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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Το έργο Transversal Project for Migrants (No. 2018-1-FR01-KA202-048007) χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, στρατηγικές εταιρικές σχέσεις για 

την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Έχει διάρκεια δύο ετών, από τον Σεπτέμβριο του 2018 

έως τον Αύγουστο του 2020. 

Η ομάδα του έργου περιλαμβάνει 7 οργανισμούς από 7 χώρες:  

 ITG Conseil, Γαλλία 

 IASIS, Ελλάδα 

 Centre for Social Innovation, Κύπρος 

 Mindshift Talent Advisory, Πορτογαλία 

 Business Foundation for Education, Βουλγαρία 

 Solidaridad Sin Fronteras, Ισπανία 

 Bahcesehir Universitesi Foundation, Τουρκία 

 

Το δεύτερο παραδοτέο υλικό, το παρόν Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, προσφέρει ένα σύνολο 

εκπαιδευτικών πηγών (έννοιες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συμβουλές και συστάσεις) 

σχεδιασμένο έτσι ώστε οι εκπαιδευτές να μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα την ανάπτυξη των 

εγκάρσιων ικανοτήτων των μεταναστών που σχετίζονται με: 

α- Επίλυση προβλημάτων 

β- Λήψη αποφάσεων 

γ- Ομαδική εργασία 

δ- Ανθεκτικότητα 

ε- δημιουργικότητα 

στ- Ευκινησία 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ 

 
 
 

EQF 

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων (European Qualification Framework - EQF) είναι ένα 
εργαλείο μετάφρασης που βοηθά στην κατανόηση και τη σύγκριση των τίτλων σπουδών 
που απονέμονται σε διαφορετικές χώρες και σε διαφορετικά συστήματα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, το οποίο αποτελείται από οκτώ επίπεδα. 

  

EQF επίπεδο 5 
Το EQF επίπεδο 5 έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει τις ικανότητες των ατόμων που ήδη 
εργάζονται και να τους παρέχει προηγμένες τεχνικές, εγκάρσιες και / ή διαχειριστικές 
δεξιότητες. 

  
Συμβουλές Προτάσεις για την πρακτική εφαρμογή του μαθησιακού υλικού. 

  

Γνώσεις 
(επίπεδο 5) 

Πρόκειται για εξειδικευμένες, πραγματικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο 
εργασίας ή μελέτης και συμβουλές για τη συνειδητοποίηση των ορίων αυτής της 
γνώσης. 

  

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι δηλώσεις που περιγράφουν σημαντικά και 
ουσιαστικά ορόσημα μάθηση που πρέπει να επιτευχθούν, και μπορούν να αποδειχθούν 
αξιόπιστα στο τέλος της εκπαίδευσης. Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων, ως 
μαθησιακά αποτελέσματα περιγράφονται οι γνώσεις, οι δεξιότητες, η ευθύνη και η 
αυτονομία.  

  
Ευθύνη και 
αυτονομία 

(επίπεδο 5) 

Μέσα εξάσκησης της διαχείρισης και εποπτείας στο πλαίσιο δραστηριοτήτων εργασίας 
ή μελέτης όπου υπάρχει απρόβλεπτη μεταβολή της εξέτασης και ανάπτυξη των 
επιδόσεων του εαυτού και άλλων. 

  
Δεξιότητες  

(επίπεδο 5) 
Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη γκάμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που 
απαιτούνται για την ανάπτυξη δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα. 



Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
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Κεφάλαιο α) ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ α ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Κατανόηση και μετατροπή ενός προβλήματος ή ενός πλαισίου σε ευκαιρία για 
βελτίωση της εργασιακής διαδικασίας.  

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
6 ώρες 

ΤΥΠΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Διά ζώσης 

ΟΜΑΔΑ-
ΣΤΟΧΟΣ 

Εκπαιδευτές/ 
Προπονητές 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευτές και οι προπονητές 
μεταναστών θα μπορούν ... 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΣΚΕΨΗ 

 

ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

 Να καθορίζουν 
σωστά ένα 
πρόβλημα 

 Να περιγράφουν 
ένα πρόβλημα 
χωρίζοντάς το σε 
μικρότερα και πιο 
διαχειρίσιμα μέρη 

 Να αναγνωρίζουν 
και να 
αποσαφηνίζουν 
πληροφορίες και 
ιδέες  

 Να συσχετίζουν και 
να επεξεργάζονται 
πληροφορίες 
χρησιμοποιώντας 
τη λογική και το 
συλλογισμό 

 Να απαριθμήσουν 
συμπεράσματα και 
να σχεδιάσουν μια 
σειρά ενεργειών 
 

 Να δημιουργούν και 
να αξιολογούν 
εναλλακτικές λύσεις  

 Να εφαρμόζουν 
γνώσεις, γεγονότα 
και δεδομένα για να 
επιλύσουν 
προβλήματα 
αποτελεσματικά  

 Να εφαρμόσουν 
έναν κάθετο τρόπο 
σκέψης 

 Να χρησιμοποιήσουν 
έννοιες όπως η 
ενεργή ακρόαση, η 
ομαδική δουλειά, η 
συνεργασία, το να 
δίνει κανείς σημασία 
στη λεπτομέρεια, το 
να παίρνει 
πρωτοβουλίες, το να 
είναι επίμονος  
 

 Να αποφασίσουν 
ποια είναι η 
καλύτερη 
εναλλακτική σε ένα 
πρόβλημα  

 Να είναι υπεύθυνοι 
για τις αποφάσεις 
που παίρνουν και για 
τις συνέπειες αυτών  

 Να εμπλέκου άλλους 
αποτελεσματικά στην 
ανάπτυξη λύσεων για 
νέα προβλήματα  

 Να ξεπερνούν 
εμπόδια 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΠΗΓΗ 

Βασικές έννοιες στην 
επίλυση προβλημάτων 

Παιχνίδι ρόλων: Το 
θορυβώδες δωμάτιο  

Συμβουλές: 
Αποτελεσματική επίλυση 
προβλημάτων στο χώρο 
εργασίας 

ΧΡΟΝΟΣ 60 λεπτά 90  λεπτά 30 λεπτά 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 

ΣΚΕΨΗ 

 

ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

 Να αναγνωρίσουν 
προσωπικές 
ομάδες εννοιών 

 Να προλαμβάνουν 
την αναζήτηση 
πιθανοτήτων και 
να συνδέουν 

 Να εφαρμόσουν 
δημιουργική επίλυση 
προβλημάτων  

 Να εξερευνήσουν 
έναν πλευρικό και 
κριτικό τρόπο 
σκέψης  

 Να προάγουν τη 
δημιουργικότητα των 
άλλων 

 Να προσφέρουν 
δημιουργικούς 
τρόπους επίλυσης 



Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Το περιεχόμενο του προγράμματος εκπαίδευσης αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν

  

 

έννοιες μεταξύ 
τους 

 Να οργανώνουν 
εναλλακτικές 
λύσεις 

 

 Να 
επαναπροσδιορίσουν 
τον τρόπο  
επικοινωνίας για την 
οργάνωση, την 
εφαρμογή της τάξης 
και την πειθαρχία, 
την περιέργεια, το 
ανοιχτό μυαλό και τις 
σχετικές δεξιότητες 
 

διαφόρων 
προβλημάτων 

 Να αναζητήσουν 
λύσεις και να θέσουν 
διάφορες ιδέες σε 
εφαρμογή 

 Να αξιολογήσουν 
διάφορες διαδικασίες 
και αποτελέσματα 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΠΗΓΗ 

Βασικές έννοιες στην 
επίλυση προβλημάτων 

Πρακτική άσκηση: τα έξι 
στάδια της 
δημιουργικότητας 

Συμβουλές: 
αποτελεσματική επίλυση 
προβλημάτων στο χώρο 
εργασίας 

ΧΡΟΝΟΣ 60 λεπτά 90 λεπτά 30 λεπτά 
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Έννοιες-κλειδιά στην επίλυση προβλημάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναλυτική σκέψη 

Η αναλυτική σκέψη είναι η ικανότητα εντοπισμού και οριοθέτησης προβλημάτων, η 
εξαγωγή βασικών πληροφοριών από τα δεδομένα και η ανάπτυξη λειτουργικών λύσεων 
για τα προβλήματα. 
Οι άνθρωποι με αναλυτική σκέψη έχουν την ικανότητα να ελέγχουν και να αναλύουν τα 
γεγονότα και τις σκέψεις στις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους και να αναπτύσσουν την 
ικανότητα να σκέφτονται προσεκτικά, με διακριτικό τρόπο, να λύνουν προβλήματα, να 
αναλύουν δεδομένα και να ανακαλούν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες. 

Βασικά βήματα της 
διαδικασίας επίλυσης 

προβλημάτων 

1. Ορισμός του προβλήματος 

2. Δημιουργία εναλλακτικών λύσεων 

3. Αξιολόγηση και επιλογή μιας εναλλακτικής 

4. Εφαρμογή της λύσης 

Καταιγισμός ιδεών 
Μέθοδος κατά την οποία μια ομάδα ανθρώπων συναντάται για να προτείνει πολλές 
νέες ιδέες για πιθανή ανάπτυξη. 

Δημιουργική σκέψη 

Δυνατότητα να δει κανείς κάτι με νέο τρόπο. Είναι ο ορισμός του "σκέψης έξω από το 
κουτί". Δυνατότητα να αντιληφθεί κανείς τα μοτίβα που δεν είναι προφανή. 
Δυνατότητα να εξετάσει κανείς κάτι - μια σύγκρουση μεταξύ των εργαζομένων, ένα 
σύνολο δεδομένων, ένα ομαδικό πρόγραμμα, για παράδειγμα - με νέο τρόπο. 

Κριτική σκέψη 

Κριτική σκέψη είναι η ικανότητα ενεργητικής και επιδέξιας σύλληψης, εφαρμογής, 
ανάλυσης, συνθέσεως και/ ή αξιολόγησης πληροφοριών και καθορισμού τρόπων 
ερμηνείας προκειμένου να γίνει μια ορθή κρίση χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές 
πληροφοριών που περιλαμβάνουν τις υπάρχουσες γνώσεις ενός ατόμου. 

Πλευρική σκέψη 

Η πλευρική σκέψη είναι η ικανότητα χρήσης της φαντασίας για να εξετάσουμε ένα 
πρόβλημα με έναν νέο τρόπο και να βρούμε μια δημιουργική λύση. Περιλαμβάνει ιδέες 
που μπορεί να μην μπορούν να αποκτηθούν χρησιμοποιώντας μόνο την παραδοσιακή 
λογική βήμα προς βήμα, αλλά χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως καταιγισμό ιδεών, 
τυχαία συσχέτιση (σκεφτείτε μια λέξη και προσπαθήστε να την χρησιμοποιήσετε ως 
ιδέα ενός προβλήματος), προκαλώντας ιδέες κ.λπ. 

Πρόβλημα 
Ένα πρόβλημα είναι μια κατάσταση που δεν είναι ικανοποιητική και προκαλεί δυσκολίες 
στους ανθρώπους. Είναι ένα ζήτημα που τίθεται για έρευνα, εξέταση ή λύση. 

Επίλυση προβλημάτων  
Η επίλυση προβλημάτων είναι η πράξη καθορισμού ενός προβλήματος, προσδιορισμού 
της αιτίας του προβλήματος, ιεράρχησης και επιλογής εναλλακτικών λύσεων για την 
επίλυση και την εφαρμογή μιας λύσης. 

Κάθετη σκέψη 

Η κάθετη σκέψη είναι μια μέθοδος επίλυσης προβλημάτων που αναφέρεται σε έναν 
τρόπο ανάλυσης, επεξεργασίας και χρήσης πληροφοριών με έναν λογικό, άμεσο τρόπο, 
σε στυλ μοτίβου. Περιλαμβάνει επίσης την ανάλυση των παρελθουσών πληροφοριών 
για να καταλάβει πώς μπορεί να προκληθεί μια τρέχουσα κατάσταση. Ένα παράδειγμα 
είναι η χρήση ακολουθιών. 
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 Παιχνίδι ρόλων: Το θορυβώδες δωμάτιο 

 

Εισαγωγή Ένας πελάτης φτάνει στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου και παραπονιέται για την 
θορυβώδη παμπ ακριβώς κάτω από το δωμάτιό του που τον έκανε να μην μπορεί 
να κοιμηθεί την προηγούμενη νύχτα. Το άτομο είναι πολύ θυμωμένο και πιέζει τον 
ρεσεψιονίστ για να του δώσει μια γρήγορη λύση επειδή έχει κάνει κράτηση για δύο 
ακόμη νύχτες. Το ξενοδοχείο είναι πλήρως κρατημένο και υπάρχουν άλλοι που 
περιμένουν στη ρεσεψιόν για check-in. 

Σενάριο  Βήματα 
1. Εισαγωγή στην κατάσταση. 
2. Προετοιμασία των συμμετεχόντων και του σκηνικού. 

Ο εκπαιδευτής θα παράσχει μια περιγραφή των διαφορετικών χαρακτήρων και 
των ρόλων τους. Το φύλο κάθε χαρακτήρα είναι τυχαίο και ανεξάρτητο από το 
ρόλο που του έχει ανατεθεί. 
Ο εκπαιδευτής θα παρέχει επίσης αρκετές πληροφορίες σχετικά με τις στάσεις, 
τα κίνητρα, τους στόχους και οτιδήποτε θεωρείται σχετικό με την κατάσταση. 
Όσον αφορά την προετοιμασία της σκηνής, αν είναι δυνατόν, με τους 
διαθέσιμους πόρους, ο εκπαιδευτής θα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να 
χρησιμοποιήσουν κάποιο τραπέζι ή καρέκλα για να προσομοιώσουν την 
υποδοχή του ξενοδοχείου και να καθορίσουν το πού θα τοποθετηθούν ο 
φανταστικός χαρακτήρας 1 (ρεσεψιονίστ) και ο φανταστικός χαρακτήρας 2 
(πελάτης). Οι συμμετέχοντες που ενεργούν ως άλλοι πελάτες θα τοποθετηθούν 
πίσω από το χαρακτήρα 2 (μπορεί επίσης να προσομοιωθεί μια γραμμή 
αναμονής). Μπορούν να πάρουν τις τσάντες τους ως αποσκευές για να το 
κάνουν πιο πραγματικό. 
Κάθε συμμετέχων θα χρησιμοποιήσει τις δεξιότητές του για την επεξεργασία 
των εξαρτημάτων, της σκηνογραφίας κλπ. 
Οι παρατηρητές θα τοποθετηθούν μπροστά στη σκηνή ή θα την περιβάλλουν 
σε ημικύκλιο ώστε να έχουν διαφορετικές οπτικές γωνίες και να κρατούν 
σημειώσεις με χαρτί και στυλό. 

3. Ανάπτυξη του ρόλου: Με τις πληροφορίες που έχουν, οι συμμετέχοντες θα 
εκτελέσουν την προτεινόμενη σκηνή, ενώ οι παρατηρητές θα συλλέγουν 
πληροφορίες. 

4. Για να παρακινήσει τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν περισσότερες 
εναλλακτικές λύσεις για να ξεπεράσουν την κατάσταση, είναι δυνατόν να 
εισαγάγει την «τεχνική κατάψυξης» που συνίσταται στη διακοπή της σκηνής 
(«πάγωμα») σε μια στιγμή και ζητά από τους ανθρώπους που δεν συμμετέχουν 
στη σκηνή (παρατηρητές) να την αναλύσουν προτείνει διαφορετικές 
εναλλακτικές λύσεις. Μερικοί από αυτούς μπορούν επίσης να πάρουν τη θέση 
των χαρακτήρων και να παίξουν μια νέα σκηνή. 

5. Συμπληρωματική φάση: Στο τέλος, ο εκπαιδευτής θα κάνει αναστοχαστικές 
ερωτήσεις για να αναλύσει τη σκηνή, το πρόβλημα και τις διαφορετικές λύσεις. 
Η ανταλλαγή ιδεών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ιδεών και 
εναλλακτικών λύσεων. 

