλους. 

Φάση 

Εκμάθησης 

Κινητικότητα 

Ομάδα στόχος Οι συμμετέχοντες που σχεδιάζουν να αναζητήσουν εργασία σε άλλη 

χώρα, οι οποίοι στοχεύουν στη βελτίωση της πολιτιστικής τους 

κατανόησης ή που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για τα ψηφιακά 

εργαλεία επικοινωνίας 

Αποτελεσματικ

ός αριθμός 

συμμετεχόντων 

5 

Στόχοι 

εκμάθησης/Απο

τελέσματα  

- Να είναι σε θέση να επιδεικνύουν σεβασμό στις απόψεις του 

συναδέλφου, ακόμη και όταν διαφέρουν από τις δικές τους 

- Να είναι σε θέση να διαχειριστούν μια συνέντευξη εργασίας 

λαμβάνοντας υπόψη τις επικοινωνιακές διαφορές και προκλήσεις. 

Διάρκεια 1 ώρα 
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Λεπτομερής 

Περιγραφή 

Μεθόδου 

-Το μάθημα θα ξεκινήσει με μια θεωρητική διατριβή 

-Συζήτηση για τη διατριβή 

-Ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει μια παρουσίαση 

- Ρωτήστε από τους εκπαιδευόμενους τις εμπειρίες τους 

-Ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιεί εικόνες, βίντεο ή ντοκιμαντέρ 

- Να σκεφτούν παραδείγματα στην καθημερινή τους ζωή που ισχύουν 

για τα προβλήματα και τις λύσεις που περιγράφονται 

- Μια άλλη διατριβή για να συνοψίσουμε το μάθημα  

Εφαρμογή Θεωρητική βάση 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

Οι πίνακες θα τοποθετηθούν σε σχήμα U 

Χρήσιμες 

μεθοδολογικές 

συμβουλές 

Αντιμετωπίστε τις ανησυχίες του συμμετέχοντα. εφαρμόστε τη θεωρία 

στην καθημερινή ζωή. 

Εκπαιδευτικό 

υλικό 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να θέλει να κάνει μια παρουσίαση, βίντεο, κλπ. 

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή 
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Εργαλείο 7: Ώρα για ιστορία 

Οι μαθητές γράφουν μεμονωμένα δύο σύντομες ιστορίες και υποδύονται μια από αυτές 

χωρίς να χρησιμοποιούν λέξεις. Οι άλλοι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσοχή και 

να γράψουν τι πιστεύουν ότι συμβαίνει. Τότε οι αντιλήψεις τους μοιράζονται. Στη 

συνέχεια προστίθεται μια ανατροπή: ένας μαθητής διηγείται τη δεύτερη ιστορία με 

κλειστά μάτια, ενώ άλλος συμμετέχων προσπαθεί να το πράξει χωρίς προηγούμενη γνώση 

της ιστορίας. 

Φάση Εκμάθησης Κινητικότητα 

Ομάδα στόχος Οι συμμετέχοντες που βρίσκουν την προσεχτική ακρόαση και 

έκφραση δύσκολη. 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

5 

Στόχοι 

εκμάθησης/Αποτ

ελέσματα  

Οι συμμετέχοντες θα εφαρμόσουν το θεωρητικό μάθημα στη γλώσσα 

του σώματος και την αποτελεσματική επικοινωνία.  

Διάρκεια 40 λεπτά περίπου 

Λεπτομερής 

Περιγραφή 

Μεθόδου 

Οι μαθητές γράφουν μεμονωμένα δύο σύντομες ιστορίες και 

υποδύονται μια από αυτές χωρίς να χρησιμοποιούν λέξεις. Οι άλλοι 

συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσοχή και να γράψουν τι 

πιστεύουν ότι συμβαίνει. Τότε οι αντιλήψεις τους μοιράζονται. Στη 

συνέχεια προστίθεται μια ανατροπή: ένας μαθητής διηγείται τη 

δεύτερη ιστορία με κλειστά μάτια, ενώ άλλος συμμετέχων προσπαθεί 

να το πράξει χωρίς προηγούμενη γνώση της ιστορίας. Κάθε ένας από 

τους συμμετέχοντες θα πάρει και τους δύο ρόλους. 
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Εφαρμογή Συλλογισμός και γραφή, (γραπτή έκφραση) 

Επίδειξη, ανατροφοδότηση 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

Τραπέζια διευθετημένα σε σχήμα U, αρκετά ελεύθερο χώρο για τους 

εκπαιδευόμενους να κινούνται όταν υποδύονται. 

Χρήσιμες 

μεθοδολογικές 

συμβουλές 

Ενθαρρύνετε τη δημιουργικότητα στους συμμετέχοντες, αλλά αν δεν 

μπορούν να σκεφτούν τίποτα, οι καθημερινές καταστάσεις είναι 

αποδεκτές. 
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Εργαλείο 8: Ψεύτικη συνέντευξη όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 

πραγματική κατάσταση. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα επιλέξουν μια θέση από μια πραγματική προσφορά και θα 
προετοιμάσουν μια συνέντευξη για την επιθυμητή θέση, αυτή τη φορά να το κάνουν με 
τον εκπαιδευτή, μπροστά από την τάξη, εφαρμόζοντας τις επικοινωνιακές δεξιότητες που 

έμαθαν. Οι άλλοι μαθητές δίνουν προσοχή στη γλώσσα του σώματος του συμμαθητή τους 
και σε άλλους επικοινωνιακούς παράγοντες. Τα σχόλια δίνονται στο τέλος. 

Φάση Εκμάθησης Κινητικότητα   

Ομάδα στόχος Οι μαθητές των επικοινωνιακών δεξιοτήτων που επιθυμούν να 

βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους σε μια συνέντευξη 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

5 

Στόχοι εκμάθησης/ 

Αποτελέσματα  

- Να είναι σε θέση να δομήσουν την επικοινωνία τους κάνοντας έναν 

προηγούμενο σχεδιασμό της 
- Να είναι σε θέση να παραδώσουν το μήνυμά τους με σαφή και 
συνοπτικό τρόπο. 

- Να μπορούν να επικοινωνήσουν με τα διάφορα ιδρύματα και 
οργανισμούς που απαιτούνται για την προετοιμασία για την 
κινητικότητά τους. 
-Να μπορούν να συζητήσουν τις ανάγκες τους με τους συναδέλφους 

και τους προϊσταμένους τους. 
- Να είναι σε θέση να εντοπίσουν διάφορες τεχνικές επικοινωνίας 
για να παραμείνουν ήρεμοι υπό αγχωτικές καταστάσεις 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Λεπτομερής 

Περιγραφή 

Μεθόδου 

Οι εκπαιδευόμενοι θα επιλέξουν μια θέση από μια πραγματική 

προσφορά και θα προετοιμάσουν μια συνέντευξη για την επιθυμητή 

θέση, αυτή τη φορά να το κάνουν με τον εκπαιδευτή, μπροστά από 

την τάξη, εφαρμόζοντας τις επικοινωνιακές δεξιότητες που έμαθαν. 

Οι άλλοι μαθητές δίνουν προσοχή στη γλώσσα του σώματος του 

συμμαθητή τους και σε άλλους επικοινωνιακούς παράγοντες. Τα 
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σχόλια δίνονται στο τέλος 

Εφαρμογή Επίδειξη, προβληματισμός με τους συμμετέχοντες 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

Θρανία τοποθετημένα σε σχήμα U 

Χρήσιμες 

μεθοδολογικές 

συμβουλές 

Αυτή τη φορά είναι εντάξει να πιέσουμε λίγο περισσότερο, 

δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να 

διαχειριστούν μια δυσάρεστη κατάσταση. Ο συνεντευξιάζων θα 

μπορούσε να φανεί σαν να μην ενδιαφέρεται και να αναγκάσει τον 

εκπαιδευόμενο να προσπαθήσει να τον πείσει. 

Εκπαιδευτικό Υλικό Σειρά ερωτήσεων για τον συνεντευξιάζων, αν και ενθαρρύνεται ο 

αυτοσχεδιασμός 
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Φυλλάδιο για το 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 κάποιου είδους κατάρτιση (για 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; 
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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; 

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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Εργαλείο 9: Σύνολο δραστηριοτήτων για γλώσσα σώματος 

Αυτό το σύνολο δραστηριοτήτων έχει σχεδιαστεί για να κάνει τα κοινωνικά αδιάδραστα 

άτομα να ξεφύγουν από το κέλυφος τους. Με αυτές τις δραστηριότητες θα εκφράζονται 

χωρίς καμία λέξη, έτσι θα αναγκαστούν να προωθήσουν τα διαλογικά, διαδραστικά όρια 

τους. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν: Follow the leader -Ακολουθήστε τον ηγέτη, 

Collaborative drawing- Συλλογικό σχέδιο, Acting out-Παίξιμο  and The Hanged Charade -

Κρεμασμένη παντομίμα 

Φάση Εκμάθησης Κινητικότητα 

Ομάδα στόχος Κοινωνικά μη αλληλεπιδραστικοί συμμετέχοντες, εκπαιδευόμενοι που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες να προσεγγίσουν άλλους ή να εκφράσουν 

τους εαυτούς τους. 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

5 

Στόχοι 

εκμάθησης/Αποτ

ελέσματα  

- Να είναι σε θέση να δομήσουν την επικοινωνία τους κάνοντας έναν 
προηγούμενο σχεδιασμό της 

- Να είναι σε θέση να παραδώσουν το μήνυμά τους με σαφή και 
συνοπτικό τρόπο. 
- Να μπορούν να επικοινωνήσουν με τα διάφορα ιδρύματα και 

οργανισμούς που απαιτούνται για την προετοιμασία για την 
κινητικότητά τους. 
- Να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους και να δράσουν 
σωστά σε διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις. 

Διάρκεια 1 ώρα 10 λεπτά 

Λεπτομερής 

Περιγραφή 

Μεθοδου 

Ακολουθήστε τον ηγέτη (10’) 

Επιλέξτε τον πρώτο ηγέτη και στη συνέχεια αφήστε τον να ξεκινήσει 

τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει η υπόλοιπη ομάδα. Μπορεί 

όμως να κινηθεί και όπου θέλει και οι υπόλοιποι πρέπει να 

ακολουθήσουν και να μιμηθούν. Στη συνέχεια, μπορούν να ορίσουν 

τον επόμενο ηγέτη, με οπτική επαφή ή χειρονομία. Οι ηγέτες που  
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αλλάζουν εκδημοκρατίζουν το παιχνίδι και ενθαρρύνουν τους παίκτες 

να παρατηρούν μια σειρά διαφορετικών μορφών ηγεσίας. 

 

Παίξιμο(25’) 

Δραματοποιήστε ένα κείμενο χρησιμοποιώντας μόνο τις χειρονομίες 

των χεριών, του προσώπου και του σώματος σας. Για διαλόγους ή 

συνομιλίες που απαιτούν πολλαπλούς χαρακτήρες, επιτρέψτε στους 

εκπαιδευόμενους να συνεργαστούν για να προσπαθήσουν να 

ενσωματώσουν και να μεταδώσουν το κείμενο. Πρέπει να 

ενθαρρύνετε τους παρατηρητές να μαντέψουν το περιεχόμενο και το 

πλαίσιο πριν χρησιμοποιήσετε λέξεις για να συζητήσετε τις 

προκλήσεις που αντιμετώπισε η ομάδα και η συγκεκριμένη πρόθεσή 

τους. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα σκεφτούν μια επικοινωνιακή 

κατάσταση όπου έχουν αισθανθεί λάθος. Θα την παίξουν χωρίς να 

κάνουν κανένα ήχο και οι υπόλοιποι εκπαιδευόμενοι θα 

προσπαθήσουν να μαντέψουν την κατάσταση. Αυτός που το υποθέτει 

σωστά θα υποδυθεί την ίδια κατάσταση, αλλά αυτή τη φορά 

χρησιμοποιώντας την κατάλληλη γλώσσα του σώματος για να 

διευκολύνει αυτή την επικοινωνιακή κατάσταση. 

Συλλογικό σχέδιο (20’) 

Συνεργαστείτε σε σχέδια με βάση συγκεκριμένη ιδέα ή θέμα, συνιστά 

την ιστοσελίδα businessballs.com. Διατηρήστε ένα σταθερό χρονικό 

όριο δέκα δευτερολέπτων και δώστε σήμα σε κάθε άτομο για να 

συνεισφέρει στο σχέδιο και, στη συνέχεια, να το δώσει παρακάτω. 

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα άτομα συμβάλλουν στην εικόνα και στη 

συνέχεια δημιουργήστε μια δεύτερη εικόνα, αλλάζοντας τη σειρά των 

συντελεστών. Εναλλακτικά, θα πρέπει να ζητήσετε από τις ομάδες να 

ανταλλάσσουν ημιτελείς εικόνες ή να ανταλλάσσουν καλλιτέχνες στο 

μέσο της διαδικασίας. 

Κρεμασμένη παντομίμα (15’) 

Αυτή η δραστηριότητα ακολουθεί την ίδια αρχή με το παιχνίδι 

Κρεμάλα, αλλά κανένας από τους συμμετέχοντες δεν μπορεί να 

μιλήσει. Ένας μαθητής επιλέγει μια λέξη, σχεδιάζει τα κενά για τα 
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γράμματα και τα δείχνει με παντομίμα. Οι υπόλοιποι πρέπει να 

μαντέψουν τη λέξη και να προσπαθήσουν να αναφέρουν τα γράμματα 

χρησιμοποιώντας μόνο χειρονομίες. Για κάθε αποτυχία, ένα μέρος του 

κρεμασμένου άνδρα έχει σχεδιαστεί. 

Εφαρμογή επίδειξη, ομαδική εργασία 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

Μερικές από τις ασκήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν έξω. Εάν 

όχι, απαιτείται ένας σαφής χώρος όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν 

να κινούνται ελεύθερα. 

Χρήσιμες 

μεθοδολογικές 

συμβουλές 

Ο διευκολυντής θα πρέπει να προσαρμόσει τις ασκήσεις στις ανάγκες 

και τις συνθήκες των εκπαιδευομένων και στον προγραμματισμένο 

χρόνο. 

Εκπαιδευτικό 

Υλικό 

Στυλό, χαρτάκια σημειώσεων, χαρτί 
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Εργαλείο 10: Ανατροφοδότηση 

Μετά από κάθε δραστηριότητα και μάθημα, οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να 

μοιραστούν τις σκέψεις και τις απόψεις τους. Εκτός αυτού, μετά από κάθε συνεδρία, οι 

μαθητές θα λάβουν μια λίστα ανατροφοδότησης δώδεκα προτάσεων για να 

συμπληρώσουν πέντε σειρές από "Συμφωνώ απόλυτα" μέχρι "Διαφωνώ απόλυτα" και ένα 

πρόσθετο χώρο για σχόλια. Θα ενθαρρυνθούν να συμπληρώσουν το κενό χώρο για σχόλια, 

καθώς είναι ένας τρόπος να εφαρμοστούν οι γνώσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 

μπορούν να δοθούν ικανοποιητικά σχόλια. Μετά την υποβολή της λίστας 

ανατροφοδότησης, παρέχεται προφορική απάντηση, τόσο από τον διευκολυντή όσο και 

από τους εκπαιδευόμενους. 

Φάση Εκμάθησης Κινητικότητα και Προσαρμοστικότητα  

Ομάδα στόχος Όλοι οι συμμετέχοντες 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

 5 

Στόχοι 

εκμάθησης/Απο-

τελέσματα  

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κατάρτισης, αντιμετώπιση 

τυχόν προβλημάτων που μπορεί να έχουν προκύψει, λήψη σχολίων. 

Διάρκεια 10 λεπτά 

Λεπτομερής 

Περιγραφή 

Μεθόδου 

Μετά από κάθε συνεδρία, οι μαθητές θα λάβουν μια λίστα 

ανατροφοδότησης δώδεκα προτάσεων για να συμπληρώσουν πέντε 

σειρές από "Συμφωνώ απόλυτα" μέχρι "Διαφωνώ απόλυτα" και έναν 

πρόσθετο χώρο για σχόλια. Θα ενθαρρυνθούν να συμπληρώσουν το 

κενό χώρο για σχόλια, καθώς είναι ένας τρόπος να εφαρμοστούν οι 

γνώσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δοθούν 

ικανοποιητικά σχόλια. 
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Εφαρμογή Ανατροφοδότηση, αξιολόγηση 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

Τάξη 

Χρήσιμες 

μεθοδολογικές 

συμβουλές 

Ενθαρρύνετε τους μαθητές να γράψουν κάτι στην ενότητα "σχόλια" 

Εκπαιδευτικό Υλικό Λίστα ανατροφοδότησης 
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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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Εργαλείο 11: Οι καταστάσεις ενός ξένου εργασιακού 

περιβάλλοντος: γνώση και κατανόηση της νέας κουλτούρας και 

του εργασιακού περιβάλλοντος. Η ικανότητα της ακρόασης 

Σε αυτό το θεωρητικό μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα εκτεθούν στις κοινές δυσκολίες 

επικοινωνίας στο χώρο εργασίας γενικότερα και συγκεκριμένα σε μια ξένη χώρα. Δίνοντας 

προσοχή στους άλλους: η ικανότητα της ακρόασης. Ενεργός ακρόαση Αξιολογήστε τις 

δεξιότητες ακρόασης αυτοαξιολόγηση. Ακρόαση & Ενσυναίσθηση. εργαλεία ενεργητικής 

ακρόασης. (Ενθάρρυνση, Επανάληψη, Κάνοντας ερωτήσεις, Παράφραση, Στοχαστική 

παράφραση, Συσχετισμός) 

Φάση Εκμάθησης Προσαρμοστικότητα  

Ομάδα στόχος Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες 

ακρόασης και να αντιμετωπίσουν τις επικοινωνιακές προκλήσεις του 

χώρου εργασίας. 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

5 

Στόχοι 

εκμάθησης/Αποτ

ελέσματα  

- Να είναι σε θέση να συζητήσουν τις ανάγκες τους με τους 
συναδέλφους και τους προϊσταμένους τους. 
- Να είναι σε θέση να εντοπίσουν διάφορες τεχνικές επικοινωνίας για 
να παραμείνουν ήρεμοι υπό αγχωτικές καταστάσεις 
- Να είναι σε θέση να συζητήσουν  για τα προβλήματα και να 
διαπραγματευτούν πιθανές λύσεις 
- Να είναι σε θέση να επιδεικνύουν σεβασμό στις απόψεις του 
συναδέλφου, ακόμη και όταν διαφέρουν από τις δικές τους 
- Να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους και να δράσουν 
σωστά σε διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις. 

- Ανάπτυξη των διαπροσωπικών τους δεξιοτήτων. 
- Να χρησιμοποιήσουν την ενεργητική ακρόαση 

Διάρκεια 1 ώρα 
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Λεπτομερής 

Περιγραφή 

Μεθόδου 

-Το μάθημα θα ξεκινήσει με μια θεωρητική διατριβή 

-Συζήτηση για τη διατριβή 

-Ο εκπαιδευτής μπορεί να επιθυμεί να προετοιμάσει μια παρουσίαση 

- Ρωτήστε τους εκπαιδευόμενους για τις εμπειρίες τους 

- Ο εκπαιδευτής μπορεί να θέλει να χρησιμοποιεί εικόνες, βίντεο ή 

ντοκιμαντέρ 

- Να σκεφτούν παραδείγματα στην καθημερινή τους ζωή που ισχύουν 

για τα προβλήματα και τις λύσεις που περιγράφονται 

- Μια άλλη διατριβή για να συνοψίσουμε το μάθημα 

Εφαρμογή Θεωρητική βάση, συλλογισμός με τους εκπαιδευόμενους 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

Τάξη με θρανία σε σχήμα U 

Χρήσιμες 

μεθοδολογικές 

συμβουλές 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να προσπαθήσει να συσχετίσει τη θεωρία με 

την πρακτική και την καθημερινή ζωή του εκπαιδευόμενου 

Εκπαιδευτικό 

Υλικό 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να ετοιμάσει διατριβές, παρουσιάσεις ή βίντεο 

σε περίπτωση που το επιθυμούν. Εγχειρίδιο εκπαιδευτή. 
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Εργαλείο 12: Ενεργητική Ακρόαση 

Αυτή η άσκηση βοηθά στην κατανόηση της σημασίας της αναγνώρισης της άποψης ενός 

ατόμου με το οποίο έχουν συνομιλία, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούν με αυτό ή όχι. Η 

άσκηση βοηθά να δημιουργηθεί ένα ζωντανό παράδειγμα το οποίο μπορεί στη συνέχεια 

να συζητηθεί και να διερευνηθεί περαιτέρω. 

Φάση Εκμάθησης Κινητικότητα 

Ομάδα στόχος Συμμετέχοντες με προβλήματα κατανόησης και ακρόασης, που 

επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα φιλικής συνομιλίας με κάποιον με 

ανταγωνιστικές απόψεις. 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

5 

Στόχοι 

εκμάθησης/ 

Αποτελέσματα  

Αναπτύξτε τη σχέση μέσω μιας φιλικής συνομιλίας, σε αντίθεση με το 

να είστε ανταγωνιστικός με αντίθετες απόψεις. Βελτιώστε τις 

δεξιότητες ακρόασης. Μάθετε να ακούτε και να δείξετε ότι ακούτε 

- Να είναι σε θέση να επιδεικνύουν σεβασμό στις απόψεις του 

συναδέλφου, ακόμη και όταν διαφέρουν από τις δικές τους 

-Ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας τους και ενεργώντας σωστά 

σε διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις. 

-Ανάπτυξη των διαπροσωπικών τους δεξιοτήτων. 

Διάρκεια 20 λεπτά 
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Λεπτομερής 

Περιγραφή 

Μεθόδου 

Αυτή η δραστηριότητα θα χωριστεί σε δύο διαφορετικά μέρη. 

