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Εισαγωγή 

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση εθελοντών εντάσσεται στο 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα "InCommon Toolbox: Πολιτιστικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την 

άσκηση της “ιδιότητας του ενεργού πολίτη” των μεταναστριών".  

Ο γενικός στόχος του έργου  InCommon είναι η κοινωνική ένταξη μέσω της πολιτιστικής συμμετοχής 

των μεταναστριών. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, δημιουργούνται τρεις κατευθυντήριες γραμμές: 

• Δράσεις για την ενδυνάμωση των γυναικών μέσω της ατομικής ανάπτυξης και κατάρτισης 

σχετικά με τις βασικές ικανότητες του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς. 

• Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την κοινωνική ένταξη μέσω του πολιτισμού (Κλίμακα της 

πολιτισμικής ιδιότητας του Πολίτη). 

• Δημιουργία τοπικών δικτύων αποτελούμενων από κοινότητες, εθελοντές και πολιτιστικές 

οντότητες. 

Αυτή η βασική εκπαίδευση θα βοηθήσει τους εθελοντές που εργάζονται με την κοινωνική ένταξη των 

μεταναστών να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις βασικές έννοιες για τη δημιουργία ενός 

διαπολιτισμικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς. Ο τελικός στόχος είναι οι συμμετέχοντες/ουσες να 

αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη θέση τους σε πολυπολιτισμικά πλαίσια, να βρουν στρατηγικές που 

τους βοηθούν να ξεπεράσουν εμπόδια, όπως προκαταλήψεις ή γενικές υποθέσεις σχετικά με τους 

μετανάστες και να είναι σε θέση να δημιουργήσουν κοινωνικούς δεσμούς με τους άλλους. 

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο πρόγραμμα θα εκπαιδευτούν σε διαπολιτισμικές δεξιότητες όπως: γνώση 

της πολιτισμικής δυναμικής, ικανότητες για διαπολιτισμική επικοινωνία, δημιουργία δεσμών και 

δικτύωση, καθώς και προώθηση στάσεων σχετικές με τον πολιτισμό περιέργεια και προσέγγιση στην 

"άλλη" μορφή τη διαπολιτισμική προοπτική.  

 

Η συνολική διάρκεια του εργαστηρίου είναι 10 ώρες και το εργαστήριο είναι χωρισμένο σε τρεις βασικές 

ενότητες οι οποίες είναι δομημένες ως εξής: 

• Εισαγωγή της ενότητας στην οποία ο εκπαιδευτής θα παραθέσει  τις κύριες έννοιες που 

σχετίζονται με το θέμα. 

• Δραστηριότητες που βασίζονται στη δυναμική μάθηση και τα εργαλεία που επιτρέπουν στους 

συμμετέχοντες να προβληματιστούν ενεργά σχετικά με τις έννοιες που έχουν τεθεί και να 

ανταλλάξουν απόψεις  που εμπλουτίζουν το  όραμά τους. 

• Κοινή αξιολόγηση του προγράμματος από την ομάδα. 

• Πηγές  για τους εκπαιδευτές και περαιτέρω ανάπτυξη του εκπαιδευομένου. 

Το τμήμα των πηγών  θα παρέχει στον εκπαιδευτή συνδέσμους και βιβλιογραφία για να παραδώσει το 

μάθημα. Αυτές οι πηγές  είναι μια συλλογή υλικών που οι εταίροι του έργου InCommon θεωρούν 

χρήσιμα για την εισαγωγή των εννοιών. Αυτή είναι μια ανοικτή λίστα που μπορεί να εμπλουτιστεί από 
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τον εκπαιδευτή. Να σημειωθεί  ότι οι δραστηριότητες της  ομάδας έχουν ανακτηθεί από καλές πρακτικές 

και από διαφορετικά προγράμματα. 

 

Ανασκόπηση προγράμματος 

ΘΕΜΑ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 0. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

0.1. Παρουσίαση του 

προγράμματος στου 

συμμετέχοντες. 

0.1.1. Εισαγωγή της εκπαίδευσης στους συμμετέχοντες. 

0.1.2. Παρουσίαση της δομής και των στόχων του 

προγράμματος 

 
1 ώρα 

0.2. Παρουσίαση των 

συμμετεχόντων 

0.2.1. Παρουσίαση κάθε ατόμου. 

0.2.2. Δημιουργία ομαδικότητας στους συμμετέχοντες. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  1. ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ  

1.1. Πραγματικότητες της 

διαπολιτισμικότητας από 

κοντά. 

 

1.1.1 Αναλογισμός στα στερεότυπα που έχει ο καθένας για 

θέματα μετανάστευσης. 

1.1.2 Εγκατάλειψη των στερεότυπων μας για να δεχτούμε 

καλύτερα αυτά των άλλων . 

1.1.3 Απόκτηση βασικών γνώσεων για την 

διαπολιτισμικότητα: έννοιες, θεωρίες, μοντέλα κ.α 

1 ώρα 

1.2. Αποτελεσματική 

επικοινωνία ως 

διαμεσολαβιτής/τρια για 

διαπολιτισμικές σχέσεις 

1.2.1 Να γνωρίσουν την σημασία των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων όταν χειρίζονται διαπολιτισμικές σχέσεις. 

1.2.2 Να μάθουν να χειρίζονται διαφορές τεχνικές 

επικοινωνίας. 

1 ώρα 

1.3. Προφίλ του εθελοντή που 

έχει το ρόλο του 

διαμεσολαβητή. 

1.3.1 Να ξεκαθαρίσουν ποιο είναι το απαραίτητο προφίλ 

που ένας/μία καλός/ή διαπολιτισμικός/ή 

διαμεσολαβητής/τρια πρέπει να έχει. 

1.3.2 Να γνωρίζουν τη δική τους θέσηˑ που τοποθετούμε 

τους διαμεσολαβητές/τριες στο πλαίσιο του 

εθελοντισμού. 

1 ώρα 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 

2.1 Η σταθερότητα των 

μεταναστευτικών 

ρευμάτων 

2.1.1 Να κατανοήσουν την μετανάστευση σαν μια 

παγκόσμια σταθερή και δυναμική διαδικασία. 

 

1 ώρα 

2.2 Παράγοντες που 

επηρεάζουν των 

μετανάστευση ατόμων  

2.2.1 Να μπορούν να αναλύσουν τις ιδιαιτερότητες των 

ατόμων. Οι  διαδικασίες μετανάστευσης, οι λόγοι  για 

κάθε μια, οι  παράγοντες που την επηρεάζουν και 

άλλα. 