6. Μετα-γνωστική φάση: Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να αντλήσουν τα βασικά 
συμπεράσματα ή / και να κάνουν μια περίληψη για το τι έχουν μάθει από αυτή 
την άσκηση. 
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Ρόλοι Φανταστικός χαρακτήρας 1: Ρεσεψιονίστ 
Έπιασε δουλειά στο ξενοδοχείο αφότου ολοκλήρωσε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 
κατά το οποίο κατέβαλλε μεγάλη προσπάθεια, και τώρα είναι σε δοκιμαστική 
περίοδο. Έχει μια πολύτεκνη οικογένεια, και η δουλειά αυτή είναι το μόνο εισόδημα 
που έχει, άρα προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να την κρατήσει. Έχει 
μεταναστευτικό υπόβαθρο και γνωρίζει αρκετά καλά, αλλά όχι άπταιστα, τη γλώσσα 
της χώρας υποδοχής.   
Φανταστικός χαρακτήρας 2:  Πολύ θυμωμένος πελάτης- τισσα 
Βρίσκεται σε ταξίδι για δουλειά και χρειάζεται αρκετό ύπνο, προκειμένου να 
συγκεντρωθεί στη δουλειά.  
Φανταστικός χαρακτήρας 3: Κάποιος που περιμένει στη σειρά αμέσως μετά από τον 
θυμωμένο πελάτη και θέλει να κάνει check-in. 
Μιλά μια ξένη γλώσσα και δυσκολεύεται να εκφραστεί.  
Φανταστικός χαρακτήρας 4: Περιμένει επίσης στη σειρά και θέλει να κάνει check-
in. Πρέπει να αφήσει τις αποσκευές του/ της πριν επισκεφτεί την πόλη. Εκνευρίζεται 
καθώς περνά η ώρα και περιμένει να εξυπηρετηθεί.  
Φανταστικός χαρακτήρας 5: Άλλοι χαρακτήρες πιθανόν να προταθούν από τους 
συμμετέχοντες, προκειμένου να βρεθεί μια εναλλακτική στο πρόβλημα.  
Για παράδειγμα, ο διευθυντής/ υπεύθυνος του ξενοδοχείου. Σε αυτή την 
περίπτωση, οι συμμετέχοντες αποφασίζουν για τα χαρακτηριστικά του.  
Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες: 
Θα λειτουργήσουν σαν παρατηρητές και θα κρατούν σημειώσεις σχετικά με: 

- Την εξέλιξη της σκηνής 
- Τις διαστάσεις του προβλήματος 
- Τα συναισθήματα, τις στάσεις και τη συμπεριφορά των χαρακτήρων  
- Τη λεκτική και μη-λεκτική επικοινωνία των χαρακτήρων 
- Την επίλυση των προβλημάτων 
- Τα εμπόδια στην επίλυση των προβλημάτων 
- Τις λύσεις και τις εναλλακτικές που προτείνονται κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού ρόλων 
- Τις συνέπειες των επιλεγμένων λύσεων, αν υπάρχουν  
- Τις δικές τους σκέψεις σχετικά με το περιστατικό 

Αναστοχαστικέ
ς ερωτήσεις 

Στο τέλος του παιχνιδιού ρόλων ο εκπαιδευτής θα θέσει κάποιες ερωτήσεις 
αναστοχασμού προκειμένου να αναλυθεί η σκηνή, το πρόβλημα και οι διάφορες 
λύσεις που έχουν προταθεί.  
Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν πρώτα στις ερωτήσεις ατομικά και στη 
συνέχεια ομαδικά.  

- Ποια είναι τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού 
ρόλων; 

- Ποιες είναι οι διαστάσεις του προβλήματος; 

- Ποιες απόψεις και στάσεις εκφράστηκαν; 

- Υπήρξαν κάποιοι χαρακτήρες που υπέστησαν κάποιας μορφής διάκριση; 

- Οι απόψεις και στάσεις που εκφράστηκαν, επηρέασαν το πρόβλημα; Πώς; 

- Ποια εμπόδια πρέπει να καταρριφθούν; 

- Ποιες είναι οι προτεραιότητες για τον κύριο χαρακτήρα; 

- Ποιες ήταν οι διάφορες εναλλακτικές που προέκυψαν κατά το παιχνίδι 
ρόλων προκειμένου να επιλυθεί η κατάσταση; 

- Μπορείς να σκεφτείς κάποιες άλλες εναλλακτικές λύσεις για το πρόβλημα; 

- Ποια είναι τα δυνατά σημεία και ποιες οι αδυναμίες των συμμετεχόντων 
κατά τη διάρκεια της σκηνής; 
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Κατά την εργασία σε ομάδες, οι τεχνικές δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων, 
όπως ο καταιγισμός ιδεών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ιδεών 
και εναλλακτικών.  
Οι ιδέες και οι εναλλακτικές θα καταγραφούν σε πίνακα και αργότερα θα αναλυθεί 
και θα αξιολογηθεί κάθε μία από αυτές και θα γίνει μια ομαδική συζήτηση σχετικά 
με τις πιο κατάλληλες, με αφορμή τις παρακάτω ερωτήσεις: 

- Ποιες πιστεύεις ότι είναι οι θετικές και ποιες οι αρνητικές συνέπειες της 
εφαρμογής της συγκεκριμένης εναλλακτικής λύσης στο πρόβλημα; 

- Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα ρίσκα; 

- Ποιες ικανότητες πιστεύεις ότι είναι απαραίτητες για την εξεύρεση μιας 
αποτελεσματικής λύσης; 

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να αναφέρουν τα κύρια συμπεράσματα 
ή αυτά που έμαθαν από αυτή την άσκηση.  
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Πρακτική άσκηση: Τα έξι στάδια της δημιουργικότητας 

 

Εισαγωγή Η επίλυση προβλημάτων στο χώρο εργασίας απαιτεί συνήθως δημιουργικότητα, 
εξεύρεση νέων τρόπων για την ανάπτυξη μιας διαδικασίας ή τη δημιουργία μιας 
επιχειρηματικής ιδέας. Η δημιουργική σκέψη είναι ένας τρόπος αντίληψης των 
προβλημάτων ή των καταστάσεων με μια φρέσκια προοπτική, βλέποντας 
κάποιες πτυχές που δεν είναι εμφανείς. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να 
ακολουθούμε έναν δημιουργικό τρόπο σκέψης.  

Εργασία Οι συμμετέχοντες καλούνται να παραστήσουν τους επιχειρηματίες στον 
εμπορικό τομέα. Θα κληθούν να δώσουν μια λύση σε ένα πρόβλημα, όπως για 
παράδειγμα η έλλειψη πόρων, οι ανεπαρκής παροχή υπηρεσιών ή 
εγκαταστάσεων, η έλλειψη γνώσεις σχετικά με τις ανάγκες των καταναλωτών, 
κλπ., αλλά δεν θα ξέρουν από πού να αρχίσουν. Αυτά τα έξι στάδια 
δημιουργικότητας θα τους βοηθήσουν να ακολουθήσουν επιτυχώς τη 
διαδικασία επίλυσης του προβλήματος:   
1-Αναγνώριση του προβλήματος 
Οι συμμετέχοντες θα συνοψίσουν το πρόβλημα με μια λέξη ή φράση. Στη 
συνέχεια, θα πρέπει να αποφασίσουν τι θέλουν να πετύχουν, και να σκεφτούν 
το χρονικό περιθώριο που έχουν. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσο 
μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα είναι τα σχέδιά τους.   
2-Προετοιμασία 
Σε αυτό το στάδιο οι συμμετέχοντες θα αρχίσουν να βρίσκουν πληροφορίες 
σχετικά με το πρόβλημα, κάνοντας έρευνα σχετικά με το τι έχει γίνει 
προηγουμένως σχετικά με το θέμα, με σκοπό να συγκεντρώσουν όσο 
περισσότερα στοιχεία γίνεται. Αυτό είναι πολύ σχετικό, καθώς οι πληροφορίες 
θα μείνουν στο υποσυνείδητο. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντική η 
κατανομή του χρόνου σε διάφορες προσεγγίσεις. Είναι σημαντικό να αφιερωθεί 
χρόνος τόσο για ατομική όσο και για ομαδική σκέψη σχετικά με το πρόβλημα. 
Παρακάτω ακολουθούν κάποιες ιδέες για ομαδικά εργαστήρια, με στόχο τη 
βελτίωση της δημιουργικής διαδικασίας:  

- Νοητικοί χάρτες: καταιγισμός ιδεών ή διαγράμματα-αράχνες 

- Λίστες ελέγχου: γιατί, πού, πότε, ποιος, τι, πώς.  

- Χρήση πλευρικής σκέψης: μετακίνηση από μια γνωστή ιδέα που έχει ήδη 
εφαρμοστεί για την επίλυση ενός προβλήματος στη δημιουργία νέων 
ιδεών, όχι τόσο εμφανών.  

- Τυχαίοι συνδυασμοί Λέξεων και Εικόνων: αύξηση της φαντασίας 

- Αλλαγή Προοπτικής: μπαίνοντας στη θέση του άλλου 
Είναι σημαντικό το ότι η πρώτη ιδέα δεν είναι σχεδόν ποτέ η καλύτερη.  
3-Εκκόλαψη 
Σε αυτό το στάδιο, οι συμμετέχοντες αρχίζουν να επεξεργάζονται -ατομικά- τις 
ιδέες τους, αρχίζοντας να τις συνθέτουν χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους, και 
αρχίζουν να κατασκευάζουν μια δημιουργία. Είναι σημαντικό να αφήσουμε το 
μυαλό να περιπλανηθεί: οι συμμετέχοντες δεν προσπαθούν να βρουν μια λύση 
άμεσα, αλλά συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν την ιδέα που έχουν στο πίσω μέρος 
του μυαλού τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μερικές από τις ιδέες 
που θα μπορούσαν να αποτελέσουν λύση θα τείνουν να ξεθωριάζουν. 
4-Διαίσθηση/ Έκλαμψη 
Μετά την περίοδο της εκκόλαψης, οι δημιουργικές ιδέες εμφανίζονται ξαφνικά. 
Αυτή η ξαφνική λάμψη της λύσης είναι γνωστή ως εμπειρία έκλαμψης, και αυτό 
συμβαίνει απροσδόκητα. Για παράδειγμα, ένα άτομο με το καθήκον να βρει μια TR
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νέα διαδρομή χρηματοδότησης μπορεί να έχει μια ιδέα για ένα θέμα ενώ οδηγεί 
στο σπίτι από την εργασία ή τον ελεύθερο χρόνο. 
5-Αξιολόγηση / Επαλήθευση 
Η λύση πρέπει να επαληθευτεί από τους συμμετέχοντες, μέσα από την 
ανατροφοδότηση των άλλων συμμετεχόντων και των εκπαιδευτών. Κατά τη 
διάρκεια αυτού του βήματος, η ιδέα αξιολογείται και επαληθεύεται ως λύση. 
Αυτό το στάδιο απαιτεί αυτοκριτική και προβληματισμό. Η λύση μπορεί να 
τροποποιηθεί μετά από αυτό το στάδιο και πριν από την επεξεργασία της. 
6-Επεξεργασία 
Η εφαρμογή μιας ιδέας ή μιας λύσης στη δημιουργική διαδικασία είναι η στιγμή 
που οι σκέψεις μετατρέπονται σε τελικό προϊόν. 
 
Υπάρχουν τρεις τρόποι για την καθοδήγηση της Δημιουργικής Διαδικασίας 
Σκέψης: 
- Μέσα-στο-κουτί: Αυτό ισχύει για τη συσσώρευση γνώσεων και την κριτική 
σκέψη στο πρόβλημα. Με βάση την εμπειρία τους, οι πρωτοπόροι μπορούν να 
δημιουργήσουν πολλές σχετικές ιδέες και να κάνουν συνδέσεις αργότερα. 
- Έξω-από-το-κουτί: Πρόκειται για μια ευρεία και μη εστιασμένη διαδικασία 
σκέψης. Επιτρέπει στους πρωτοπόρους να φανταστούν ένα ολόκληρο σύμπαν 
δυνατοτήτων. 
- Νέο κουτί: Μόλις αξιολογηθούν οι ιδέες, πρέπει να συντεθούν με αναδιάταξη 
και ανακατασκευή μέσω της μεθόδου ‘ένωσε τις τελείες’, και στη συνέχεια να 
πάρουν την τελική τους μοφή και να τοποθετηθούν σε ένα νέο πλαίσιο. 

Αναστοχαστικές 
ερωτήσεις 

- Θεωρείτε χρήσιμο να χρησιμοποιήσετε έναν δομημένο τρόπο για τη 
δημιουργία καινοτόμων λύσεων για μια επιχείρηση; 
- Η ιδέα που βρήκατε: είναι μια νέα ιδέα ή έχει εφαρμοστεί πιο πριν; 
- Θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα παράδειγμα πλευρικής σκέψης; 
- Ποιες άλλες μεθόδους θα χρησιμοποιούσατε για να ενισχύσετε τη διαδικασία 
δημιουργικότητας; 
- Ποιες δυνατότητες χρησιμοποιείτε (ή νομίζετε ότι χρειάζονται) για τη 
δημιουργία δημιουργικών λύσεων στο πρόβλημα; 

Πλάνο δράσης - Πώς εφαρμόζετε τη μέθοδο "Τα έξι στάδια της δημιουργικότητας" για τις 
επιχειρηματικές σας ιδέες; 
- Μπορείτε να δώσετε ένα παράδειγμα διαδικασίας σκέψης μέσα και έξω από το 
κουτί στην καθημερινή σας ζωή; 
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Συμβουλές: Αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων στο χώρο εργασίας 

 
Δοκίμασέ το Απόφυγέ το  

 Κατά τον προσδιορισμό του προβλήματος / ων, 
εστιάστε στις συμπεριφορές 

Παράδειγμα: "Το πρόβλημα είναι ότι έκανα τα 
πράγματα πολύ γρήγορα και απρόσεκτα" 
 

 Όταν εντοπίζετε το πρόβλημα, αποφύγετε να 
εστιάσετε στον εαυτό σας ή σε κάποιο άτομο 

Παράδειγμα: "Το πρόβλημα είναι ότι είμαι ηλίθιος" 

 Ορίστε ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους 
Παράδειγμα: "Θέλω να βελτιώσω τους ρυθμούς μου 
ανά λεπτό που εργάζονται με τον υπολογιστή" 

  Ορίστε βραχυπρόθεσμους ή μακροπρόθεσμους 
στόχους 

Παράδειγμα: "Θέλω να είμαι ευτυχισμένος" 

 Χρησιμοποιήστε ενεργό ακρόαση για να 
κατανοήσετε τα συμφέροντα όλων 

  Μην αγνοείτε τα αληθινά συμφέροντα και μην 
ταυτίζετε τις ανάγκες με συγκεκριμένες λύσεις 

 Κατά την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων σε 
ένα πρόβλημα, γράψτε όλες τις ιδέες ακόμα και 
εκείνες που φαίνονται παράλογες ή παράξενες 

 Μην είστε βιαστικοί στη διαδικασία εξεύρεσης 
τρόπων επίλυσης ενός προβλήματος 

 Αναλύστε τις εναλλακτικές λύσεις για την 
επίλυση του προβλήματος και εστιάστε τόσο σε 
θετικές όσο και αρνητικές συνέπειες 

 Όταν η ανάλυση εναλλακτικών λύσεων δεν 
εστιάζει μόνο σε πλεονεκτήματα και οφέλη, μην 
παραλείψετε τα μειονεκτήματα και τους 
κινδύνους 

 Σημειώστε τη διαδικασία επίλυσης 
προβλημάτων και σημειώστε όλες τις ιδέες που 
δημιουργούνται 

  Μην βασίζεστε στη μνήμη 

  Οι συνθήκες μπορεί να αλλάξουν, ώστε να 
δημιουργηθούν ευκαιρίες αξιολόγησης της 
εναλλακτικής επιλογής 

 Μην θεωρήσετε την εναλλακτική λύση ως 
αμετάκλητη 

 Αξιολογήστε μια δημιουργική ιδέα με άλλους 
για να ελέγξετε τις δυνατότητές της για επίλυση 
ενός προβλήματος. 

  Μην δώσετε λύση σε 5 λεπτά: η χρήση της 
αναλυτικής και δημιουργικής σκέψης για την 
επίλυση ενός προβλήματος απαιτεί χρόνο. 

 Χρησιμοποιήστε δομημένα εργαλεία και 
πόρους για να ενισχύσετε τη διαδικασία 
δημιουργικότητας 

 Μην χρησιμοποιείτε την πρώτη ιδέα που 
έρχεται στο μυαλό σας: σχεδόν ποτέ δεν είναι η 
πιο ακριβής. 
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 Κεφάλαιο β) ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ β ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες και να μετατρέψουν ένα πρόβλημα ή ένα 
πλαίσιο σε μια ευκαιρία για τη βελτίωση των διαδικασιών εργασίας. 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
6 ώρες 

ΤΥΠΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δια ζώσης 

ΟΜΑΔΑ-
ΣΤΟΧΟΣ 

Εκπαιδευτές/ 
Προπονητές 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευτές και οι προπονητές 
μεταναστών θα μπορούν ... 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

 Να απαριθμούν τα 
βήματα της 
διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων 

 να αναλύουν 
διάφορους 
τρόπους λήψης 
αποφάσεων 

 να διαχειρίζονται τη 
διαδικασία λήψης 
αποφάσεων 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΠΗΓΗ 

Έννοιες: Γλωσσάρι 
λήψης αποφάσεων 

Παιχνίδι ρόλων: 
Ανακάλυψε το στυλ 
λήψης αποφάσεών σου 

Συμβουλές: Τα ‘ναι’ και τα 
‘όχι’ της λήψης αποφάσεων 

ΧΡΟΝΟΣ 60 λεπτά 60 λεπτά 60 λεπτά 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΡΑΣΗ 

 

ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

 Να διακρίνουν τη 
λήψη αποφάσεων 
από την ανάληψη 
δράσης 

 Να συζητούν την 
ηθική στη λήψη 
αποφάσεων 

 Να λαμβάνουν την 
ευθύνη των πράξεων 
και των επιλογών τους 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΠΗΓΗ 
Συνήθεις προκλήσεις 
στη Λήψη αποφάσεων 

Ένα πλαίσιο ηθικής 
λήψης αποφάσεων 

Ένα μοντέλο ηθικής λήψης 
αποφάσεων 

ΧΡΟΝΟΣ 60 λεπτά 60 λεπτά 60 λεπτά 
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Έννοιες: Γλωσσάρι λήψης αποφάσεων 

Αναλυτική λήψη 
αποφάσεων  

Οι αναλυτικοί τύποι λήψης αποφάσεων εξετάζουν πολλές πληροφορίες πριν 
αναλάβουν δράση. Για παράδειγμα, οι ηγέτες με αναλυτικό τρόπο σκέψης βασίζονται 
στην άμεση παρατήρηση, τα δεδομένα και τα στοιχεία προκειμένου να υποστηρίξουν 
τις αποφάσεις τους.  