Για το πρώτο μέρος, ιδανικά οι εκπαιδευόμενοι θα δουλέψουν σε 

ομάδες μέχρι 4 ατόμων, όμως, αν αυτό δεν είναι δυνατό, η 

δραστηριότητα μπορεί να γίνει σε ζεύγη. 

Ένα κουτί, με διαφορετικές δηλώσεις, παραδίδεται σε κάθε ομάδα. 

Ενώ και τα δύο κουτιά έχουν τις ίδιες δηλώσεις, γραμμένα πάνω τους, 

τα μέλη της ομάδας μπορούν να βρουν τη θέση τους (αντίθετα ή υπέρ 

της) για την επόμενη συζήτηση. Μέσα στα κουτιά μπορεί να υπάρχει 

μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων από μη σοβαρή, όπως για παράδειγμα: 

"η επιβολή της χρήσης ψηλών τακουνιών". Για πιο σοβαρά θέματα, 

όπως: "Η παραβίαση των μισθών στις αποδοχές των γυναικών". 

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούσαν να ενημερωθούν ότι, είτε είναι 

προσωπικά εναντίον είτε είναι υπέρ μιας δήλωσης, πρέπει να 

υπερασπιστούν την επιλογή που τους δόθηκε. 

Κατά τη συζήτηση, οι διαφορετικές ομάδες πρέπει να δίνουν 

διαφορετικές δηλώσεις για να υπερασπιστούν τις πεποιθήσεις τους 

και να «κλέψουν» συμμετέχοντες από την άλλη ομάδα, κάνοντάς τους 

να τους πείσουν. Μέχρι το τέλος της δραστηριότητας, η ομάδα με τους 

περισσότερους συμμετέχοντες είναι ο νικητής. 

Εάν η δραστηριότητα επρόκειτο να γίνει σε ζεύγη, ο νικητής θα ήταν 

το πρόσωπο που έχει κάνει περισσότερες δηλώσεις για να 

υπερασπιστεί το θέμα του / της. 

Ένα παράδειγμα του θέματος θα μπορούσε να είναι: Η χρήση 

ηλεκτρονικών αναγνωστών. 

Ομάδα Α: Υπερασπίστε τη χρήση τους  

 

Ομάδα Β: Είναι εναντίον αυτής και περιγράφει επιλογές γιατί τα 

βιβλία είναι καλύτερα. 

 

Για το δεύτερο μέρος της δραστηριότητας αφήνουμε τους μαθητές να 

εργάζονται σε ζεύγη. Δύο κουτιά παραδίδονται σε αυτούς (ένα στον 

καθένα). Ένα από τα κουτιά περιέχει ερωτήσεις, το άλλο διαφορετικές 

επιβεβαιώσεις. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή, το πρόσωπο που 
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έχει το κουτί με ερωτήσεις πρέπει να πάρει μία από τις ερωτήσεις, 

χωρίς να τη δει και να τη ρωτήσει. Ο άλλος μαθητής πρέπει τώρα να 

κάνει την ίδια διαδικασία αλλά με την επιβεβαίωσή του. Μετά από 1-

2 λεπτά θα τερματιστεί η συζήτηση και ο εκπαιδευόμενος με το κουτί 

ερωτήσεων, ο οποίος μπορεί να πρόσεχε τον συνεργάτη του, πρέπει 

τώρα να αναζητήσει το μέλος μιας άλλης ομάδας, να πει την ιστορία 

του και να ακούσει την ιστορία της άλλης ομάδας.  

Μόλις γίνει αυτό, πρέπει να μοιραστούν τις ιστορίες που έχουν 

ακούσει με τον εκπαιδευτή. Η ομάδα με την πλησιέστερη περιγραφή 

στην πραγματική ιστορία κερδίζει. 

Για παράδειγμα, μετά από συνομιλία με τον σύντροφό μου μέσω της 

μεθόδου των ερωτήσεων / φράσεων τώρα ξέρω ότι ο σύντροφός μου 

έχει έρθει να δουλέψει ιππασία επειδή κάποιες μέλισσες τον 

ακολουθούσαν γιατί έκλεψε έναν κορμό. (Κανονικά, οι ιστορίες είναι 

διασκεδαστικές, αλλά δεν έχουν νόημα, αλλά αυτό επιτρέπει στους 

μαθητές να γελάσουν και να χαλαρώσουν στην πραγματοποίηση της 

δραστηριότητας.) 

Τώρα πρέπει να βρω ένα άτομο μιας άλλης ομάδας και να του πω την 

ιστορία και να ακούσω τη δική του / της.  

Όταν έρχεται ο εκπαιδευτής, πρέπει να πω την ιστορία που μου είπε 

το μέλος της άλλης ομάδας και το ίδιο κάνει και το άλλο άτομο. Η πιο 

κοντινή στην πραγματική σύμφωνα με τον εκπαιδευτή κερδίζει. 

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές με 

διαφορετικά θέματα. 

Εφαρμογή Επίδειξη, συλλογισμός με τους συμμετέχοντες  

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

Τάξη, εργασία σε ζεύγη 

Χρήσιμες 

μεθοδολογικές 

Ο διαμεσολαβητής ίσως πρέπει να συμμετέχει επίσης ανάλογα με τον 

αριθμό των συμμετεχόντων. Είναι καλύτερο να δείξει ο εκπαιδευτής 
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συμβουλές πριν ξεκινήσει η δραστηριότητα. 

Εκπαιδευτικό 

Υλικό 

Κατάλογος θεμάτων / δηλώσεις απόψεων και προτάσεων. Κουτιά 
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Εργαλείο 13: Δίνοντας προσοχή 

Αυτό το σύνολο δραστηριοτήτων αναπτύσσει ενεργητική ακρόαση, μνήμη, εστίαση και 

προσοχή στη λεπτομέρεια. Περιλαμβάνουν Μετρώντας προς τα πίσω, Μαγική Τσάντα, 

Πικάσο, Τελική Αντίστροφη Μέτρηση και Άκου και Θυμήσου  

Φάση 

Εκμάθησης 

Κινητικότητα 

Ομάδα στόχος Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να ενεργοποιήσουν τη μνήμη, την 

προσοχή, την εστίαση, την ακρόασή τους. 

Αποτελεσματικ

ός αριθμός 

συμμετεχόντων 

5 

Στόχοι 

εκμάθησης/ 

Αποτελέσματα  

-Να μπορούν να συζητήσουν τις ανάγκες τους με τους συναδέλφους και 
τους προϊσταμένους τους. 
-Να μπορούν να εντοπίσουν διάφορες τεχνικές επικοινωνίας για να 

παραμείνουν ήρεμοι σε καταστάσεις άγχους 
-Να μπορούν να συζητήσουν για προβλήματα και να διαπραγματευτούν 
πιθανές λύσεις 
-Να μπορείτε να επιδείξουν  σεβασμό στις απόψεις των συναδέλφων, 
ακόμη και όταν διαφέρουν από τις δικές τους 
-Να αναπτύσσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους και να ενεργούν 
σωστά σε διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις. 

Διάρκεια 1 ώρα 40 λεπτά 

Λεπτομερής 

Περιγραφή 

Μεθόδου 

Μετρώντας προς τα πίσω (10’) 

-Μετρήστε προς τα πίσω από το 100 σε βήματα των 7 (για παράδειγμα: 

100, 93, 86, ... και μετά, αλλάξετε ξεκινώντας με έναν άλλο αριθμό) 

- Μετά από αυτό, μπορούμε να συνεχίσουμε, το Μετρώντας προς τα 

πίσω από τον Δεκέμβριο σε βήματα των 3 (για παράδειγμα: Δεκέμβριος, 

Σεπτέμβριος, Ιούνιος, ... και μετά, αλλάζουμε ξεκινώντας από έναν άλλο 

μήνα) 
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- Δοκιμάστε να μετρήσετε προς τα πίσω τα χρώματα του ουράνιου 

τόξου σε βήματα των 2 (για παράδειγμα: Μωβ, Μπλε, Κίτρινο, 

Πορτοκαλί και μετά, εναλλαγή ξεκινώντας με άλλο χρώμα) Κόκκινο, 

Πορτοκαλί, Κίτρινο, Πράσινο, 

Μπορούμε να επαναλάβουμε αυτές τις ασκήσεις μερικές φορές, 

αλλάζοντας τον αριθμό των βημάτων. 

Μαγική Τσάντα (25’) 

Οι συμμετέχοντες κάθονται στον κύκλο και περνάει μια μαγική τσάντα. 

Στον πρώτο γύρο, ένας συμμετέχων έχει τα μάτια του καλυμμένα και 

παίρνει ένα αντικείμενο από την τσάντα. Πρέπει να το περιγράψει και 

να προσπαθήσει να μαντέψει τι είναι. Στον δεύτερο γύρο, όλοι έχουν τα 

μάτια τους καλυμμένα / κλειστά εκτός από τον διαμεσολαβητή. Ένας 

μαθητής παίρνει ένα αντικείμενο από τη μαγική τσάντα και περιγράφει 

τι κρατάει. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, που δεν μπορούν να δουν, 

πρέπει να μαντέψουν το αντικείμενο. 

Πικάσο (20’) 

Οι συμμετέχοντες σχεδιάζουν διάφορα αφηρημένα σχήματα. 

Χρησιμοποιήστε γραμμές, ορθογώνιο, τρίγωνο και κύκλο ως δομικά 

στοιχεία, συντάξτε μέχρι τρία σχήματα. Μόλις σχεδιαστεί, κοιτάξτε το 

για ένα λεπτό. Στη συνέχεια, πάρτε ένα άλλο κομμάτι χαρτιού και 

προσπαθήστε να μιμηθείτε το προηγούμενο σχέδιο από τη μνήμη. 

Έπειτα ένας συμμετέχων περιγράφει το σχέδιό του και τα υπόλοιπα 

πρέπει να αντλήσουν τα ίδια από τις ενδείξεις του χωρίς να δουν το 

πραγματικό σχέδιο. 

Και τελικά ο διευκολυντής επινοεί μια σκηνή και την αφηγείται, ενώ οι 

συμμετέχοντες τη σχεδιάζουν. Στο τέλος, όλοι βλέπουν τα σχέδια του 

καθενός. Δίνεται ανατροφοδότηση σχετικά με την αντίληψη και την 

ακρόαση και πόσο διαφορετική είναι η εστίαση του καθενός.  

Τελική Αντίστροφη Μέτρηση (15’) 

Η ομάδα βρίσκεται σε ένα κύκλο κρατώντας τα χέρια με τα μάτια 

κλειστά. Χωρίς προηγούμενη συμφωνία, πρέπει να γίνει αντίστροφη 

μέτρηση από το 10. Κάθε φορά μόνο ένα άτομο μπορεί να πει έναν 
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αριθμό. Εάν το λένε περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει να 

ξαναρχίσουν. Η αντίστροφη μέτρηση μπορεί να αυξηθεί στο 20. 

Άκου και Θυμήσου (30’) 

Οι μαθητές θα δουν μια εικόνα ή διάφορα αντικείμενα τοποθετημένα 

σε ένα τραπέζι για ένα λεπτό. Στη συνέχεια, καλύπτονται και οι 

συμμετέχοντες πρέπει να καταγράψουν όλα τα αντικείμενα. 

Μοιραστείτε τα αποτελέσματα όλων. Στη συνέχεια το κάνετε ξανά, αυτή 

τη φορά οι μαθητές μπορούν να ψάξουν για δύο λεπτά. Μοιραστείτε τα 

αποτελέσματα και συγκρίνετε. Στη συνέχεια, μόνο ένας από τους 

εκπαιδευόμενους θα είναι σε θέση να εξετάσει μια νέα εικόνα. Θα έχει 

δύο λεπτά για να πει δυνατά ποια είναι τα αντικείμενα και το υπόλοιπο 

της τάξης πρέπει να τα απομνημονεύσει. Όταν τελειώσει ο χρόνος, το 

γράφουν, μοιράζονται και συγκρίνουν. Ένας διαφορετικός μαθητής θα 

ρίξει μια ματιά στην εικόνα και θα εφεύρει μια ιστορία που θα συνδέει 

όλα τα αντικείμενα. Η υπόλοιπη τάξη ακούει, και στη συνέχεια 

καταγράφει όλα τα αντικείμενα. Ένας άλλος μαθητής προσπαθεί να πει 

από τη μνήμη την ιστορία που άκουσε. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί 

να επαναληφθεί αρκετές φορές με διαφορετικές εικόνες, κάθε φορά με 

όλο και περισσότερα αντικείμενα και ιστορίες μέχρι τα τριάντα λεπτά.  

Εφαρμογή Επίδειξη, παραγωγικό ενεργό στάδιο 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να διεξάγονται εκτός. Εάν αυτό δεν 

είναι δυνατό, απαιτείται χώρος όπου μπορούν να σταθούν σε ένα κύκλο 

κρατώντας τα χέρια. 

Χρήσιμες 

μεθοδολογικές 

συμβουλές 

Η Μέτρηση προς τα πίσω και η Τελική Αντίστροφη Μέτρηση μπορεί να 

είναι υπερβολικά μεγάλη ή πολύ μικρή, ανάλογα με τις ικανότητες των 

συμμετεχόντων. Βασιστείτε σε αυτό και προετοιμαστείτε ανάλογα. 

Εκπαιδευτικό 

Υλικό 

Μαγική τσάντα με αντικείμενα, εικόνες με πολλά αντικείμενα για το  

Άκου και Θυμήσου. 
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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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Εργαλείο 14: Οι δεξιότητες του προβληματισμού, της αυτο-αποκάλυψης, 

της εισαγωγής και του κλεισίματος, της βεβαιότητας, της 

διαπραγμάτευσης των πεποιθήσεων και της ανατροφοδότησης 

Σε αυτό το θεωρητικό μάθημα, οι εκπαιδευόμενοι θα δείξουν κατανόηση για τους άλλους: 
την ικανότητα να προβληματίζονται. Πείτε στους άλλους για τον εαυτό σας: την ικανότητα 
αυτο-αποκάλυψης. Οι αλληλεπιδράσεις ανοίγματος και κλεισίματος: οι δεξιότητες του 
καθορισμού επαγωγής και κλεισίματος. Υπερασπίζοντας τον εαυτό σας: την ικανότητα της 
βεβαιότητας. Χρησιμοποιώντας την επιρροή σας: την ικανότητα πειθούς. Εργαστείτε μαζί: 
την ικανότητα διαπραγματεύσεων. Παροχή καλής ανατροφοδότησης. 

Φάση Εκμάθησης Προσαρμοστικότητα 

Ομάδα στόχος Συμμετέχοντες που παλεύουν με παθητικότητα, επιθετικότητα ή που 

δεν είναι σίγουροι για τη διαπραγμάτευση. 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

5 

Στόχοι 

εκμάθησης/Αποτ

ε-λέσματα  

-Να μπορούν να παραδώσουν το μήνυμά τους με σαφή και συνοπτικό 
τρόπο. 
-Να μπορούν να επικοινωνήσουν με τα διάφορα ιδρύματα και 
οργανισμούς που απαιτούνται για την προετοιμασία για την 
κινητικότητά τους 
-Να μπορούν να συζητήσουν τις ανάγκες τους με τους συναδέλφους 
και τους προϊσταμένους τους. 
-Να μπορούν να εντοπίσουν διάφορες τεχνικές επικοινωνίας για να 
παραμείνουν ήρεμοι σε καταστάσεις άγχους 
-Να μπορούν να συζητήσουν για προβλήματα και να 

διαπραγματευτούν πιθανές λύσεις 
-Να μπορούν να επιδείξουν σεβασμό στις απόψεις των συναδέλφων, 
ακόμη και όταν διαφέρουν από τις δικές τους 

-Να αναπτύσσουν τις  δεξιότητες επικοινωνίας τους και να ενεργούν 
σωστά σε διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις. 

Διάρκεια 1 ώρα 
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Λεπτομερής 

Περιγραφή 

Μεθόδου 

-Το μάθημα θα ξεκινήσει με μια θεωρητική διατριβή 

-Συζήτηση για τη διατριβή 

-Ο εκπαιδευτής μπορεί να επιθυμεί να προετοιμάσει μια παρουσίαση 

- Ρωτήστε τους εκπαιδευόμενους για τις εμπειρίες τους 

- Ο εκπαιδευτής μπορεί να θέλει να χρησιμοποιεί εικόνες, βίντεο ή 

ντοκιμαντέρ 

- Να σκεφτούν παραδείγματα στην καθημερινή τους ζωή που ισχύουν 

για τα προβλήματα και τις λύσεις που περιγράφονται 

- Μια άλλη διατριβή για να συνοψίσουμε το μάθημα 

Εφαρμογή Θεωρητική βάση 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

Τάξη με θρανία σε σχήμα U 

Χρήσιμες 

μεθοδολογικές 

συμβουλές 

Αντιμετωπίστε τις εμπειρίες του εκπαιδευόμενου με το θέμα. 

Εκπαιδευτικό 

Υλικό 

Διατριβές, παρουσίαση, βίντεο (σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής 

επιθυμεί να τα χρησιμοποιήσει) Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή. 
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Εργαλείο 15: Σύνολο δυναμικών και πειστικών ασκήσεων 

Ένα σύνολο δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιαστεί για να αντικατοπτρίζουν και να 

βελτιώνουν την αφοσίωση, την πειθώ, τη διαπραγμάτευση, την ανατροφοδότηση 

ποιότητας, την πειθώ και την ικανότητα να ξεκινήσουν μια συζήτηση. Περιλαμβάνουν την 

Έναρξη μιας συνομιλίας, την Αποτελεσματική Ανατροφοδότηση, την Παροχή και 

Παραλαβή ανατροφοδότησης, τη Διαβεβαίωση, τις Πειρατική διαπραγμάτευση και τα 

Πειστικά δοκίμια 

Φάση Εκμάθησης Κινητικότητα 

Ομάδα στόχος Οι μαθητές που αγωνίζονται με τη βεβαιότητα, την ανατροφοδότηση, 

που δεν είναι σε θέση να ξεκινήσουν μια συζήτηση ή δεν είναι βέβαιοι 

να διαπραγματευτούν. 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

5 

Στόχοι 

εκμάθησης/ 

Αποτελέσματα  

-Να μπορούν να συζητήσουν τις ανάγκες τους με τους συναδέλφους 
και τους προϊσταμένους τους. 
-Να μπορούν να συζητήσουν για προβλήματα και να 

διαπραγματευτούν πιθανές λύσεις 
-Να μπορούν να επιδείξουν σεβασμό στις απόψεις των συναδέλφων, 
ακόμη και όταν διαφέρουν από τις δικές τους 

-Να αναπτύσσουν τις  δεξιότητες επικοινωνίας τους και να ενεργούν 
σωστά σε διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις. 
-Να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές δεξιότητες τους 
 

Διάρκεια 2 ώρες 10 λεπτά περίπου 

Λεπτομερής 

Περιγραφή 

Μεθόδου 

Έναρξη μιας συνομιλίας (20’) 

Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα κάμουν μια λίστα καλών εκκινητών 

συνομιλίας και ενός σχεδίου συνομιλίας. Δηλαδή, ένα περίγραμμα για 

να διεξαχθεί μια συζήτηση: να σπάσει ο πάγος, να μιλήσουν λίγο, να 
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βρουν κοινό έδαφος, να χρησιμοποιήσουν το χιούμορ, να ρωτήσουν 

ανοιχτές ερωτήσεις, θα προτιμούσες ... μετά κάθε περίγραμμα 

μοιράζεται με την τάξη και συζητείται. Τέλος, τίθενται σε εφαρμογή 

μεταξύ των εκπαιδευομένων. Τα σχόλια δίνονται στο τέλος 

Αποτελεσματική Ανατροφοδότηση (15’) 

Οι μαθητές παίρνουν το Φυλλάδιο Αποτελεσματικής 

Ανατροφοδότησης και πρέπει να αναλύσουν διάφορες προτάσεις και 

να τις χαρακτηρίσουν ως αποτελεσματικές ή μη σύμφωνα με τα 

κριτήρια. Στη συνέχεια, οι προτάσεις σχολιάζονται με την τάξη. 

Παροχή και Παραλαβή ανατροφοδότησης (20’) 

Δραστηριότητα υπόδησης ρόλων με δύο διαφορετικά σενάρια όπου ο 

μαθητής πρέπει να δώσει ή να λάβει σχόλια, τόσο θετικά όσο και 

αρνητικά. Όλοι οι συμμετέχοντες κάνουν και τα δύο. Το αποτέλεσμα 

συζητείται στην τάξη. 

Διαβεβαίωση (20’) 

Το πρώτο μέρος αυτής της δραστηριότητας είναι ένα παιχνίδι ρόλων. 

Δύο μαθητές θα υποδυθούν τις ακόλουθες καταστάσεις και στη 

συνέχεια θα αποφασίσουν εάν η αλληλεπίδραση είναι δυναμική, 

επιθετική ή παθητική. 

1) Ο συνεργάτης σας σας ζητάει να πάρετε καφέ και να του πείτε ότι 
έχετε πάρει ήδη τον καφέ τρεις φορές τις τελευταίες δύο ημέρες και 

έχετε άλλα πράγματα που πρέπει να κάνετε. 
 
2) Το αφεντικό σας έρχεται σε επαφή μαζί σας  που δεν παραδώσατε 
την εργασία σας. Ξέρετε ότι την παραδώσατε, αλλά λέτε, "Λυπάμαι", 
και το ξανακάνετε. 

3) Ο συνεργάτης σας σας ζητά να βοηθήσετε με μερικά χαρτιά, 

παρόλο που γνωρίζει ότι έχετε προγραμματισμένη εργασία. Λέτε, 

"Ξέρεις, πηγαίνω σε συνάντηση σήμερα το πρωί, αλλά θα χαρώ να 

βοηθήσω όταν επιστρέψω". 