1 ώρα 

2.3. Σύγκρουση: προκλήσεις 

με την μετανάστευση 

2.3.1 Να γνωρίζουν την φύση της διαπολιτισμικής 

σύγκρουσης. 

2.3.2 Να γνωρίζουν πώς να προσεγγίσουν τις 

ιδιαιτερότητες που απορρέουν από το πλαίσιο αυτό. 

2.3.3 Να μάθουν να εργάζονται στην σύγκρουση μέσα στην 

συναισθηματική σφαίρα (η αναγνώριση και η 

διαχείριση των συναισθημάτων). 

1  ώρα 

ΕΝΤΥΠΟ  3. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ  

3.1. Τα κοινά στις δυναμικές 

του πολιτισμού  

3.1.1 Να ανακαλύψουν τον ενωτικό ρόλο του πολιτισμού: 

η τέχνη σαν ένας πολιτιστικός σύνδεσμος. 

3.1.2 Να μπορούν να εφαρμόσουν τεχνικές εργασίας που 

βοηθούν να σπάσουν την “κατάσταση άμυνας”. 

1 ώρα 

3.2 Η Καλλιτεχνική έκφραση 

ως εργαλείο για την 

κοινωνική αλλαγή  

3.2.1 Nα γνωρίσουν την σημασία της καλλιτεχνικής 

έκφρασης:  πως μέσα από την καλλιτεχνική 

έκφραση, οι πολιτιστικοί φραγμοί μπορούν να 

σπάσουν. 

3.2.2 Να ανακαλύψουν την χρησιμότητα του ως εργαλείο 

για να δουν νέους τρόπους να βλέπουν τους εαυτούς 

τους στον κόσμο μέσα από την δημιουργία 

πολιτιστικών προϊόντων. 

. 

1 ώρα 

3.3 Βασικές αρχές για 

δικτύωση 

3.3.1 Να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες που θα τους 

βοηθήσουν  να προωθήσουν την ομαδικότητα 

αποτελεσματικά. 

1 ώρα 

 

  



ΠΑΡ. 2.5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 

 

Grant Agreement number: 776199 — InCommon — AMIF-2016-AG-INTE  8 

Προφίλ των συμμετεχόντων και προϋποθέσεις πρόσβασης 

Το πρόγραμμα  αυτό έχει σχεδιαστεί για όσους ενδιαφέρονται για τη διαπολιτισμική προοπτική. Δεν 

υπάρχουν προϋποθέσεις για συμμετοχή, δεδομένου ότι ο κύριος στόχος είναι η δημιουργία μιας  βάσης 

για να εργαστεί κάποιος σε αυτόν τον τομέα. Αυτή είναι μια βασική εκπαίδευση που επικεντρώνεται στις 

πρωταρχικές πτυχές που πρέπει να γνωρίζουν οι εθελοντές για να διευκολύνουν την αλληλεπίδρασή 

τους με ομάδες μεταναστών. 

Όπως επισημάναμε προηγουμένως, η κατάρτιση στοχεύει στην εκμάθηση του τρόπου με τον οποίο 

πρέπει να εργαστούμε σε διαπολιτισμικά πλαίσια, εφαρμόζοντας την προοπτική του φύλου. Για το λόγο 

αυτό, οι άνθρωποι που συμμετέχουν θα πρέπει να δεσμευτούν για ένα ολοκληρωμένο όραμα για την 

κοινωνία, μια κοινωνία  χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμό. 

Αυτό το πρόγραμμα  απαιτεί μόνο το προσωπικό ενδιαφέρον των εθελοντών σε θέματα όπως η ένταξη, 

η ισότητα, η προώθηση της συμμετοχής των πολιτών, η αποτελεσματική επικοινωνία, οι προσωπικές 

γνώσεις, η επίλυση συγκρούσεων κλπ.  
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Πρόγραμμα εκπαίδευσης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 0. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

Εισαγωγή 

Είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μια εισαγωγική συνάντηση  για τα άτομα  που θα συμμετάσχουν 

στο πρόγραμμα. Η συνάντηση  δεν θα είναι σε καμία περίπτωση εκτεταμένη, αφού τα άτομα  έρχονται 

γνωρίζοντας λίγα για  τα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας. Μετά το καλωσόρισμα  και υποδοχή των 

εθελοντών, η παρουσίαση θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα κοινό χώρο για τα άτομα που 

συγκεντρώθηκαν εκεί. 

Αυτή η εισαγωγή θα έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος  είναι η παρουσίαση του ίδιου του προγράμματος. 

Ο εκπαιδευτής θα  κάνει  μια σύντομη περιγραφή του σκοπού του προγράμματος, τους στόχους που 

αναμένεται να εκπληρώσει καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης και τους στόχους του προγράμματος. 

Το δεύτερο μέρος είναι η  παρουσίαση των εθελοντών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αυτό το 

μέρος είναι θεμελιώδες για το μέλλον της κατάρτισης, γιατί ο/η κάθε συμμετέχοντας/ουσα  θα 

αποφασίσει πώς θέλει  να τον βλέπουν οι συμμαθητές τους και θα είναι το πρώτο βήμα προς τη 

δημιουργία του δικού του δικτύου. 

Εκθέτουμε εδώ πολλές δραστηριότητες, αν και δεν είναι απαραίτητο να τις κάνουμε όλες. Ο εκπαιδευτής 

μπορεί να επιλέξει μεταξύ των δραστηριοτήτων ανάλογα με το ποια δραστηριότητα  πιστεύει ότι είναι 

καλύτερη  για το σκοπό του. Συνιστούμε να κάνετε δύο από αυτές, επιλέγοντας μεταξύ των δύο πρώτων 

(Παιχνίδι του κύκλου 2 και Παιχνίδι του κύκλου 3: δραστηριότητα 1 και 2) για την παρουσίαση των  

συμμετεχόντων και μεταξύ των δύο τελευταίων (Πόλεις και κωμοπόλεις και Το παιχνίδι πέντε 

ερωτήσεων : δραστηριότητα 3 και 4) για την εμβάθυνση των προσωπικών πτυχών που οδήγησαν τα 

άτομα  να συμμετάσχουν σε αυτή την εκπαίδευση. 

·  

Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 

• Εισαγωγή της κατάρτισης στους συμμετέχοντες. 

• Παρουσίαση της δομής και των στόχων του προγράμματος 

• Παρουσίαση κάθε ατόμου στην ομάδα. 