Συμπεριφορική λήψη 
αποφάσεων  

Οι συμπεριφορικοί τύποι λήψης αποφάσεων  προσπαθούν να βεβαιωθούν ότι όλοι οι 
εμπλεκόμενοι συνεργάζονται καλά. Αυτός ο τύπος λήψης αποφάσεων λαμβάνει 
υπόψη πολλές διαφορετικές προοπτικές και απόψεις. 

Εννοιολογική λήψη 
αποφάσεων  

Οι εννοιολογικοί τύποι λήψης αποφάσεων ενθαρρύνουν τη δημιουργική σκέψη και τη 
συνεργασία και εξετάζουν ένα ευρύ φάσμα προοπτικών. 

Λήψη αποφάσεων  
Ένας γνωστικός-ψυχολογικός όρος, ο οποίος περιγράφει την επιλογή μιας πεποίθησης 
ή μιας πορείας δράσης μεταξύ διαφόρων εναλλακτικών δυνατοτήτων. 

Προκλήσεις στη λήψη 
αποφάσεων  

1. Πάρα πολλές ή πολύ λίγες πληροφορίες 

2. Λάθος εκτίμηση του προβλήματος 

3. Υπερβολική εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμα 

Διαχείριση λήψης 
αποφάσεων  

Τέσσερις πιθανοί τρόποι: 

1.  Ακρόαση των άλλων 

2.  Διεξαγωγή έρευνας 

3. Εμπιστοσύνη στο ένστικτο 

4.  Ζυγίζοντας τις επιλογές 

Καθοδηγητική λήψη 
αποφάσεων  

Ο καθοδηγητικός τύπος λήψης αποφάσεων τυπικά επεξεργάζεται τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα μιας κατάστασης και βασίζεται σε αυτά που ήδη γνωρίζει. Οι 
τύποι αυτοί είναι πολύ ορθοί και έχουν χαμηλή ανοχή ως προς την ασάφεια. 

Το μοντέλο P L U S  για 
τη λήψη αποφάσεων 

P = Policies and Procedures (Πολιτικές και Διαδικασίες) 
L = Legal (Νομικό υπόβαθρο) 
U = Universal (Σφαιρικό επίπεδο) 
S = Self (Εαυτός) 

Κανόνες της ηθικής 
λήψης αποφάσεων 

1. Αναγνωρίζοντας ένα ηθικό ζήτημα 

2. Κατανόηση των γεγονότων 

3. Αξιολόγηση εναλλακτικών δράσεων 

4. Λήψη απόφασης και δοκιμή 

5. Ενέργεια και αναστοχασμός πάνω στο αποτέλεσμα 

Τα 7 βήματα της λήψης 
αποφάσεων 

1. Προσδιορισμός της απόφασης 

2. Συλλογή πληροφοριών 

3. Προσδιορισμός εναλλακτικών λύσεων 

4. Ζυγίζοντας τα αποδεικτικά στοιχεία 

5. Επιλογή μεταξύ εναλλακτικών επιλογών 

6. Λήψη δράσης 

7. Επανεξέταση απόφασης 
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Παιχνίδι ρόλων: Ανακάλυψε το στυλ λήψης αποφάσεών σου 
 
 

Εισαγωγή Η σύγχρονη αγορά εργασίας είναι τόσο απαιτητική όσο ποτέ, καθιστώντας πολύ δύσκολο 
για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους να λαμβάνουν αποτελεσματικές και ηθικές 
αποφάσεις. Προκειμένου να καθοδηγήσει και / ή να εκπαιδεύσει άλλους ανθρώπους 
σχετικά με τον τρόπο λήψης καλών αποφάσεων, θα πρέπει κανείς να γνωρίζει το δικό 
του στυλ λήψης αποφάσεων. Η τρέχουσα δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους 
εκπαιδευτές / προπονητές να ανακαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν οι ίδιοι 
τις αποφάσεις τους και να τους προετοιμάσει για να καθοδηγήσουν τους μετανάστες στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων στο χώρο εργασίας. 

Σενάριο Το σενάριο λαμβάνει χώρα σε ένα σούπερ μάρκετ που βρίσκεται σε μια ευρωπαϊκή 
πρωτεύουσα, το οποίο ανήκει σε μια οικογένεια μεταναστών από μια ασιατική χώρα και 
πουλά τόσο τοπικά όσο και εισαγόμενα προϊόντα. Η επιχείρησή έχει επηρεαστεί από τη 
γενική οικονομική κρίση, η οποία συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα. Ως αποτέλεσμα, οι 
πωλήσεις έχουν μειωθεί και τα μέλη της οικογένειας πρέπει να εργάζονται πολλές ώρες 
για να βγάλουν αρκετά χρήματα για να καλύψουν τα έξοδα της επιχείρησης. 
Κατά τους τελευταίους μήνες, πολλοί μετανάστες από αφρικανικές χώρες έχουν 
μετακομίσει στη γειτονιά και πολλοί από αυτούς έχουν επισκεφθεί το σούπερ μάρκετ. 
Ωστόσο, είναι δύσκολο για αυτούς να επικοινωνούν με τους ιδιοκτήτες, επειδή δεν 
μιλάνε την τοπική γλώσσα και δεν είναι τόσο ικανοί στα αγγλικά. Εκτός αυτού, ζητούν 
προϊόντα από τη χώρα καταγωγής τους και οι ιδιοκτήτες υποσχέθηκαν να διερευνήσουν 
τη δυνατότητα εισαγωγής τέτοιων προϊόντων. Ωστόσο, πρέπει να επενδύσουν ένα 
μεγάλο κεφάλαιο για να κάνουν μια τέτοια κίνηση και το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο. 
Ειδικότερα, πρέπει να περάσουν πολύ χρόνο για να βρουν προμηθευτές και να 
συνάψουν συμφωνία για να αγοράσουν προϊόντα σε χαμηλή τιμή και να είναι σε θέση 
να τα πουλήσουν σε ανταγωνιστική τιμή για να προσελκύσουν νέους πελάτες. Πρέπει 
επίσης να δαπανήσουν αρκετά χρήματα για να αγοράσουν νέα προϊόντα, τα οποία δεν 
μπορούν να είναι σίγουρα ότι θα μπορούν να πουλήσουν. 
Υπήρξε πρόταση να προσληφθεί ένας μετανάστης από την Αφρική, ο οποίος μιλάει 
επίσης αγγλικά και τη γλώσσα-στόχο και που θα μπορεί να επικοινωνεί με νέους πελάτες 
και ίσως προτείνει νέα προϊόντα, ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών. Ωστόσο, αυτό θα 
σήμαινε ότι θα έπρεπε να πληρώσουν έναν επιπλέον μισθό και δεν είναι σίγουροι ότι θα 
το αντέξουν οικονομικά. 
Ως εκ τούτου, πρόκειται να πραγματοποιήσουν μια σύσκεψη για να αποφασίσουν για τις 
επιλογές τους. Το θέμα είναι ότι, παρότι είναι μέλη της ίδιας οικογένειας, έχουν 
διαφορετικές προσωπικότητες και χαρακτήρες, καθώς και διαφορετικούς τρόπους 
σκέψης και λήψης αποφάσεων. 
 
Βήματα 
1. Η οικογενειακή συνάντηση ξεκινάει με μια περιγραφή της κατάστασης. Κάθε μέλος της 
οικογένειας περιγράφει την κατάσταση από μια διαφορετική οπτική γωνία. 
 Κάθε μέλος της οικογένειας κάνει προτάσεις βάσει των στυλ λήψης αποφάσεων που το 
χαρακτηρίζει. 
2. Υπάρχουν κάποιες συγκρούσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας. 
3. Η οικογένεια συζητά όλες τις επιλογές και προσπαθεί να πάρει μια απόφαση. 
4. Η οικογένεια καταφέρνει να αποφασίσει, παρά το γεγονός ότι κάθε μέλος έχει τη δική 
του γνώμη και το στυλ λήψης αποφάσεων. 
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Ρόλοι  Φανταστικός χαρακτήρας 1: Ο καθοδηγητικός τύπος λήψης αποφάσεων. 
Αυτό το άτομο επεξεργάζεται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας κατάστασης 
που βασίζεται σε αυτό που ήδη γνωρίζουν. Είναι πολύ λογικοί και έχουν χαμηλή ανοχή 
για ασάφεια. Οι αποφάσεις τους έχουν τις ρίζες τους στη δική τους γνώση, εμπειρία και 
λογική, αντί να πηγαίνουν σε άλλους για περισσότερες πληροφορίες. 
Φανταστικός χαρακτήρας 2: Ο αναλυτικός τύπος λήψης αποφάσεων 
Αυτό το άτομο εξετάζει πολλές πληροφορίες πριν αναλάβει δράση. Θα ζητήσει 
πληροφορίες και συμβουλές από άλλους για να επιβεβαιώσει ή να αρνηθεί τις δικές του 
γνώσεις. Έχει υψηλή ανοχή στην ασάφεια και είναι πολύ προσαρμοστικό, αλλά επιθυμεί 
να ελέγξει τις περισσότερες πτυχές της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 
Φανταστικός χαρακτήρας 3: Ο εννοιολογικός τύπος λήψης αποφάσεων 
Αυτό το άτομο υιοθετεί μια κοινωνική προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένης της 
δημιουργικής σκέψης και της συνεργασίας, και εξετάζει μια ευρεία σειρά προοπτικών. 
Είναι προσανατολισμένο στην επίτευξη και θέλει να σκεφτεί πολύ στο μέλλον όταν 
λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις. 
Φανταστικός χαρακτήρας 4: Ο συμπεριφορικός τύπος λήψης αποφάσεων  
Αυτό το άτομο προσπαθεί να βεβαιωθεί ότι όλοι εργάζονται καλά μαζί. Είναι 
προσανατολισμένο προς την ομάδα και προσπαθεί να βεβαιωθεί ότι οι ομάδα θα έχει 
πολλές διαθέσιμες επιλογές. Χάρη σε αυτό το άτομο, η ομάδα συζητά τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα κάθε επιλογής. 

Αναστοχαστικές 
ερωτήσεις 

- Οι συμμετέχοντες εντοπίζουν τα στυλ λήψης αποφάσεων, τα οποία κλήθηκαν να 
εκτελέσουν; 

- Οι συμμετέχοντες έχουν ένα συγκεκριμένο στυλ λήψης αποφάσεων ή ακολουθούν 
διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα με την κατάσταση; 

- Ποιες είναι οι προκλήσεις της λήψης απόφασης βάσει των διαφορετικών τρόπων 
λήψης αποφάσεων; 

- Ποια είναι τα οφέλη της συνεκτίμησης διαφορετικών απόψεων; 

- Πόσο εφικτός είναι ο συνδυασμός διαφορετικών τρόπων λήψης αποφάσεων 
προκειμένου να ληφθεί μια αποτελεσματική και ηθική απόφαση; 

-  Ποιο είναι το κύριο συμπέρασμα της συμμετοχής στο παιχνίδι ρόλων; 

-  Ποιες δεξιότητες έχουν αποκτήσει οι συμμετέχοντες; 
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Πρακτική άσκηση: το μοντέλο PLUS 
 

Εισαγωγή Η λήψη αποφάσεων είναι μια διαδικασία που απαιτεί προσωπική ευθύνη, καθώς και 
συνφωνία με ορισμένους κανόνες δεοντολογίας. Η δραστηριότητα στοχεύει στην 
κατάρτιση των συμμετεχόντων σε ένα λειτουργικό μοντέλο ηθικής λήψης αποφάσεων, 
ακολουθώντας ορισμένα βήματα και απαντώντας σε μερικές κρίσιμες ερωτήσεις. 

Εργασία  Οι κάθε συμμετέχων/ ουσα θα πρέπει να φανταστεί ότι είναι υπήκοος τρίτων χωρών 
(TCN), ο οποίος/ α μετακόμισε σε μια ευρωπαϊκή πόλη πριν από μερικούς μήνες. Αυτή 
τη στιγμή εργάζεται σε μια αποθήκη. Δουλεύει πολλές ώρες και ο μισθός του/ της δεν 
τον/ την ικανοποιεί, δεδομένου του υψηλού κόστους ζωής στη συγκεκριμένη χώρα. Ενώ 
αναζητούσε μια καλύτερη δουλειά, είχε μια προσφορά για μια θέση εργασίας με 
υψηλότερο μισθό, αλλά δεν είναι σίγουρος/η αν η δουλειά είναι κατάλληλη για αυτόν/ 
ήν. Δεν έχει συζητήσει τη δυνατότητα αύξησης του μισθού με τον προϊστάμενό του/ της. 
Έχει υπογράψει ένα νομικό συμβόλαιο, σύμφωνα με το οποίο δεν έχει το δικαίωμα να 
εργάζεται είτε με πλήρη είτε με μερική απασχόληση σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία 
παράλληλα με τη δουλειά του/ της στην αποθήκη. Επιπλέον, θα πρέπει να δώσει στην 
εταιρεία γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον ένα μήνα πριν, σε περίπτωση που σκοπεύει να 
την εγκαταλείψει. Ωστόσο, επειδή δεν είναι σίγουρος/ η για τη νέα δουλειά, σκέφτεται 
να αρχίσει να εργάζεται εκεί παράλληλα, τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα, χωρίς 
συμβόλαιο και χωρίς ασφάλιση, προκειμένου να πάρει μια καλή απόφαση και να 
επιλέξει τη δουλειά που του/ της ταιριάζει καλύτερα. 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να κάνουν μια υποθετική απόφαση με βάση το πρότυπο PLUS 
(Forsey, 2018): 
P = Policies and Procedures - Πολιτικές και Διαδικασίες (Η απόφαση αυτή είναι σύμφωνη 
με τις πολιτικές της εταιρείας;) 
L = Legal - Νομικό πλαίσιο (Η απόφαση αυτή παραβιάζει κάποιους νόμους ή 
κανονισμούς;) 
U = Universal – Σφαιρικό επίπεδο (Είναι αυτή η απόφαση σύμφωνη με τις βασικές αξίες 
και την εταιρική κουλτούρα; Πώς σχετίζεται με τις οργανωτικές μου αξίες;) 
S = Self – Εαυτός (Ανταποκρίνεται στα πρότυπα ειλικρίνειας που έχω;) 

Αναστοχαστικές 
ερωτήσεις 

 - Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να λάβετε μια ηθική απόφαση; 
- Τι έχει σημασία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η προσωπική δεοντολογία ή η κοινή 
κοινωνική ηθική; 
- Τι διδάσκει αυτή η μελέτη περίπτωσης; Είναι μια κοινή περίπτωση στην καθημερινή 
ζωή; 
- Πώς μπορούν να επιλυθούν παρόμοια διλήμματα; 

Πλάνο δράσης - Πόσο συχνά αντιμετωπίζετε παρόμοιες καταστάσεις στην καθημερινή σας ζωή; 
- Είναι ευκολότερο να καθοδηγήσετε άλλους για το πώς να παίρνουν αποφάσεις, αντί να 
αποφασίζετε μόνοι σας; 
- Είναι το μοντέλο PLAN λειτουργικό; Μπορεί να εφαρμοστεί σε καθημερινές 
καταστάσεις; 
- Εάν θα διδάσκατε αυτή τη δραστηριότητα, τι θα κάνατε διαφορετικά; 
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Συμβουλές: Τα ‘ναι’ και τα ‘όχι’ της λήψης αποφάσεων 
 

Προσπάθησέ το Απόφυγέ το 

  Προσδιορίστε ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση.  Μην καθυστερείτε ή αποφεύγετε να πάρετε μια 

απόφαση. 

 Βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.  Μην κρίνετε βιαστικά.   

 Σκεφτείτε περισσότερες από μία πιθανές 

αποφάσεις. 

 Μην παίρνετε αυθόρμητες ή βιαστικές 

αποφάσεις. 

 Λάβετε υπόψη σας τη γνώμη των άλλων.  Μην παραβλέπετε τις δικές σας επιθυμίες. 

 Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας.  Μην αποφασίζετε βασισμένοι μόνο στα 

συναισθήματά σας.  