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτής ανοίγει τη συζήτηση: Μπορείτε να 

σκεφτείτε κάποιες καταστάσεις από τη ζωή σας όταν ενεργήσατε με 

έναν από αυτούς τους τρόπους, αλλά βλέπετε έναν άλλο τρόπο που 
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θα μπορούσατε να δράσετε τώρα; Σκεφτείτε μια κατάσταση στην 

οποία ήσαστε παθητικός και δεν μιλήσατε. Πώς σας έκανε να νιώσετε; 

Και όταν ήσαστε επιθετικοί; Και δυναμικοί ;. " 

Πειρατική διαπραγμάτευση (20’) 

Αυτή η δραστηριότητα θα ενισχύσει τις δεξιότητες διαπραγμάτευσης. 

Γράψτε κάτω σε αρκετά χαρτάκια τις λέξεις "ρούμι", "ύφασμα" και 

"καπέλο". Θα χρησιμοποιηθούν ως νόμισμα. Σε αυτό το παιχνίδι κάθε 

μαθητής είναι ένας πειρατής που πρέπει να πάρει 3 βαρέλια ρούμι, 3 

πειρατικά καπέλα και 30 μέτρα ύφασμα για τα πανιά. Κάθε μαθητής 

ξεκινάει με κάποια χαρτάκια, αλλά δεν υπάρχουν αρκετά για όλους. 

Μερικοί μαθητές αρχίζουν με κάτι περισσότερο, μερικοί με λιγότερο, 

μερικοί δεν έχουν ένα ή δύο από τα στοιχεία καθόλου. Πρέπει να 

διαπραγματευτούν με τους υπόλοιπους και να κάνουν το καλύτερο 

παζάρι. 

Πειστικά δοκίμια (30’) 

Οι μαθητές θυμούνται τα κλειδιά της πειθούς. Ζητείται από αυτούς να 

γράψουν μια πειστική επιστολή στον διευθυντή της εταιρίας για να 

συζητήσουν μια διαδικασία εργασίας, ένα δοκίμιο που κυμαίνεται 

από 200 έως 400 λέξεις. Όταν τελειώσουν, το δίνουν σε έναν 

συμμαθητή που πρέπει να εκτιμήσει την πειστικότητα του δοκιμίου 

και να αποφασίσει εάν ο διευθυντής του τμήματος συμφωνεί ή όχι. 

Εφαρμογή Ενεργοποίηση, επίδειξη, ομαδική εργασία, ανατροφοδότηση 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

Τάξη με θρανία σε σχήμα U 

Χρήσιμες 

μεθοδολογικές 

συμβουλές 

Εάν η Πειρατική διαπραγμάτευση είναι πολύ γρήγορη ή πολύ αργή, 

αλλάξτε τη διανομή των αγαθών ή βγάλτε μερικά εκτός. 

Εκπαιδευτικό 

Υλικό 

Χαρτάκια σημειώσεων, Φυλλάδιο Αποτελεσματικής  

Ανατροφοδότησης, Φυλλάδιο Παροχής/λήψης Ανατροφοδότησης 
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Εργαλείο 16: Παροχή και Λήψης Ανατροφοδότησης – 

Δραστηριότητα Υπόδησης ρόλων 

Δραστηριότητα υπόδησης ρόλων με δύο διαφορετικά σενάρια όπου ο μαθητής πρέπει να 

δώσει ή να λάβει σχόλια, τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Όλοι οι συμμετέχοντες κάνουν και 

τα δύο. Το αποτέλεσμα συζητείται στην τάξη. 

A) Δίνοντας θετική ανατροφοδότηση σχετικά με τη συμπεριφορά ή τη στάση κάποιου (3 

μαθητές: ένας παραλήπτης ανατροφοδότησης, ένα άτομο που δίνει ανατροφοδότηση και 

ένας παρατηρητής): 

Είστε ένας διευθυντής πωλήσεων με μια νέα ομάδα εργαζομένων. Κάθε φορά που 

πηγαίνετε για να ελέγξετε πώς πάνε τα πράγματα τα πάντα φαίνονται φυσιολογικά. Όλοι οι 

εργαζόμενοι κάνουν τέλεια τη δουλειά τους και τα εισοδήματα είναι ψηλά. Μια μέρα, ένας 

από τους εργάτες (Matt) έρχεται να σας μιλήσει για μια περίπτωση λεκτικής παρενοχλήσεως 

(Mia), κάποιου άλλου από τα μέλη της ομάδας από ένα μέλος. Δώστε ανατροφοδότηση 

χρησιμοποιώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην τάξη. 

Παρατηρητής: Σημειώστε τις συμπεριφορές και τις λέξεις που χρησιμοποιούνται από κάθε 

εκπαιδευόμενο. Ποια ήταν τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες της αλληλεπίδρασης; 

Εάν υπάρχει χρόνος, αλλάξτε τους ρόλους και εφαρμόστε ξανά το σενάριο. 

Β) Δίνοντας αρνητικά (εποικοδομητικά) σχόλια σχετικά με τη συμπεριφορά ή τη στάση 

κάποιου (3 μαθητές: ένας παραλήπτης ανατροφοδότησης, ένα άτομο που δίνει 

ανατροφοδότηση και ένας παρατηρητής): 

Είστε νέος γραφίστας σε μια σημαντική εταιρεία. Η εταιρεία σας έχει αναθέσει ένα 

σημαντικό έργο με μια νέα ομάδα. Παρόλο που η συνεργασία με αυτούς είναι τέλεια και 

όλα πάνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Εσείς και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σας 

ανησυχείτε επειδή ένας από σας είναι πραγματικά ενεργός στα κοινωνικά  μέσα 

ενημέρωσης. Ενώ αυτό είναι χρήσιμο για τα επόμενα βήματα του έργου, αυτό το άτομο έχει 

την τάση να δημοσιεύει ακατάλληλα πράγματα και έχει μια μικρότερη προοπτική 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής από ό, τι εσείς και η υπόλοιπη ομάδα θεωρείτε απαραίτητη. 

Δώστε στον μαθητή αρνητικό, αλλά εποικοδομητικό, σχόλιο. 

Παρατηρητής: Σημειώστε τις συμπεριφορές και τις λέξεις που χρησιμοποιούνται από κάθε 

εκπαιδευόμενο. Ποια ήταν τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες της αλληλεπίδρασης; 

Εάν υπάρχει χρόνος, αλλάξτε τους ρόλους και εφαρμόστε ξανά το σενάριο. 
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Εργαλείο 17: Αποτελεσματική Ανατροφοδότηση 

Κυκλώστε τον αριθμό κάθε φράσης που νομίζετε ότι πληροί τα κριτήρια για χρήσιμη 

ανατροφοδότηση (όχι απαραίτητα τέλεια). Για τις υπόλοιπες ερωτήσεις, δείτε αν μπορείτε 

να καταλάβετε το κριτήριο που έχει παραβιαστεί ενεργά. Βάλτε αυτό το κριτήριο μπροστά 

από την πρόταση. Μπορεί να βρείτε περισσότερα από ένα. 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΙΜΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΟ
-ΔΟΤΗΣΗ 

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ Ή ΟΧΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΙΜΗ 
ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 

 1 "Είμαι πραγματικά συγκεχυμένος για αυτό που μόλις είπατε για τη 

δουλειά μου". 

 2 "Τώρα δεν θέλω να σας στεναχωρήσω για το τι θα πω, αλλά ..."  

 3 "Όταν με διακόπτετε έτσι, με κάνει να θέλω να σταματήσω να σας 

μιλάω" 

 4 "Δεν έχει σημασία για μένα, αλλά πολλοί άνθρωποι θα ήταν πραγματικά 

αναστατωμένοι με αυτό που μόλις κάνατε". 

 5 "Είσαι πραγματικά υπερβολικός σε αυτό που μόλις είπα". 

 6 "Το πρόβλημά σου είναι ότι δεν σου αρέσει ο εαυτός σου". 

 7 "Έχω κάποια ανατροφοδότηση για εσάς και πρέπει να σας τη δώσω για 

το δικό σας καλό." 

 8 «Όταν συνεχίζετε να μιλάτε τόσο σιγανά, ακόμα και αφού έχω πει ότι 

έχω πρόβλημα να σας ακούσω, απογοητεύομαι και θέλω να τελειώσω 

τη συζήτηση». 

 9 "Μόλις προσβάλατε κάθε άτομο στην ομάδα αυτή". 

 10 "Φαίνεσαι ότι είσαι συνοφρυωμένος και είμαι μπερδεμένος για το τι 

ακριβώς συνέβη." 
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 11 "Από τον τρόπο που τσιγκλάτε τους ανθρώπους, πρέπει να έχετε ανάγκη 

να εκδικηθείτε όλο τον κόσμο". 

 12 «Θα μπορούσα να δουλέψω πιο εύκολα μαζί σας αν είχατε μια 

καλύτερη αίσθηση του χιούμορ». 

 13 "Γιατί κάνεις τέτοια πράγματα;". 

 14 "Καταλαβαίνετε τι εννοώ όταν λέω ότι μου στέλνετε ένα διπλό μήνυμα;" 

 15 "Τσάρλι, πώς σε κάνει να αισθάνεσαι όταν ο Τομ έρχεται αργά στις 

συναντήσεις;" 

 16 "Θα είμαι ανοιχτός μαζί σου, ειλικρινής μαζί σου: Νομίζω ότι είσαι 

χοντροκέφαλος". 

 17 "Θα ήθελα να σταματήσετε να προσπαθείτε να κινείτε τα πράγματα 

εδώ". 

 18 "Πώς νομίζετε ότι με κάνει να αισθάνομαι όταν λέτε τέτοια πράγματα;"  

 19 "Αυτό το είδος της εφηβικής συμπεριφοράς δεν θα σας πάει πουθενά 

εδώ". 

 20 "Και ένα άλλο πράγμα, έχω κουραστεί να με λες " Γλυκιά σου". 

Ακολουθούν 10 κριτήρια για αποτελεσματική ανατροφοδότηση. Ίσως να μην χρειάζεται να 

τα σκεφτείς όλα και μπορεί να εστιάσεις σε ένα σύμπλεγμα 4 ή 5 που είναι προβλήματα για 

σένα. Επίσης, υπάρχει ένας κατάλογος αντιθέτων - τα πράγματα που κάνουμε τα οποία δεν 

είναι αποτελεσματικά. 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 

1 Περιγράφει τη συμπεριφορά που 

οδήγησε στην ανατροφοδότηση- 
"Τελειώνεις τις προτάσεις μου για 
μένα..." 

Χρησιμοποιεί εκτιμητικές / επικριτικές 

δηλώσεις- «Είσαι αγενής». Ή γενικευμένες - 
«προσπαθείτε να ελέγξετε τη συζήτηση». 

2 Έρχεται το συντομότερο μετά από τη 
συμπεριφορά - αμέσως αν είναι 
δυνατόν, αργότερα εάν τα γεγονότα το 
κάνουν απαραίτητο (κάτι που συμβαίνει 
πολύ, χρειάζεστε χρόνο για να 

Καθυστερεί, αποθηκεύεται και 
απορρίπτεται. Προκαλεί ενοχή και θυμό 
στον δέκτη, διότι μετά από λίγο δεν υπάρχει 
συνήθως κάτι που μπορεί να κάνει γι' αυτό. 
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ηρεμήσετε κ.λπ.) 

3 Είναι άμεση, από τον αποστολέα στον 
παραλήπτη 

Έμμεση, εξοστρακισμένη  - Τομ, πως νιώθεις 
όταν ο Τζιμ κάνει κρακ τα δάχτυλα του; -
επίσης γνωστό ως ας τσακωθείτε οι δυο σας  

4 Ανήκει στον αποστολέα, ο οποίος 
χρησιμοποιεί τα μηνύματα «εγώ» και 
αναλαμβάνει την ευθύνη για τις 
σκέψεις, τα συναισθήματα, τις 

αντιδράσεις του. 

Η κυριότητα μεταφέρεται στους 
«ανθρώπους», στο «βιβλίο», στην «ανώτερη 
διεύθυνση» κ.λπ. 

5 Περιλαμβάνει τα πραγματικά 
συναισθήματα των αποστολέων σχετικά 

με τη συμπεριφορά, στο μέτρο που 
σχετίζονται με την ανατροφοδότηση - 
«Απογοητεύομαι όταν προσπαθώ να πω 
κάτι και συνέχεια τελειώνεις τις 
προτάσεις μου». 

Τα συναισθήματα αποκρύπτονται, 
απορρίπτονται, παραποιούνται και 

διαστρεβλώνονται. Ένας τρόπος για να γίνει 
αυτό είναι να «μεταβιβαστεί η ιδιοκτησία». 
Ένας άλλος τρόπος είναι να παραβιάσεις τα 
συναισθήματα στην αλληλεπίδραση, με το 
να είσαι σαρκαστικός, να κρατάς μούτρα, να 
ανταγωνίζεσαι για να δεις ποιος έχει δίκιο, 
κλπ. 

6 Ελέγχεται για λόγους σαφήνειας, ώστε ο 
παραλήπτης να κατανοεί πλήρως τι 
μεταφέρεται. 

Δεν έχει ελεγχθεί. Ο αποστολέας υποθέτει 
είτε σαφήνεια είτε - αρκετά συχνά- δεν 
ενδιαφέρεται για το αν ο παραλήπτης 

καταλαβαίνει πλήρως. 

7 Ρωτά τις σχετικές ερωτήσεις που 
αναζητούν πληροφορίες, με τον 
παραλήπτη να γνωρίζει γιατί 

αναζητούνται οι πληροφορίες και 
έχοντας ξεκάθαρη αίσθηση ότι ο 
αποστολέας δεν γνωρίζει την απάντηση. 

Ρωτάει ερωτήσεις που είναι πραγματικά 
δηλώσεις - «Σκέφτεστε ότι θα σας αφήσω να 
ξεφύγετε από αυτό;» ή που ακούγονται σαν 

παγίδες- "Συμπεριφέρεστε και στο σπίτι 
έτσι;" 

8 Καθορίζει τις συνέπειες της 
συμπεριφοράς - παρόν και / ή μέλλον - 
«Εάν συνεχίσετε να τελειώνετε τις 
προτάσεις μου, δεν θα ήθελα να ξοδέψω 
πολύ χρόνο να σας μιλήσω στο μέλλον». 

Παρέχει ασαφείς συνέπειες- «Αυτό το είδος 
συμπεριφοράς θα σας φέρει σε μπελάδες». 
Ή δεν προσδιορίζει συνέπειες- «δεν πρέπει 
να το κάνετε αυτό». 

9 Είναι επιθυμητή ή τουλάχιστον σε 
κάποιο βαθμό επιθυμητή από τον δέκτη. 

Επιβάλλεται στον παραλήπτη, συχνά για 
δικό του καλό. 
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10 Αναφέρεται στις συμπεριφορές για τις 

οποίες ο παραλήπτης μπορεί να κάνει 
κάτι, αν το θέλει. 

Αναφέρεται στις συμπεριφορές στις οποίες 

ο δέκτης έχει λίγο ή καθόλου έλεγχο. 
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Εργαλείο 18: Κατάσταση εργασίας 

Οι μαθητές παρουσιάζονται με πολλά προβλήματα επικοινωνίας στην πραγματική ζωή 

που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες εργαζόμενοι και γράφουν ένα περίγραμμα για το πώς 

θα τα λύσουν. Στη συνέχεια, μοιράζονται με την υπόλοιπη τάξη. 

Φάση Εκμάθησης Προσαρμοστικότητα 

Ομάδα στόχος Συμμετέχοντες που επιθυμούν να εργαστούν στο εξωτερικό και 

θέλουν να αντιμετωπίσουν τα πιθανά επικοινωνιακά προβλήματα 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

5 

Στόχοι 

εκμάθησης/ 

Αποτελέσματα  

-Να μπορούν να συζητήσουν τις ανάγκες τους με τους συναδέλφους 
και τους προϊσταμένους τους. 
- Να είναι σε θέση να εντοπίσουν διάφορες τεχνικές επικοινωνίας για 
να παραμείνουν ήρεμοι υπό αγχωτικές καταστάσεις 
-Να μπορούν να συζητήσουν για προβλήματα και να 
διαπραγματευτούν πιθανές λύσεις 
-Να μπορούν να επιδείξουν σεβασμό στις απόψεις των συναδέλφων, 

ακόμη και όταν διαφέρουν από τις δικές τους 
-Να αναπτύξουν τις δεξιότητες  επικοινωνίας τους ενεργώντας σωστά 
σε διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις. 

-Να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες. 

Διάρκεια 20 λεπτά 

Λεπτομερής 

Περιγραφή 

Μεθόδου 

Στους εκπαιδευόμενους δίνεται το φυλλάδιο της Άσκησης 9 με μια 

λίστα και περιγραφή των πραγματικών προβλημάτων επικοινωνίας 

και των καταστάσεων που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί. Τα 

διαβάζουν δυνατά και εντοπίζουν τις καλές και κακές συμπεριφορές 

που έχουν δείξει οι συμμετέχοντες στις καταστάσεις. Οι 

εκπαιδευόμενοι αναλύουν και εντοπίζουν τα προβλήματα 

επικοινωνίας που έχουν προκύψει σε κάθε μία από τις καταστάσεις 

και στη συνέχεια δίνουν αυτό που πιστεύουν ότι ήταν ο σωστός 

τρόπος αντιμετώπισης της κατάστασης. Ακολουθεί συζήτηση. 
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Εφαρμογή Επίδειξη. Ομαδική εργασία. Συλλογισμός με τους συμμετέχοντες. 

Αξιολόγηση με τους συμμετέχοντες 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

Τάξη με θρανία σε σχήμα U 

Χρήσιμες 

μεθοδολογικές 

συμβουλές 

Ενθαρρύνετε τη συνομιλία και νέες ερωτήσεις, πέραν αυτών του 

φυλλαδίου. 

Εκπαιδευτικό 

Υλικό 

Κατάλογος και περιγραφή πραγματικών προβλημάτων επικοινωνίας 

και καταστάσεων που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί. 
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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 
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αφεντικό σας λέει με ένα ανέκφραστο πρόσωπο: 

 '' Δεν θέλω να καθυστερήσεις ποτέ ξανά ''. 

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; 



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

439 
 

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 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 εκτιμούνται 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-Αποτελεσματικότητα. 

Επιμονή 
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5.1 Θεωρητική Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ενότητα Αυτο-αποτελεσματικότητας 
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Θέμα 4: Εμπόδια στην εφαρμογή των σχεδίων 

Θέμα 5: Θέτοντας στόχους 
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Θέμα 7: Προσωπικοί παράγοντες άγχους 

Θέμα 8: Αντιμετώπιση του άγχους (τεχνικές) 
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5.0 Εισαγωγή 

 
Το παρόν κεφάλαιο αποσκοπεί στην παροχή σαφών κατευθυντήριων γραμμών στους 

εκπαιδευτές για την υλοποίηση του Προγράμματος Κατάρτισης στην Αυτο-

αποτελεσματικότητα και Επιμονή για την προετοιμασία μεμονωμένων πολιτών / 

εργαζομένων της ΕΕ για τη διακρατική εργασιακή κινητικότητα  (TLM) και για την 

ενίσχυση της προσαρμογής τους σε έναν ξένο εργασιακό χώρο. Χρησιμεύει ως 

εγχειρίδιο, το οποίο περιλαμβάνει θεωρητικό περιεχόμενο, μεθοδολογικές οδηγίες, 

πρακτικές ασκήσεις και πρόσθετα υλικά. Κάθε εκπαιδευτής είναι ελεύθερος να 

αποφασίσει αν θα χρησιμοποιήσει ολόκληρο το υλικό ή μέρος αυτού. 

Το κεφάλαιο χωρίζεται σε 3 κύρια υποκεφάλαια: 

 Θεωρητική εισαγωγή 
 Μεθοδολογία. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

 Εκπαιδευτικό υλικό (ένα σύνολο εργαλείων για πρακτικές ασκήσεις) 

 

 Η ενότητα είναι σχεδιασμένη τόσο για άτομα που ενδιαφέρονται για τη 

διακρατική εργασιακή κινητικότητα, για να εργαστούν στο εξωτερικό όσο και για άτομα 

που βρίσκονται ήδη στο εξωτερικό. 

 Η σημασία της αυτο-αποτελεσματικότητας και της επιμονής είναι αναμφισβήτητη 

στο πλαίσιο της διακρατικής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. Η αυτο-

αποτελεσματικότητα είναι ένα από τα πιο ευνοϊκά μοντέλα ψυχολογίας που έχουν 

υιοθετηθεί στη θετική ψυχολογία. Είναι η αισιόδοξη αυτοπεποίθηση ως προς την 

ικανότητά μας ή τις πιθανότητες να ολοκληρώσουμε επιτυχώς ένα έργο και να 

επιτύχουμε ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα από την άποψη της διακρατικής κινητικότητας 

του εργατικού δυναμικού. 

 

Η αυτο-αποτελεσματικότητα έχει ισχυρές επιδράσεις στη μάθηση, τα κίνητρα και τις 

επιδόσεις και επομένως την επιτυχία στη διακρατική εργασιακή κινητικότητα. Οι 

άνθρωποι προσπαθούν να μάθουν και να εκτελέσουν μόνο εκείνες τις εργασίες που 

πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να εκτελέσουν με επιτυχία. Η αυτο-αποτελεσματικότητα 

επηρεάζει τη μάθηση και την απόδοση με τρεις τρόπους (Bandura, 1982): 

1) Η αυτο-αποτελεσματικότητα επηρεάζει τους στόχους που οι άνθρωποι 

επιλέγουν για τον εαυτό τους. Τα άτομα με χαμηλά επίπεδα αυτο-

αποτελεσματικότητας τείνουν να θέτουν σχετικά χαμηλά τους στόχους για τον 

εαυτό τους. Αντιστρόφως, ένα άτομο με υψηλή αυτο-αποτελεσματικότητα είναι 

πιθανό να θέσει υψηλούς προσωπικούς στόχους. 
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2) Η αυτο-αποτελεσματικότητα επηρεάζει την εκμάθηση καθώς και την 

προσπάθεια που ασκούν οι άνθρωποι στη δουλειά. Τα άτομα με υψηλή αυτο-

αποτελεσματικότητα γενικά εργάζονται σκληρά για να μάθουν πώς να εκτελούν 

νέα καθήκοντα, επειδή είναι σίγουροι ότι οι προσπάθειές τους θα είναι 

επιτυχείς. Τα άτομα με χαμηλή αυτό-αποτελεσματικότητα μπορεί να ασκούν 

λιγότερη προσπάθεια όταν μαθαίνουν και εκτελούν πολύπλοκα καθήκοντα, 

επειδή δεν είναι σίγουροι ότι η προσπάθεια θα οδηγήσει σε επιτυχία. 