• Δημιουργία ευαισθητοποίησης μεταξύ των συμμετεχόντων. 

 

Δραστηριότητες εκπαίδευσης 

0.1 Παρουσίαση του προγράμματος στους συμμετέχοντες 

Πρώτα ο εκπαιδευτής  θα παρουσιάσει τον εαυτό του και στην συνέχεια θα παρουσιάσει  τα κύρια 

χαρακτηριστικά του προγράμματος: τίτλος, στόχοι και δομή του προγράμματος (οι ενότητες και οι 
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δραστηριότητες κατάρτισης). Ο εκπαιδευτής θα επισημάνει τη σημασία της συμμετοχής στις 

δραστηριότητες κατάρτισης και αξιολόγησης. 

 

0.2. Παρουσίαση των συμμετεχόντων 

Εισηγούμαστε τις ακόλουθες δραστηριότητες για την παρουσίαση των συμμετεχόντων και την 

δημιουργία ομαδικότητας. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΤΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Περίπου 5 λεπτά. 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Δημιουργείστε  μια χαλαρή ατμόσφαιρα μέσα από την μουσική. Μετά βάλετε  

τους εθελοντές σε ένα κύκλο. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Μια κίνηση  "κύματος" ενθαρρύνεται από τον εκπαιδευτή  ο οποίος ταξιδεύει 

μέσα στον κύκλο,  ταυτόχρονα στέλνεται σήμα προς την άλλη κατεύθυνση (για 

παράδειγμα, μια λέξη ή μια γκριμάτσα). Υπάρχει πάντα σύγχυση μεταξύ του 

κύματος και του σήματος που προκαλεί  γέλια, τα οποία είναι ένα σημαντικό  

στοιχείο για την αποβολή του άγχους. Αυτή η άσκηση επαναλαμβάνεται αρκετές 

φορές μέχρι το κύμα και το σήμα να περνούν ομαλά μεταξύ τους. 

ΥΛΙΚΑ Μουσική συσκευή. 

ΠΗΓΗ Organization TAN Dance on “Art for inclusion” (σελίδα. 151). 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΤΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ  3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Περίπου πέντε λεπτά. 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Δημιουργία μιας χαλαρής, δυναμικής και εγκάρδιας ατμόσφαιρας. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Μια μπάλα ρίχνεται ανάμεσα στα άτομα  στον κύκλο. Κάθε κάτοχος της μπάλας  

αναφέρει το όνομά του / της. Η δραστηριότητα συνεχίζεται και ο παίκτης που 
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ρίχνει την μπάλα σε άλλο άτομο αναφέρει το όνομα του και το όνομα του 

προσώπου στο οποίο ρίχνει την  μπάλα. 

ΥΛΙΚΑ Μουσική συσκευή και μια μπάλα. 

ΠΗΓΗ Organization TAN Dance on “Art for inclusion” (σελίδα 151). 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3. ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Περίπου είκοσι λεπτά. 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Πριν από μια δραστηριότητα, ο εκπαιδευτής θα ενθαρρύνει τον προβληματισμό 

μεταξύ της ομάδας για τη σημασία της αλληλεπίδρασης με ανθρώπους που δεν 

γνωρίζουμε. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Ο εκπαιδευτής θα δώσει σε κάθε συμμετέχοντα μια κάρτα  με το όνομα 

μιας κωμόπολης  ή μιας πόλης. 

 Στη συνέχεια, θα υποδείξει στους συμμετέχοντες ότι θα πρέπει να βρουν 

τον συνεργάτη τους, ο οποίος έχει μια κάρτα με την ίδια πόλη ή κωμόπολη 

 Μόλις βρεθεί το ζευγάρι, θα πρέπει να παρουσιάσουν τον εαυτό τους 

απαντώντας στις ακόλουθες ερωτήσεις: Ποιος είσαι; Τι κάνεις? Γιατί ήρθες 

σε αυτό το εργαστήριο; Ποιός είμαι? Τι κάνω εγώ? Γιατί ήρθα σε αυτό το 

εργαστήριο; 

  Για να τελειώσει η  δραστηριότητα, τα ζευγάρια πρέπει να παρουσιαστούν 

στην υπόλοιπη ομάδα. 

ΥΛΙΚΑ Καρτέλες με τα ονόματα κωμοπόλεων και πόλεων  εις διπλούν. 

ΠΗΓΗ 
Madera Bautista Ortiz on “Manual de Technics y Dina micas Grapples” (σελίδα 

28). 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  4. ΤΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΤΩΝ  5 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Περίπου 30 λεπτά. 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Πριν από μια δραστηριότητα, ο εκπαιδευτής θα ενθαρρύνει τον προβληματισμό 

μεταξύ της ομάδας για τη σημασία της αλληλεπίδρασης με ανθρώπους που δεν 

γνωρίζουμε. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Σε ζευγάρια, οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν αυτές τις πέντε ερωτήσεις. 

Ο ένας μιλά και ο άλλος παίρνει σημειώσεις και το αντίστροφο: 

1. Πείτε κάτι για το δικό σας όνομα και τον τόπο καταγωγής. 

2. Πείτε μια λέξη που εκφράζει το φύλο σας. 

3. Πείτε μια φράση για να ορίσετε το επάγγελμά σας. 

4. Εκφράστε σε ποια κοινωνική τάξη ανήκετε. 

5. Ποιο στυλ του ατόμου είστε; 

 Μοιραστείτε   σε μια μεγάλη ομάδα τα πιο πάνω. Ο καθένας παρουσιάζει 

το σύντροφό του σύμφωνα με όσα έμαθε γι 'αυτόν στην προηγούμενη 

συνέντευξη. 

 Σε υποομάδες 4-5 ατόμων, και μετά από μια σύντομη προσωπική σκέψη, 

γράψετε τις απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

| Τι σας έχει τραβήξει  περισσότερο την  προσοχή σε όλα τα παραπάνω; | 

Ποια ερώτηση είναι η πιο σημαντική για εσάς; | Ποια  δεν έχει νόημα; 

 Σύνοψη στην  μεγάλη ομάδα και αναζήτηση για συγκλίσεις και αποκλίσεις. 

 Συζήτηση για την έννοια των σημαντικών "ευαίσθητων περιοχών". 

ΥΛΙΚΑ Χαρτί και στυλό. 

ΠΗΓΗ 
Andalucía Hosts, pro-migrant Federation of Associations on “Formation de 

Mediators Intercultural” (σελίδα 145). 