 Αναλάβετε την ευθύνη για την απόφασή σας.  Μην κατηγορείτε άλλους ανθρώπους για τις 

επιλογές σας.   

 Αξιολογείστε τα αποτελέσματα της απόφασής 

σας. 

 Μην ξεχνάτε τον αντίκτυπο των επιλογών σας 

στους άλλους.   

 Ακολουθήστε την προσωπική σας ηθική.   Μην ξεχνάτε τους ισχύοντες νόμους και 

κανόνες. 
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Κεφάλαιο γ) ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ γ  ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Να κατανοούν οι συμμετέχοντες και να είναι σε θέση να λειτουργήσουν σε 
συλλογικές και συνεργατικές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες μορφές 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
6 ώρες 

ΤΥΠΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δια ζώσης 

ΟΜΑΔΑ 

ΣΤΟΧΟΣ 
Εκπαιδευτές/ 
Προπονητές 

ΥΠΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευτές και οι προπονητές 
μεταναστών θα μπορούν ... 

ΕΙΚΟΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
 

ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

 να αναστοχαστούν 
επάνω σε τρόπους 
εικονικής 
συνεργασίας και 
αποτελεσματικής 
επικοινωνίας 

 να περιγράψουν 
εικονικές πηγές και 
μέσα που 
προωθούν τη 
διαδικασία της 
εικονικής 
συνεργασίας  

 να εξερευνήσουν 
σχετικές τεχνικές και 
μεθόδους που 
ευνοούν τη 
διαδικασία της 
συνεργασίας μέσα 
από εικονικά 
περιβάλλοντα  

 να ενεργούν σε συμφωνία 
με τις ανάγκες των άλλων 
με σκοπό να επιτύχουν 
στην εικονική συνεργασία 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΠΗΓΗ 

Έννοιες: γλωσσάρι 
εικονικής συνεργασίας  

Παιχνίδι ρόλων: Η 
δύναμη των 
στερεοτύπων μέσα στις 
εικονικές πηγές 

Συμβουλή: Πώς να επιτύχετε 
στην εικονική συνεργασία και 
δικτύωση 
 

TIME 30 λεπτά 90 λεπτά 60 λεπτά 

ΔΙΚΤΥΩΣΗ 
 

ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

 να αναγνωρίσουν 
τη σημαντικότητα 
και τη σημασία της 
δικτύωσης στην 
καθημερινή ζωή 

 να αναστοχαστούν 
πάνω στο πώς οι 
τεχνικές δικτύωσης 
προσφέρουν  στα 
μέλη μιας ομάδας 
την ευκαιρία να 
γνωρίσουν ο ένας 
τον άλλο, να 
νιώσουν άνετα και 
να εκφραστούν 

να χρησιμοποιήσουν 
τεχνικές δικτύωσης 
για να δεθούν με 
τους άλλους και να 
τους κάνουν να 
νιώσουν πιο άνετα 
και να εκφράσουν 
τα συναισθήματά 
τους 

 να συνδεθούν με άλλους 
και να  ενθαρρύνουν την 
ομαδική επικοινωνία και 
το μοίρασμα γνωμών και 
συναισθημάτων 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΗΓΗ 
Έννοιες: Γλωσσάρι 
ομαδικής δουλειάς 

Πρακτική άσκηση: (μη) 
επιτυχείς ομάδες 

Συμβουλή: Πώς να επιτύχετε 
στην εικονική συνεργασία και 
δικτύωση 

ΧΡΟΝΟΣ 30 λεπτά 90 λεπτά 60 λεπτά TR
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Έννοιες: Γλωσσάρι ομαδικής δουλειάς 
 
 

Διαδικασία 
επικοινωνίας 

Η επικοινωνία είναι ένας όρος, στον οποίο μεταδίδουμε ή ανταλλάσσουμε πληροφορίες 
μιλώντας, γράφοντας ή χρησιμοποιώντας κάποιους άλλους τρόπους επικοινωνίας. Όταν 
δύο ή περισσότερα άτομα βρίσκονται στον ίδιο τόπο και γνωρίζουν την παρουσία του 
άλλου, τότε γίνεται επικοινωνία και συζήτηση. 

Σήματα 
επικοινωνίας 

Τα σημάδια επικοινωνίας μπορούν να είναι λέξεις και εικόνες ή συμπεριφορές, όπως 
και οι διανοητικές έννοιες όπως οι μεταφορές ή οι εξισώσεις που εξυπηρετούν κάποιες 
άλλες οπτικές γωνίες. Αυτά τα σημάδια μπορούν να εκφραστούν με λεκτική και μη 
λεκτική επικοινωνία ως χρήση της γλώσσας σε διαφορετικά πλαίσια. 

Συνεργασία 
Η συνεργασία είναι ένας όρος που περιλαμβάνει άτομα που εργάζονται μαζί για έναν 
κοινό σκοπό να επιτύχουν όφελος και έναν αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των 
μελών μιας ομάδας. 

Δίκτυο συνεργασίας 
Ο ορισμός του δικτύου συνεργασίας επικεντρώνεται στη δομή, τη συμπεριφορά και την 
εξελισσόμενη δυναμική των δικτύων αυτόνομων οντοτήτων ή ατόμων που 
συνεργάζονται για την καλύτερη επίτευξη κοινών και εφικτών στόχων. 

Δικτύωση 
Ο στόχος της δικτύωσης είναι να αναπτύξει κάποιος επαγγελματικές ή κοινωνικές 
επαφές αλληλεπιδρώντας με άλλους. 

Μη-λεκτική 
επικοινωνία  

Η μη λεκτική επικοινωνία είναι η ανταλλαγή πληροφοριών σε ένα πλαίσιο συζήτησης 
χρησιμοποιώντας μη γλωσσικά στοιχεία. Η πιο συνηθισμένη χρήση είναι τα σημάδια της 
γλώσσας του σώματος ως μορφή επικοινωνίας για τη μετάδοση μηνυμάτων σε άλλους 
χωρίς χρήση λέξεων ή ομιλούμενης γραπτής επικοινωνίας. 

Θεωρία κοινωνικής 
δικτύωσης 

Η θεωρία του κοινωνικού δικτύου στοχεύει στην προώθηση κοινωνικών σχέσεων όσον 
αφορά τη μετάδοση πληροφοριών, τη διοχέτευση της προσωπικής ή της επιρροής των 
μέσων ενημέρωσης και την αλλαγή της συμπεριφοράς. 

Οικοδόμηση ομάδας 

Η οικοδόμηση ομάδας είναι η διαδικασία μετατροπής μιας ομάδας σε μια συνεκτική 
ομάδα. Μια ομάδα είναι ένα σύνολο ανθρώπων που οργανώνονται για να 
συνεργάζονται αλληλοεξαρτώμενα και συνεργατικά για να καλύψουν τις ανάγκες των 
πελατών τους επιτυγχάνοντας το σκοπό και τους στόχους τους. Ο αρχικός στόχος είναι 
να προωθηθεί η σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ 
των μελών μιας ομάδας. 

Ικανότητες εργασίας 
σε ομάδα 

 Οι σημαντικότερες δεξιότητες που πρέπει να εφαρμοστούν σε μια ομαδική δυναμική 
είναι οι εξής: 
- Οργανώνοντας και σχεδιάζοντας δεξιότητες για την οργάνωση των εργασιών που 
πρέπει να εφαρμοστούν σε ένα περιβάλλον ομαδοποίησης. 
- Λήψη αποφάσεων για την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων σε μια ομάδα 
προσανατολισμένη απόφαση. 
- Η επίλυση προβλημάτων συμφωνήθηκε από όλα τα μέλη μιας ομάδας. 
- Δεξιότητες επικοινωνίας για την αποτελεσματική και αποτελεσματική συνεργασία και 
επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας ομάδας. 
- Πειθώ και επηρεασμός δεξιοτήτων μεταξύ των μελών της ομάδας για θετική 
επίδραση μεταξύ τους. 
- Δεξιότητες ανάδρασης για την αξιολόγηση των αποφάσεων της ομάδας. 
- Διευθέτηση των συγκρούσεων για τη διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ των μελών 
της ομάδας. 

Λεκτική επικοινωνία 

Η λεκτική επικοινωνία είναι το να μοιράζονται οι άνθρωποι πληροφορίες με άλλους 
ανθρώπους χρησιμοποιώντας λέξεις και γενικά τα λεκτικά στοιχεία της επικοινωνίας για 
να εκφραστούν με τρόπο σαφή και κατανοητό για τους άλλους (που έχουν το ρόλο του 
συνομιλητή). Αυτό το στυλ επικοινωνίας μπορεί να είναι σε προφορική ή σε γραπτή 
μορφή. 

Εικονική συνεργασία  
Η εικονική συνεργασία είναι η μέθοδος συνεργασίας μεταξύ εικονικών μελών της 
ομάδας που πραγματοποιείται μέσω επικοινωνίας μέσω της τεχνολογίας. 

Ικανότητες εικονικής 
συνεργασίας 

Ειδικές συνεργατικές δεξιότητες που πρέπει να εφαρμοστούν μέσω τεχνολογικών 
μέσων, προκειμένου να επιτύχουμε και να διευκολύνουμε την εικονική επικοινωνία και 
συνεργασία μεταξύ κοινωνικών, επαγγελματικών ή προσωπικών σχέσεων. TR
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Παιχνίδι ρόλων: Η δύναμη των στερεοτύπων μέσα στις εικονικές πηγές 
 

Εισαγωγή Ο στόχος είναι να προωθηθεί η εικονική επικοινωνία μέσω των μελών μιας 
ομάδας, προκειμένου να γίνει κατανοητό το νόημα της συμμετοχής σε μια ομάδα 
και πώς οι διαφορετικοί ρόλοι μέσα στην ομάδα μπορούν να επηρεάσουν τη 
συνολική επικοινωνία μεταξύ των μελών της χρησιμοποιώντας εικονικούς 
πόρους. Αυτή η δραστηριότητα παιχνιδιού ρόλων προσφέρει την ευκαιρία να 
αναγνωρίσουν οι συμμετέχοντες τις προσωπικές τακτικές και μηχανισμούς που 
χρησιμοποιούν για τη διαδικασία επικοινωνίας μέσω προσομοίωσης ενός 
εικονικού πλαισίου στο οποίο όλα τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να 
συνεργαστούν προκειμένου να δημιουργήσουν " κανόνες ". 

Σενάριο Βήματα 
1. Χρησιμοποιήστε καρέκλες και ζητήστε από τους συμμετέχοντες να κάθονται 
πίσω στην πλάτη σε έναν κύκλο, χωρίς να έχουν προσωπική επαφή με τα μάτια 
μεταξύ τους. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής δίνει στη θεματική περιοχή για 
συζήτηση "τη σημασία της θέσπισης κανόνων εικονικής επικοινωνίας" και ζητά 
από τους συμμετέχοντες να ξεκινήσουν μια εικονική προσομοίωση, στην οποία 
δεν χρησιμοποιούν εικονικές πηγές, αλλά προσομοιώνουν την εικονική 
διαδικασία. Ο στόχος είναι να προετοιμαστούν για να είναι σε θέση να 
δημιουργήσουν τους ρόλους για μια αποτελεσματική εικονική επικοινωνία. 
Επίσης, αν χρησιμοποιούμε τους εικονικούς πόρους, έχουμε μια προσωπική 
επαφή με τους άλλους, στην περίπτωση αυτή η δραστηριότητα παρακινεί τους 
συμμετέχοντες να προσπαθούν να επικοινωνήσουν και να δημιουργήσουν τους 
δικούς τους κανόνες σε ένα πλαίσιο συζήτησης χωρίς να έχουν επαφή μεταξύ 
τους. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργούμε μια κατάσταση που αντανακλά με μια 
μεταφορική, αλλά κοινή λογική την εικονική διαδικασία επικοινωνίας. 
2. Η ομάδα έχει 15 λεπτά για συζήτηση. Δώστε τους την προϋπόθεση: "Κατά τη 
διάρκεια της συζήτησης, θα πρέπει να προετοιμαστείτε - να ρυθμίσετε τους 
κανόνες για μια αποτελεσματική εικονική επικοινωνία". Επίσης, εξοπλίστε τους 
με στυλό και χαρτιά A4 και ΔΕΝ θα τους δώσετε άλλες οδηγίες. Το θέμα εδώ είναι 
να βρουν το δικό τους στυλ επικοινωνίας και να δημιουργήσουν τους δικούς τους 
κανόνες, οι οποίοι έχουν τον πιο θετικό αντίκτυπο και διευκολύνουν την επίλυση 
προβλημάτων και την ομαδική συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων. Επίσης, 
πρέπει να δημιουργήσουν μια λίστα με τους "κανόνες εικονικής επικοινωνίας" 
τους και να τις παρουσιάσουν στον εκπαιδευτή ως αποτέλεσμα της συζήτησης/ 
συνεργασίας τους. 
3. Μετά από 15 λεπτά, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αλλάξουν τα καθίσματα 
τους, γυρνώντας τις καρέκλες τους σε θέση ώστε όλοι να μπορούν να δουν όλα 
τα μέλη της ομάδας. Στη συνέχεια, ζητήστε τους να παρουσιάσουν τους "κανόνες 
εικονικής επικοινωνίας", όπως συμφωνήθηκαν από όλα τα μέλη της ομάδας. 
4. Συζητήσεις ανάδρασης: 
-Πώς η δραστηριότητα αυτή προσομοιώνει την εικονική διαδικασία 
επικοινωνίας; 
- Κατανοήσατε τα λάθη που κάνατε κατά τη διάρκεια της συζήτησης και τι 
προτείνετε για να αποφύγετε αυτά τα λάθη επικοινωνίας που δημιουργούν 
δυσκολίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; 
-Πώς οι κανόνες αυτοί μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο; 
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Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Το περιεχόμενο του προγράμματος εκπαίδευσης αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν

  

 

Ρόλοι Κάθε συμμετέχων πρέπει να έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο όσον αφορά τη ροή 
συζήτησης. Επίσης, μετά από συμφωνία όλων των μελών της ομάδας, θα υπάρχει 
ένας συμμετέχων, ο οποίος θα λάβει όλες τις σημειώσεις για να δημιουργήσει 
τους "κανόνες εικονικής επικοινωνίας". 
Έτσι, εναπόκειται σε κάθε ομάδα να αναφερθεί ο ρόλος που θα δοθεί στους 
συμμετέχοντες και ο τρόπος με τον οποίο οι ρόλοι αυτοί θα συμβάλουν στην 
προετοιμασία αυτών των κανόνων. 

Αναστοχαστικές 
ερωτήσεις 

- Καταλάβατε το ρόλο σας; 
- Πιστεύετε ότι η συμμετοχή σας επηρεάζει τη ροή συζήτησης; 
- Πώς αντιμετωπιστήκατε από άλλους; 
- Πώς οι άλλοι σας επηρέασαν και με ποιον τρόπο; 
Πιστεύετε ότι θα είστε σε θέση να εφαρμόσετε αυτές τις τεχνικές σε ένα 
επαγγελματικό πλαίσιο; 
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Πρακτική άσκηση: (μη) επιτυχείς ομάδες  
 

Εισαγωγή Ο στόχος είναι να προωθηθεί η συνεργασία και η επικοινωνία μέσω των μελών 
μιας ομάδας, προκειμένου να εμπλουτιστούν οι δεξιότητες δικτύωσης. 