3) Η αυτο-αποτελεσματικότητα επηρεάζει την εμμονή με την οποία οι άνθρωποι 

επιχειρούν νέα και δύσκολα καθήκοντα. Τα άτομα με υψηλή αυτο-

αποτελεσματικότητα έχουν τη σιγουριά ότι μπορούν να μάθουν και να 

εκτελέσουν μια συγκεκριμένη εργασία. Έτσι, είναι πιθανό να επιμείνουν στις 

προσπάθειές τους ακόμα και όταν εμφανιστούν προβλήματα. Αντίστροφα, τα 

άτομα με χαμηλή αυτο-αποτελεσματικότητα που πιστεύουν ότι είναι ανίκανα 

να μάθουν και να εκτελούν ένα δύσκολο έργο είναι πιθανό να εγκαταλείψουν 

όταν εμφανιστούν προβλήματα. Σε μια ευρεία βιβλιογραφική ανασκόπηση για 

την αυτο-αποτελεσματικότητα, οι Albert Bandura και Edwin Locke (2003) 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αυτο-αποτελεσματικότητα είναι ένας ισχυρός 

καθοριστικός παράγοντας της εργασίας. 

 

Στην ψυχολογία, η επιμονή (PS) είναι ένα χαρακτηριστικό προσωπικότητας. Μετριέται 

στην Κατάταξη ιδιοσυγκρασιών και χαρακτήρων (TCI) και θεωρείται ένα από τα 

τέσσερα χαρακτηριστικά ιδιοσυγκρασίας. Είναι ένα από τα μοντέλα για τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (Cloninger). Η επιμονή έχει οριστεί ως η 

ικανότητα να συνεχίζονται οι προσπάθειες και να επιδιώκονται πιο αποτελεσματικά οι 

στόχοι, να ολοκληρώνονται επιτυχώς τα καθήκοντα εργασίας ενόψει κοινωνικών 

μειονεκτημάτων ή αγχωτικών / εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών στο εξωτερικό. 

Δουλεύοντας την αυτο-αποτελεσματικότητα και την επιμονή όσον αφορά τη 

διακρατική εργασιακή κινητικότητα σημαίνει να εργαστούμε για τη βελτίωση των 

ικανοτήτων διαχείρισης του χρόνου, των κινήτρων, του καθορισμού στόχων και της 

ιεράρχησης των προτεραιοτήτων, της διαχείρισης του άγχους και της ανθεκτικότητας 

βάσει διαγνωσμένων δυνάμεων και αδυναμιών σε σχέση με τις αξίες της ζωής μας. 

 

 

 

 



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

446 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 

 

Θεωρητική Εισαγωγή στην 

Εκπαιδευτική Ενότητα Αυτο-

αποτελεσματικότητας και Επιμονής 

(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ) 
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ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΜΑΣ 

Η σωστή γνώση των δυνάμεων και των αδυναμιών μας είναι πολύ σημαντική για την 

επιτυχή διακρατική εργασιακή κινητικότητα. Γίνεται η αρχή μιας σημαντικής 

προσωπικής αλλαγής και το επόμενο βήμα στην επαγγελματική επιτυχία. Τα πιο κοινά 

εργαλεία για τη διάγνωση ισχυρών και αδύνατων σημείων είναι η ανάλυση SWOT και η 

ανάλυση TOWS. TOWS και SWOT είναι ακρωνύμια για διαφορετικές ρυθμίσεις των 

λέξεων Δυνάμεις- Strengths, Αδυναμίες- Weaknesses, Ευκαιρίες-Opportunities και 

Απειλές- Threats. Σε πρακτικό επίπεδο, η μόνη διαφορά μεταξύ TOWS και SWOT είναι 

ότι η TOWS δίνει έμφαση στο εξωτερικό περιβάλλον ενώ η SWOT δίνει έμφαση στο 

εσωτερικό περιβάλλον. 

 

Όταν κάνετε τη δική σας Ανάλυση, θυμηθείτε ότι: 

 Δεν υπάρχουν αντικειμενικές δυνάμεις και αδυναμίες. 
 Τα άτομα μπορούν να χαρακτηρίσουν τις καταστάσεις και τα φαινόμενα 

διαφορετικά. 

 Οι άνθρωποι διαφέρουν ως προς την κατανόηση των πόρων και των κενών 
τους. 

 Όταν καθοριστούν οι δυνάμεις ή αδυναμίες δεν παραμείνουν για πάντα. 
 

Η ανάλυση SWOT ή TOWS συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των στρατηγικών 

επιλογών που αντιμετωπίζει ο καθένας, ζητώντας και απαντώντας στις ακόλουθες 

ερωτήσεις: Πώς: 

 Αξιοποιείτε στο έπακρο τις δυνάμεις σας; 
 Περιορίζετε τις αδυναμίες σας; 
 Αξιοποιείτε τις ευκαιρίες σας; 

 Διαχειρίζεστε τις απειλές σας; 
 

Ένα επόμενο βήμα της ανάλυσης που συσχετίζεται συνήθως με το εξωτερικά 

επικεντρωμένο TOWS Matrix, βοηθά να σκεφτούμε τις επιλογές που θα μπορούσαμε 

να αναλάβουμε. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να ταιριάξουμε τις εξωτερικές 

ευκαιρίες και τις απειλές με τα εσωτερικά δυνατά και αδύναμα σημεία μας. 

Αυτό μας βοηθά να εντοπίσουμε στρατηγικές εναλλακτικές λύσεις που αντιμετωπίζουν 

τις ακόλουθες πρόσθετες ερωτήσεις: 

 Δυνάμεις και ευκαιρίες (Strengths and Opportunities- SO) - Πώς μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε τις δυνάμεις σας για να επωφεληθείτε από τις ευκαιρίες; 

 Δυνάμεις και απειλές (Strengths and Threats- ST) - Πώς μπορείτε να 

επωφεληθείτε από τα δυνατά σας για να αποφύγετε πραγματικές και πιθανές 

απειλές; 
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 Αδυναμίες και Ευκαιρίες (Weaknesses and Opportunities- WO) - Πώς μπορείτε 

να χρησιμοποιήσετε τις ευκαιρίες σας για να ξεπεράσετε τις αδυναμίες που 

αντιμετωπίζετε; 

 Αδυναμίες και απειλές (Weaknesses and Threats- WT) - Πώς μπορείτε να 

ελαχιστοποιήσετε τις αδυναμίες σας και να αποφύγετε απειλές; 

Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΜΟΥ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 

Όλοι μας έχουμε αξίες που μας ενθαρρύνουν, είτε τις ξέρουμε είτε όχι. Οι αξίες είναι 

ένα σύνολο προτύπων που έχουμε για τη ζωή μας. Μερικοί άνθρωποι λένε ακόμη ότι οι 

αξίες είναι προτεραιότητες που μας δείχνουν πώς να περάσουμε τον χρόνο μας πιο 

αποτελεσματικά. Οι αξίες μπορούν επίσης να περιγραφούν ως ετικέτες που δίνουμε σε 

συγκεκριμένες λέξεις που βοηθούν να αναπαριστάτε τις συναισθηματικές εμπειρίες 

σας - που προέρχονται από καταστάσεις πόνου και ευχαρίστησης. Αυτές οι 

συναισθηματικές εμπειρίες είναι συχνά οργανωμένες σε μια ιεραρχία που βοηθά να 

σκιαγραφήσουμε τις προτεραιότητές μας για τη ζωή και για να ζήσουμε αυτή τη ζωή.  

Οι αξίες είναι τα μέτρα που χρησιμοποιούμε για να καταλάβουμε αν  η ζωή μας 

εξελίσσεται όπως φανταζόμασταν. Επομένως, οι αξίες μας βοηθούν να παραμείνουμε 

στο προσκήνιο και να εστιάσουμε στα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μας. 

Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά γιατί όταν "αυτό που κάνουμε" και "πώς 

συμπεριφερόμαστε" είναι σύμφωνα με τις αξίες μας, τότε η ζωή είναι καλή, νιώθουμε 

καλά και όλα φαίνονται τέλεια στον κόσμο. Ωστόσο, όταν αυτό που κάνουμε και πώς 

συμπεριφερόμαστε δεν είναι ευθυγραμμισμένο με τις υψηλότερες αξίες μας 

(προτεραιότητες για τη ζωή), δηλαδή αυτό συμβαίνει όταν τα πράγματα αρχίζουν να 

είναι κάπως άβολα και επώδυνα. Αισθανόμαστε ανεκπλήρωτοι, δυσαρεστημένοι και 

ίσως απλώς καταθλιπτικοί, και πιθανότατα δεν συνειδητοποιούμε γιατί αισθανόμαστε 

αυτόν τον τρόπο. 

Το όλο θέμα της διερεύνησης των αξιών μας είναι να μας βοηθήσουμε να βελτιώσουμε 

τα αποτελέσματα που έχουμε στους πιο σημαντικούς τομείς της ζωής μας και επίσης 

να αντιμετωπίσουμε τη διακρατική εργασιακή κινητικότητα. Για αυτόν ακριβώς τον 

λόγο, είναι απολύτως σημαντικό να διερευνήσουμε λεπτομερώς τις προσωπικές μας 

αξίες. Όταν καταλαβαίνουμε τις αξίες μας, μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να 

πάρουμε καλύτερες αποφάσεις για τη ζωή μας. Αυτό είναι επωφελές διότι μπορεί να 

μας βοηθήσει να αποφασίσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια εάν πρέπει ή όχι να 

ταξιδέψουμε, να αναλάβουμε κινδύνους, να εξοικονομήσουμε χρήματα, να 

ξεκινήσουμε μια επιχείρηση, να επιδιώξουμε στόχους κ.λπ. 

Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά επειδή οι αξίες μας καθορίζουν το τι εστιάζουμε, πώς 

αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα, τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε τα 

πράγματα και τι θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε, το οποίο ουσιαστικά καταλήγει στη 
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συμπεριφορά μας και τις ενέργειες που λαμβάνουμε καθημερινά . Είναι σημαντικό να 

σημειώσουμε ότι οι αξίες μας θα αλλάζουν συχνά καθώς μεταβαίνουμε σε διαφορετικά 

στάδια ζωής. Σημαντικά γεγονότα της ζωής μπορούν επίσης να αλλάξουν τις αξίες μας. 

Τα γεγονότα μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε τα πράγματα 

και, κατά συνέπεια, θα αλλάξουμε τις επιλογές, τις αποφάσεις και τις ενέργειές μας. 

Η παρακολούθηση των αξιών είναι ένας πολύ καλός τρόπος να παραμείνετε 

εναρμονισμένοι με τις βαθύτερες ανάγκες και επιθυμίες. Αυτό που ήταν κάποτε 

σημαντικό, μπορεί να μην είναι σημαντικό πλέον. Και ως αποτέλεσμα, πρέπει να 

αλλάξουμε τις επιλογές και τις αποφάσεις μας για να ταιριάξουμε τις υψηλότερες αξίες 

και προτεραιότητες μας. Η μη λήψη αυτών των μέτρων μπορεί να μας αφήσει να 

αισθανόμαστε ανισόρροποι, δυσαρεστημένοι και ανεκπλήρωτοι. 

Φυσικά, θα υπάρξουν ορισμένες αξίες που θα παραμείνουν σταθερές καθ ' όλη τη 

διάρκεια της ζωής μας. Αυτές θα μπορούσαν να είναι αξίες της υγείας, της ευτυχίας, 

της πίστης, της ενσυναίσθησης, της ανιδιοτέλειας και πολλά άλλα. Αυτές είναι οι αξίες 

που βρίσκονται στον πυρήνα μας. 
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ΚΙΝΗΤΡΟ 

Υπάρχουν διαφορετικές θεωρίες σχετικά με τα κίνητρα, όπως η θεωρία της ιεραρχίας 

των αναγκών (Abraham Maslow), η θεωρία ERG (Clayton P. Alderfer) ή η θεωρία Δύο 

παραγόντων (Frederick Herzberg). 

Η ιεραρχία των αναγκών του Maslow είναι μια κινητήρια θεωρία στην ψυχολογία που 

περιλαμβάνει ένα μοντέλο πέντε επιπέδων ανθρώπινων αναγκών, που συχνά 

απεικονίζεται ως ιεραρχικά επίπεδα μέσα σε μια πυραμίδα. 

Ο Maslow (1943, 1954) δήλωσε ότι οι άνθρωποι έχουν κίνητρο να επιτύχουν ορισμένες 

ανάγκες και ότι ορισμένες ανάγκες έχουν προτεραιότητα έναντι των άλλων. Η πιο 

βασική μας ανάγκη είναι η φυσική επιβίωση και αυτό θα είναι το πρώτο πράγμα που 

παρακινεί τη συμπεριφορά μας. Μόλις ολοκληρωθεί αυτό το επίπεδο, το επόμενο 

επίπεδο είναι αυτό που μας δίνει κίνητρα και ούτω καθεξής.    

           

Αυτό το μοντέλο πέντε σταδίων μπορεί να χωριστεί σε ανάγκες ανεπάρκειας και 

ανάγκες ανάπτυξης. Τα πρώτα τέσσερα επίπεδα συχνά αναφέρονται ως ανάγκες 

ανεπάρκειας (D-needs) και το ανώτερο επίπεδο είναι γνωστό ως ανάπτυξη ή ανάγκες 

υπόστασης (Β-needs). 

Οι ανάγκες ανεπάρκειας οφείλονται στη στέρηση και λέγεται ότι παρακινούν τους 

ανθρώπους όταν δεν είναι ικανοποιημένοι. Επίσης, τα κίνητρα για την εκπλήρωση 

αυτών των αναγκών θα γίνουν ισχυρότερα όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της 

άρνησής τους. Για παράδειγμα, όσο περισσότερο ένα άτομο μένει χωρίς φαγητό, τόσο 

πιο πολύ θα πεινάει. 
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Η Ιεραρχία των Αναγκών του Maslow είναι μια θεωρία που στηρίζεται στη βασική 

προϋπόθεση ότι υπάρχουν πέντε ειδικές ανάγκες τις οποίες ένα άτομο πρέπει αρχικά 

να έχει ικανοποιήσει πριν ικανοποιηθούν άλλες ανάγκες. Αυτές οι ανάγκες αρχίζουν με 

τις βασικές ανάγκες όπως το καταφύγιο και το φαγητό. Στη συνέχεια δουλεύουν σε μια 

διαδικασία αυτορρύθμισης ή στην εκπλήρωση όλων των δυνατοτήτων του καθενός ως 

ατόμου. 

 

Ένα επίπεδο των αναγκών πρέπει να εκπληρώνεται προκειμένου ένα άτομο να μεταβεί 

στο επόμενο επίπεδο. Τα επίπεδα των αναγκών που αναφέρονται στη θεωρία είναι: 

 Βασικές ανάγκες (τρόφιμα, καταφύγιο, ρούχα κλπ.) 
 Ανάγκες ασφάλειας (οικονομική ασφάλεια, υγεία, προσωπική ασφάλεια) 
 Κοινωνικές ανάγκες (φιλία και οικειότητα) 
 Ανάγκες εκτίμησης (αυτοσεβασμός, αυτοεκτίμηση κ.λπ.) 

 Αυτοπραγματοποίηση (η κατάσταση που επιτυγχάνεται όταν ικανοποιούνται 
όλες οι άλλες ανάγκες) 

 

Με το να εργαζόμαστε μέσω αυτής της ιεραρχικής θεωρίας των αναγκών, ένα άτομο 

είναι σε θέση να βλέπει με σαφήνεια ποιες ανάγκες ικανοποιούνται και ποιες ανάγκες 

χρειάζονται περισσότερη προσοχή και σαφήνεια. 

Ο Maslow (1943) δήλωσε αρχικά ότι τα άτομα πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες 

ανεπάρκειας χαμηλότερου επιπέδου προτού προχωρήσουν για να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες ανάπτυξης υψηλότερου επιπέδου. Ωστόσο, αργότερα διευκρίνισε ότι η 

ικανοποίηση των αναγκών δεν είναι ένα φαινόμενο "όλα ή τίποτα", αναγνωρίζοντας ότι 

οι προηγούμενες δηλώσεις του μπορεί να έχουν δώσει την "ψευδή εντύπωση ότι η 

ανάγκη πρέπει να ικανοποιηθεί 100 τοις εκατό πριν εμφανιστεί η επόμενη ανάγκη" 

(1987 , σ. 69). 

Οι γνώσεις που συλλέγονται από αυτή την ιεραρχία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 

επιτυχία για να δημιουργήσουν ένα ημερήσιο πρόγραμμα που θα θέσει συγκρίσιμους, 

σταθερούς στόχους προς την κατεύθυνση. Αυτό μπορεί να είναι το θεμελιώδες 

υπόβαθρο για την καθημερινή ζωή του καθενός, για τις επιχειρήσεις και να βοηθήσει 

να επιτευχθούν τα πράγματα που χρειάζονται για να γίνουμε πιο επιτυχημένοι. 

 

 

 



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

452 
 

Περίληψη ιεραρχίας αναγκών 

 Τα ανθρώπινα όντα υποκινούνται από μια ιεραρχία των αναγκών. 
 Οι ανάγκες είναι οργανωμένες σε μια ιεραρχία πλεονασμού με την οποία 

πρέπει να πληρούνται περισσότερο ή λιγότερο οι βασικές ανάγκες (και όχι όλες 

ή καμιά) πριν από τις υψηλότερες ανάγκες. 

 Η σειρά των αναγκών δεν είναι άκαμπτη, αλλά μπορεί να είναι ευέλικτη με 

βάση εξωτερικές συνθήκες ή ατομικές διαφορές. 

  Κατά κύριο λόγο η συμπεριφορά έχει πολλαπλά κίνητρα, δηλαδή ταυτόχρονα 

καθορίζεται από περισσότερες από μία βασικές ανάγκες 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 

Η διαχείριση του χρόνου είναι η διαδικασία της οργάνωσης και του σχεδιασμού του 

τρόπου διαχωρισμού του χρόνου μεταξύ συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Η σωστή 

διαχείριση χρόνου σας δίνει τη δυνατότητα να εργάζεστε πιο έξυπνα - όχι σκληρότερα - 

έτσι ώστε ο καθένας να κάνει περισσότερα πράγματα σε λιγότερο χρόνο, ακόμα και 

όταν ο χρόνος είναι περιορισμένος και οι πιέσεις είναι υψηλές. Εάν δεν καταφέρουμε 

να διαχειριστούμε το χρόνο καταστρέφεται η αποτελεσματικότητα και προκαλείται 

άγχος. 

 

Η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου μας βοηθά να λαμβάνουμε καλύτερες 

αποφάσεις, να τηρούμε τις προθεσμίες και να επιτυγχάνουμε στόχους. Η 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα αυξάνει την εμπιστοσύνη και τα κίνητρα για 

την επίτευξη συνεχώς υψηλότερων επιπέδων επιτυχίας. Μέσω της μάθησης για την 

αξιοποίηση του χρόνου και των καθηκόντων προς όφελός σας, θα επιτύχετε τη 

μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων στο συντομότερο χρονικό διάστημα, με 

μεγαλύτερη αίσθηση επίτευξης και ικανοποίησης στην εργασία.  

 

Η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου δεν αφορά τον έλεγχο του χρόνου. Πρόκειται 

για τη διαχείριση του τρόπου επένδυσης του χρόνου, της διαχείρισης πολλαπλών 

προτεραιοτήτων και καθηκόντων που ανταγωνίζονται για το χρόνο και για την 

εξάλειψη των αντιπαραγωγικών συνηθειών. Μόνο όταν μάθουμε να διαχειριζόμαστε 

αυτά τα δύο πράγματα - τα καθήκοντά μας και τον εαυτό μας - θα δουλέψουμε πιο 

αποτελεσματικά και αποδοτικά και θα δώσουμε στον εαυτό μας τον χρόνο που 

χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε τις δραστηριότητες που θέλουμε να επιδιώξουμε - 

τις δραστηριότητες που κάνουν τη ζωή μας πιο ουσιαστική.  
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Ποιες δεξιότητες απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου; 

 

Ορισμένες από αυτές τις δεξιότητες, όπως ο καθορισμός σαφών στόχων, η διάλυση 

των στόχων σας σε διακριτά βήματα και η ανασκόπηση της προόδου σας προς την 

επίτευξη των στόχων σας, καλύπτονται από τον προγραμματισμό των ενεργειών. 

Άλλες σχετικές δεξιότητες περιλαμβάνουν την ιεράρχηση - εστιάζοντας σε επείγοντα 

και σημαντικά καθήκοντα και όχι σε εκείνα που δεν είναι σημαντικά ή δεν σας ωθούν 

προς τους στόχους σας, η οργάνωση του χρονοδιαγράμματος εργασίας σας, λίστα για 

να σας υπενθυμίζει τι πρέπει να κάνετε και πότε η επιμονή όταν τα πράγματα δεν 

πετυχαίνουν και η αποφυγή της αναβλητικότητας.  