 

Πηγες 

Έχουμε επιλέξει αρκετές ιστοσελίδες στις οποίες ο εκπαιδευτής μπορεί να βρει αρκετές δραστηριότητες 

που μπορεί να παρουσιάσει στην ομάδα. 

 Ασκήσεις Γνωριμίας: https://sites.google.com/site/biomatikesaskeseis/home/genikou-

endia/about-us/askeseis-gnorimias 

 Βιβλίο με Παιχνίδια – Ασκήσεις Γνωριμίας και Επικοινωνίας, Νίκος Γκόβας : 

https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/askiseis-gnorimia-epikoinonia  

https://sites.google.com/site/biomatikesaskeseis/home/genikou-endia/about-us/askeseis-gnorimias
https://sites.google.com/site/biomatikesaskeseis/home/genikou-endia/about-us/askeseis-gnorimias
https://issuu.com/paidi-goneis.gr/docs/askiseis-gnorimia-epikoinonia
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Εισαγωγή 

Για να αρχίσει η κατάρτιση, είναι απαραίτητο να προσεγγίσουμε πρώτα τα βασικά ζητήματα σε 

πολυπολιτισμικά πλαίσια. Για να δουλέψουμε σε οποιαδήποτε βάση, είναι απαραίτητο να διαθέτουμε 

γνώσεις που να προσδίδουν συνοχή στη βάση της απόδοσής μας. Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης μας. 

Κάθε κοινωνία έχει ένα σύνολο κοινών στερεοτύπων, τόσο της ίδιας της κουλτούρας / εθνικότητας / 

προέλευσης όσο και των άλλων. Πρώτον, είναι αναμφισβήτητη η σημασία της αναγνώρισης των εννοιών 

και των παραγόντων που σχετίζονται με τη διαμόρφωση αυτών των πραγματικοτήτων. Επιπλέον, για 

τους ανθρώπους που πρόκειται να αναπτύξουν αποτελεσματικές σχέσεις σε διαπολιτισμικά πλαίσια, 

είναι απαραίτητο να μπορούν να γνωρίζουν και να αναγνωρίζονται ως άτομα με δική τους κοινωνική, 

πολιτιστική, υλική, θρησκευτική και πνευματική ταυτότητα. Όχι μόνο αυτό, αλλά είναι σημαντικό να 

θυμόμαστε ότι η προσωπική του ταυτότητα δεν είναι η μοναδική, η πιο έγκυρη και η πραγματική. 

Πρέπει να γνωρίζουμε τις νοηματικές εικόνες του μεταναστευτικού πληθυσμού και ειδικότερα των 

μεταναστευτριών: τη φτώχεια, την έλλειψη εκπαίδευσης, την εσωτερίκευση των πατριαρχικών αξιών 

κλπ. Διατηρούμε διαρκώς πατερναλιστικές αντιλήψεις απέναντι στους μετανάστες, διότι αποδίδουμε μη 

ρεαλιστικά χαρακτηριστικά με ένα  υπερβολικό και γενικευμένο τρόπο, προκαλώντας προκατειλημμένες 

και στιγματιστηκές αντιλήψεις. Αυτές οι στάσεις, απλές και εύκολες στη μετάδοση, υποδηλώνουν 

εχθρικές συμπεριφορές δυσπιστίας που περιορίζουν τη σχέση με τους άλλους και, κατά συνέπεια, την 

ένταξη και ανάμιξη ανθρώπων διαφορετικών πολιτισμών. 

Σε αυτό το πρώτο τμήμα θα προσπαθήσουμε να αναθεωρήσουμε όλα αυτά τα ερωτήματα που 

κατευθύνουν τη συμπεριφορά μας σε καταστάσεις αυτού του τύπου. Τα άτομα που συμμετέχουν στην 

εκπαίδευση έχουν, όπως όλοι οι άνθρωποι, μάθει  συμπεριφορές και ιδέες. Εδώ θα προσπαθήσουμε 

να καταργήσουμε τους διανοητικούς χάρτες που καθοδηγούν τη συμπεριφορά μας, διότι έχουν 

κατασκευαστεί σε συγκεκριμένα πολιτιστικά πλαίσια: τα δικά μας. Τίποτα δεν είναι έμφυτο και κανείς δεν 

είναι ελεύθερος από πολιτισμικά βάρη. 

«Η πλειοψηφία της κοινωνίας ‘υποστηρίζει’ τη διαφορά, αλλά δεν είναι διατεθειμένη ούτε από πολιτιστική 

ούτε θρησκευτική άποψη να αποκηρύξει ότι είναι ο μόνος κανόνας του αληθινού και του καλού» (Díez 

de Velasco 2006: 14). 

 

Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 

• Να προβληματιστούν σε σχέση με τα στερεότυπα που έχει ο καθένας/ η καθεμία σχετικά με 

θέματα μετανάστευσης. 

• Να εγκαταλείψουν την αυτο-αντίληψη για να ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ καλύτερα με άλλες προοπτικές. 

• Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για την διαπολιτισμικότητα: έννοιες, θεωρίες, μοντέλα κλπ. 
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• Να γνωρίζουν  τη σημασία των δεξιοτήτων επικοινωνίας όταν ασχολούνται  με τις 

διαπολιτισμικές σχέσεις. 

• Να μάθουν να χειρίζονται διαφορετικές τεχνικές επικοινωνίας. 

• Να διευκρινιστεί ποιο είναι το απαραίτητο προφίλ που πρέπει να έχει ένας καλός 

διαπολιτισμικός μεσολαβητής. 

• Να γνωρίζουν τη δική τους θέση: που  τοποθετούμε διαμεσολαβητές/βήτριες  στο πλαίσιο του 

εθελοντισμού. 

 

Δραστηριότητες εκπαίδευσης 

1.1 Πραγματικότητα της διαπολιτισμικότητας από κοντά 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Η κουλτούρα και η δομή του παγόβουνου. 

 Μια προσέγγιση στα διαφορετικά μοντέλα σχέσεων μεταξύ πολιτισμών: 

αφομοίωση, ενσωμάτωση, διαχωρισμός, περιθωριοποίηση. 