Εργασία Βήματα 
1. Χωρίστε τα μέλη σε 2 ομάδες. 
2. Διαβάστε την πρώτη μελέτη περίπτωσης που αντιπροσωπεύει τα 
χαρακτηριστικά μιας «επιτυχημένης ομάδας και των επιπτώσεών της στη 
διαδικασία δικτύωσης»: 
Τα μέλη της ομάδας θεώρησαν ότι είχαν ευθύνη απέναντι στα άλλα μέλη της 
ομάδας και ότι η επιτυχία του έργου βασίστηκε στη συμβολή κάθε μέλους της 
ομάδας. Τα μέλη της ομάδας ήταν πάντα πρόθυμα να βοηθήσουν τους 
συνομηλίκους όταν αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Η ομάδα θα προβληματιζόταν 
προληπτικά με τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα μέλη της ομάδας των 
ατόμων και θα τους προσέφερε βοήθεια εάν χρειαζόταν. 
3. Διαβάστε τη δεύτερη μελέτη περίπτωσης που αντιπροσωπεύει τα 
χαρακτηριστικά μιας "μη επιτυχημένης ομάδας και των επιπτώσεών της στη 
διαδικασία δικτύωσης": 
Δύο μέλη της ομάδας ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά σε αυτή την ομάδα που 
άφησαν την ανάπτυξη ενός συνεργατικού περιβάλλοντος ομάδας. Ήταν πολύ 
επικεντρωμένοι στα καθήκοντά τους, και δεν ενδιαφέρονταν να βοηθήσουν 
τους άλλους που μπορεί να είχαν προβλήματα. Εάν οι άλλοι δεν είχαν επιδόσεις, 
τότε η στάση ήταν ότι θα έπρεπε να εφαρμόζεται η αξιολόγηση από ομοτίμους, 
αντί να προσπαθούν να στηρίξουν και να βοηθήσουν τα άτομα. Αυτό προκάλεσε 
έλλειψη ομαδικής συνοχής και συνεργασίας, αίσθηση αποδυνάμωσης, με 
αποτέλεσμα την τελική διάσπαση της ομάδας. 
4. Δώστε σε κάθε ομάδα 15 λεπτά για να εκτελέσετε τις παρακάτω εργασίες: 
Συζητήστε και γράψτε σε ένα χαρτί Α3 / flipchart τα χαρακτηριστικά κάθε μιας 
από τις 2 ομάδες (τα αρνητικά και τα θετικά σημεία). Συνεχίστε την επιτυχημένη 
μελέτη περίπτωσης προσθέτοντας τη σημασία της δικτύωσης μεταξύ των μελών 
της ομάδας, για να έχετε μια αποτελεσματική επικοινωνία. Στην περίπτωση της 
«ανεπιτυχούς» περιπτωσιολογικής μελέτης, συνεχίστε την ιστορία 
προσθέτοντας πληροφορίες σχετικά με το πώς μια μη επιτυχημένη ομάδα είναι 
αποτέλεσμα μιας «κακής» δικτύωσης ή μιας «κακής» επικοινωνίας μεταξύ των 
μελών της. 
5. Κάθε ομάδα θα πρέπει να παρουσιάσει τα αποτελέσματά της που προέκυψαν 
μετά από την ομαδική συζήτησή τους, προκειμένου να διακρίνουν την 
επιτυχημένη από τη μη επιτυχημένη ομάδα και τη σημασία της δικτύωσης μέσα 
σε ένα πλαίσιο ομάδας. 

Αναστοχαστικές 
ερωτήσεις 

- Ποιες είναι οι κύριες διαφορές ανάμεσα σε μια επιτυχημένη από μια ανεπιτυχή 
ομάδα και τον αντίκτυπό της στη διαδικασία δικτύωσης; 
- Πώς η δικτύωση μπορεί να προωθήσει την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ 
των μελών της; 
-Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόστηκε η δικτύωση σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο 
με θετικό αντίκτυπο; 
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Πλάνο δράσης - Από τη δική σας εμπειρία, πιστεύετε ότι η δικτύωση μπορεί να λειτουργήσει 
αποτελεσματικά για την επίλυση προβλημάτων σε διαφορετικές συνθήκες; 
- Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα κοινωνικής δικτύωσης που επηρεάζει 
τη ζωή σας με θετικό ή αρνητικό τρόπο; 
-Ποια είναι η σημασία και ο ρόλος της δικτύωσης στην προσωπική-
επαγγελματική σας ζωή; 

 
 



Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Το περιεχόμενο του προγράμματος εκπαίδευσης αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν

  

 

 
 

Συμβουλή: Πώς να επιτύχετε στην εικονική συνεργασία και δικτύωση 
 

Δοκίμασέ το  Απόφυγέ το  

 Για τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων εικονικής 
επικοινωνίας ή δικτύωσης, προσπαθήστε να 
είστε ειλικρινείς και ανοιχτοί, προκειμένου να 
οικοδομήσετε μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης.  

 Για τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων εικονικής 
επικοινωνίας ή δικτύωσης, αποφύγετε να μη 
χρησιμοποιείτε λεκτικές και οπτικές ενδείξεις, 
διότι μπορεί να προκαλέσει παρεξηγήσεις. 

 Χρησιμοποιήστε οπτικές και λεκτικές ενδείξεις, 
για να γίνετε πιο σαφείς και κατανοητοί στους 
άλλους. 

 Αποφύγετε τη γλώσσα του σώματος και τις 
εκφράσεις του προσώπου που εκφράζουν τα 
αρνητικά συναισθήματά σας. 

 Προσπαθήστε να κάνετε ερωτήσεις και 
ενθαρρύνετε όλους να κάνουν το ίδιο, για να 
καταστήσετε σαφές ότι είστε όλοι στην ίδια 
γραμμή πλεύσης. 

 Μια πρόταση είναι ότι δεν πρέπει να έχετε 
ερωτήσεις ή ανησυχίες που δεν είναι πολύ 
σαφείς στο μυαλό σας. 

 Προσπαθήστε να αφήσετε τους άλλους να 
εκφράσουν τον εαυτό τους, τις σκέψεις τους και 
τις ανησυχίες τους. 

 Αποφύγετε να διακόψετε άλλους ή να 
αμφιβάλλετε για το τι λένε. 

 Είναι σημαντικό να κρατάτε σημειώσεις κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας συζήτησης, 
προκειμένου να θυμάστε αυτό που συζητήσατε. 

 Αποφύγετε να είστε επικριτικοί με τις 
απαιτήσεις και τις οπτικές των άλλων. 

 Να είστε ανοιχτοί να ακούτε και να μαθαίνετε 
περισσότερα πράγματα από άλλους και να 
προσπαθείτε να αποδεχτείτε και να εκτιμήσετε 
την προοπτική τους. 

 Αποφύγετε να ασχοληθείτε με τίποτα ή 
οποιονδήποτε άλλο, ενώ οι άλλοι σας μιλάνε, 
γιατί ίσως σκεφτούν ότι δεν τους ακούτε. 

 Προσπαθήστε να εμπλέξετε όλα τα μέλη της 
ομάδας σας για να λάβετε μια σημαντική 
απόφαση που θα ωφελήσει όλους εσάς. 

 Μην αναλαμβάνετε πρωτοβουλίες ή αποφάσεις 
χωρίς την των έγκριση άλλων. 

 Προσπαθήστε να προσεγγίσετε τους άλλους με 
την ανταλλαγή απόψεων και συναισθημάτων, 
για να δημιουργήσετε έναν δεσμό μαζί τους.   

 Αποφύγετε να είστε απομονωμένοι και 
απρόσιτοι για τους άλλους, διότι με αυτόν τον 
τρόπο είναι πιο δύσκολο να οικοδομήσετε μια 
σχέση εμπιστοσύνης. 
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Ενότητα 4) ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΤΑ
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Ενότητα 4 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Να κατανοήσετε την ανθεκτικότητα και να οργανώσετε την υποστήριξη για τον 
εαυτό σας, τους συνομηλίκους και / ή τις επιχειρήσεις 

ΩΡΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
6 ώρες 

ΤΥΠΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Πρόσωπο με 
πρόσωπο 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ 
Εκπαιδευτές / 
Προπονητές 

ΥΠΟ-ΕΝΟΤΗΤΑ 
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευτές και οι προπονητές του 
μετανάστη θα είναι σε θέση να … 

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

 αναγνωρίζουν 
μοντέλα ατομικών 
και οργανωτικών 
αλλαγών 

 περιγράφουν τις 
προσωπικές 
στάσεις απέναντι 
στην αλλαγή 

 Συζητούν τη σημασία 
της ευελιξίας και της 
προσαρμοστικότητας 
στις αλλαγές 

 να εντοπίσουν και να 
εφαρμόσουν 
τρόπους για να είναι 
πιο ευέλικτοι και 
προσαρμόσιμοι 

 να ασχοληθούν με τις 
αλλαγές 

 Αντιμετωπίσουν τη 
διαδικασία αλλαγής 

ΜΕΣΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Έννοιες: Το γλωσσάρι 
ανθεκτικότητας 

Παιχνίδι ρόλων: 
Χειρισμός των αλλαγών 

Συμβουλές για την 
αντιμετώπιση των αλλαγών 
και του άγχους 

ΧΡΟΝΟΣ 30 λεπτά 90  λεπτά 60  λεπτά 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΓΧΟΥΣ 

ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

 ανακαλούν 
ψυχοκοινωνικούς 
κινδύνους που 
οδηγούν σε άγχος 

 απαριθμούν τις 
αρχές και τις 
τεχνικές ρύθμισης 
του στρες στο χώρο 
εργασίας 

 Συζητούν τη σημασία 
της ρύθμισης του 
άγχους για την 
επίτευξη αντοχής στο 
χώρο εργασίας 

 Εφαρμόζουν αρχές 
και τεχνικές για τη 
ρύθμιση του στρες 
στο χώρο εργασίας 

 Προβλέπουν 
προσωπικές 
στρατηγικές για την 
αντιμετώπιση του 
άγχους στο χώρο 
εργασίας 

ΠΟΡΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Έννοιες: Το γλωσσάρι 
ανθεκτικότητας 

Πρακτική άσκηση:   μια 
πολυάσχολη μέρα 

Συμβουλές για την 
αντιμετώπιση αλλαγών και 
άγχους 

ΧΡΟΝΟΣ 30  λεπτά 90  λεπτά 60  λεπτά 

TR
A

N
S
V

E
R

S
A

L 
P

R
O

J
E
C

T 
F
O

R
 M

IG
R

A
N

TS
 



Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Το περιεχόμενο του προγράμματος εκπαίδευσης αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν

  

 

 
Έννοιες: Το γλωσσάρι ανθεκτικότητας 
 
     

Ανθεκτικότητα 

Η ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα του ατόμου να ανταποκρίνεται στην πίεση και τις 
απαιτήσεις της καθημερινής ζωής. Οι ορισμοί των λεξικών περιλαμβάνουν έννοιες όπως η 
ευελιξία, η αντοχή, η δύναμη, η ταχύτητα ανάκτησης και η ζωηρότητα. Με λίγα λόγια, η 
ανθεκτικότητα επηρεάζει την ικανότητά μας να επανερχόμαστε στην αρχική κατάσταση. Η 
ανθεκτικότητα είναι μια ικανότητα που μαθαίνεται, μέσω πρακτικών δεξιοτήτων, που μας 
επιτρέπει να προσπερνάμε στις αντιξοότητες, να μεγαλώσουμε τις ικανότητές μας, να 
συνδεθούμε με τους άλλους και να βρούμε ροή στην εργασία. Έχοντας έναν κοινό ορισμό 
της ανθεκτικότητας, τα άτομα και οι ομάδες μπορούν να δημιουργήσουν γνώση και να 
δώσουν τη σωστή απάντηση όταν απαιτείται. 

Ευελιξία Η ευελιξία αφορά έναν υπάλληλο και έναν εργοδότη για την πραγματοποίηση αλλαγώνγια 
το πότε, πού και πώς ένα άτομο θα εργαστεί για να ανταποκριθεί καλύτερα στις ατομικές 
και επιχειρηματικές ανάγκες. Η ευελιξία επιτρέπει την ικανοποίηση τόσο των ατομικών όσο 
και των επιχειρησιακών αναγκών με την πραγματοποίηση αλλαγών στον χρόνο (πότε), τον 
τόπο (που) και τον τρόπο (πως) στον οποίο εργάζεται ένας υπάλληλος. Η ευελιξία πρέπει να 
είναι αμοιβαία επωφελής τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον εργαζόμενο και έχει ως 
αποτέλεσμα υψηλότερα αποτελέσματα. 

Προσαρμοστικότητα Προσαρμοστικότητα είναι η φύση της αλλαγής ή της δημιουργίας τροποποιήσεων στον 
εαυτό σας για να ταιριάζει στο νέο περιβάλλον. Για μια κουλτούρα στο χώρο εργασίας, αυτό 
σημαίνει ότι ένα άτομο πρέπει να είναι ανοιχτό σε νέες ιδέες ή αλλαγές, να μπορεί να 
εργάζεται ανεξάρτητα ή σε ομάδες ή να εκτελεί καθήκοντα που δεν προορίζονται μόνο για 
ένα άτομο. 

Αλλαγή έναντι 
μετάβασης 

Αλλαγή: μια περίπτωση ή μια περίσταση 
Αρχίζει κάτι καινούργιο, ενώ κάτι παλιό τελειώνει σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. 
- Ένας νέος ηγέτης 
- Βελτιωμένες διαδικασίες ή προϊόντα 
- Διάφορετικοί πελάτες 
Μετάβαση: μια διαδικασία 
Ένας ψυχολογικός αναπροσανατολισμός που οι άνθρωποι περνούν για μια συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο για να επιτύχουν την αλλαγή. 
- Προσωπική / εσωτερική εμπειρία 
- Μπορεί να διαρκέσει περισσότερο και να είναι πιο δύσκολη απ’ότι αλλαγή 

Διαχείριση αλλαγών Η διαχείριση της αλλαγής είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις 
αλλαγές τόσο σε ατομικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο. Η διαχείριση της αλλαγής είναι ο 
συντονισμός μιας δομημένης περιόδου μετάβασης από την κατάσταση Α στην κατάσταση 
Β για την επίτευξη μόνιμης αλλαγής μέσα σε έναν οργανισμό (BNET Business Dictionary) 
Η διαχείριση αλλαγών είναι επίσης η πειθαρχία που καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο 
ετοιμάζουμε, εξοπλίζουμε και στηρίζουμε τα άτομα για να υιοθετήσουν επιτυχώς την 
αλλαγή. 

Σχέσεις μεταξύ 
εργαζομένων: 

Επικοινωνίες μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων σχετικά με αποφάσεις στο χώρο εργασίας, 
παράπονα, συγκρούσεις, επίλυση προβλημάτων, συνδικάτα και θέματα συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. 

 Δράσεις και στάσεις των ατόμων και των ομάδων έναντι του άλλου και προς τον 
οργανισμό στο σύνολό του και την επίδρασή του στη λειτουργία και απόδοση του 
οργανισμού. 

Οργανωτική 
συμπεριφορά 

Ιδιότητες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε ένα χώρο εργασίας που παρατηρείται από 
το προσωπικό που επηρεάζει έντονα τις δράσεις και την απόδοση της εργασίας. Ονομάζεται 
επίσης εταιρικό κλίμα.  

Οργανωτικό κλίμα Ένα συνεκτικό σύνολο αξιών που υιοθετείται και / ή εξελίσσεται από ένα πρόσωπο, μια 
οργάνωση ή μια κοινωνία ως πρότυπο για να κατευθύνει τη συμπεριφορά του στις 
προτιμήσεις σε όλες τις περιπτώσεις. 

Σύστημα αξιών Σχέδιο δράσεων και αλληλεπιδράσεις των μελών ενός οργανισμού που επηρεάζει άμεσα ή 
έμμεσα την αποτελεσματικότητά του. TR
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περιέχονται σε αυτήν

  

 

   

Άγχος Ένας φυσιολογικός, φυσικός αμυντικός μηχανισμός του σώματος. Συνοδεύει το άτομο καθ 
'όλη τη διάρκεια της ζωής του και δεν είναι κάτι που πρέπει να αποφευχθεί. Το άγχος είναι 
μια μη ειδική αντίδραση του σώματος σε κάθε ζήτηση που τίθεται από το περιβάλλον. Οι 
αιτίες του στρες, είτε ευχάριστες είτε δυσάρεστες, ονομάζονται άγχοι. Το μόνο σημαντικό 
πράγμα για το σώμα είναι η ένταση των στρεσογόνων παραγόντων. 

Άγχος στο εργατικό 
περιβάλλον 

Ως αιτία: ψυχική, η σωματική ή κοινωνική, η δύναμη ή πίεση που θέτει πραγματικές ή 
αντιληπτές απαιτήσεις στο σώμα, τα συναισθήματα, το μυαλό ή το πνεύμα και η οποία 
(όταν υπερβαίνει την ικανότητα χειρισμού του στρες του ατόμου) οδηγεί σε βλάβη . (2) Ως 
αποτέλεσμα: φυσιολογική επίδραση που παράγεται σε έναν οργανισμό στις προσπάθειές 
του να αντιμετωπίσει (αποκαλούμενη προσαρμοστική απόκριση) με τις απαιτήσεις που 
δημιουργούνται από έναν παράγοντα άγχους. 

Ψυχοκοινωνικοί 
κίνδυνοι 

Συνδέονται με τις αρνητικές ψυχολογικές, σωματικές και κοινωνικές συνέπειες, οι οποίες 
οφείλονται στη δυσμενή οργάνωση και διαχείριση της εργασίας και στο δυσάρεστο 
κοινωνικό περιβάλλον στο χώρο εργασίας . 

Διαχείριση άγχους Η διαχείριση του άγχους περιλαμβάνει τεχνικές που στοχεύουν στο να εξοπλίσουν ένα 
άτομο με αποτελεσματικούς μηχανισμούς αντιμετώπισης για την αντιμετώπιση του 
ψυχολογικού στρες. 

Οργανωτικές 
στρατηγικές για τη 

διαχείριση του 
άγχους 

Περιλαμβάνει τεχνικές και προγράμματα που χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς για 
τη μείωση των επιπέδων άγχους για ομάδες εργαζομένων ή για τον οργανισμό ως σύνολο. 
Αυτά περιλαμβάνουν: την ανακάλυψη και αφαίρεση των συνθηκών εργασίας που 
προκαλούν άγχος και τη μείωση της αρνητικής τους επιρροής, καθώς και την προσαρμογή 
των αλλαγών στο περιβάλλον εργασίας ώστε να ταιριάζουν στα ατομικά χαρακτηριστικά 
του εργαζομένου. 