 

Αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι πρέπει πραγματικά να κάνουν είναι να αναλύσουν 

τον τρόπο με τον οποίο ξοδεύουν το χρόνο τους και να εφαρμόσουν μερικές μεθόδους 

εξοικονόμησης χρόνου που θα τους δώσουν περισσότερο χρόνο. 

Η ιεράρχηση είναι ουσιαστικής σημασίας δεδομένου ότι βοηθά κάποιον να 

επικεντρωθεί κυρίως σε εργασίες και καθήκοντα με την υψηλότερη προτεραιότητα 

προτού στραφεί σε καθήκοντα με χαμηλότερη προτεραιότητα που δεν σχετίζονται με 

τους κύριους στόχους ή δεν συμβάλλουν στην προβλεπόμενη παραγωγή. Η ιεράρχηση 

είναι μια αποτελεσματική μέθοδος διαχείρισης χρόνου, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε 

ένα άτομο να είναι πιο παραγωγικό σε αγχωτικές στιγμές όταν αντιμετωπίζει 

υπερφόρτωση εργασίας καθώς μπορεί να παραμερίσει εντατικά, αλλά ασήμαντα, 

καθήκοντα. 

Υπάρχουν πολλές τεχνικές που βοηθούν να ορίσετε προτεραιότητες από τον 

απλούστερο κανόνα ABC σε πιο εις βάθος και ακριβείς τεχνικές όπως ο κανόνας Pareto. 

 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  

Η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου μας βοηθά να λαμβάνουμε καλύτερες 

αποφάσεις, να τηρούμε τις προθεσμίες και να επιτυγχάνουμε στόχους. Υπάρχουν 

μερικά είδη εμποδίων στην εφαρμογή σχεδίων που συνδέονται επίσης με την 

αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου: 

 Αναβολή 
 Τελειομανία 

 «Κλέφτες χρόνου» 
 

Οι κλέφτες χρόνου είναι μια συχνή πηγή απογοήτευσης επίσης. 

Τα παρακάτω είναι παραδείγματα μερικών από τους μεγαλύτερους κλέφτες χρόνου: 
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 Ανησυχείτε για αυτό και να το αναβάλλετε, το οποίο οδηγεί σε 

αναποφασιστικότητα 
 Δημιουργία αναποτελεσματικότητας με την εφαρμογή πρώτα αντί να 

αναλύσουμε πρώτα 

 Μη αναμενόμενες διακοπές που δεν αποδίδουν 
 Αναβλητικότητα 

 Κάνοντας μη ρεαλιστικές εκτιμήσεις χρόνου 
 Αδικαιολόγητα λάθη (δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να γίνει σωστά, αλλά 

αρκετός χρόνος για να το κάνετε ξανά... ακόμα κι αν θα ήταν πιο γρήγορο να το 
κάνετε σωστά την πρώτη φορά) 

 Διαχείριση κρίσεων 
 Κακή οργάνωση 

 Μη αποτελεσματικές συναντήσεις 

 Μικρο-διαχείριση με την αποτυχία να αφήσουμε άλλους να εκτελέσουν και να 

αναπτυχθούν 

 Κάνοντας επείγοντα, όχι σημαντικά καθήκοντα 
 Κακός σχεδιασμός και έλλειψη σχεδίων έκτακτης ανάγκης 
 Έλλειψη προτεραιοτήτων, προτύπων, πολιτικών και διαδικασιών 

 

Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα αποταμιευτών χρόνου: 

 Διαχείριση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, όχι των αποφάσεων 
 Η συγκέντρωση σε μια μόνο εργασία τη φορά  
 Καθιέρωση καθημερινών, βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων 
 Χειρισμός της αλληλογραφίας με ταχείες, σύντομες επιστολές και υπομνήματα 

 Πετώντας τα περιττά πράγματα 

 Καθιέρωση προσωπικών προθεσμιών και προθεσμιών για τον οργανισμό 

 Μην σπαταλάτε χρόνο άλλων ανθρώπων 
 Η διασφάλιση ότι όλες οι συναντήσεις έχουν σκοπό, χρονικό όριο και 

περιλαμβάνουν μόνο απαραίτητους ανθρώπους 

 Να απαλλαγούμε από ψευτοδουλειές 

 Διατήρηση ακριβών ημερολογίων, τηρώντας τα 

 Γνωρίζοντας πότε να σταματήσουμε μια εργασία, πολιτική ή διαδικασία 
 Εκχώρηση όλων των δυνατοτήτων και ενδυνάμωση των υφισταμένων 
 Κρατώντας τα πράγματα απλά 

 Διασφάλιση του χρόνου για την εκτέλεση εργασιών υψηλής προτεραιότητας 
 Να παρέχεται χρόνος για προβληματισμό 
 Χρήση των λιστών ελέγχου και των λιστών To-Do 
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ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Ένα σταθερό σύστημα καθορισμού προσωπικών στόχων είναι το κλειδί για την 

αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου και τον προγραμματισμό της ζωής. Η ρύθμιση 

των στόχων και η διαχείριση του χρόνου συμβαδίζουν φυσικά. Ο καθορισμός στόχων 

SMART σημαίνει ότι μπορείτε να διευκρινίσετε τις ιδέες σας, να εστιάσετε τις 

προσπάθειές σας, να χρησιμοποιήσετε παραγωγικά τον χρόνο και τους πόρους σας και 

να αυξήσετε τις πιθανότητες να επιτύχετε ό, τι θέλετε στη ζωή. Το SMART είναι ένα 

ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση στόχων. 

Τα κριτήριά του αποδίδονται συνήθως στην έννοια του Management by Objects του 

Peter Drucker. Η πρώτη γνωστή χρήση του όρου εμφανίζεται στο τεύχος Νοεμβρίου 

1981 του Management Review από τον George T. Doran. Από τότε, ο καθηγητής Robert 

S. Rubin (Πανεπιστήμιο Saint Louis) έγραψε για το SMART σε άρθρο για την Εταιρεία 

Βιομηχανικής και Οργανωσιακής Ψυχολογίας. Δηλώνει ότι το SMART σημαίνει 

διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους, όπως φαίνεται παρακάτω. 

Για να βεβαιωθούμε ότι οι στόχοι είναι σαφείς και προσβάσιμοι, ο καθένας πρέπει να 

είναι: 

 Ειδικός (απλός, λογικός, σημαντικός). Specific 
 Μετρήσιμος (με νόημα, με κίνητρο). Measurable 
 Επιτεύξιμος (συμφωνημένος, εφικτός). Achievable 
 Σχετικός (εύλογος, ρεαλιστικός και εφοδιασμένος, με βάση αποτελέσματα). 

Relevant 
 Χρονικά δεσμευμένος (με βάση το χρόνο, περιορισμένος σε χρόνο, 

περιορισμένος σε κόστος, έγκαιρος, ευαίσθητος στο χρόνο). Time bound 

 

Ο ορισμός του αρκτικόλετου SMART μπορεί να χρειαστεί ενημέρωση για να 

αντικατοπτρίζει τη σημασία της αποτελεσματικότητας και της ανατροφοδότησης. 

Ωστόσο, ορισμένοι συγγραφείς την έχουν επεκτείνει ώστε να περιλαμβάνουν επιπλέον 

περιοχές εστίασης. Το SMARTER, για παράδειγμα, περιλαμβάνει την αξιολόγηση και 

τον έλεγχο (Evaluated and Reviewed). 

 

ΑΓΧΟΣ 

Οποιεσδήποτε αλλαγές γύρω μας σημαίνουν άγχος. Υπάρχουν ελάχιστες βεβαιότητες 

στη ζωή μας και το καθημερινό άγχος στον ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο μας έχει 

αρνητικό αντίκτυπο όχι μόνο στη συμπεριφορά μας αλλά και στην υγεία μας. Πολλοί 



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

456 
 

άνθρωποι αναφέρουν ότι αισθάνονται αυξημένο άγχος και πίεση τις περισσότερες 

φορές. Το υπερβολικό άγχος μειώνει την ευτυχία και την αποτελεσματικότητα της 

εργασίας μας. 

Ο όρος άγχος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Hans Selye το 1930, κατά τη 

διάρκεια δοκιμών σε αρουραίους. Προσπάθησε να βλάψει τους αρουραίους με 

διάφορους τρόπους – αφήνοντας τους να λιμοκτονούν, να κρυώνουν, τραυματισμούς, 

βακτήρια (δηλ. από διάφορους παράγοντες πίεσης) και ανακάλυψε ότι ο αμυντικός 

μηχανισμός ήταν πάντα παρόμοιος και περιλάμβανε αδένες και το νευρικό σύστημα. 

Ανακάλυψε επίσης ότι είναι το ίδιο για άλλα είδη, συμπεριλαμβανομένων των 

ανθρώπων. Ο φυσιολόγος Walter Cannon εργάστηκε σε παρόμοια θέματα, ειδικά μέσω 

της έρευνας του επινεφριδικού μυελού, δηλαδή των μηχανισμών αδρεναλίνης και 

νοραδρεναλίνης. Αυτά τα δύο σκέλη συνδυάζονται σε μια τρέχουσα αντίληψη του 

στρες όπου θεωρείται ως αντίδραση ενός οργανισμού σε οποιοδήποτε είδος 

υπερβολικής πίεσης. 

 

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το άγχος είναι έντονα ατομικό. Η υπερβολική πίεση 

για κάποιον μπορεί να είναι αρκετά συνηθισμένη ή ακόμα και ευχάριστη για άλλους. 

Διάφορα άτομα αντιμετωπίζουν περιπτώσεις άγχους διαφορετικά (με διαφορετικά 

επίπεδα έντασης). Το άγχος μπορεί να επηρεάσει διάφορα μέρη του σώματος, τις 

σχέσεις και τα συναισθήματά μας,  θα μάθετε περισσότερα. 

 

Ο όρος άγχος χρησιμοποιείται συνήθως με μια αρνητική έννοια και πιθανότατα δεν 

έχετε ακούσει ποτέ: «Είμαι απλά τέλεια σήμερα επειδή είμαι κάτω από πραγματικό 

στρες». Αλλά μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο - το στρες δεν είναι πάντα επιβλαβές. 

Διακρίνουμε μεταξύ του ευ-άγχους- eustress (ευεργετικό στρες) και της δυσφορίας 

(αρνητική καταπόνηση). Χωρίς να συνειδητοποιούμε, κάθε αλλαγή είναι αγχωτική για 

εμάς. Αυτό περιλαμβάνει βελτιώσεις - π.χ. μετακομίζοντας σε ένα μεγαλύτερο 

διαμέρισμα. Ορισμένες αλλαγές και κάποιο βαθμό άγχους μπορεί να έχουν θετικά 

αποτελέσματα. Η κύρια διαφορά ανάμεσα στο θετικό και το αρνητικό άγχος είναι σε 

ποιο βαθμό μας επηρεάζει. Το άγχος μας κάνει να δουλεύουμε καλύτερα / 

σκληρότερα, μας κάνει πιο δυνατούς, μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα όταν 

τελειώσει η εργασία - καταφέραμε να επιτύχουμε κάτι και ίσως αισθανόμαστε 

ευχάριστα κουρασμένοι. Αυτό είναι το ευ-άγχος -eustress. Με την αρνητική πίεση, από 

την άλλη, αισθανόμαστε κουρασμένοι και μερικές φορές αυτό δεν μας αφήνει να 

κοιμηθούμε ή να ξεκουραστούμε. 

 

Αυτό σημαίνει ότι είναι καλό να υποφέρετε σε κάποιο βαθμό το άγχος: είναι καλό να 

δοκιμάζετε νέα καθήκοντα και να μην αποφεύγετε προκλήσεις. Πρέπει να 
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διαχειριστούμε τη ζωή μας έτσι ώστε το άγχος σε αυτή να είναι όχι μόνο διαχειρίσιμο, 

αλλά και επαρκές. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουμε πόσο άγχος μπορούμε να 

διαχειριστούμε. Ένα άλλο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τρόπους αντιμετώπισης του 

άγχους. 

 

Τι είναι σημαντικό για την αντιμετώπιση του άγχους; Η επαρκής αυτοπεποίθηση παίζει 

ίσως σημαντικό ρόλο. Αν πιστεύω ότι μπορώ να αντιμετωπίσω μια κατάσταση, οι 

προοπτικές είναι πολύ καλύτερες. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα εμπόδια ως 

προκλήσεις και να αποτυγχάνουμε ως φυσιολογικό μέρος της ζωής μας. Αναλύστε μια 

κατάσταση, βρείτε μια κατάλληλη λύση και αντιμετωπίσετε εμπόδια. Γνωρίστε 

μεθόδους αντιμετώπισης της πίεσης, να ξέρετε να συγκεντρωθείτε, να συνεχίσετε να 

εκτελείτε ακόμα και κατά τη διάρκεια εργασιών ρουτίνας που δεν απαιτούν συνεχή 

προσοχή. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε τα συναισθήματά σας κάτω από 

δύσκολες συνθήκες. 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΣΤΡΕΣΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Ο Dr Lazarus (βασισμένος στο έργο του Dr. Selye) πρότεινε ότι υπάρχει μια διαφορά 

μεταξύ του ευ-άγχους eustress, που είναι ένας όρος για το θετικό άγχος, και 

δυσφορίας, που αναφέρεται σε αρνητικό άγχος. 

Το Eustress ή το θετικό άγχος έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Ενθαρρύνει, εστιάζει την ενέργεια. 

 Είναι βραχυπρόθεσμο. 

 Θεωρείται ότι βρίσκεται μέσα στις ικανότητες αντιμετώπισης. 

 Δίνει την αίσθηση του συναρπαστικού. 

 Βελτιώνει την απόδοση. 
 

Η δυσφορία ή το αρνητικό άγχος έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Προκαλεί άγχος ή ανησυχία. 

  Μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη. 

 Θεωρείται ότι είναι έξω από τις ικανότητες αντιμετώπισης. 

 Δίνει δυσάρεστη αίσθηση. 

  Μειώνει την απόδοση. 

 Μπορεί να οδηγήσει σε ψυχικά και σωματικά προβλήματα. 

 

Παραδείγματα ευ-άγχους-eustress και δυσφορίας 

Είναι δύσκολο να κατηγοριοποιήσουμε τους στρεσογόνους παράγοντες σε 

αντικειμενικούς καταλόγους εκείνων που προκαλούν το eustress και εκείνους που 

προκαλούν δυσφορία, επειδή διαφορετικοί άνθρωποι θα έχουν διαφορετικές 

αντιδράσεις σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Ωστόσο, με τη γενίκευση, μπορούμε να 

καταρτίσουμε μια λίστα από παράγοντες άγχους που συνήθως αντιμετωπίζονται ως 

αρνητικοί ή θετικοί στους περισσότερους ανθρώπους, τις περισσότερες φορές. 

 

Παραδείγματα αρνητικών προσωπικών στρεσογόνων παραγόντων περιλαμβάνουν:  

 

• Ο θάνατος ενός συζύγου. 

• Κατάθεση για διαζύγιο. 

• Χάνοντας επαφή με τους αγαπημένους σας. 
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• Ο θάνατος ενός μέλους της οικογένειας. 

• Νοσηλεία (ο ίδιος ή μέλος της οικογένειας). 

• Τραυματισμός ή ασθένεια (ο ίδιος ή μέλος της οικογένειας). 

• Η κακοποίηση ή η παραμέληση. 

• Διαχωρισμός από σύζυγο ή αφοσιωμένο συνεργάτη. 

• Σύγκρουση στις διαπροσωπικές σχέσεις. 

• Προβλήματα Πτώχευσης / Χρήματος. 

• Ανεργία. 

• Προβλήματα ύπνου. 

• Προβλήματα παιδιών στο σχολείο. 

• Νομικά προβλήματα. 

 

Παραδείγματα θετικών προσωπικών στρεσογόνων παραγόντων περιλαμβάνουν: 

 

• Να λαμβάνετε μια προαγωγή ή αύξηση στην εργασία σας. 

• Έναρξη νέας εργασίας. 

•Γάμος. 

• Αγορά ενός σπιτιού. 

• Αποκτώντας ένα παιδί. 

• Μετακόμιση. 

• Πηγαίνοντας διακοπές. 

• Περίοδοι διακοπών. 

• Συνταξιοδότηση. 

• Λαμβάνοντας εκπαιδευτικά μαθήματα ή εκμάθηση ενός νέου χόμπι. 

Οι ανησυχίες σχετικά με την εργασία και την απασχόληση, όπως αυτές που 

απαριθμούνται παρακάτω, είναι επίσης συχνές αιτίες δυσφορίας: 

• Υπερβολικές απαιτήσεις εργασίας. 

•Εργασιακή ανασφάλεια. 

• Συγκρούσεις με συνεργάτες και επόπτες. 

• Ανεπαρκής εξουσιοδότηση για την εκτέλεση εργασιών. 

• Έλλειψη εκπαίδευσης απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 

• Δημιουργία παρουσιάσεων μπροστά σε συναδέλφους ή πελάτες. 

• Μη παραγωγικές και χρονοβόρες συναντήσεις. 

• Μετακίνησης και Προγράμματα ταξιδιού. 
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Οι στρεσογόνοι παράγοντες δεν περιορίζονται πάντοτε σε καταστάσεις όπου κάποια 

εξωτερική κατάσταση δημιουργεί πρόβλημα. Εσωτερικά γεγονότα όπως τα 

συναισθήματα και οι σκέψεις και οι συνήθεις συμπεριφορές μπορούν επίσης να 

προκαλέσουν αρνητικό άγχος. 

Οι κοινές εσωτερικές πηγές δυσφορίας περιλαμβάνουν: 

 Φόβοι: (π.χ. φόβοι για πτήσεις, ύψη, δημόσια ομιλία, κουβέντα με ξένους σε 
ένα πάρτι). 

 Τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα σκέψης. 

 Ανησυχία για μελλοντικά γεγονότα (π.χ. αναμονή για αποτελέσματα ιατρικών 
εξετάσεων ή αναδιάρθρωση θέσεων εργασίας). 

 Μη ρεαλιστικές, τελειομανείς προσδοκίες. 
 

Τα συνήθη πρότυπα συμπεριφοράς που μπορούν να οδηγήσουν σε κινδύνους 

περιλαμβάνουν: 

 Υπερπρογραμματισμός. 

 Αποτυχία να είσαι δυναμικός. 
 Αναβλητικότητα και / ή αδυναμία προγραμματισμού εκ των προτέρων. 

 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΓΧΟΣ 

Οι μέθοδοι αντιμετώπισης του άγχους μπορούν να διαχωριστούν σε προληπτικές, 

οξείες και επακόλουθες. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι σε κάθε κατηγορία, αλλά ίσως δεν 

είναι όλες κατάλληλες για εσάς. 

Οι προληπτικές μέθοδοι είναι εκείνες που διεξάγονται από ανθρώπους, οι οποίοι 

προβλέπουν έξυπνα το άγχος και το αντιμετωπίζουν προτού συμβεί. Ένα παράδειγμα 

θα μπορούσε να είναι η διατήρηση μιας υγιεινής διατροφής. 

Οι οξείες μέθοδοι (επίσης γνωστές ως μέθοδος πρώτων βοηθειών) βοηθούν στη 

διαχείριση μιας αγχωτικής κατάστασης όταν αυτή έχει συμβεί καθώς υποφέρουμε από 

το άγχος. Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι μια κατάσταση όταν κάποιος φωνάζει σε 

εμάς και δεν μπορούμε να μιλήσουμε άσχημα πίσω ή να φύγουμε, τρέμουμε μέσα μας, 

αλλά δεν αφήνουμε κανέναν άλλο να το γνωρίζει– - π.χ. ένα άτομο που εργάζεται ως 

πωλητής σε κατάστημα που ασχολείται με τις επιστροφές και ένας θυμωμένος 

πελάτης. Αυτή η κατάσταση μπορεί να διευκολυνθεί ακολουθώντας τη δική σας 

αναπνοή και έχοντας σαν κίνητρο ομιλία του τύπου "μπορείς να το κάνεις". 
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Οι επακόλουθες μέθοδοι είναι αυτές που μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε το άγχος 

και μένουν μαζί μας μετά από το αγχωτικό συμβάν. Στο τελευταίο παράδειγμα, είναι 

πιθανό ότι θα ήταν απαραίτητο ο πωλητής καταστήματος να συζητήσει το θέμα με τον 

συνάδελφό του ή να σκίσει κάποια φύλλα χαρτιού σε κομμάτια (αν δεν υπάρχει 

κανένας άλλος εκεί). 
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5.2 

 

Μεθοδολογικές Συμβουλές και 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα για  

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ για 
Αυτο-αποτελεσματικότητα και 

Επιμονή 
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Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης για την Αυτο-Αποτελεσματικότητα και την 

Επιμονή έχει σχεδιαστεί για δύο αλληλένδετες φάσεις: 

1) Διαδρομή ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - εφαρμογή στην πατρίδα, πριν από τη διακρατική 

εργασιακή κινητικότητα ως προπαρασκευαστική παρέμβαση 

2) Διαδρομή ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - εφαρμογή σε ξένο εργασιακό / κοινωνικό περιβάλλον 

(χώρα υποδοχής) για την προσαρμογή ατόμων / εργαζομένων σε ένα νέο περιβάλλον 

εργασίας και διαβίωσης. 

 

Η πορεία της ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ παρέχει βασικά στοιχεία για την περαιτέρω 

ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών ικανοτήτων για την επιτυχή ένταξη σε ένα 

άγνωστο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον στο εξωτερικό. Συνιστάται να 

συμπληρωθεί με ατομική συμβουλευτική και επαγγελματική συμβουλευτική 

σταδιοδρομίας. 