 Οι έννοιες που στηρίζουν την κουλτούρα και το όραμα του άλλου: αξίες, 

πεποιθήσεις, προκαταλήψεις και στερεότυπα. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: 30 ΛΕΠΤΑ 

Ο εκπαιδευτής  θα κάνει μία σύντομη θεωρητική εισαγωγή σχετικά με τις ιδέες 

που συνθέτουν την πολιτιστική πολυμορφία και τον τρόπο αλληλεπίδρασής 

τους. (ΠΗΓΗ 1.1). 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Περίπου 1 ώρα. 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Διατηρήστε την ανωνυμία των απαντήσεων, ώστε οι συνεισφορές των 

συμμετεχόντων να είναι όσο το δυνατόν πιο ελεύθερες. Ο/Η εκπαιδευτής/εύτρια 

θα δημιουργήσει ένα  κατάλογο κατηγοριών (7 ή 8 όρων) που θα συζητηθούν 

στη δραστηριότητα (Για παράδειγμα: 1. (χώρα) Ηνωμένες Πολιτείες, 2. 

(πολιτικός) Sylvio Berlusconi, 3. (εθνικότητα) Αιγύπτιος/Αιγύπτια. που θα 

ενθαρρύνουν τη συζήτηση και θα διευκολύνουν την ανάπτυξη των πολιτιστικών 

προτύπων. Ανάλογα με το  πλαίσιο, ορισμένοι όροι ή άλλοι μπορεί να επιλεγούν. 

Πάντως θα επιλέξουμε σε κάθε περίπτωση μερικές ομάδες ταυτότητας και 

ονόματα λαϊκών ή διάσημων ανθρώπων που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες . 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Ο εκπαιδευτής προτείνει στους συμμετέχοντες μια σειρά κατηγοριών ή 

όρων και τους δίνει μερικά δευτερόλεπτα για να γράψουν σε ένα κομμάτι 

χαρτί την πρώτη ιδέα ή την αίσθηση που τους δίνει ο όρος αυτός. 

 Κάθε συμμετέχοντας  διπλώνει το χαρτί και το τοποθετεί σε μια τσάντα. Μια 

τσάντα για κάθε κατηγορία. 

  Η ομάδα ή ο εκπαιδευτής/ η εκπαιδεύτρια γράφει στον πίνακα τα 

συναισθήματα ή τις λέξεις που συλλέγονται στην  σχετική κατηγορία: θετική, 

αρνητική και ουδέτερη. 

 Η ομάδα εκφράζει τα συμπεράσματά της. Μπορούμε να ακολουθήσουμε 

αυτό το σενάριο παρατήρησης: 

o  Σε ποιους όρους αναφέρονται οι αρνητικές λέξεις; 

o Οι ουδέτερες λέξεις 

o Οι  θετικές λέξεις; 

o Οι λέξεις που δεν εμφανίζονται επειδή δεν είναι πολιτικά ορθές (Τι δεν 

λέγεται). 

 Η ομάδα αναλύει τις λέξεις που έχουν προκύψει: Οι ουδέτεροι όροι 

χρησιμοποιούνται όταν ο συμμετέχων δεν γνωρίζει καλά το προτεινόμενο 

άτομο ή κατηγορία. | Θετικοί και ουδέτεροι όροι χρησιμοποιούνται επίσης 

όταν αναγνωρίζουμε το άτομο ή την κατηγορία. | Οι θετικοί όροι 

χρησιμοποιούνται επίσης όταν αγωνιζόμαστε για μια καταπιεσμένη ομάδα. 

ΥΛΙΚΑ Σακούλες για κάθε κατηγορία, στυλό και χαρτί. Μαυροπίνακας ή flipchart. 

ΠΗΓΗ S. Farré Salvá on “Gestión de Conflictos: taller de mediación” (σελίδα 170).      

 

 

1.2 Αποτελεσματική επικοινωνία ως διαπολιτισμικός/ή μεσολαβητή / μεσολαβήτρια 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Η επικοινωνιακή διαδικασία: επεξεργασία μιας ιδέας, κωδικοποίηση των 

λέξεων, μετάδοση του μηνύματος, λήψη του μηνύματος, αποκωδικοποίηση 

και χρήση του ίδιου μηνύματος. 

  Τύποι επικοινωνίας: λεκτική επικοινωνία, μη λεκτική επικοινωνία και στυλ 

επικοινωνίας. 

 Ενεργή ακρόαση ως κύριος παράγοντας αποτελεσματικής επικοινωνίας. 

 Τεχνικές επικοινωνίας: ποια είναι τα εμπόδια επικοινωνίας και πώς 

μπορούμε να τα σπάσουμε. 
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 Γνωστική αποκέντρωση: σημασία στο μοντέλο διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: 30 ΛΕΠΤΑ 

Ο εκπαιδευτής εξηγεί τις βασικές έννοιες στην ομάδα, αναφέροντας τον τρόπο 

με τον οποίο ο καθένας έχει θεμελιώδη ρόλο στις διαπολιτισμικές σχέσεις (Πηγές 

1.2). 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 45 λεπτά(10’ – 15’ – 20’). 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Ένα αντίγραφο του Παραρτήματος Ι θα δοθεί  στους συμμετέχοντες. Η συζήτηση 

βασίζεται σε γενικές ιδέες. Δεν είναι απαραίτητο να  έχουμε  τις αξίες που 

αναφέρει  ο κάθε ένας από τους συμμετέχοντες. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Ο καθένας δηλώνει σε προσωπικό βαθμό τους αριθμούς ή τις εκφράσεις 

και συμπεριφορές στις οποίες συνήθως αποτυγχάνει (Παράρτημα Ι). 

 Σε μικρές ομάδες, οι συμμετέχοντες σχολιάζουν ποια από τα σημεία αυτά 

πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μια διαπολιτισμική σχέση. Η μικρή ομάδα 

συνοψίζει τα συμπεράσματα σε ένα χαρτί και τα τοποθετεί κάπου που είναι 

ορατό σε όλους. 

 Σε μια μεγάλη ομάδα, κοινή συζήτηση για τα συμπεράσματα. 

ΥΛΙΚΑ Χαρτί στυλό  και μαρκαδόροι. Αντίγραφα του Παραρτήματος Ι. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ F. Jiménez on “La comunicación interpersonal” (σελίδα 134). 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΤΑ ΓΥΑΛΑ ΟΡΑΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  15 λεπτά. 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Ο εκπαιδευτής / Η Εκπαιδεύτρια πρέπει να επιλέξει προσωπικές κατηγορίες 

σχετικές με την άσκηση. Προτείνουμε τις ακόλουθες: αυτοπεποίθηση, 

ρατσισμός, ηρεμία, αρνητικότητα, απαισιοδοξία, κριτική, σεξισμός και άλλες. 
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AΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Ο/Η δαιμεσολαβιτής/βήτρια προτείνει κάθε εθελοντής να πάρει ένα ζευγάρι 

γυαλιά, δίνοντας σε κάθε ένα διαφορετικά πρότυπα συμπεριφοράς. 

 Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν 

τα γυαλιά και τις συμπεριφορές τους. 

 Ως συμπέρασμα, κάθε ένας εξηγεί πώς αισθάνθηκε, τι είδε με τα γυαλιά και 

πώς ήταν η αλληλεπίδραση. 

ΥΛΙΚΑ Γυαλιά (σκελετοί  οι γυαλιά φτιαγμένα από σύρμα ή χαρτόνι) 

ΠΗΓΗ 
Ana Karina Llerenas Briceño, on “Manual de Técnicas y Dinámicas Grupales” 

(σελίδα 47). 

 

 

1.3 Προφίλ του εθελοντή που έχει το ρόλο του διαμεσολαβητή/τρια 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 
 Tι εννοούμε με  τον όρο βοήθεια  

 Το προφίλ του βοηθού: δυναμισμός,  ευελιξία  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: 30 ΛΕΠΤΑ 
Εισαγωγή των βασικών εννοιών της διευκόλυνσης και των ικανοτήτων / 

δεξιοτήτων που θα πρέπει να έχει ένας διαμεσολαβιτής (Πηγές 1.3). 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΤΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15 λεπτά ατομικά / 45 λεπτά σε ομάδα 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Μέσω του ερωτηματολογίου (παράρτημα II) οι συμμετέχοντες θα λάβουν 

ανατροφοδότηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους στις 

διαπολιτισμικές δεξιότητες και σε ποια σημεία θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη 

προσοχή κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

AΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Η δραστηριότητα ξεκινά δίνοντας αντίγραφα του ερωτηματολογίου και 

οδηγίες  στους συμμετέχοντες και οδηγίες για να το συμπληρώσουν: το 

ερωτηματολόγιο αποτελείται από 21 ερωτήσεις που πρέπει να 

απαντηθούν με βάση τις καταστάσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες 

έχουν έρθει σε επαφή με ανθρώπους άλλων πολιτισμών (στον τόπο 
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εργασίας τους, στη χώρα τους ή σε άλλες χώρες). Ζητείται από αυτούς 

να γράψουν τη γνώμη τους για κάθε μία από τις ερωτήσεις. Ίσως 

μερικές από αυτές τις ερωτήσεις να σχετίζονται με καταστάσεις που δεν 

έχουν ακόμα την ευκαιρία να ζήσουν. Στην περίπτωση αυτή ζητήστε 

τους να προσπαθήσουν να φανταστούν την κατάσταση και τη 

συμπεριφορά τους και πιθανές αντιδράσεις.  

 Αφού συμπληρώσουν  το ερωτηματολόγιο, πραγματοποιείται 

προσωπική αυτοαξιολόγηση σχετικά με τα δυνατά και αδύνατα σημεία 

τους και την μοιράζονται με έναν σύντροφο ή την ομάδα. 

ΥΛΙΚΑ Αντίγραφα ερωτηματολογίων, τόσα όσοι είναι και οι συμμετέχοντες  στην ομάδα. 

ΠΗΓΗ 
Εκπαιδευτικά υλικά από το  “Interculturalidad, Multiculturalismo. Un reto para la 

persona voluntaria” (σελίδα 38). 

 

Αξιολόγηση 

Ως κλείσιμο της ενότητας, ο εκπαιδευτής θα προτείνει μια ομαδική συζήτηση σχετικά με τις κύριες έννοιες 

που παρουσιάστηκαν  στην ενότητα. Για το σκοπό αυτό, θα  κάνει κάποιες ερωτήσεις  που θα 

οδηγήσουν στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων: 

 Εμπλούτισα με νέες  λέξεις το λεξιλόγιό μου μετά από αυτή τη συνάντηση; 

  Έχω γνωρίσει  μια προσωπική πτυχή μου που δεν γνώριζα  πριν; 

  Έχει αλλάξει η αντίληψή μου σχετικά με τις δεξιότητες που υποτίθεται ότι έχω για επικοινωνία 

και αλληλεπίδραση με άλλους; 

 Υπάρχει μεγάλη διαφορά στον τρόπο που έχω απαντήσει /  έχω κάνει τις δραστηριότητες από 

τους άλλους; 

 

Πηγές 

Πηγές 1.1 Πραγματικότητες της διαπολιτισμικότητας από κοντά 

 Το «πολιτισμικό παγόβουνο» 

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PDE1375/Cultural-Iceberg-GREEK.pdf 

 Διαπολιτισμικότητα και Πολυπολιτισμικότητα, Έννοιες και Πρακτικές 

http://repo.lib.duth.gr/jspui/bitstream/123456789/810/1/EA674.PDF , Πανεπιστήμιο Θράκης 

 

 

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PDE1375/Cultural-Iceberg-GREEK.pdf
http://repo.lib.duth.gr/jspui/bitstream/123456789/810/1/EA674.PDF
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Πηγές 1.2 Αποτελεσματική επικοινωνία ως διαμεσολαβητής/ βήτρια σε διαπολιτισμικές 

σχέσεις 

 Πληροφορίες για τη διαπολιτισμική μεσολάβηση www.intermediation.gr  

 Δημόσιες Σχέσεις και ολοκληρωμένη επικοινωνία https://eclass.aueb.gr/courses/ODE377/ 

George Panigyrakis 

 

Πηγές 1.3 Χαρακτηριστικά ενός καλού διαμεσολαβητής/ βήτρια  

«Το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων στην Ελλάδα: ζητήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων 

τους στο χώρο εργασίας» https://ikee.lib.auth.gr/record/267627/files/GRI-2015-14476.pdf  

 «Οι απαραίτητες δεξιότητες που οφείλει να έχει ο κάθε εκπαιδευτής στα σχολεία δεύτερης 

ευκαιρίας» http://www.scientific-journal-articles.org/greek/free-online-

journals/education/education-articles/eleni-polyzou/polyzou-eleni-dexiotites.htm  

 Τα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτή ενηλίκων, Γιώργος Κ. Ζαρίφης, Τμήμα Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

https://opencourses.auth.gr/modules/document/file.php/OCRS175/%CE%A0%CE%B1%CF%

81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%

CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91_13.pdf 

  

http://www.intermediation.gr/
https://eclass.aueb.gr/courses/ODE377/
https://ikee.lib.auth.gr/record/267627/files/GRI-2015-14476.pdf
http://www.scientific-journal-articles.org/greek/free-online-journals/education/education-articles/eleni-polyzou/polyzou-eleni-dexiotites.htm
http://www.scientific-journal-articles.org/greek/free-online-journals/education/education-articles/eleni-polyzou/polyzou-eleni-dexiotites.htm
https://opencourses.auth.gr/modules/document/file.php/OCRS175/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91_13.pdf
https://opencourses.auth.gr/modules/document/file.php/OCRS175/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91_13.pdf
https://opencourses.auth.gr/modules/document/file.php/OCRS175/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91_13.pdf
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 
 