Ατομικές 
στρατηγικές για τη 

διαχείριση του 
άγχους 

Συμπεριφορικές ή γνωστικές προσπάθειες που καταβάλλονται σε μια προσπάθεια να 
διαχειριστούν τις εσωτερικές απαιτήσεις και τις συγκρούσεις, οι οποίες ξεπερνούν τους 
συνήθεις μηχανισμούς και τους πόρους του ατόμου. 

Επαγγελματική 
εξάντληση 

Αίσθημα σωματικής και συναισθηματικής εξάντλησης, λόγω άγχους από την εργασία με 
ανθρώπους κάτω από δύσκολες ή απαιτητικές συνθήκες. Η επαγγελματική εξάντληση 
ακολουθείται από σημάδια όπως η χρόνια κόπωση, ταχύτητα στο θυμό και καχυποψία και 
η ευαισθησία στα κρυολογήματα, τους πονοκεφάλους και τους πυρετούς. 
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Παιχνίδι ρόλων: Χειρισμός των αλλαγών 
 

Εισαγωγή Σκοπός αυτής της δραστηριότητας ρόλων είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις 
αλλαγές που έχουν αντίκτυπο στο ψυχοκοινωνικό εργασιακό περιβάλλον. Θα παρέχει 
επίσης στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να προβληματιστούν σχετικά με το πώς 
μπορούν να αντιμετωπιστούν με εποικοδομητικό τρόπο οι αλλαγές / προβλήματα μέσω 
του διαδραστικού θεάτρου. 

Σενάριο Ένας διευθυντής ομάδας προσλαμβάνει δύο νέους υπαλλήλους, χωρίς να ενημερώνει 
τους υπόλοιπους υπαλλήλους. Αυτή η αλλαγή κάνει τους ανθρώπους στην ομάδα να 
αισθάνονται ανασφαλείς. Οι παλιότεροι εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι θέσεις τους 
απειλούνται, ενώ οι νεότεροι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι λόγω αυτής της αλλαγής στην 
ομαδική δομή, τα άλλα μέλη της ομάδας τους αντιμετωπίζουν άσχημα, γεγονός που 
δημιουργεί συγκρούσεις. Οι παλιές διαφωνίες και διαχωρισμοί αρχίζουν να εκτείνονται 
μέσα στην ομάδα εργασίας.  
Βήματα 
1. Άνθρωποι από την ομάδα επιλέγονται για να αντιπροσωπεύουν τους ρόλους που 

περιγράφονται παρακάτω. Είναι σημαντικό να επιλέξετε άτομα με διαφορετική 
εμπειρία και υπόβαθρο (αν είναι δυνατόν). Μια σκηνή έχει οριστεί για το παιχνίδι 
ρόλων και μια θέση για το κοινό. 

2. Οι «πρωταγωνιστές» δρουν μπροστά στην υπόλοιπη ομάδα μια σκηνή στην οποία 
πηγαίνουν για δουλειά και ανακαλύπτουν ότι έχουν νέους συναδέλφους. Οι 
παλαιότεροι εργαζόμενοι αρχίζουν να συζητούν μεταξύ τους ότι η εταιρεία 
πιθανότατα θέλει να τους αντικαταστήσει, αλλά ίσως είναι καλύτερο να 
απομακρύνουν έναν από τους νεώτερους υπαλλήλους, καθώς δεν έχουν μεγάλη 
εμπειρία ακόμα και δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Μια άλλη σκηνή 
διαδραματίζει ρόλο μεταξύ δύο νεότερων εργαζομένων που συζητούν τους 
νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους στην ομάδα και συζητούν καταστάσεις στις οποίες 
δεν ένιωσαν πολύ θετική στάση απέναντί τους, από τον διευθυντή τους και τις 
συγκρούσεις που απορρέουν από αυτό. Θεωρούν ότι ο λόγος για αυτό είναι η 
αλλαγή στη σύνθεση της ομάδας.  

3. Η επόμενη σκηνή είναι μεταξύ νεότερων και παλαιότερων εργαζομένων που 
συζητούν ένα κοινό καθήκον που κάνουν (για παράδειγμα, συμμετοχή σε ένα 
μεγάλο φόρουμ, ένα έργο κ.λπ., ανάλογα με τον επιχειρηματικό τομέα της εταιρείας, 
στην οποία έχουν επιλέξει οι συμμετέχοντες για να δημιουργήσουν το παιχνίδι 
ρόλων). Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης αρχίζουν να συζητούν παλιές καταστάσεις 
όπου ο καθένας έχει κάνει κάποια λάθη, δεν έχει εκπληρώσει κάποια προθεσμία, 
έχει χάσει κάτι σημαντικό, κλπ. (Εδώ οι «πρωταγωνιστές» αυτοσχεδιάζουν με 
καταστάσεις που βρίσκονται κοντά στην πραγματική τους κατάσταση εργασίας). 

4. Όταν το παιχνίδι ρόλων τελειώσει, το κοινό καλείται να πει την γνώμη του σε αυτά 
που έχουν παρατηρήσει, συζητά τι έχει δημιουργήσει τη σύγκρουση και προτείνει 
εναλλακτικούς τρόπους συμπεριφοράς, προτάσεις επίλυσης συγκρούσεων και 
εναλλακτικά αποτελέσματα της κατάστασης. 

5. Οι πρωταγωνιστές ξανα παίζουν τη σκηνή αλλάζοντας το σενάριο με βάση την 
πρόταση του κοινού που φαινόταν ότι ήταν η πιο κατάλληλη για όλους. Είναι πιθανό 
κάποιοι από το κοινό να συμμετέχουν στη σκηνή στο ρόλο των συμμορφωτών. 

Ρόλοι Michel  
Ένας παλαιότερος υπάλληλος στην ομάδα με πάνω από 15 χρόνια εργασιακής 
εμπειρίας στην εταιρεία. Έχει συμμετάσχει σε πολλές κρίσιμες καταστάσεις στην 
ανάπτυξη της εταιρείας και αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως έναν από τους 
ανθρώπους που συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση πολλών έργων εντός της 
εταιρείας. Ωστόσο, αισθάνεται δυσαρεστημένος επειδή δεν εξέλιχθηκε   
ιεραρχικά και συχνά εκφράζει τη δυσαρέσκια του μπροστά στο συνάδελφο του TR
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Peter. Όταν ανακαλύπτει για τους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους, η 
δυσαρέσκειά του μεγαλώνει πολύ. 
Peter 
Επίσης ένας παλαιότερος υπάλληλος που κάνει τη δουλειά του, αλλά ποτέ δεν 
κάνει τίποτα παραπάνω από αυτό που χρειάζεται. Η γενική του στάση είναι - 
κάθε νέος υπάλληλος σημαίνει περισσότερη δουλειά γι 'αυτόν, επειδή πιστεύει 
ότι οι νεότεροι συνάδελφοι δεν έχουν εμπειρία και έτσι η εργασία εμπίπτει στους 
παλαιότερους. Αυτό, μαζί με το γεγονός ότι δεν θέλει να κάνει περισσότερα από 
όσα απαιτούνται, τον κάνει πολύ νευρικό όταν ανακαλύπτει τους 
νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους, που κλιμακώνεται σε μια σύγκρουση με ένα 
από τα νεότερα μέλη. 
Anne 
Εργάζεται στην εταιρεία για ένα χρόνο τώρα. Είναι δύσκολο γι 'αυτήν να βρει 
δουλειά, καθώς δεν γνωρίζει καλά τη γλώσσα. Είναι πολύ προστατευτική με τη 
δουλειά της. Αφού ανακαλύπτει τους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους, λέει στη 
φίλη και συνάδελφό της, ότι χθες ο διευθυντής της ομάδας ήταν πολύ 
αποστασιοποιημένος προς αυτή, που ούτε την χαιρέτησε το πρωί.  
Suzan  
Εργάζεται στην εταιρεία για 1,5 χρόνια. Έχει μια νευρική ιδιοσυγκρασία και 
ενοχλείται όταν οι συνάδελφοί της δεν τηρούν τις προθεσμίες. Έρχεται σε 
σύγκρουση με τον Πέτρο που σκέφτεται ότι δεν κάνει καλά την εργασία της και 
μεταβιβάζει το έργο της σε άλλους. Από την άλλη πλευρά, είναι αγενής σε αυτόν 
που λέει ότι πάντα πρέπει να περιμένει τον τερματισμό των καθηκόντων του 
όταν υπάρχουν ορισμένες προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν. 
Manager Frank:  
Δεν του αρέσουν οι συγκρούσεις και στις περισσότερες περιπτώσεις προτιμά να 
παραμένει ήσυχος, αντί να μιλήσει με τους υφισταμένους του. Όταν υπάρχουν 
αλλαγές, περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή να ενημερώσει τους υπαλλήλους 
του για αυτές ή απλά δεν το κάνει και αφήνει τους υπαλλήλους να ενημερωθούν 
από μόνοι τους.  

Ανατροφοδοτικές 
ερωτήσεις 

Μετά το πρώτο παιχνίδι ρόλων της ιστορίας, οι ακόλουθες ερωτήσεις μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν στη συζήτηση: 

- Τι νομίζετε ότι δημιουργεί τις συγκρούσεις στην ομάδα; 
- Ποιους εναλλακτικούς τρόπους αντίδρασης θα προτείνατε; 
- Πώς θα αντιδρούσατε αν συνέβαινε παρόμοια κατάσταση σε εσάς; 

Στο τέλος του παιχνιδιού ρόλων, ο διευκολυντής μπορεί να συζητήσει με τους 
συμμετέχοντες τα ακόλουθα ερωτήματα: 

- Αναγνώρισες τον εαυτό σου με οποιονδήποτε από τους χαρακτήρες στο 
παιχνίδι ρόλων; 

- Πώς αντιδράτε συνήθως όταν αλλάζει κάτι στο περιβάλλον εργασίας; 

- Πιστεύετε ότι έχετε ευελιξία και προσαρμοστικότητα στο χώρο εργασίας; 
Σε τι βρίσκετε εύκολο να προσαρμοστείτε και σε τι δύσκολο; 
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Πρακτική άσκηση:   μια πολυάσχολη μέρα 

 

 

 

Εισαγωγή Ο στόχος αυτής της άσκησης είναι να προκαλέσει μια συζήτηση για το άγχος στο 
χώρο εργασίας, πώς να το αναγνωριστεί, ποιες τεχνικές και στρατηγικές μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για να ξεπεραστεί. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να 
εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει βάσει της 
προτεινόμενης περιπτωσιολογικής μελέτης σε πραγματική κατάσταση εργασίας. 

Εργασία Βήματα 
1. Δώστε σε κάθε συμμετέχοντα αντίγραφο του σεναρίου άσκησης και ζητήστε 

τους  να εξοικειωθούν με αυτό. 
Ένας από τους υπαλλήλους σας χρειάζεται βοήθεια για ένα έργο, το 
οποίο αναμένεται να τελειώσει σύντομα. Έχετε επίσης έναν άλλο 
υπάλληλο που σας ζητά να την συμβουλέψετε. Πρέπει να 
συναντηθείτε αύριο με το Διοικητικό Συμβούλιο για μια σημαντική 
τριμηνιαία συνάντηση. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα 
φτάσουν απόψε και θα πρέπει να τα παραλάβετε από το αεροδρόμιο 
και να τα βγάλετε για δείπνο. Επιπλέον, έχετε αρκετές σημαντικές 
παρουσιάσεις για προετοιμασία το πρωί για τη συνεδρίαση του 
διοικητικού συμβουλίου. Αισθάνεστε άγχος, ένταση και δυσκολία να 
συγκεντρωθείτε και να ολοκληρώσετε τις εργασίες σας. Αισθάνεστε 
πολύ άγχος και ότι σας τραβάνε από πολλές κατευθύνσεις! 

2. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αναθεωρήσουν την κατάσταση από την 
άποψη: 

- Του διευθυντή 

- Των υπαλλήλων που ζητούν βοήθεια 

- Το Διοικητικό Συμβούλιο 
3. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να φανταστούν και να μοιραστούν το πώς 

θα αισθανόταν αν ήταν στο ρόλο του διευθυντή . 
4. Συζητήστε με ολόκληρη την ομάδα τις ερωτήσεις που προτείνονται 

παρακάτω, αν είστε στο ρόλο του  διευθυντή. 

Ανατροφοδοτικές 
ερωτήσεις 

- Τι σημάδια άγχους παρουσιάζετε; 

- Τι τεχνικές διαχείρισης άγχους θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε για να 
ηρεμήσετε; 

- Πώς χειρίζεστε πολλαπλές εργασίες ταυτόχρονα; Πώς δίνετε προτεραιότητα 
και αποφασίζετε τι είναι σημαντικό; 

- Πώς μπορούν οι υπάλληλοί σας, να σας βοηθήσουν; 

Πλάνο Δράσης - Είχατε ποτέ μια αγχωτική κατάσταση στο χώρο εργασίας σας; Μπορείτε να 
μας πείτε γι 'αυτό. 

- Από τα πράγματα που έχετε μάθει σε αυτές τις ασκήσεις, τι μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε / εφαρμόσετε όταν αντιμετωπίζετε αγχωτικές καταστάσεις 
στο χώρο εργασίας σας; 

- Τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνετε, για να μην καταλήξετε σε αγχωτικές 
καταστάσεις στο χώρο εργασίας; 
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Συμβουλές για την αντιμετώπιση αλλαγών και άγχους 

 
Δοκιμάστε το Αποφύγετέ το 

 Κατά τη διάρκεια της αλλαγής, επικεντρωθείτε 
στα οφέλη και τις βελτιώσεις που μπορεί να 
φέρει στην προσωπική και επαγγελματική σας 
ζωή. 

 Μην πηγαίνετε βαθιά σε αρνητικές 
προβλέψεις και αδικαιολόγητη αντίθεση στην 
αλλαγή.  

 Να αναλύσετε τη διαδικασία αλλαγής, την 
προέλευση, την πορεία και τις κατευθύνσεις 
και να τις συνδέσετε με τις προσωπικές σας 
αξίες, στάσεις και πεποιθήσεις, προκειμένου 
να λάβετε σοφές μακροπρόθεσμες αποφάσεις 
για τη συμμετοχή σας στην αλλαγή.  

 Μην αφήνετε τους στόχους, τις αξίες, τις 
πεποιθήσεις και τις ανάγκες σας να 
ξεθωριάζουν σε περίπτωση που η αλλαγή 
απαιτεί πολύ μεγάλους συμβιβασμούς. 

 Να ανατρέξτε στη ζωή σας και / ή  να 
διαβάσετε σχετικά με εμπειρίες άλλων 
ανθρώπων σε περιόδους αλλαγής και να 
αντλήσετε έμπνευση και ιδέες για το πώς να 
κάνετε το καλύτερο σε τέτοιες δύσκολες 
περιόδους. 

 Μην ντρέπεστε ή φοβάστε να ζητήσετε 
υποστήριξη για να ξεπεράσετε τις προκλήσεις 
που φέρνει αυτή η διαδικασία.. 

 Όταν το άγχος καταστεί μέρος της ζωής σας, 
καταβάλλετε όλες τις προσπάθειες που 
απαιτούνται για να αναλύσετε τους 
αυθεντικούς λόγους που οδηγούν σε αυτό και 
να τις αντιμετωπίσετε γενναία με 
συγκεκριμένες ενέργειες. Κανείς δεν μπορεί 
να σας δώσει την εσωτερική ειρήνη και 
δύναμη για να ξεπεράσετε και να 
διαχειριστείτε σοβαρά το άγχος καλύτερα 
από τον τρόπο που εσείς μπορείτε να το 
κάνετε. 

 Μην μείνετε σε μια κατάσταση με 
οποιοδήποτε κόστος! Μερικές φορές ο 
καλύτερος τρόπος για να επιλύσετε μια 
αλλαγή ή πρόβλημα άγχους είναι να βγείτε 
από αυτό εάν απαιτεί μεγαλύτερους από 
αποδεκτούς συμβιβασμούς.  

 Να προσέχετε τον εαυτό σας σε καταστάσεις 
αλλαγής και άγχους, ώστε να μπορείτε μετά 
από αυτό να κάνετε το καλύτερό για τη 
διαχείριση αυτών των διαδικασιών! Ακόμα 
και στα αεροπλάνα, οι οδηγίες ασφαλείας σε 
απίθανη περίπτωση απώλειας πίεσης στην 
καμπίνα πρέπει πρώτα να φροντίζετε τον 
εαυτό σας και στη συνέχεια να βοηθάτε τους 
άλλους, ακόμα και αν είναι παιδιά. 

 Μην φοβάστε να βγείτε από τη ζώνη άνεσής 
σας. Μπορεί να ανακαλύψετε ότι αυτό που 
πάντα ψάχνατε, σας περιμένει. 
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Ενότητα 5) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
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Ενότητα 5 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Ο βασικός στόχος αυτής της μονάδας είναι η κατανόηση της έννοιας της 
δημιουργικότητας και ο τρόπος με τον οποίο οι μετανάστες μπορούν να 
ενισχύσουν την περιέργεια και την καινοτομία τους.  

ΩΡΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
6 ώρες 

ΤΥΠΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Πρόσωπο με 
πρόσωπο 

ΟΜΑΔΑ 

ΣΤΟΧΟΥ 
Εκπαιδευτές / 
Προπονητές 

ΥΠΟ - ΕΝΟΤΗΤΑ 
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευτές και οι προπονητές 
που δουλεύουν με μετανάστες θα είναι σε θέση να ... 

ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ 
 

ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

 Καθορίζουν την 
περιέργεια 

 αναγνωρίζουν τις 
βασικές έννοιες της 
περιέργειας 

 αναπαράγουν 
διαφορετικά 
μοντέλα για την 
περιέργεια 

 να αναλύσουν 
τρόπους για την 
τόνωση της 
περιέργειας 

 να συζητήσουν τις 
επιπτώσεις του 
περιβάλλοντος στη 
δημιουργικότητα 

 να συζητήσουν 
διαφορετικούς 
τρόπους για την 
ανάπτυξη της 
περιέργειας 

 να αυξήσουν τη δική 
τους περιέργεια 

 να συμβάλουν στη 
δημιουργία ιδεών 

ΜΕΣΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Έννοιες:  Γλωσσάρι 
Δημιουργικότητας 

Πρακτική εξάσκηση: 30 
κύκλοι 

Συμβουλές για τη 
δημιουργικότητα 

ΧΡΟΝΟΣ 60 λεπτά 60  λεπτά 60  λεπτά 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
 

ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

 Καθοριζουν την 
καινοτομία 

 Να σχετίζουν την 
καινοτομία του 
ατόμου και των 
καινοτομιών των 
οργανισμών 

 Να περιγράφουν 
τους τύπους 
καινοτομίας 

 να εφαρμόσουν τις 
δεξιότητες 
καινοτομίας σε 
περιβάλλοντα 
πραγματικής ζωής 

 να εντοπίζουν τα 
εμπόδια και τα 
προβλήματα κατά 
τη διαδικασία της 
καινοτομίας. 

 να συζητούν τις 
διαφορές μεταξύ 
της υλοποίησης και 
των δημιουργικών 
ιδεών 

 να προωθούν τις 

δεξιότητες καινοτομίας 

μεμονωμένα ή σε 

ομάδες 

 να ενεργούν με 

δεοντολογικές ευθύνες 

κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας καινοτομίας 

 
 
 

ΠΟΡΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Έννοιες:  Γλωσσάρι 
Δημιουργικότητας 

Πρακτική άσκηση:  Πως να κερδίσετε χρήματα ? 

ΧΡΟΝΟΣ 60  λεπτά  120  λεπτά 



Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
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περιέχονται σε αυτήν

  

 

 
Έννοιες: Γλωσσάρι Δημιουργικότητας 

 

Δημιουργικότητα  
Δυνατότητα να αντιλαμβάνονται τον κόσμο με νέους τρόπους; πράξη 
μετατροπής νέων και φανταστικών ιδεών σε πραγματικότητα.  

Περιέργεια 
Αναγνώριση, επιδίωξη και επιθυμία να εξερευνήσουν νέα, αβέβαια, 
σύνθετα και διφορούμενα γεγονότα.  

Καινοτομία 
Εισαγωγή κάτι καινούργιου; ανάπτυξη και εφαρμογή νέας ιδέας, μεθόδου, 
διαδικασίας, προϊόντος, υπηρεσίας.  

Δημιουργία ιδεών Διαδικασία δημιουργίας νέων ιδεών   

Προώθηση ιδεών 
Οικοδόμηση συνασπισμών, εύρεση χορηγών, συμμετοχή σε κοινωνικές 
δραστηριότητες για καινοτόμες πράξεις.  

Υλοποίηση ιδεών  
Ανάπτυξη μοντέλου ή πρωτοτύπου για καινοτομία; μετατρέποντας την ιδέα 
σε απτό προϊόν ή υπηρεσία. 

Ευαισθησία στην 
επίλυση 

προβλημάτων 

Προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων και προσπάθεια μείωσης των κενών 
στη γνώση. 

Αντοχή στο άγχος 
Η προθυμία να ενστερνιστεί την αμφιβολία, τη σύγχυση, το άγχος και άλλες 
μορφές δυσφορίας που προκύπτουν από τη διερεύνηση νέων, 
απροσδόκητων, σύνθετων, μυστηριωδών ή συγκεχυμένων γεγονότων. 

Κοινωνική 
περιέργεια 

Θέλοντας να γνωρίσει τι σκέφτονται και κάνουν οι άλλοι άνθρωποι 
παρατηρώντας, μιλώντας ή ακούγοντας συνομιλίες. 

Αναζήτηση 
συγκινήσεων  

Η προθυμία να αναλάβει φυσικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς 
κινδύνους για να αποκτήσει ποικίλες, πολύπλοκες και έντονες εμπειρίες. 

Ριζική καινοτομία 
Νέες καινοτομίες στον κόσμο / στον οργανισμό; μετασχηματίζονται 
σημαντικά τα υπάρχοντα προϊόντα και υπηρεσίες.  

Αναβάθμιση της 
καινοτομίας  

Αλλαγή, επέκταση ή εκκαθάριση υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών. 
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    Πρακτική άσκηση: 30 κύκλους 

Εισαγωγή Το ακόλουθο εργαστήριο στοχεύει να ενισχύσει την παραγωγή ιδεών των 
ανθρώπων. Η  παραγωγή ιδεών είναι ένα από τα πρώτα βήματα για την 
ανάπτυξη της περιέργειας και της καινοτομίας 

Εργασία Βήματα 
1. Μοιράστε σε κάθε συμμετέχοντα τα φύλλα δραστηριότητας (παρακάτω) 
2. Εξηγήστε τον σκοπό της άσκησης πώς η δημιουργία της ιδέας σχετίζεται με 

την περιέργεια και την καινοτομία 
3. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μετατρέψουν κάθε κενό κύκλο σε κάτι 

που είναι εξοικειωμένοι (ρολόι, πρόσωπα, μπάλες κ.λπ.). 
4. Αφού ολοκληρώσουν οι συμμετέχοντες τον σχεδιασμό των κύκλων τους, 

ζητήστε τους να τους συγκρίνουν με άλλους κύκλους άλλων 
συμμετεχόντων. Συζητήστε τη ροή των κύκλων. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν μπορεί να ολοκληρώσει 30 
κύκλους. Ελέγξτε πόσοι κύκλοι ολοκληρώθηκαν και ποιες οι διαφορές τους.  

5. Συζητήστε με την ομάδα σχετικά με τους κύκλους τους και τι έχουν βιώσει 
κατά την ολοκλήρωση της άσκησης .  

 

 
 

 

Ερωτήσεις 
ανατροφοδότησης 

- Ποια είναι η ιστορία των κύκλων σας; Είναι παρόμοια (όπως διαφορετικοί 
τύποι σφαίρας) ή είναι ανεξάρτητη (πρόσωπο, μπισκότο, γη κ.λπ.); 

- Οι κύκλοι σας παραβιάζουν τους κανόνες ή τους συνδέουν (όπως ένας 
μεγάλος κύκλος); 

- Τι είδους προβλήματα αντιμετωπίσατε; 
- Γιατί νομίζετε ότι επιλέξατε αυτά τα αντικείμενα για να σχεδιάσετε; TR
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  Πρακτική άσκηση: Πως να κερδίσετε χρήματα? 
 
 

Εισαγωγή Ο στόχος είναι να χρησιμοποιηθούν οι δεξιότητες περιέργειας και καινοτομίας 
σε πραγματικό περιβάλλον.  

Εργασία Βήματα 
1. Μοιράστε 5 ευρώ σε ένα φάκελο σε κάθε συμμετέχοντα (εάν η ομάδα 

είναι πολυπληθής ο εκπαιδευτής μπορεί επίσης να σχηματίσει ομάδες 
- 3-5 μαθητές σε κάθε ομάδα). 

2. Εξηγήστε την προσδοκία και τον σκοπό της άσκησης. Σε αυτή την 
άσκηση ο στόχος είναι να κερδίσετε όσα περισσότερα χρήματα 
μπορείτε σε δύο ώρες χρησιμοποιώντας τα χρήματα στο φάκελο. Οι 
συμμετέχοντες πρέπει να ενεργήσουν δημιουργικά για να αυξήσουν τα 
χρήματά τους. Πρέπει επίσης να έχουν επιχειρηματικούς 
προσανατολισμούς. 

3. Μετά από δύο ώρες, όλα τα μέλη της ομάδας προετοιμάζουν μια 
παρουσίαση για τους τρόπους με τους οποίους κέρδισαν χρήματα. 
Αναμένεται επίσης να συζητηθούν ηθικές ανησυχίες.  

Σημείωση: Εάν ο εκπαιδευτής δεν προτιμά να μοιράσει χρήματα. Μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν 10 συνδετήρες ή 10 post-it αντί για χρήματα. 

Ερωτήσεις 
ανατροφοδότησης 

- Πώς φτιάξατε το σχέδιο δράσης σας; 
- Λάβατε υποστήριξη από άλλους; 
- Τι είδους προβλήματα και εμπόδια συναντήσατε; 
- Υπάρχει κάποιο ηθικό δίλημμα το οποίο αντιμετωπίσατε; 
- Ξεκινήσατε με την πρώτη ιδέα που ήρθε στο μυαλό σας; 
- Εάν είχατε περισσότερο χρόνο τι θα κάνατε διαφορετικά; 
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.   Συμβουλές για τη δημιουργικότητα 
 

 
Δοκιμάστε το Αποφύγετέ το 

 Να είστε συνεχώς περίεργοι.  Μην επικρίνετε τις αρχικές ιδέες σας.  

 Πιστέψτε και εμπιστευθείτε στον εαυτό σας.  Μην περιμένετε για την τέλεια ιδέα. 
Ενεργείστε. 

 Κάντε έρευνα και ερωτήσεις - ανοιχτά.   Μην είστε μόνοι κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, οι άνθρωποι φέρνουν ιδέες.  

 Βγείτε έξω από τη ζώνη άνεσής σας.   Μην είστε τεμπέληδες, η έρευνα και η 
γνώση είναι σημαντικές για δημιουργικές 
ιδέες.  

 Κρατήστε ένα ημερολόγιο έμπνευσης. Σας 
βοηθά να οραματιστείτε ιδέες.  

 Μην διαφωνείτε με τους ανθρώπους, 
προσπαθήστε να κατανοήσετε τις 
ανατροφοδοτήσεις τους.  

 Η σωματική άσκηση ενισχύει τη 
δημιουργική σκέψη. 

 Μην είστε πάρα πολύ επικριτικοί.  

 Ακούστε τους άλλους και δώστε προσοχή.    Μην αντιγράφετε άλλες ιδέες, ο καθένας 
και η κάθε κατάσταση είναι διαφορετική.  
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Ενότητα 6) ΕΥΕΛΙΞΙΑ
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΕΥΕΛΙΞΙΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Να κατανοήσετε την ευελιξία της κυριαρχίας, το πνεύμα πρωτοβουλίας και την 
κινητικότητα στην εργασία 

ΩΡΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
6 ώρες 

ΤΥΠΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Πρόσωπο με 
πρόσωπο 

ΟΜΑΔΑ 

ΣΤΟΧΟΥ 

Εκπαιδευτές/ 
Προπονητές 

ΥΠΟ-ΕΝΟΤΗΤΑ 
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευτές και οι προπονητές 
που δουλεύουν με μετανάστες θα είναι σε θέση να … 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

 να περιγράφουν 
με ευκολία την 
κατάσταση 

 να αναγνωρίζουν 
τις 
αποτελεσματικές 
αλλαγές ή τις 
διαφορετικές 
προσεγγίσεις 
σχετικά με μια 
κατάσταση 

 Να σχετίζουν την 
ευελιξία και τους 
νέους τρόπους 
εργασίας / 
διαχείρισης 

 να καταγράψουν 
γιατί η ευελιξία 
έχει καταστεί 
απαραίτητη στον 
εργασιακό χώρο 
της σημερινής 
εποχής 

 να αναγνωρίζουν 
τους τρόπους με 
τους οποίους θα 
είναι ποιο ενεργοί 
στην εργασία 

 να χρησιμοποιούν 
έννοιες ενεργητικής 
διαχείρισης, χτίσιμο 
ομάδας, 
προσαρμοστικότητα, 
ενσυναίσθηση, αυτό-
ανάλυση, λήψη 
αποφάσεων σε 
καταστάσεις  

 να δημιουργούν και 
να αξιολογούν 
διαφορετικές 
προοπτικές και 
σενάρια 

 δέσμευση έκφρασης 
μιας αίσθησης 
πρωτοβουλίας  

 να έχει την ευθύνη για 
την προσαρμογή των 
ομάδων στο πλαίσιο 
των 
διαδικασιών/εργασιών 

 να ξεπερνούν τις 
καταστάσεις και τις 
υποθέσεις 

 να αποφασίσουν την 
καλύτερη εναλλακτική 
λύση σε μια 
κατάσταση 
αναλύοντας τις 
αλλαγές 

ΜΕΣΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Πρακτική άσκηση: Υπερβολική ενεργητικότητα Παιχνίδι ρόλων: Ας 
δημιουργήσουμε μια νέα 
εταιρεία 

ΧΡΟΝΟΣ 90 λεπτά 90 λεπτά 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

 να αναγνωρίζουν 
προσωπικά 
εννοιολογικά 
εμπόδια 

 Να καταγράφουν 
τις προστιθέμενες 
αξίες της 
κινητικότητας στο 
εργασιακό 
πλαίσιο 
ανάπτυξης 

 να εξερευνούν νέες 
εναλλακτικές 

 να αναλύουν τις 
εγκάρσιες 
ικανότητες που 
απαιτούνται για την 
παγκόσμια 
κινητικότητα 

 να 
επαναπροσδιορίζουν 
στόχους 

 να αξιολογούν μια 
κατάσταση και να 
βάζουν σε δράση δύο 
στόχους 

 να αναζητούν για 
καλύτερες λύσεις 
υπολογίζοντας και 
τους εξωτερικούς 
παράγοντες 

 να είναι υπεύθυνοι για 
τη δια βίου μάθηση και 
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 να 
προβληματίζονται 
σχετικά με την 
κινητικότητα στην 
σταδιοδρομία 
τους ως 
επαγγελματική 
λύση 

 να σχεδιάζουν 
στρατηγικές   

την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων τους 

ΠΟΡΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Πρακτική άσκηση:  
Κινητικότητα εντός 
της χώρας υποδοχής   

Πρακτική άσκηση:  
Κινητικότητα εκτός της 
χώρας υποδοχής   

Συμβουλές: Τι πρέπει να 
κάνετε και τι όχι σχετικά 
με την ευελιξία  

ΧΡΟΝΟΣ 60  λεπτά 90  λεπτά 30  λεπτά 
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Πρακτική άσκηση: Υπερβολική ενεργητικότητα 
 

Εισαγωγή Οι εργαζόμενοι στην πραγματική εργασία πρέπει να προσαρμοστούν όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα, προκειμένου να παραμείνουν παραγωγικοί και να 
ανταποκριθούν στον απαιτητικό εργασιακό χώρο. 
Αυτό δεν είναι μόνο μια έννοια αλλά μια πραγματικότητα όπου οι εργαζόμενοι 
πρέπει να αλληλοεπιδρούνε με διαφορετικές καταστάσεις (ενεργή διαχείριση, 
χτίσιμο ομάδας, προσαρμοστικότητα, ενσυναίσθηση, αυτό-ανάλυση, λήψη 
αποφάσεων σε κατάσταση), περιβάλλοντα και χώρους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι 
διευθυντές και οι εργαζόμενοι πρέπει να δημιουργήσουν μια συνεχή 
προσαρμογή, που ονομάζεται ευελιξία. 
Αυτή η δραστηριότητα δείχνει τα όρια για τους εργαζόμενους όταν υπάρχει 
υπερβολική αλληλεπίδραση ή ενεργητικότητα. Δείχνει ότι οι υπερβολές που 
προκαλούνται από την υπερβολική ενεργητικότητα / αλληλεπίδραση στον 
επαγγελματικό κόσμο μπορούν να επηρεάσουν την ευημερία και την υγεία των 
εργαζομένων. Για παράδειγμα: επαγγελματική εξουθένωση, αποτυχία, ενέργεια 
που επενδύεται για τίποτα ιδιαίτερο, οχλήσεις για τους άλλους..  