Η διαδρομή ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ βασίζεται στην ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ και λαμβάνει 

επιπλέον υπόψη την πρώτη πρακτική εμπειρία ολοκλήρωσης στο εξωτερικό. Αυτή η 

διαδρομή αποτελείται από ομαδικές συνεδρίες καθοδήγησης σχεδιασμένες να: 

 Αλληλοεπιδράσουν με άλλους αλλοδαπούς που βρίσκονται στο στάδιο της 

ενσωμάτωσης και της προσαρμογής σε ένα νέο εργασιακό και βιοτικό 
πλαίσιο, 

 Επαληθεύσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής πορείας της κινητικότητας που 
αντιμετωπίζοντας πραγματικές καταστάσεις στο εξωτερικό. 

 

Σημείωση: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε ως διαδρομή ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην οργάνωση υποδοχής ως μέρος της διαδρομής 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, μόνο εάν τα άτομα δεν έχουν παρακολουθήσει τέτοια εκπαίδευση 

στην πατρίδα τους. Συνιστάται να συμπληρώσετε και τις δύο διαδρομές κατάρτισης με  

επαγγελματική συμβουλευτική σταδιοδρομίας. 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δομημένο σύμφωνα με το μοντέλο 80:20, π.χ. 80% 

πρακτική άσκηση και 20%  θεωρητική διδασκαλία.  

Οι προτεινόμενες μέθοδοι διδασκαλίας περιλαμβάνουν: διάλεξη, ανταλλαγή ιδεών, 

ατομική και ομαδική εργασία, εργασία σε ζεύγη, συντονισμένη συζήτηση. 
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κεφαλαίου 5: «Αυτο-αποτελεσματικότητα. 

Επιμονή»  

Μέρος 1: ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Οι κύριοι στόχοι της προτεινόμενης διαδρομής κατάρτισης είναι οι εξής: 

- να αναπτύξετε την ικανότητα να συνεχίσετε τις προσπάθειες και να επιδιώξετε πιο 

αποτελεσματικά τους στόχους, 

- να ολοκληρώσετε επιτυχώς τα καθήκοντα εργασίας ενόψει κοινωνικών μειονεκτημάτων ή 

αγχωτικών / εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών στο εξωτερικό, 

- να βελτιώσετε την αίσθηση της αποτελεσματικότητας για να πετύχετε σε συγκεκριμένες 

καταστάσεις ή να επιτελέσετε μια εργασία, 

- να οργανώσετε και να εφαρμόσετε τις απαιτούμενες ενέργειες, να ξεπεράσετε τις 

μελλοντικές δυνητικές καταστάσεις που συνδέονται με τη διακρατική εργασιακή κινητικότητα, 

- να γνωρίσετε τον εαυτό σας καλύτερα και να ανακαλύψετε τις κρυφές δυνατότητες και 

δυνατά σημεία, 

- να ενισχύσετε τη δική σας επιμονή και αποφασιστικότητα για την επίτευξη των στόχων σας, 

- να μάθετε μεθόδους και τεχνικές αποτελεσματικής επίτευξης των στόχων, 

- να αναλύσετε τις επιτυχίες και τις αποτυχίες σας σε σχέση με την επίτευξη του στόχου σας.  

 

Η διαδρομή κατάρτισης αφορά την ανθεκτικότητα / επιμονή και την αυτο-αποτελεσματικότητα 

που συνδέονται μεταξύ τους. 

 

Επιμονή / Ανθεκτικότητα - ικανότητα να συνεχίσετε τις προσπάθειες και να επιδιώξετε 

αποτελεσματικότερα τους στόχους, να ολοκληρώσετε επιτυχώς τα καθήκοντα εργασίας 

ενόψει κοινωνικών μειονεκτημάτων ή σοβαρών δυσμενών συνθηκών στο εξωτερικό.  

 

Αυτο-αποτελεσματικότητα - η πεποίθηση στην ικανότητα ενός ατόμου να επιτύχει σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις ή να επιτελέσει ένα καθήκον, να οργανώσει και να εφαρμόσει 

τις απαιτούμενες ενέργειες για να ξεπεράσει μελλοντικές πιθανές καταστάσεις που 

συνδέονται με τη διακρατική εργασιακή κινητικότητα. 

Ομάδα στόχος της κατάρτισης: 

- - άτομα που ενδιαφέρονται για τη διακρατική εργασιακή κινητικότητα, σχεδιάζοντας να 
εργαστούν στο εξωτερικό. 
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- άτομα που βρίσκονται ήδη στο εξωτερικό. 

Στόχοι μάθησης 

Μέχρι το τέλος της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: 

- κατανοήσει τι είναι η ανθεκτικότητα, από πού προέρχεται και πώς μπορεί να 

οικοδομηθεί και να μεγιστοποιηθεί η αντοχή στο ξένο περιβάλλον 
- θέσει σαφείς στόχους, προσδοκίες και την αποδοχή τους 
- συνειδητοποιήσετε τι σας παρακινεί και τι σας κάνει να αγχώνεστε 

-  ορίσει τους εσωτερικούς και εξωτερικούς φραγμούς ως επίμονους 
- διαχειριστεί το άγχος και τα απροσδόκητα εμπόδια και εμπόδια κατά τη 

διάρκεια της κινητικότητας 

-  μάθει τα δικά του πλεονεκτήματα και αδυναμίες και πώς να τα χρησιμοποιήσει 
- διαχειριστεί το δικό του χρόνο για να θέσει στόχους και να τους δώσει 

προτεραιότητα όσον αφορά τη διακρατική κινητικότητα 
- λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με το τι πρέπει να κάνει και πότε 

- εφαρμόσει μια διαρθρωμένη διαδικασία whole-brain για να διαμορφώσει τις 

τρέχουσες και τις μελλοντικές δεσμεύσεις 

Διάρκεια  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:  16 ώρες/ 2 μέρες (εκπαίδευση) υποστηριζόμενη από 

επαγγελματική καθοδήγηση  

Δειγματικό 

Πρόγραμμα 

Σεμιναρίου για 

2ήμερο σεμινάριο 

 

1η Μέρα (8 ώρες) 

Έναρξη/ Εισαγωγή  

1. Εισαγωγή ενός εκπαιδευτή και των συμμετεχόντων - γνωριμία 
μεταξύ τους 

2. Παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης και διαμόρφωση της 
εφαρμογής του 

3.  Διάγνωση των προσδοκιών και των αναγκών των συμμετεχόντων 
4. Σύμβαση - καθορισμός των κανόνων εργασίας κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης μεταξύ εκπαιδευτή και συμμετεχόντων 
 

Εισαγωγή στην ανθεκτικότητα / επιμονή 

- Τι είναι η ανθεκτικότητα και η αυτο-
αποτελεσματικότητα; 

- Γιατί έχει σημασία η διακρατική εργασιακή 
κινητικότητα; 

 

Θέμα 1: Γνωρίστε καλύτερα τον εαυτό σας και ανακαλύψτε τις κρυφές 
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δυνατότητες και δυνατά σημεία 

Τα δυνατά και αδύναμα σημεία μας 

- Διάγνωση των δυνάμεων και των αδυναμιών μας 

- Πώς να αξιοποιήσουμε τις δυνάμεις μας 

- Η ιεραρχία των αξιών μας 

 

Θέμα 2: Κίνητρα 

-Σχέση μεταξύ αποτελεσματικότητας και κινήτρων 

-Σημασία του κινήτρου και της έννοιας του 

-Καθορισμός παραγόντων που παρακινούν τους ανθρώπους 

 

Θέμα 3: Αποτελεσματικός προγραμματισμός χρόνου 

-Κανόνες αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου 

-Διαχείριση χρόνου και σχέσεις με άλλους ανθρώπους 

 

Θέμα 4: Εμπόδια στην εφαρμογή των σχεδίων 

- Αναβολή 
- Τελειοποίηση 
- Αντιμετώπιση των "κλεφτών χρόνου" 

  -Τεχνικές για να επικεντρωθούν στο "εδώ και τώρα" 

 

Ανατροφοδότηση από συμμετέχοντες και δάσκαλο 

Κλείσιμο/ Περίληψη της ημέρας κατάρτισης 

 

2η ημέρα (8 ώρες) 

Έναρξη/ Εισαγωγή  

Εισαγωγή ενός εκπαιδευτή στη 2η ημέρα της εκπαίδευσης 

- σκοποί και στόχοι 
-  περιεχόμενο 
- Μεθόδοι 
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Θέμα 5: Θέτοντας στόχους  

- Αρχή καθορισμού σκοπών σύμφωνα με την έννοια SMARTER, 
- Έννοια της χαρτογράφησης του σκοπού 

 

Θέμα 6: Άγχος 

Ψυχολογικές έννοιες άγχους 

- Προσδιορισμός των πηγών και των πρώτων 
συμπτωμάτων του άγχους 

- Ταξινόμηση των αγχωτικών καταστάσεων 
- Κέρδη και απώλειες λειτουργίας σε αγχωτικές 

καταστάσεις 

 

Θέμα 7: Προσωπικοί στρεσογόνοι παράγοντες  

- Οι επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τους επαγγελματικούς και 
κοινωνικούς ρόλους 

- Στρεσογόνοι παράγοντες σχετικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις 

- Παράγοντες άγχους που σχετίζονται με την επαγγελματική 
ανάπτυξη και το μελλοντικό όραμα 

 

Θέμα 8: Αντιμετωπίζοντας το άγχος (τεχνικές) 

- Schultz αυτογενής εκπαίδευση 

- Εργασία με σώμα 
- Αγκυροβόληση συναισθηματικών καταστάσεων 
- Φαντασία ως μέθοδος για τον έλεγχο των επιπέδων 

άγχους 

 
Ανατροφοδότηση από συμμετέχοντες και δάσκαλο 

Κλείσιμο/Περίληψη της μέρας κατάρτισης  

 

Επαγγελματική καθοδήγηση (διάρκεια: 3-6 μήνες) 

Στόχοι: 

- να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να πετύχουν να εργαστούν και να 
ζήσουν στο εξωτερικό. 

- να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να πιστεύουν στα δικά τους 
σχέδια και έργα. 

-  να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν συνειδητοποίηση 
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σχετικά με τις δεξιότητες και τις δυνατότητές τους, 

 
Ένας σύμβουλος σταδιοδρομίας θα ανατεθεί σε κάθε συμμετέχοντα. Η 

επαγγελματική καθοδήγηση θα υλοποιηθεί μέσω μεμονωμένων ad hoc 

προσωπικών συναντήσεων και επαφών μέσω του Skype. Συνιστάται να 

το εφαρμόσετε ταυτόχρονα με τον έλεγχο της κατάρτισης και των 

ικανοτήτων. 

Κύριο αποτέλεσμα της επαγγελματικής καθοδήγησης: σχέδιο δράσης για 

τη διακρατική εργασιακή κινητικότητα που αναπτύσσετε από κάθε 

συμμετέχοντα και υποστηρίζεται από σύμβουλο σταδιοδρομίας για 

αναθεώρηση κατά τη διάρκεια της κινητικότητας. 

6-8 Συνεδριάσεις (1 συνεδρίαση πρόσωπο με πρόσωπο κάθε 2-3 

εβδομάδες) - σχέδιο δράσης 

Ο σύμβουλος καριέρας συντάσσει μια έκθεση σχετικά με την κατάσταση 

του σχεδίου δράσης μετά από κάθε συνεδρίαση. 

Πρόγραμμα  Πρωινή συνεδρίαση - 4 μονάδες μάθησης (45 λεπτά) 

Διάλειμμα για καφέ 15 λεπτά. Μεσημεριανό διάλειμμα 1ώρα 

Απογευματινή συνεδρίαση - 4 μονάδες μάθησης 

Εκπαιδευτικό υλικό 

 

- Εγχειρίδιο 
- Φυλλάδια 
- Εγχειρίδιο handbook 

 
Μέθοδοι μάθησης: 

Διάλεξη, ατομική εργασία, ομαδική εργασία, καταιγισμός ιδεών, 

συζήτηση, εργασία σε ζεύγη 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

Υπολογιστής, προβολέας, μεγάλα φύλλα χαρτιού, πίνακες παρουσίασης, 

μαρκαδόροι, κολλητική ταινία, χαρτόνι/ χαρτί, πολύχρωμα περιοδικά 

Ανατροφοδότηση/ 

Αξιολόγηση 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν και να προβληματιστούν 

σχετικά με την εκπαίδευση. 

1. Αυτοαξιολόγηση - κάθε μαθητής συμπληρώνει ένα 

ατομικό φύλλο συμμετοχής. 
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2. Αξιολόγηση των μελών της ομάδας - οι μαθητές 

λαμβάνουν τα δελτία αξιολόγησης για να αξιολογήσουν τους 

υπόλοιπους συμμετέχοντες στο μάθημα. 

Επέκταση-Follow-

up  

Συστάσεις του εκπαιδευτή στον εκπαιδευόμενο: 

1. επαλήθευση δεξιοτήτων και γνώσεων που αποκτήθηκαν 

κατά τη διάρκεια της κατάρτισης (ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) 

μέσω αντιμετώπισης πραγματικών καταστάσεων στο εξωτερικό 

(ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ) 

2. Ανάπτυξη του σχεδίου δράσης πριν από τη διακρατική 

εργασιακή κινητικότητα και την αναθεώρησή του κατά τη 

διάρκεια της κινητικότητας 

3. επαγγελματική καθοδήγηση 

4. ολοκλήρωση της κατάρτισης με ατομική συμβουλευτική 
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Μέρος 2: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

 Ομαδική καθοδήγηση-coaching 

Στόχοι: 

- Να διαχειριστούν τις διαπροσωπικές σχέσεις σε μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα. 

- Προώθηση της δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων. 

- Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν ικανότητες για την 

επίλυση τυπικών προβλημάτων του αλλοδαπού εργαζομένου. 

- Να δοθούν στους συμμετέχοντες όργανα και εργαλεία για να διαχειριστούν 

το εξωτερικό περιβάλλον. 

- Να δοθεί στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να φέρουν και να 

παρουσιάσουν στο κοινό πραγματικές καταστάσεις. 

-  Να επιτρέψει την απόκτηση προσωπικών δεξιοτήτων μέσω της μάθησης 

από ομοτίμους και της καθοδήγησης. 

Η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί με τη μορφή ομαδικής καθοδήγησης-coaching με 

βάση συναντήσεις με ομότιμους. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να μοιραστούν και 

να ανταλλάξουν εμπειρίες για να αναλύσουν τι έμαθαν και τα σημεία των 

αδυναμιών. 

6 μήνες (1 συνάντηση κάθε 2-3 βδομάδες - 3 ώρες η κάθε μια) 

Πρόγραμμα  6 μήνες (1 συνάντηση κάθε 2-3 βδομάδες - 3 ώρες η κάθε μια) 

Εκπαιδευτικ

ό υλικό 

Μέθοδοι μάθησης: 

Ομαδική εργασία, Συζήτηση 

Ρυθμίσεις 

μάθησης  

Υπολογιστής, προβολέας, μεγάλα φύλλα χαρτιού, πίνακες παρουσιάσεων, 

μαρκαδόροι, κολλητική ταινία, χαρτόνι / χαρτί 

Ανατροφοδ

ότηση/ 

Αξιολόγηση 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν και να προβληματιστούν σχετικά με 

την εκπαίδευση. 

1. Αυτοαξιολόγηση - κάθε μαθητής συμπληρώνει ένα ατομικό φύλλο συμμετοχής. 

2. Αξιολόγηση των μελών της ομάδας - οι μαθητές λαμβάνουν τα δελτία 

αξιολόγησης για να αξιολογήσουν τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο μάθημα. 
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Follow-up  Συστάσεις του εκπαιδευτή στον εκπαιδευόμενο: 

1. επαλήθευση δεξιοτήτων και γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της κατάρτισης (ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) μέσω αντιμετώπισης 

πραγματικών καταστάσεων στο εξωτερικό (ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ) 

2. Ανάπτυξη του σχεδίου δράσης πριν από τη διακρατική εργασιακή 

κινητικότητα και την αναθεώρησή του κατά τη διάρκεια της κινητικότητας 

3. συνδυάζοντας καθοδήγηση-coaching με mentoring 
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5.3 

 

Εργαλειοθήκη για Ενότητα 5  

Αυτο-αποτελεσαμτικότητα & Επιμονή  

(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ) 
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Θέμα 1: Γνωρίστε καλύτερα τον εαυτό σας και ανακαλύψτε τις κρυφές 

δυνατότητες και δυνατά σημεία 

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

TOWS 

Οι κύριοι στόχοι της δραστηριότητας είναι: 

- να κατανοούμε και να εντοπίζουμε δικές μας δυνάμεις, αδυναμίες, 
ευκαιρίες και απειλές 

- να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνάμεις και τις 
αδυναμίες στην επαγγελματική και ιδιωτική ζωή μας για την επιτυχή 
διακρατική εργασιακή κινητικότητα 

 

Μεθοδολογία: θεωρία, ατομική εργασία 

Φάση 

εκμάθησης 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Κάθε άτομο που προετοιμάζει την εργασιακή κινητικότητα 

Αποτελεσματικό

ς αριθμός 

συμμετεχόντων 

12-15 

Στόχοι 

εκμάθησης/ 

αποτελέσματα 

Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: 

 να ονομάσει τις δυνάμεις και αδυναμίες του 
 να χρησιμοποιήσει τις εντοπισμένες δυνάμεις και αδυναμίες  

Διάρκεια 45 λεπτά 

Λεπτομερής 

Περιγραφή 

μεθόδου  

Η δραστηριότητα αρχίζει από τη διάλεξη για την αυτο-

αποτελεσματικότητα και την επιμονή - ικανότητες, προσωπικά 

χαρακτηριστικά, δυνατά σημεία και αδυναμίες 

Για να διαγνωστούν οι δικές μας δυνάμεις και αδυναμίες, 
προτείνεται η ακόλουθη άσκηση: 
 

1. Το πρώτο στάδιο της άσκησης είναι ανάλυση SWOT - ανάλυση 
δυνάμεων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών. Ο εκπαιδευτής 
διανέμει φύλλα χαρτιού με τυπωμένο πίνακα (βλ. Φυλλάδιο) για να 

ολοκληρωθεί. Οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν τον πίνακα. 
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2. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής διανέμει τα φύλλα χαρτιού με τον 

τυπωμένο πίνακα TOWS (βλέπε φυλλάδιο) μεταξύ των 
συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες ολοκληρώνουν τον πίνακα TOWS 
με τα δεδομένα από τον πίνακα SWOT. 

3. Το επόμενο βήμα είναι να συμπληρωθούν τα υπόλοιπα στοιχεία του 
πίνακα TOWS που αντιστοιχούν στις ερωτήσεις: 

 
Δυνάμεις και ευκαιρίες (SO) 
Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνάμεις σας για να 
επωφεληθείτε από την ευκαιρία; 
 
Δυνάμεις και απειλές (ST) 
Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνάμεις σας για να 
αποφύγετε πιθανές απειλές; 

 
Αδυναμίες και ευκαιρίες (WO) 
Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ικανότητές σας για να 
ξεπεράσετε τις αδυναμίες σας; 

 
Αδυναμίες και απειλές (WT) 
Πώς μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τις αδυναμίες σας για να 
αποφύγετε απειλές; 
 

4. Ανάλυση των αποτελεσμάτων και επιλογή της πλέον ευνοϊκής 
επιλογής. 

Στο τέλος της άσκησης, οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν τις σκέψεις 

τους. 

Ανατροφοδότηση εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τη θεωρία. 

Περίληψη. 

Εφαρμογή 1) Εισαγωγή & διάλεξη 
2)  Παρουσίαση των στόχων της άσκησης και των καθηκόντων για 

την ατομική εργασία 
3) Ενεργοποίηση - ατομική εργασία 

4)  Σκέψεις των συμμετεχόντων - φόρουμ 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

αίθουσα διδασκαλίας, ασπροπίνακας, φύλλα χαρτιού, στυλό, πίνακας 

παρουσιάσεων, μαρκαδόροι 

Εκπαιδευτικό 

υλικό 

Φυλλάδια  (ανάλυση SWOT και ανάλυση TOWS) 

Επιπρόσθετες 

πηγές 

https://www.youtube.com/watch?v=JEP6qZ-oPFM 

https://www.youtube.com/watch?v=JEP6qZ-oPFM
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

ΘΕΜΑ 1 / Εργαλείο 1: Διάγνωση των δυνάμεων και αδυναμιών - SWOT και TOWS 

ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT  

ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ΑΠΕΙΛΕΣ 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

ΘΕΜΑ 1/ 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 
 

Απειλές (T) 
T1  
T2  

T3  
T4  

ST Στρατηγικές 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WT Στρατηγικές 
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Εργαλείο 2: Πώς να αξιοποιήσετε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες; 

Ο κύριος στόχος της άσκησης είναι: 

- να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνάμεις και τις 
αδυναμίες στην επαγγελματική και ιδιωτική ζωή μας για την επιτυχή 
διακρατική εργασιακή κινητικότητα 

Μεθοδολογία: ομαδική εργασία 

Φάση εκμάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Κάθε άτομο που προετοιμάζει την εργασιακή κινητικότητα 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

12-15 

Στόχοι εκμάθησης/ 

αποτελέσματα 

Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: 

- ονομάσει τις δυνάμεις και αδυναμίες του 
- χρησιμοποιήσει τις εντοπισμένες δυνάμεις και αδυναμίες 
- κατανοήσει τα δυνατά και αδύνατα σημεία του για την 

επιτυχή διακρατική εργασιακή κινητικότητα 
Διάρκεια 45 λεπτά 

Λεπτομερής 

Περιγραφή μεθόδου  

Ο εκπαιδευτής χωρίζει τους συμμετέχοντες σε ομάδες. 

Οι εκπαιδευόμενοι συζητούν για τις δικές του δυνάμεις και τις 

αδυναμίες τους και πώς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν 

(βάσει των δεδομένων από την ατομική άσκηση) σε ομάδες. 

Τα αποτελέσματα της ομαδικής εργασίας παρουσιάζονται στον 

πίνακα παρουσιάσεων. 

Ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή. Ο 

εκπαιδευτής παρουσιάζει τη σημασία της γνώσης των δικών μας 

δυνάμεων και αδυναμιών όσον αφορά τη διακρατική 

κινητικότητα. 

 

Συλλογισμός από τους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή. 

Εφαρμογή 
1) Εισαγωγή, παρουσιάζοντας τους στόχους της άσκησης 

2) Κατανομή των συμμετεχόντων σε ομάδες εργασίας 
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3) Παρουσίαση των οδηγιών άσκησης / εργασιών 

4) Ενεργοποίηση - εργασία σε ομάδες 

5) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από κάθε ομάδα 

6) Σκέψεις συμμετεχόντων και εκπαιδευτών 
7) Περίληψη 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

Αίθουσα διδασκαλίας, πίνακας παρουσιάσεων, μαρκαδόροι 
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Εργαλείο 3: Η ιεραρχία των αξιών μου 

Ο κύριος στόχος της άσκησης είναι να προσδιορίσει ποιο είναι το πιο σημαντικό στη 

ζωή μας, συνδέοντας τους στόχους της ζωής με τις αξίες μας για να πάρουμε 

καλύτερες αποφάσεις για τη ζωή μας. Μπορεί να μας βοηθήσει να αποφασίσουμε με 

περισσότερη σαφήνεια αν πρέπει να ταξιδέψουμε, να αναλάβουμε κινδύνους, να 

εξοικονομήσουμε χρήματα, να ξεκινήσουμε μια επιχείρηση, να επιδιώξουμε τους 

στόχους σας κλπ. Οι αξίες μας καθορίζουν σε τι επικεντρωνόμαστε, πώς 

αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα, πώς αξιολογούμε τα πράγματα, και τι θα 

κάνουμε ή δεν θα κάνουμε, το οποίο ουσιαστικά έρχεται κάτω από τη συμπεριφορά 

μας και τις ενέργειες που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση. 

Μεθοδολογία: ατομική εργασία στις δυνάμεις και αδυναμίες  

Φάση εκμάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Κάθε άτομο που προετοιμάζει την εργασιακή κινητικότητα 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

12-15 

Στόχοι εκμάθησης/ 

αποτελέσματα 

Ο στόχος της μάθησης είναι να προσδιορίσουμε τις δικές μας αξίες 

για να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις για τη ζωή μας. 

Διάρκεια 45 λεπτά 

Λεπτομερής 

Περιγραφή 

μεθόδου  

Η άσκηση χωρίζεται σε μερικά στάδια (εργασίες για τους 

συμμετέχοντες) - ατομική εργασία 

Στο τέλος της άσκησης, οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν τις 

σκέψεις τους. 

Εφαρμογή 
1) Εισαγωγή 

2) Παρουσίαση καθηκόντων για ατομική εργασία (φυλλάδιο) 

3) Ενεργοποίηση - ατομική εργασία 

4) Σκέψεις των συμμετεχόντων - φόρουμ 

5)  Ανατροφοδότηση εκπαιδευτή 
6)  Περίληψη 

Ρυθμίσεις Αίθουσα διδασκαλίας, ασπροπίνακας, χαρτί, στυλό, πίνακας 
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εκμάθησης παρουσιάσεων, μαρκαδόροι 

Εκπαιδευτικό 

υλικό 

Φυλλάδιο (οδηγία) 

Επιπρόσθετες 

πηγές 

https://www.youtube.com/watch?v=Lp_GOrM16Xc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lp_GOrM16Xc
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

ΘΕΜΑ 1/ Εργαλείο 3: Η ιεραρχία μου των αξιών  

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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Εργαλείο 4: Αν ήμουν πλούσιος…. 

Το πρώτο βήμα για να κρατήσουμε τη ζωή μας οργανωμένη δεν είναι να σημειώνουμε 

στο ημερολόγιο ή να διατηρήσουμε ένα καθημερινό πρόγραμμα, αλλά να 

αποφασίζουμε σε τι αξίζει να ξοδεύουμε το χρόνο μας! 

Η άσκηση αυτή υποστηρίζει τον προσδιορισμό των αξιών μας, τον καθορισμό και την 

ιεράρχηση σαφών στόχων για την επιτυχή διακρατική εργασιακή κινητικότητα και την 

προσαρμογή στο εξωτερικό. 

Μεθοδολογία: Ατομική και ομαδική εργασία, συζήτηση 

Φάση εκμάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Κάθε άτομο που προετοιμάζει την εργασιακή κινητικότητα 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

12-15 

Στόχοι εκμάθησης/ 

αποτελέσματα 
Ο στόχος της μάθησης είναι να προσδιορίσουμε τις δικές μας 

αξίες, να καθορίσουμε και να δώσουμε προτεραιότητα σε στόχους 

για επιτυχή διακρατική εργασιακή κινητικότητα. 

Διάρκεια 45 λεπτά 

Λεπτομερής 

Περιγραφή 

μεθόδου  

Η άσκηση χωρίζεται σε δύο μέρη: 

1) εργασία σε ζεύγη 

2) ομαδική εργασία 

Οδηγίες για εργασία σε ζεύγη  

Φανταστείτε ότι γίνατε πάμπλουτοι. Δεν χρειάζεται να εργαστείτε 

ποτέ ξανά. Τώρα απλά απολαύστε το και σκεφτείτε σε τι μπορείτε 

να ξοδέψετε τα χρήματά σας! Δημιουργήστε μια λίστα To-Do- 

σημειώστε 10-20 πράγματα που θέλετε να κάνετε (δείτε 

φυλλάδιο) 

Μην ξεχωρίζετε την επαγγελματική και προσωπική σας ζωή - 

μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε στον κατάλογο που επιθυμείτε. 
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Στη συνέχεια, μεταβείτε στις στήλες: ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΝΕΟ (βλ. Φυλλάδιο). 

Τοποθετήστε όλες τις επιθυμίες σε μία από τις δύο πρώτες στήλες 

(ΝΑΙ, ΟΧΙ). Τι θα κάνατε πάση θυσία; Τι θα μπορούσε να 

παρατήσετε εύκολα; 

Όταν συμπληρώσετε τις δύο πρώτες στήλες, σκεφτείτε την 

τελευταία (NEW). 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. 

Τώρα, έχοντας κατά νου τις παραπάνω ιδέες, συμπληρώστε το 

πίνακα με στήλες (βλ. Φυλλάδιο): Τι κάνω; (από τα παραπάνω) Τι 

θα έκανα; Τι θα έκανα αρχικά; 

Οδηγίες για ομαδική εργασία: 

Συζήτηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων της άσκησης: Τι είναι 

το πιο σημαντικό στη ζωή; 

Στο τέλος της άσκησης, οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν τις 

σκέψεις τους (5 λεπτά). Η συζήτηση ρυθμίζεται από τον 

εκπαιδευτή όσον αφορά τη διακρατική εργασιακή κινητικότητα. 

Σύνοψη εκπαιδευτή και συμμετεχόντων. 

Εφαρμογή 1) Εισαγωγή, παρουσιάζοντας τους στόχους της άσκησης 
2) Παρέχοντας στους συμμετέχοντες τα πρότυπα (βλ. Φυλλάδια) 
3) Παρουσίαση των καθηκόντων για την ατομική εργασία 
4)  Ενεργοποίηση - εργασία σε ζεύγη 

5) Παρουσίαση των καθηκόντων για ομαδική εργασία 
6) Ενεργοποίηση - ομαδική εργασία 
7) Σκέψεις των συμμετεχόντων - φόρουμ 

8) Περίληψη 
Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

τάξη, κύκλος με καρέκλες, ασπροπίνακας ή πίνακας 

παρουσιάσεων 

Εκπαιδευτικό 

υλικό 

Φυλλάδιο  
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

ΘΕΜΑ 1/ Εργαλείο 4: Αν ήμουν πλούσιος…. 

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

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).  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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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Θέμα 2: Κίνητρο 

Εργαλείο 5: Επιτυχημένοι άνθρωποι που ξέρω 

Οι κύριοι στόχοι της άσκησης είναι: 

- να κατανοήσουμε το νόημα των κινήτρων 
- να κατανοήσουμε τη σχέση μεταξύ αποτελεσματικότητας και 

κινήτρων και των επιπτώσεών τους στην απόδοση 
 

Μεθοδολογία: καταιγισμός ιδεών, ατομική και ομαδική εργασία 

Φάση εκμάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Κάθε άτομο που προετοιμάζει την εργασιακή κινητικότητα 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

12-15 

Στόχοι εκμάθησης/ 

αποτελέσματα 
Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να καθορίσει τα κίνητρά του 

για επιτυχημένες επιδόσεις στην ιδιωτική και επαγγελματική ζωή 

από την άποψη της διακρατικής κινητικότητας του εργατικού 

δυναμικού. 

Διάρκεια 45 λεπτά 

Λεπτομερής 

Περιγραφή μεθόδου  

Ατομική εργασία: 

Ο εκπαιδευτής ρωτά τους εκπαιδευόμενους Ποιος νομίζουν ότι 

θεωρείται επιτυχημένος; Παίρνει σημειώσεις. 

Ομαδική εργασία: 

Ο εκπαιδευτής χωρίζει τους συμμετέχοντες σε ομάδες. Οι 

εκπαιδευόμενοι συζητούν για τους επιτυχημένους ανθρώπους σε 

ομάδες εργασίας και επικεντρώνονται σε 4 κατηγορίες (επιτυχία - 

ποιο είναι το επίτευγμα που θεωρούν οι συμμετέχοντες ως το πιο 

επιτυχημένο, οι επιδόσεις - ποια δραστηριότητα/δραστηριότητες 

βρίσκονται πίσω από την επιτυχία τους, τα αποτελέσματα - ποια 

συγκεκριμένα αποτελέσματα πέτυχαν και κίνητρα – τι κινητοποιεί 

ένα τόσο επιτυχημένο άτομο). 

Στη συνέχεια, κάθε ομάδα παρουσιάζει τις 4 κατηγορίες. Ο 
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εκπαιδευτής τοποθετεί τις σημειώσεις στον πίνακα 

παρουσιάσεων σε κάθε κατηγορία και κάθε ομάδα. 

Ο εκπαιδευτής ξεκινά συζήτηση για τα κίνητρα και στη συνέχεια 

παρουσιάζει τη θεωρία για τα κίνητρα. 

Σύνοψη από εκπαιδευτή και συμμετέχοντες 

Εφαρμογή 1) Εισαγωγή (θεωρία), παρουσιάζοντας τους 
στόχους της άσκησης 

2) Ατομική εργασία 
3) Παροχή στους συμμετέχοντες των προτύπων (βλ. 

Φυλλάδια) 
4) Παρουσίαση εργασιών για ομαδική εργασία 
5) Ενεργοποίηση - ομαδική εργασία 
6) Σκέψεις των συμμετεχόντων - φόρουμ 
7) Περίληψη 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

τάξη, πίνακας παρουσιάσεων, χαρτί, μαρκαδόροι 

Εκπαιδευτικό υλικό Φυλλάδιο  
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

ΘΕΜΑ 2/ Εργαλείο 5: Επιτυχημένοι άνθρωποι που ξέρω  

 Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 

Επιτυχία  

 

 

 

 

 

  

Επιδόσεις  

 

 

 

 

 

 

  

Αποτελέσματα  

 

 

 

 

 

 

  

Κίνητρα  
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Εργαλείο 6: Πως να διατηρήσουμε το κίνητρο 

Οι κύριοι στόχοι της άσκησης είναι: 

- να κατανοήσουμε τις ανάγκες μας και πώς να τις ικανοποιήσουμε με συγκεκριμένη 

σειρά και πώς η αποτελεσματικότητά μας εξαρτάται από τη σοβαρότητά τους. 

- να κατανοήσουμε τι μας ενθαρρύνει για διακρατική εργασιακή κινητικότητα · 

- να καθορίσουμε μια κοινή "οδηγία" για τη διατήρηση του κινήτρου. 

Μεθοδολογία: καταιγισμός ιδεών, ατομική και ομαδική εργασία, συζήτηση 

Φάση εκμάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Κάθε άτομο που προετοιμάζει την εργασιακή κινητικότητα 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

12-15 

Στόχοι εκμάθησης/ 

αποτελέσματα 

Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: 

- προσδιορίσει τα δικά του κίνητρα 

- διατηρήσει τα κίνητρα 

Διάρκεια 45 λεπτά 

Λεπτομερής 

Περιγραφή 

μεθόδου  

Ο εκπαιδευτής ξεκινά μια φράση "Το κίνητρο είναι ....." και ο κάθε 

συμμετέχων την τελειώνει, για παράδειγμα: Το κίνητρο είναι σαν 

μια μηχανή τρένου, χάρη στην οποία προχωρώ περισσότερο. 

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει θεωρίες κινήτρων με τη μορφή 

παρουσίασης (ppt) 

Άσκηση: 

Στάδιο I 

Ατομική εργασία: κάθε συμμετέχων σκέφτεται τι τον ενθαρρύνει να 

δράσει και για τη διακρατική εργασιακή κινητικότητα. Γράφουν τις 

σκέψεις τους σε φύλλα χαρτιού. 

Στάδιο II 

Ο εκπαιδευτής χωρίζει τους συμμετέχοντες σε ομάδες 3-5 ατόμων. 
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Οι συμμετέχοντες συζητούν για τα κίνητρα τους όσον αφορά τη 

διακρατική κινητικότητα των εργαζομένων και στη συνέχεια 

σχεδιάζουν την πυραμίδα των αναγκών του Maslow σε έναν πίνακα 

παρουσιάσεων, αναθέτουν τα κίνητρά τους σε επίπεδα της 

πυραμίδας. 

Στάδιο III 

Παρουσίαση της ομαδικής εργασίας στο φόρουμ. Συζήτηση 

συντονισμένη από τον εκπαιδευτή με θέμα "Ο ρόλος των κινήτρων 

στη ζωή, ο ρόλος των οικονομικών και μη οικονομικών παραγόντων 

για τη διακρατική εργασιακή κινητικότητα". 

Συλλογισμός από συμμετέχοντες και εκπαιδευτή.  

Εφαρμογή 1) Εισαγωγή στο κίνητρο - καθορίζοντας ποιο είναι το κίνητρο 

για κάθε συμμετέχοντα 

2)  Θεωρία (παρουσίαση) 

3) Εισαγωγή στην άσκηση, παρουσίαση των στόχων της άσκησης 

4) Ενεργοποίηση - ατομική εργασία 

5) Διαίρεση των συμμετεχόντων σε ζεύγη εργασίας 

6) Ενεργοποίηση - ομαδική εργασία 

7) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ομαδικής εργασίας 

8) Συλλογισμός από τους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή 

9) Συζήτηση σχετικά με το ρόλο του κινήτρου στη ζωή, το ρόλο 

των οικονομικών και μη οικονομικών παρακινητών. 

10) Συλλογισμός από τους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

Τάξη, ασπροπίνακας, πίνακας παρουσιάσεων, μαρκαδόροι  

Εκπαιδευτικό 

υλικό 

https://www.youtube.com/watch?v=O-4ithG_07Q 

https://www.youtube.com/watch?v=S00imn-cDfA 

https://www.youtube.com/watch?v=O-4ithG_07Q 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O-4ithG_07Q
https://www.youtube.com/watch?v=S00imn-cDfA
https://www.youtube.com/watch?v=O-4ithG_07Q
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Θέμα 3: Αποτελεσματικός χρονοπρογραμματισμός 

Εργαλείο 7: Eisenhower Matrix 

Οι στόχοι της άσκησης είναι: 

- να κατανοήσουν τη σημασία της διαχείρισης του χρόνου στην ιδιωτική και 

επαγγελματική ζωή τους 

- να αναλύσουν και να δώσουν προτεραιότητα στους δικούς τους στόχους και να 

κατανοήσουν τη σημασία τους στην ιεραρχία για τη διακρατική εργασιακή 

κινητικότητα 

- να βελτιώσουν την αίσθηση της αποτελεσματικότητας για να επιτύχουν σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις στο εξωτερικό ή να επιτελέσουν ένα έργο 

 

Μεθοδολογία: ατομική εργασία, συζήτηση 

Φάση εκμάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Κάθε άτομο που προετοιμάζει την εργασιακή κινητικότητα 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

12-15 

Στόχοι εκμάθησης/ 

αποτελέσματα 

Οι στόχοι της μάθησης είναι να βελτιώσουν τη διαχείριση του 

χρόνου, να θέσουν στόχους και να τους δώσουν προτεραιότητα για 

τη διακρατική εργασιακή κινητικότητα. 

Διάρκεια 40 λεπτά 

Λεπτομερής 

Περιγραφή 

μεθόδου  

Εισαγωγή ενός σχεδίου του Matrix Eisenhower με τη μορφή 

παρουσίασης. Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει κάθε ένα από τα 

τεταρτημόρια του Matrix Eisenhower (παρουσίαση από τον 

εκπαιδευτή) 

Μετά την παρουσίαση, κάθε συμμετέχων γράφει ξεχωριστά τα 

καθήκοντα και τον χρόνο που ξοδεύει σε ένα συγκεκριμένο τέταρτο  

(βλ. Φυλλάδιο) 

Συζήτηση:  

Πώς φαίνεται ένα τέταρτο στη ζωή μας; 
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Πώς επηρεάζει η οργάνωση της εργασίας μου τις σχέσεις μου με 

άλλους ανθρώπους; 

Συλλογισμός από τους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή. 

Σύνοψη. 

Εφαρμογή 
1) Εισαγωγή, παρουσιάζοντας τους στόχους της άσκησης 

2) Παρέχοντας στους συμμετέχοντες πρότυπο (βλ. Φυλλάδιο) 

3) Παρουσίαση των εργασιών που πρέπει να γίνουν 

4) Ενεργοποίηση - ατομική εργασία 

5) Συζήτηση 

6) Συλλογισμός από τους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή. 

7) Περίληψη 
Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 
τάξη, καρέκλες σε κύκλο, ασπροπίνακας 

Εκπαιδευτικό 

υλικό 

Φυλλάδιο 

Επιπρόσθετες 

πηγές/βιβλιογρα-

φία 

https://www.youtube.com/watch?v=tT89OZ7TNwc 

https://www.youtube.com/watch?v=YoYQeNjbew0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tT89OZ7TNwc
https://www.youtube.com/watch?v=YoYQeNjbew0
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

ΘΕΜΑ 3/ Εργαλείο 7: Eisenhower Matrix 

 

EISENHOWER MATRIX 

 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΧΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
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ΘΕΜΑ 4: Εμπόδια στην εφαρμογή των σχεδίων 

Εργαλείο 8: Αναβάλλω ενέργειες και γιατί; 

Οι κύριοι στόχοι της άσκησης είναι: 

- η διάγνωση των συνηθειών στη διαχείριση του χρόνου 

- ο προσδιορισμός των δυσκολιών στη διαχείριση του χρόνου 

- ο καθορισμός του τρόπου λειτουργίας, των πόρων και των περιορισμών που 

απορρέουν από αυτούς, που σχετίζονται με τη διαχείριση του χρόνου. 

 

Μεθοδολογία: ομαδική εργασία, συζήτηση 
Φάση εκμάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Κάθε άτομο που προετοιμάζει την εργασιακή κινητικότητα 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

12-15 

Στόχοι εκμάθησης/ 

αποτελέσματα 

Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: 

- να κατανοήσει τις δικές τους συνήθειες που επηρεάζουν τη 

διαχείριση του χρόνου 

- να αναλάβει τις κατάλληλες ενέργειες για να ξεπεράσει  ορισμένες 

συμπεριφορές. 

Διάρκεια 45 λεπτά 

Λεπτομερής 

Περιγραφή 

μεθόδου  

Οι συμμετέχοντες που χωρίζονται σε ομάδες απαντούν σε 

ερωτήσεις: αναβάλλουν ορισμένες δραστηριότητες / καθήκοντα 

και γιατί; Προσπαθούν επίσης να γράψουν ενέργειες που 

εμφανίζονται στη συμπεριφορά τους, προτάσεις για το πώς να 

αντιμετωπίσουν αυτόν τον τύπο συμπεριφοράς. 

Παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων της ομαδικής 

εργασίας στο φόρουμ. Συζήτηση που συντονίζεται από εκπαιδευτή. 

Περίληψη. 

Εφαρμογή 1) Εισαγωγή, παρουσιάζοντας τους στόχους της άσκησης 
2) Κατανομή των συμμετεχόντων σε ομάδες εργασίας 

3) Παρουσίαση των εργασιών που πρέπει να γίνουν 
4) Ενεργοποίηση - ομαδική εργασία 
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5) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών των ομάδων 

εργασίας 
6) Συζήτηση 
7) Συλλογισμός από τους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή. 

8) Περίληψη 
Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

τάξη, ασπροπίνακας, πίνακας παρουσιάσεων, μαρκαδόροι  

Εκπαιδευτικό 

υλικό 

https://www.ted.com/talks/tim_urban_inside_the_mind_of_a_mas

ter_procrastinator?language=pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ted.com/talks/tim_urban_inside_the_mind_of_a_master_procrastinator?language=pl
https://www.ted.com/talks/tim_urban_inside_the_mind_of_a_master_procrastinator?language=pl
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Tool 9: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του να είσαι τελειομανής 

Οι κύριοι στόχοι της άσκησης είναι: 

- η διάγνωση των συνηθειών στη διαχείριση του χρόνου 

- ο προσδιορισμός των δυσκολιών στη διαχείριση του χρόνου 

- ο καθορισμός του τρόπου λειτουργίας, των πόρων και των περιορισμών που 

απορρέουν από αυτούς, που σχετίζονται με τη διαχείριση του χρόνου. 

Μεθοδολογία: εργασία σε ζεύγη, συζήτηση. 