Εισαγωγή 

Όπως εξέφρασε ο Τοντόροφ το 2003, «Το πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, στην  οποία η συνάντηση 

των πληθυντικών και συνυπάρχουσων πολιτισμών και θρησκειών στην ίδια επικράτεια γίνεται όλο και 

πιο έντονη, ορατή και σταθερή, θέτουν το ζήτημα του μοντέλου της σχέσης με το άλλο άτομο που είναι  

άτομο του οποίου η διαφορετικότητα προέρχεται από το ότι  ανήκει σε μια συλλογική ομάδα που έχει 

κοινές πολιτιστικές αναφορές ". 

Αυτή η ενότητα αφορά κυρίως τον συμμετέχοντα που βρίσκεται μπροστά από το "διαφορετικό" για να 

γνωρίζει τις διαφορές. Γνωρίζοντας αυτές τις διαφορές δεν σημαίνει ότι τους ιεραρχούμε, τις κάνουμε 

αντιφατικές και ασυμβίβαστες και δεν είμαστε σε θέση να σεβαστούμε το "άλλο". "Ο πολιτισμός ως 

καθρέφτης" είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την αναγνώριση των  άλλων  αλλά και για την δική μας 

αναγνώριση. Αν υπάρχει άλλος που ανήκει σε μια ομάδα με κοινές πολιτισμικές αναφορές, είναι επειδή 

ανήκουμε σε  μια ομάδα διαφορετική  από την  άλλη , η οποία  επίσης μοιράζεται πολιτιστικές αναφορές. 

Αυτή η άσκηση είναι απαραίτητη για να γνωρίζει κανείς πώς διαμορφώνεται η κοινωνία σήμερα και να 

την σεβαστεί.. Στη σημερινή κοινωνία, οι κρίσεις ταυτότητας είναι ένας πολύ διαδεδομένες  μεταξύ των 

ανθρώπων, λόγω της μεταβλητότητας,  αυτό που ονομάζεται ρευστή κοινωνία. Αυτό έχει ως συνέπεια 

οι ομάδες να  προσπαθούν να προσδιοριστούν τονίζοντας το πολιτιστικό και εθνικό παράγοντα, 

δημιουργώντας ασύμμετρες σχέσεις εξουσίας όπου επικρατεί η ηγεμονική κουλτούρα. Αν 

προωθήσουμε τη διαφορετικότητα, κάνουμε τις ομάδες και τους ανθρώπους αόρατους, κατανοώντας 

τους ως σύνολο, ένα στερεότυπο σύνολο. Έτσι, και κάτω από αυτή την προοπτική της μη αναγνώρισης, 

η ένταση της σύγκρουσης αυξάνεται, καθώς οι διακρίσεις γίνονται αισθητές σε εμπειρίες ανισότητας (για 

παράδειγμα, οικονομικών πόρων, πολιτικών δυνατοτήτων, σε αντίθεση με την ικανότητα ελεύθερης 

έκφρασης της ταυτότητάς τους κ.λπ.).  

Για το λόγο αυτό, και πιστεύοντας ότι είναι πολύ πιο κοινό από το διαφορετικό, η ενότητα αυτή 

αποσκοπεί στην κατανόηση ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ανθρώπων, αλλά οι 

άνθρωποι που μεταναστεύουν είναι ανθρώπινα όντα. Κάτω από το ουρανό του πολιτισμού, αυτά που 

μας ενώνουν  είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Θα προσπαθήσουμε  να διεξάγουμε 

δραστηριότητες "εξανθρωπισμού", οι οποίες θα  βοηθούν τους μελλοντικούς μας συμμετέχοντες να 

κατανοήσουν ότι  το άτομο μπροστά τους είναι  άτομο με τις ιδιαιτερότητές του, τους φόβους και τις 

συγκρούσεις και να  πρέπει το αντιμετωπίσουν  και με διαφορετικό τρόπο από τον εαυτό τους, ή από  

άλλο άτομο με το οποίο εργάστηκαν προηγουμένως. 

Επιπλέον, πρέπει να δώσουμε προσοχή στην ίδια τη διαδικασία μετανάστευσης. Πρέπει να 

επικεντρωθούμε στους παράγοντες που ώθησαν σε αυτό το αυτό το ταξίδι για να κατανοήσουμε το 

πρόσωπο με το οποίο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια σχέση. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια 

μεταναστευτική ροή γυναικών. Όπως είναι λογικό, οι ανάγκες των γυναικών που μεταναστεύουν είναι 

διαφορετικές με δύο τρόπους: σε σύγκριση με τις ανάγκες του  άντρα μετανάστη και εκείνων της ντόπιας. 
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Για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να εστιάσουμε όλες τις ασκήσεις αυτής της ενότητας σε 

αυτό το φύλο να τις  προσαρμόσουμε στην εργασία για φύλο και να βελτιώσουμε το επίπεδό δράσης 

μας απέναντι στις γυναίκες μετανάστριες, μας,  λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους προκειμένου 

για να προσφέρουμε καλύτερη δυνατή  ανταπόκριση. 

 

Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 

• Να κατανοήσουν τη μετανάστευση ως μια παγκόσμια, σταθερή και δυναμική διαδικασία. 

• Να είναι σε θέση να αναλύσουν τις ιδιαιτερότητες των ατόμων. Οι μεταναστευτικές διαδικασίες, 

οι λόγοι για τον καθένα, οι παράγοντες προσαρμογής κλπ. 

• Να γνωρίσουν  τη φύση των διαπολιτισμικών συγκρούσεων. 

• Να γνωρίζουν  πώς να προσεγγίζουν  τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν . 

• Να μάθουν να εργάζονται στη σύγκρουση εντός της συναισθηματικής σφαίρας (αναγνώριση  

και διαχείριση των συναισθημάτων). 

 

Δραστηριότητες εκπαίδευσης 

2.1    Η σταθερότητα των μεταναστευτικών ροών 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Η παγκοσμιοποίηση. 

 Η ενοποίηση. 