Εργασία Αυτή η άσκηση γίνεται σε μικρές ομάδες, αλλά μπορεί επίσης να γίνει σε αυτό-
κατευθυνόμενη δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας την έννοια της άσκησης 
SWOT. 
Βήματα 
1. Ο εκπαιδευτής σχεδιάζει το σχέδιο SWOT πάνω στο άσπρο πίνακα ή σε ένα 

ατομικό χαρτί και ζητά από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν: 
- Το πλεονέκτημα του να είσαι ενεργός (δύναμη) για τον εαυτό σου 
- Το πλεονέκτημα του να είσαι ενεργός (ευκαιρία) για το περιβάλλον 

2. Μόλις τελειώσετε, ρωτήστε αντίστοιχα την ομάδα ποιο θα μπορούσε να 
είναι το πρόβλημα που προκαλείται από αυτή την ενεργητικότητα: 
- Το μειονέκτημα του να είσαι ενεργός (αδυναμίες) για τον εαυτό σου 
- Το μειονέκτημα του να είσαι ενεργός (απειλή) για το περιβάλλον 

3. Στην ομάδα, προσπαθήστε να περιγράψετε τις τέσσερις καταστάσεις, σε 
σχέση με την ευελιξία. Προσπαθήστε να το καταλάβετε όταν τα προβλήματα 
που συνδέονται με την υπερβολική ενεργητικότητα μπορεί να είναι 
προβληματικά και αντίστοιχα όταν είναι καλή για τον εαυτό σας ή για την 
εταιρεία. 

4. (προαιρετικά): προσπαθήστε να βρείτε μερικές λύσεις ή καλύτερη στάση 
σχετικά με τα προβλήματα που περιγράφονται: 
- να αναλύσουν τις καταστάσεις 
- να αναγνωρίσουν και να ταξινομήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις 

σχετικά με μια κατάσταση 
- καταγραφή νέων τρόπων εργασίας / διαχείρισης 

να αναλύσουν τον τρόπο και τον λόγο για τον οποίο η ευελιξία έχει 
καταστεί ουσιαστική στον εργασιακό χώρο του σήμερα 

Ανατροφοδοτικές 
ερωτήσεις 

- Έχουν οι συμμετέχοντες μία συγκεκριμένη άποψη για τη ενεργητικότητα ή 
ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα με την κατάσταση; 

-  Έχουν βιώσει αυτά τα είδη καταστάσεων; 
- Τι κάνατε ή τι έπρεπε να κάνουν; 
- Ποιες είναι οι προκλήσεις του να είσαι ενεργός; 
- Ποιο είναι το κύριο συμπέρασμα της συμμετοχής στο παιχνίδι ρόλων; 
- Ποιες δεξιότητες αποκτήθηκαν από τους συμμετέχοντες; TR
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Πλάνο Δράσης - Πόσο συχνά αντιμετωπίζετε παρόμοιες καταστάσεις στην καθημερινή σας 
ζωή; 

- Είναι ευκολότερο να καθοδηγήσετε άλλους για το πώς να ενεργήσετε με 
δέσμευση, αλλά φροντίζοντας για τη προσωπική αλλά και για την ευημερία 
της ομάδας; 

- Είναι το μοντέλο λειτουργικό; Μπορεί να εφαρμοστεί σε καθημερινές 
καταστάσεις; 

Εάν θα διδάξετε αυτή τη δραστηριότητα, τι θα κάνατε διαφορετικά; 
Πώς να χρησιμοποιήσετε την ενεργητικότητα με φροντίδα και 
αυτογνωσία; 
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Παιχνίδι ρόλων: Ας δημιουργήσουμε μια νέα εταιρεία 

 

Εισαγωγή Ο στόχος είναι να καταδείξει κανείς πώς η ευελιξία μπορεί να προκαλέσει θετική 
αλλαγή για να παίξει ως κίνητρο για τους συμμετέχοντες να είναι πιο ενεργητικοί. 
Ένας από τους καλύτερους τρόπους να είμαστε ενεργητικοί είναι η δημιουργία 
εργασίας ή επιχείρησης. 

Σενάριο Οι συμμετέχοντες θα δοκιμάσουν τις δημιουργικές ιδέες τους να εισέλθουν, όχι 
συλλογικά, αλλά σε ομάδες των δύο. 
Η κατάσταση που περιγράφεται είναι η ακόλουθη: ένας μετανάστης έρχετε σε 
ένα κέντρο κατάρτισης (σύμβουλος) για να περιγράψει ένα έργο για δημιουργία 
μιας εταιρείας. 
Οι δεύτεροι παίκτες θα είναι ο εκπαιδευτής που συμμετέχει σε ανταλλαγή 
απαντήσεων για να εξασφαλίσει τον ρεαλισμό του έργου. 

- Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι: 
- Τι είδους επιχείρηση σκοπεύετε να δημιουργήσετε; 
- Ξέρετε την αγορά; 
- Έχετε εμπειρία σε αυτό; 
- Έχετε την υποστήριξη της οικογένειάς σας; 
- Ποια πρέπει να είναι η θετική πτυχή της ζωής σας; 
- Πόσο θα προσαρμόζατε το προϊόν σας, την υπηρεσία στη χώρα; 
- Γνωρίζετε ότι οι πελάτες μπορούν να περιμένουν να προσαρμόσετε την 

ανάγκη τους; 
- Πόσο μπορείτε να προσαρμοστείτε για να έχετε επιτυχία; 
 

Ο εκπαιδευτής θα κάνει ό, τι είναι δυνατόν για να πείσει τον μετανάστη για τα 
οφέλη της δημιουργίας της δικής του επιχείρησης (περισσότερη ελευθερία, 
περισσότερη αυτονομία και περισσότερη ευθύνη). Θα τονίσει επίσης την ανάγκη 
προσαρμογής της αγοράς και των πελατών όσον αφορά την έννοια της ευελιξίας. 

Ρόλοι Πείτε στους συμμετέχοντες (εκπαιδευτές, προπονητές, κοινωνικούς λειτουργούς 
...) να χωριστούν σε ομάδες δύο ατόμων. 
Σε κάθε ζευγάρι, ένας από τους δύο παίζει το ρόλο του μετανάστη και του άλλου 
από τον συνοδεύοντα εκπαιδευτή. Ο μετανάστης παρουσιάζει ένα έργο 
δημιουργίας επιχειρήσεων. Ο εκπαιδευτής συζητά μαζί του και τον ρωτάει 
σχετικά με το επιχειρηματικό σχέδιο, τη σκοπιμότητά του και τη βιωσιμότητά 
του, καθώς και σχετικά με τα ενεργά βήματα που θα πρέπει να αναλάβει ο 
μετανάστης. 
Κάθε ζεύγος γράφει ένα σύντομο σημείωμα σχετικά με τις ερωτήσεις και τις 
απαντήσεις και στη συνέχεια προετοιμάζεται για ανταλλαγή με μια μεγάλη 
ομάδα αργότερα. 
Κάθε διώνυμος παρουσιάζει το έργο του και τις βασικές ερωτήσεις που τίθενται. 

Ανατροφοδοτικές 
Ερωτήσεις 

- Ποια ήταν τα κύρια ερωτήματα που έθεσαν άλλοι; 
- Μήπως η έννοια όπως πρωτοβουλία αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού; 
- Περιγράφοντας τη δημιουργία της εταιρείας, πόσο σημαντική θα ήταν στην 

περίπτωση αυτή να την αξιολογήσετε; 
- Πώς και πότε η αίσθηση της πρωτοβουλίας είναι το κλειδί της επιτυχίας; 
- Πόσο μακριά μπορείτε να προσαρμόσετε το σχέδιό σας; 
- Περιγράψτε πώς θα πρέπει να υπερνικήσετε καταστάσεις και υποθέσεις; TR
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Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Το περιεχόμενο του προγράμματος εκπαίδευσης αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν

  

 

- Αποφασίστε για την καλύτερη εναλλακτική λύση σε μια κατάσταση, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των αλλαγών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Το περιεχόμενο του προγράμματος εκπαίδευσης αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν

  

 

 
Πρακτική άσκηση:  Κινητικότητα εντός της χώρας υποδοχής   

 
 

Εισαγωγή Η αγορά εργασίας εντός των εθνικών πλαισίων μπορεί να κινηθεί πολύ, και οι 
άνθρωποι πρέπει να προσαρμοστούν στη ζήτηση. Μετά την εξέταση της νομικής 
κατάστασης, οι μετανάστες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ένα πραγματικό 
σημείο αναφοράς για να αποφασίσουν σε ποιο χώρο εργασίας θα πρέπει να 
εργαστούν ή να ζήσουν. Προτείνεται να αναλυθούν οι επιλογές κινητικότητας σε 
3 κατευθύνσεις: θέση, περιοχή ή τομέας, και γεωγραφικά, που ονομάζεται 
κινητικότητα κάθετη, οριζόντια ή γεωγραφική. 

- Κάθετη κινητικότητα, όταν αλλάζει η απασχόληση, αναβάθμιση και 
υποβάθμιση. 

- Η οριζόντια κινητικότητα αναφέρεται στις αλλαγές μεταξύ θέσεων 
εργασίας σε διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. 

- Η γεωγραφική κινητικότητα αναφέρεται στις μεταβολές των τόπων 
εργασίας και διαμονής. 

Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι ακόμη και αν η αγαπημένη τους πόλη είναι 
η Χ, θα πρέπει να σκεφτούν να πηγαίνουν εκεί όπου η αγορά εργασίας είναι 
περισσότερο προσαρμοσμένη στις ικανότητες και τις δεξιότητες τους. 
Αυτό το παιχνίδι ρόλων αντιμετωπίζει τη συνειδητοποίηση αυτών των 
δυνατοτήτων κινητικότητας και πρέπει να βοηθήσει τον εκπαιδευτή να 
αντιμετωπίσει τον προσανατολισμό των μεταναστών. 

Εργασία Βήματα 
1. Πείτε στους συμμετέχοντες να χωριστούν σε ομάδες τεσσάρων ατόμων 
2. Εντός των ομάδων, δείτε ένα πρόγραμμα κινητικότητας: 

- Καθιέρωση του έργου: πού; Για τι? Πότε? Πως? 

- Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία, επιδιώξτε να καταρτιστεί 
ένας οδικός χάρτης που θα προσδιορίζει τον τύπο κινητικότητας, είτε 
κάθετα, οριζόντια είτε γεωγραφικά, ιδίως στην περίπτωση της κυκλικής 
μετανάστευσης. 

- Κατηγοριοποίηση όλων των απαιτήσεων. 

c 
Ερωτήσεις 

- Έχετε βιώσει ποτέ αυτές τις καταστάσεις; 

- Έχετε σκεφτεί ότι η κινητικότητα θα μπορούσε να είναι από το ένα πεδίο 

δραστηριότητας σε ένα άλλο; 

- Θα πάτε σε άλλη πόλη; Εάν ναι, ποιο πρόβλημα βλέπετε; Τι πλεονέκτημα 

βλέπετε επίσης; 

- Τι έκανες ή τι έπρεπε να κάνεις; 

Πλάνο Δράσης - Τι μάθατε; 

- Ποιο θα είναι το πιο σημαντικό για το σχέδιο δράσης σας σε αυτή την 
κατάσταση; 
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Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Το περιεχόμενο του προγράμματος εκπαίδευσης αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν

  

 

 
Πρακτική άσκηση:  Κινητικότητα εκτός της χώρας υποδοχής   

 
 

Εισαγωγή Η δραστηριότητα αυτή τείνει να ευαισθητοποιήσει το γεγονός ότι η οικονομία 
στην Ευρώπη είναι παγκόσμια. Θα πρέπει να γίνει γνωστό σε αυτό το πλαίσιο 
ποια ειδική μικροοικονομία ή ιδιαιτερότητα εξακολουθούν να υπάρχουν στην 
Ευρώπη. 
Η μετακίνηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ακόμη και εκτός είναι δυνατή 
μόνο εάν οι μετανάστες έχουν αυτό το είδος εξουσιοδότησης. Μόλις 
αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την πραγματική χώρα υποδοχής, χρειάζονται 
βοήθεια από επαγγελματίες για να διαβάσουν τον χάρτη πορείας, ο οποίος 
μπορεί να περιλαμβάνει επαφή με πρεσβείες και γραφεία μετανάστευσης. 

Εργασία Βήματα 

1. Πείτε στους συμμετέχοντες να χωριστούν σε ομάδες τεσσάρων ατόμων. 

2. Βάλτε τα ονόματα της κατάστασης σε ένα χαρτί και ζητήστε να επιλέξουν ένα 
σενάριο (δεν γνωρίζουν τι γράφεται στο χαρτί). 

3. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αναθεωρήσουν την κατάσταση από την 
άποψη: 

- Των γονέων τους 

- Των παιδιών τους (αν υπάρχουν) 

- Των συγγενών τους (θα μπορούσαν να είναι φίλοι) 

4. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να φανταστούν και να μοιραστούν το πώς 
θα νιώθουν αν ήταν σε αυτό το ρόλο. 

5. Συζητήστε με ολόκληρη την ομάδα τις ερωτήσεις που προτείνονται 
παρακάτω, αν είστε στο ρόλο. Διαφορετικά σενάρια πρέπει να παιχτούν: 

- Μια ομάδα αποφασίζει να πάει σε μια χώρα με την 'ίδια γλώσσα'. 

- Μια ομάδα αποφασίζει να μεταβεί σε μια χώρα με μια νέα γλώσσα, αλλά 
με συγγενείς που ήδη ζουν εκεί. 

- Μια ομάδα αποφασίζει να επιστρέψει στη χώρα από την οποία 
προέρχονται. 

- Μια τελευταία ομάδα αποφασίζει, μια άγνωστη χώρα. 

6. Καθορίστε το έργο: πού; Για τι? Πότε? Πως? 

7. Δημιουργήστε λίστα με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για κάθε 
κατάσταση. 

8. Καταχωρίστε όλες τις απαιτήσεις (λίστα εργασιών). 
9. Στο τέλος του παιχνιδιού κάθε ομάδα θα δώσει μια ανατροφοδότηση στους 

άλλους. Οι εκπαιδευτές θα μπορέσουν να συνοψίσουν και να 
δημιουργήσουν ένα παγκόσμιο όραμα για την κατάσταση της ομάδας. 
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Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Το περιεχόμενο του προγράμματος εκπαίδευσης αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν

  

 

Ανατροφοδοτικές
Ερωτήσεις 

- Έχετε βιώσει ποτέ αυτές τις καταστάσεις; 

- Έχετε σκεφτεί ότι η κινητικότητα δεν θα μπορούσε να είναι δυνατή όσον 

αφορά την κατάσταση του μετανάστη; 

- Θα αφήσετε πραγματικά τη χώρα υποδοχής σας για μια καλύτερη 

κατάσταση; Εάν ναι, ποιο πρόβλημα βλέπετε; Τι πλεονέκτημα βλέπετε 

επίσης; 

- Θα προσαρμοζόσασταν σε αυτήν την κατάσταση, θα λαμβάνατε υπόψη την 

άποψη της οικογένειάς σας; 

- Πώς σχεδιάζετε τον αναδρομικό σχεδιασμό; 

Πλάνο Δράσης - Ποιο θα είναι το πιο σημαντικό για το σχέδιο δράσης σας σε αυτή την 
κατάσταση; 

- Αναγνώρισατε τον εαυτό σου με οποιονδήποτε από τους χαρακτήρες στο 
παιχνίδι ρόλων; 

- Πώς αντιδράτε συνήθως όταν αλλάζει κάτι στο περιβάλλον; 
- Πιστεύετε ότι έχετε αρκετή ευελιξία και προσαρμοστικότητα; ΣΕ τι βρίσκετε 

εύκολο να προσαρμοστείτε και σε τι δύσκολο; 
- Τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνετε, για να μην αντιμετωπίσετε την κατάσταση; 

  



Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Το περιεχόμενο του προγράμματος εκπαίδευσης αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν

  

 

 
 
Συμβουλές: Τι πρέπει να κάνετε και τι όχι σχετικά με την ευελιξία 

 

 
 

Δοκιμάστε το Αποφύγετέ το 

 Να γνωρίζετε τις καταστάσεις των 
μεταναστών (προσωπικά και εντός της 
επιχείρησης ή ακόμα και εντός της χώρας 
στην οποία ζείτε). 

 Αποφύγετε το φόβο, την αποχή και τον 
δισταγμό. 

 Προσαρμόστε τον εαυτό σας στο 
περιβάλλον. 

 Αποφύγετε να είστε υπερβολικά 
θεωρητικοί. 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων της ενσυναίσθησης.  Μην πάρετε τα πράγματα ως προσωπικά. 

 Εμπιστευθείτε τον εαυτό σας.  Μη βλέπετε την κατάσταση ότι θα διαρκέσει 
για πάντα. 

 Αναπτύξτε την αυτο-ισορροπία σας.  Μην σπαταλάτε όλη την ενέργειά σας. 

 Να είστε ενεργός  Μην είστε πολύ ενεργός. 

 Να είστε ικανός για αυτο-προσαρμογή.  Μην αποφασίζετε μόνο με συναισθήματα. 

 Να είστε σε θέση να εργαστείτε με 
ανθρώπους από διαφορετικά 
περιβάλλοντα. 

 Μην κρίνετε πολύ γρήγορα. 

 Ακολουθήστε το προσωπικό σας ένστικτο.  Μην κλείνετε τον εαυτό σας στο εξωτερικό 
περιβάλλον. 
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