Φάση 

εκμάθησης 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Κάθε άτομο που προετοιμάζει την εργασιακή κινητικότητα 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

12-15 

Στόχοι 

εκμάθησης/ 

αποτελέσματα 

Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: 

- κατανοήσει τις δικές του συνήθειες που επηρεάζουν τη διαχείριση 

του χρόνου 

-να αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες για να ξεπεράσει ορισμένες 

συμπεριφορές. 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Λεπτομερής 

Περιγραφή 

μεθόδου  

Οι συμμετέχοντες σε ζευγάρια αναρωτιούνται τι είναι η τελειότητα 

για αυτούς, παρέχοντας συγκεκριμένα παραδείγματα από τη ζωή 

τους. Γράφουν επίσης τα πλεονεκτήματα/τα θετικά και τα 

μειονεκτήματα/κινδύνους του να είσαι τελειομανής. 

Παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων της ομαδικής 

εργασίας στο φόρουμ. Συζήτηση που συντονίζεται από εκπαιδευτή. 

Περίληψη. 

Εφαρμογή 
1) Εισαγωγή, παρουσιάζοντας τους στόχους της άσκησης 

2) Κατανομή των συμμετεχόντων σε ζεύγη εργασίας 

3) Παρουσίαση των εργασιών που πρέπει να γίνουν 

4) Ενεργοποίηση - εργασία σε ζεύγη 
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5) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εργασίας 

6) Συζήτηση 

7) Συλλογισμός από τους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή. 
8) Περίληψη 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 
τάξη, ασπροπίνακας, πίνακας παρουσιάσεων, μαρκαδόροι 
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Εργαλείο 10: Χρονοφάγοι 

Οι κύριοι στόχοι της άσκησης είναι: 

- η διάγνωση των συνηθειών στη διαχείριση του χρόνου 

- ο προσδιορισμός των δυσκολιών στη διαχείριση του χρόνου 

- ο καθορισμός του τρόπου λειτουργίας, των πόρων και των περιορισμών που 

απορρέουν από αυτούς, που σχετίζονται με τη διαχείριση του χρόνου. 

 

Μεθοδολογία: καταιγισμός ιδεών, ομαδική εργασία, συζήτηση. 

Φάση 

εκμάθησης 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Κάθε άτομο που προετοιμάζει την εργασιακή κινητικότητα 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

12-15 

Στόχοι 

εκμάθησης/ 

αποτελέσματα 

Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: 

- κατανοήσει τις δικές του συνήθειες που επηρεάζουν τη διαχείριση 

του χρόνου 

-να αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες για να ξεπεράσει ορισμένες 

συμπεριφορές. 

Διάρκεια 50 λεπτά 

Λεπτομερής 

Περιγραφή 

μεθόδου  

Ο εκπαιδευτής γράφει στον πίνακα παρουσιάσεων όλους τους 

συσχετισμούς των συμμετεχόντων που σχετίζονται με την έννοια του 

"χρονοφάγοι" (καταιγισμός ιδεών). 

Ομαδική δουλειά: Πώς να χειριστείτε τους "χρονοφάγους"; Οι 

συμμετέχοντες αναρωτιούνται σχετικά με συγκεκριμένους τρόπους 

αντιμετώπισης των "χρονοφάγων", αναφερόμενοι σε συγκεκριμένους 

"χρονοφάγους" από τον κατάλογο που δημιουργήθηκε κατά τη 

διάρκεια του καταιγισμού ιδεών. 

Παρουσίαση της ομαδικής εργασίας στο φόρουμ. 

Συζήτηση που συντονίζεται από έναν εκπαιδευτή με προσοχή στην 

τεχνική "εδώ και τώρα" (αν κάνω κάτι είμαι 100% εμπλεκόμενος σε 
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αυτό, για παράδειγμα, δεν απαντώ στο τηλέφωνο, δεν απαντώ σε 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ. ). 

Συλλογισμός συμμετεχόντων και εκπαιδευτή 

Σύνοψη. 

Εφαρμογή 1) Καταιγισμός ιδεών σχετικά με την έννοια των χρονοφάγων 
2) Εισαγωγή στην άσκηση, παρουσίαση των στόχων της άσκησης 
3) Κατανομή των συμμετεχόντων σε ζεύγη εργασίας 
4) Παρουσίαση των εργασιών που πρέπει να γίνουν 
5) Ενεργοποίηση - ομαδική εργασία 

6) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ομαδικής εργασίας 
7) Συλλογισμός από τους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή 
8) Συζήτηση σχετικά με την τεχνική "εδώ και τώρα" 

9) Συλλογισμός από τους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή 
10) Περίληψη 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

Τάξη, ασπροπίνακας, πίνακας παρουσιάσεων, μαρκαδόροι  
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Θέμα 5: Θέτοντας στόχους 

Εργαλείο 11: Θέτοντας στόχους – SMART 
 

 

Οι κύριοι στόχοι της άσκησης είναι: 

- Να κατανοήσουν τις αρχές καθορισμού σκοπών σύμφωνα με την έννοια SMARTER 

και την έννοια της χαρτογράφησης στόχων για την επιτυχή διακρατική εργασιακή 

κινητικότητα  

- Να κατανοήσουν συγκεκριμένα εργαλεία που υποστηρίζουν αποτελεσματική 

οργάνωση για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί για κινητικότητα και διαμονή στο 

εξωτερικό 

Μεθοδολογία: θεωρία, καταιγισμός ιδεών, ατομική εργασία, συζήτηση 

Φάση εκμάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Κάθε άτομο που προετοιμάζει την εργασιακή κινητικότητα 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

12-15 

Στόχοι εκμάθησης/ 

αποτελέσματα 

Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να θέσει στόχους όσον αφορά 

τη διακρατική εργασιακή κινητικότητα σύμφωνα με την έννοια 

SMARTER. 

Διάρκεια 2 ώρες 

Λεπτομερής 

Περιγραφή μεθόδου  

Εισαγωγή της αρχής του ορισμού των σκοπών σύμφωνα με την 

έννοια SMARTER και της έννοιας της χαρτογράφησης του σκοπού 

(παρουσίαση από τον εκπαιδευτή) 

Άσκηση: 

Οι συμμετέχοντες καθορίζουν μεμονωμένα διάφορους στόχους 

όσον αφορά τη διακρατική εργασιακή κινητικότητα σύμφωνα με 

την αρχή της αρχής της SMARTER και καταρτίζουν έναν χάρτη 

σκοπών (φυλλάδιο) 

Παρουσίαση και συζήτηση σχετικά με τη χαρτογράφηση του 
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σκοπού. 

Συλλογισμός από τους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή. 

Περίληψη. 

Εφαρμογή 
1) Θεωρία (παρουσίαση) 

2) Εισαγωγή στην άσκηση, παρουσίαση των στόχων της 
άσκησης 

3) Ενεργοποίηση - ατομική εργασία 

4) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μεμονωμένης εργασίας 

5) Συζήτηση με τον εκπαιδευτή 
6) Συλλογισμός από τους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 
Τάξη, ασπροπίνακας, φύλλα χαρτιού, πίνακας παρουσιάσεων, 

μαρκαδόροι 

Εκπαιδευτικό υλικό Φυλλάδιο 

Επιπρόσθετες 

πηγές/ 

βιβλιογραφία 

https://www.youtube.com/watch?v=wGbmAH4mBPA 

https://www.youtube.com/watch?v=1-SvuFIQjK8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wGbmAH4mBPA
https://www.youtube.com/watch?v=1-SvuFIQjK8
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

ΘΕΜΑ 5/ Εργαλείο 11: Θέτοντας στόχους - SMART 
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Θέμα 6: Άγχος 

Εργαλείο 12: «Τι είναι το άγχος για μένα» 
 

Οι κύριοι στόχοι της άσκησης είναι: 

- να προσδιορίσουν πηγές και τα πρώτα συμπτώματα του άγχους 

- να κατατάσσουν αγχωτικές καταστάσεις που συνδέονται με τη διακρατική εργασιακή 

κινητικότητα  

Μεθοδολογία: θεωρία, καταιγισμός ιδεών, ατομική εργασία, συζήτηση 

Φάση εκμάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Κάθε άτομο που προετοιμάζει την εργασιακή κινητικότητα  

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

12-15 

Στόχοι εκμάθησης/ 

αποτελέσματα 

Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να εντοπίσει τις πηγές άγχους 

και να κατανοήσει τη συμπεριφορά, τα συναισθήματα και τις 

ενέργειες που πραγματοποιούνται σε αγχωτικές καταστάσεις. 

Διάρκεια 45 λεπτά 

Λεπτομερής 

Περιγραφή 

μεθόδου  

Ατομική δουλειά. 
Οι συμμετέχοντες γράφουν τουλάχιστον τις 3 πιο αγχωτικές 
καταστάσεις της ζωής τους (εκείνες που θέλουν να μοιραστούν με 

άλλους). Μετά από αυτό αναρωτιούνται τι τους συνέβη, τις 
σκέψεις και συναισθήματα, τις συμπεριφορές τους συνοδεύουν 
αυτή την κατάσταση. 
 
Συντονισμένη συζήτηση. 
Οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν "τις αγχωτικές τους καταστάσεις". 
Μαζί με τον εκπαιδευτή, προσπαθούν να διαμορφώσουν έναν 
ορισμό του άγχους 
. 
Συλλογισμός από τους συμμετέχοντες και εκπαιδευτή. 

Περίληψη. 
Εφαρμογή 1) Εισαγωγή στην άσκηση, παρουσίαση των στόχων της άσκησης 

2)  Ενεργοποίηση - μεμονωμένη εργασία 

3) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μεμονωμένων εργασιών 
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4) Συζήτηση με τον εκπαιδευτή 

5) Θεωρία (παρουσίαση) 
6) Συλλογισμός από τους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή 
7) Περίληψη 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 
Τάξη, ασπροπίνακας, φύλλα χαρτιού, πίνακας παρουσιάσεων, 

μαρκαδόροι 

Εκπαιδευτικό υλικό https://www.youtube.com/watch?v=vzrjEP5MOT4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vzrjEP5MOT4
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Εργαλείο 13: Κέρδη και απώλειες λειτουργίας σε αγχωτικές καταστάσεις 

Οι κύριοι στόχοι της άσκησης είναι: 

- Να κατανοήσουμε πώς επηρεάζει το στρες στην προσωπική και επαγγελματική ζωή 

μας 

-  να ταξινομούμε καταστάσεις άγχους. 

 

Μεθοδολογία: θεωρία, καταιγισμός ιδεών, εργασία σε ζεύγη, συζήτηση 

Φάση εκμάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Κάθε άτομο που προετοιμάζει την εργασιακή κινητικότητα  

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

12-15 

Στόχοι εκμάθησης/ 

αποτελέσματα 

Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να κατανοήσει τη 

συμπεριφορά, τα συναισθήματα και τις ενέργειες που υπάρχουν 

σε καταστάσεις άγχους και τις επιπτώσεις τους στη ζωή. 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Λεπτομερής 

Περιγραφή 

μεθόδου  

Εργασία σε ζευγάρια. 
Οι συμμετέχοντες αναζητούν «+» και «-» όταν ενεργούν σε 
αγχωτικές καταστάσεις (παραδείγματα από τη ζωή τους).  
 
Παρουσίαση και συζήτηση που συντονίζεται από τον εκπαιδευτή: 
Μπορεί το άγχος να είναι ένα θετικό φαινόμενο; 
Συλλογισμός από τους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή. 

Περίληψη. 

Εφαρμογή 
1) Εισαγωγή στην άσκηση, παρουσίαση των στόχων της άσκησης 

2) Ενεργοποίηση - εργασία σε ζεύγη 

3) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ομαδικής εργασίας 

4) Συζήτηση με τον εκπαιδευτή 

5) Συλλογισμός από τους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή 

6) Περίληψη 
Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

Τάξη, ασπροπίνακας, φύλλα χαρτιού, πίνακας παρουσιάσεων, 

μαρκαδόροι 
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Θέμα 7: Προσωπικοί στρεσογόνοι παράγοντες 

Εργαλείο 14: Οι ρόλοι ζωής μας και το άγχος 

Οι κύριοι στόχοι της άσκησης είναι: 

- να κατανοήσουν τις επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τους επαγγελματικούς και 

κοινωνικούς ρόλους 

- να γνωρίσουν τους στρεσογόνους παράγοντες που αφορούν τις διαπροσωπικές 

σχέσεις και τους παράγοντες άγχους που σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη 

και το μελλοντικό όραμα. 

 

Μεθοδολογία: θεωρία, καταιγισμός ιδεών, ατομική εργασία, συζήτηση 

Φάση εκμάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Κάθε άτομο που προετοιμάζει την εργασιακή κινητικότητα  

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

12-15 

Στόχοι 

εκμάθησης/ 

αποτελέσματα 

Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: 

- κατανοεί τους προσωπικούς στρεσογόνους παράγοντες στην 

ιδιωτική και επαγγελματική ζωή 

- γνωρίζει πώς να χειριστεί τους στρεσογόνους παράγοντες 

Διάρκεια 30 λεπτά 

Λεπτομερής 

Περιγραφή 

μεθόδου  

 
Ο εκπαιδευτής ρωτά την ομάδα: "Ποιοι είναι οι ρόλοι σας στη ζωή"; 

Οι συμμετέχοντες αναφέρουν τους ρόλους τους οποίους παίζουν 
στη ζωή, π.χ. φοιτητής, μητέρα, γιο και άλλους. Ο καθηγητής 
παίρνει σημειώσεις και όταν δεν υπάρχουν άλλες ιδέες, ο ομιλητής 
καλεί τους συμμετέχοντες να εργαστούν ξεχωριστά. 
 
Ατομική δουλειά 
Κάθε συμμετέχων γράφει ρόλους ειδικά για τον εαυτό του (μπορεί 
να υπάρχουν άλλοι ρόλοι από αυτούς που αναγράφονται στον 
πίνακα παρουσιάσεων). Στη συνέχεια, κάθε συμμετέχων πρέπει να 
σκεφτεί πάνω από 5 ρόλους (max.7 ρόλοι) που παίζει συχνότερα και 

στη συνέχεια γράφει εργασίες που εκτελούνται συχνά σε σχέση με 
κάθε ρόλο. Με βάση τους διαγνωσμένους ρόλους, κάθε 
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συμμετέχων τις εξετάζει σε σχέση με το φορτίο άγχους που 

φέρνουν. 
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μεμονωμένων εργασιών 

Συζήτηση με τον εκπαιδευτή 

Συλλογισμός από τους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή 

Περίληψη 

Εφαρμογή 1) Εισαγωγή στην άσκηση, παρουσίαση των στόχων της άσκησης 
2) Ενεργοποίηση - μεμονωμένη εργασία 
3) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μεμονωμένων εργασιών 

4) Συζήτηση με τον εκπαιδευτή 
5) Συλλογισμός από τους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή 
6) Περίληψη 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 
Τάξη, ασπροπίνακας, φύλλα χαρτιού, πίνακας παρουσιάσεων, 

μαρκαδόροι 
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Εργαλείο 15: Διακρατική εργασιακή κινητικότητα και άγχος  

 

Οι κύριοι στόχοι της άσκησης είναι: 

- να κατανοήσουν τους στρεσογόνους παράγοντες που αφορούν τη διακρατική 

εργασιακή κινητικότητα και τους παράγοντες άγχους που σχετίζονται με την 

επαγγελματική ανάπτυξη και το μελλοντικό όραμα · 

- να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα στο άγχος μεταξύ των συμμετεχόντων. 

 

Μεθοδολογία: καταιγισμός ιδεών, εργασία σε ζεύγη, συζήτηση 

Φάση εκμάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Κάθε άτομο που προετοιμάζει την εργασιακή κινητικότητα 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

12-15 

Στόχοι εκμάθησης/ 

αποτελέσματα 

Ο εκπαιδευόμενος θα είναι: 

- να γνωρίζει τους στρεσογόνους παράγοντες του σχετικά με τη 

διακρατική εργασιακή κινητικότητα, 

- σε θέση να ελέγχει το επίπεδο πίεσης. 

Διάρκεια 40 λεπτά 

Λεπτομερής 

Περιγραφή 

μεθόδου  

Οι συμμετέχοντες (σε ζεύγη) ορίζουν τις καταστάσεις που 
συνδέονται με τη διακρατική εργασιακή κινητικότητα και, στη 
συνέχεια, με το φορτίο άγχος που φέρνουν. Στη συνέχεια, 
καθορίζουν τις ενέργειες που θα μπορούσαν να ληφθούν για τη 
μείωση αυτού του άγχους; 

 
Συζήτηση σχετικά με το φόρουμ, συζήτηση των αποτελεσμάτων της 
εργασίας σε ζεύγη. Συζήτηση που συντονίζεται από τον 

εκπαιδευτή. 
 
Ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτή και τους συμμετέχοντες. 

  Περίληψη. 

Εφαρμογή 
1) Εισαγωγή στην άσκηση, παρουσίαση των στόχων της άσκησης 
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2) Ενεργοποίηση - εργασία σε ζεύγη 

3) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εργασίας 

4) Συζήτηση με τον εκπαιδευτή 

5) Συλλογισμός από τους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή 
6) Περίληψη 

Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

Τάξη, ασπροπίνακας, φύλλα χαρτιού, πίνακας παρουσιάσεων, 

μαρκαδόροι 
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Θέμα 8: Αντιμετωπίζοντας το άγχος (Τεχνικές) 

Εργαλείο 16: Τρόποι αντιμετώπισης του άγχους 

Ο κύριος στόχος της άσκησης είναι να μάθουμε πώς να διαχειριζόμαστε το άγχος στην 

ιδιωτική και επαγγελματική ζωή κατά τη διάρκεια της διακρατικής εργασιακής 

κινητικότητας και να παραμείνουμε στο εξωτερικό. 

Μεθοδολογία: ομαδική εργασία, συζήτηση 

Φάση εκμάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Κάθε άτομο που προετοιμάζει την εργασιακή κινητικότητα 

Αποτελεσματικός 

αριθμός 

συμμετεχόντων 

12-15 

Στόχοι 

εκμάθησης/ 

αποτελέσματα 

Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να ελέγχει το επίπεδο πίεσης 

Διάρκεια 40 λεπτά 

Λεπτομερής 

Περιγραφή 

μεθόδου  

Εργασία σε ομάδες. 

Οι συμμετέχοντες (σε ομάδες) προετοιμάζουν ένα κολάζ στο θέμα 

(επιλεγμένος τρόπος αντιμετώπισης του άγχους κατά τη διάρκεια 
της διακρατικής εργασιακής κινητικότητας και παραμονής στο 
εξωτερικό) σε πίνακες παρουσίασης-flipcharts. 

 

Παρουσίαση της ομαδικής εργασίας σε συνδυασμό με μια συζήτηση 
που συντονίζεται από τον εκπαιδευτή σχετικά με τον τρόπο 
αντιμετώπισης του στρες. 

 

Ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτή και τους συμμετέχοντες. 

Περίληψη. 

Εφαρμογή 
1) Εισαγωγή στην άσκηση, παρουσίαση των στόχων της άσκησης 

2) Ενεργοποίηση - ομαδική εργασία 

3) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ομαδικής εργασίας 
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4) Συζήτηση με τον εκπαιδευτή 

5) Συλλογισμός από τους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή 

6)  Περίληψη 
Ρυθμίσεις 

εκμάθησης 

Τάξη, ασπροπίνακας, φύλλα χαρτιού, πίνακας παρουσιάσεων, 

μαρκαδόροι, μολύβια, ψαλίδια, πολύχρωμα περιοδικά 

Επιπρόσθετες 

πηγές/βιβλιογραφ

ία 

https://www.youtube.com/watch?v=WDcQAowy_3Q 

https://www.youtube.com/watch?v=8jPQjjsBbIc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WDcQAowy_3Q
https://www.youtube.com/watch?v=8jPQjjsBbIc
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Εργαλείο 17: Αυτογενής εκπαίδευση Schultz 

Οι κύριοι στόχοι της άσκησης είναι: 

- να κατανοήσουμε πώς να ελέχουμε το επίπεδο πίεσης  

- να γνωρίσουμε τις τεχνικές για τη διαχείριση του άγχους, να ανακουφίσουμε τις 

εντάσεις και να υποστηρίξουμε τον διαλογισμό, τη συγκέντρωση και να διατηρήσουμε 

την εστίαση 

 

Μεθοδολογία: πειραματισμός, συζήτηση 

Φάση εκμάθησης ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ομάδα στόχος Κάθε άτομο που προετοιμάζει την εργασιακή κινητικότητα 

Αποτελεσματικός 

αριθμός συμμετεχόντων 

12-15 

Στόχοι εκμάθησης/ 

αποτελέσματα 

Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να ελέγχει το επίπεδο 

πίεσης μέσω συγκεκριμένης τεχνικής. 

Διάρκεια 40 λεπτά 

Λεπτομερής Περιγραφή 

μεθόδου  

Ο εκπαιδευτής διαβάζει αργά το κείμενο με ήρεμη και ήσυχη 

φωνή. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να ξαπλώνουν άνετα και η 

χαλαρωτική μουσική να παίζει στο παρασκήνιο. 

Συλλογισμός των συμμετεχόντων και του εκπαιδευτή σχετικά 

με την άσκηση και την εμπειρία τους. 

Εφαρμογή 
1) Εισαγωγή στην άσκηση, παρουσίαση των στόχων της 

άσκησης 

2) Ενεργοποίηση 
3) Συλλογισμός από τους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή 

Ρυθμίσεις εκμάθησης Τάξη, στρώματα, μαξιλάρια, χαλαρωτική μουσική  

Επιπρόσθετες 

πηγές/βιβλιογραφία 

Φυλλάδιο 

Φάση εκμάθησης https://www.youtube.com/watch?v=mbJ-ZBrZGgk 

https://www.youtube.com/watch?v=mbJ-ZBrZGgk
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

ΘΕΜΑ 8/ Εργαλείο 17: 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. 

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. 
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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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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

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 
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