 Θεωρία σταθερής ροής 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: 30 ΛΕΠΤΑ 
Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει τις κύριεw έννοιες δείχνοντας πως φαίνονται στις 

κοινωνίες μας. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 45 λεπτά. 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Μοιράστε την ομάδα σε δυο ομάδες: 10-12 άτομα. Ετοιμάστε δυο τραπέζια με 

υλικά.  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Μοίρασμα  της τάξης σε δύο ομάδες, μία από τις οποίες θα είναι υπεύθυνη 

για τη γραφή λέξεων και εννοιών που σχετίζονται με τη χώρα υποδοχής 

και η άλλη με τις  έννοιες που σχετίζονται με το "σπίτι". 
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 Μετά τη γραφή των λέξεων, οι ομάδες ανταλλάσσουν τις θέσεις τους για 

να δουν τι έγραψε η άλλη ομάδα. 

 Από τη στιγμή που θα εξεταστούν, θα πρέπει να επισημανθούν οι έννοιες 

που από τη δική τους άποψη σχετίζονται πραγματικά με το θέμα και πώς 

συνδέονται σήμερα οι δύο προοπτικές. 

  Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μπουν στην θέση  ατόμου που 

μεταναστεύει από τη χώρα του και θα  προσπαθήσουν  να ανακαλύψουν  

εάν υπάρχουν πραγματικές διαφορές μεταξύ του τι γράφει και του τι θα 

έκανε  ο μετανάστης. 

 Η ομάδα θα μοιραστεί εμπειρίες που σχετίζονται με αυτές τις έννοιες. 

Συζητήστε πώς αυτή η πραγματικότητα έχει αλλάξει  μέχρι σήμερα. 

Μπορεί επίσης να είναι ένα εισαγωγικό παιχνίδι για να αρχίσετε μα μιλάτε 

για καταστάσεις καταπίεσης και αδικίας. 

ΥΛΙΚΑ Χαρτί,  χαρτοπίνακας  και χρωματιστά μολύβια / κιμωλίες / μαρκαδόροι. 

ΠΗΓΗ Artemisszio Foundation on “El Arte de la Adaptación” (pp. 167). 

 

2.2    Παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την μετανάστευση ατόμων  

ΙΔΕΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Ευρωπαϊκές οδοί μετανάστευσης 

 Το μεταναστευτικό έργο: στάδια. 

 Διαφορετικοί τρόποι μετανάστευσης. 

 Η προσαρμογή ως γραμμική διαδικασία. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: 30 ΛΕΠΤΑ 

Ο εκπαιδευτής/ H εκπαιδεύτρια θα εισαγάγει τη σημασία των ιδιαιτεροτήτων της 

διαδικασίας ανάλογα με το ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορούν να 

επηρεάσουν  τη μετανάστευση. Ο στόχος είναι να αυξηθούν τα επίπεδα 

κατανόησης και ανάλυσης της σύγκρουσης που σχετίζεται με τη μετανάστευση 

για το άτομο που μπαίνει  σε αυτόν τον τύπο διαδικασίας. Ο εκπαιδευτής θα 

πρέπει να επισημάνει τις δυσκολίες και τα εμπόδια των μεταναστριών  στην 

διαδρομή της μετανάστευσης 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Περίπου μια ώρα. 
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Διαχωρίστε την ομάδα σε μικρές ομάδες των 4 ατόμων η κάθε μια. Κάθε ομάδα 

θα λάβει το αντίγραφο μιας συνέντευξης γυναικών μεταναστών που απαντούν 

στα ακόλουθα : 

- Λόγοι για έξοδο από τη χώρα προέλευσης. 

- Κατάσταση της χώρας προέλευσης. 

- Εμπειρίες από το  ταξίδι. 

- Η ζωή στη χώρα υποδοχής. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι μικρές ομάδες διαβάζουν τη συνέντευξη (ένα βίντεο στο Internet είναι μια 

άλλη επιλογή). 

Οι μικρές ομάδες θα πρέπει να ολοκληρώσουν την ιστορία απαντώντας στις 

ακόλουθες ερωτήσεις: 

• Τι είδους συναίσθημα είχε ο πρωταγωνιστής σε κάθε εμπειρία; 

• Τι είδους άτομα γνώρισε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού; 

• Ποια ιδρύματα, σύνδεσμοι χώροι  είχαν αντίκτυπο στην πορεία της; 

• Ποιοι ήταν οι πόροι της; 

• Τι δυσκολίες αντιμετώπισε σε κάθε βήμα; 

Εργαστείτε  σε μικρές ομάδες: εντός της ομάδας, 3 συμμετέχοντες/ουσες 

παίρνουν τους ρόλους των  υπαλλήλου του γραφείου μετανάστευσης, 

δημοσιογράφου και ψυχολόγου, ο/η οποίος/α θα είναι υπεύθυνος/η να κάνει 

ερωτήσεις στις μετανάστρια που θα είναι , το τέταρτο μέλος της ομάδας. Κάθε 

μέλος της ομάδας πρέπει να υποδυθεί κάποιο ρόλο. Τότε οι τρεις ειδικοί 

μπορούν να ρωτήσουν τις ερωτήσεις τους. 

• Τέλος, κάθε ομάδα παρουσιάζει τη διαδρομή μετανάστευσης του μετανάστη. 

ΥΛΙΚΑ 
Χαρτί χαρτοπίνακα και χρωματιστά μολύβια / κιμωλίες / μαρκαδόροι  για τις 

διαδρομές μετανάστευσης, 

ΠΗΓΗ 
Artemisszio Foundation and Elan Intercuturel on “El Arte de la Adaptación” 

(σελίδα 166). 

 

2.3    Σύγκρουση: Προκλήσεις με την μετανάστευση 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Η φύση της διαπολιτισμικής σύγκρουσης: το κρίσιμο περιστατικό. Οι 

μεταναστευτικές διαδικασίες συνεπάγονται τέτοιες προσωπικές και 

κοινωνικές συγκρούσεις, θεσμικές, εργατικές, οικονομικές και 

πολιτιστικές. 

 Στρατηγικές επίλυσης: η διαπολιτισμική διαμεσολάβηση ως εργαλείο. 

  Η σημασία της σχέσης. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: 30 ΛΕΠΤΑ 

Οι μεταναστευτικές διαδικασίες περιλαμβάνουν μεγάλες συγκρούσεις στο 

προσωπικό, κοινωνικό, θεσμικό, εργασιακό, οικονομικό και, φυσικά, 

πολιτιστικό επίπεδο. Είναι απαραίτητο οι μελλοντικοί διαμεσολαβητές να 

μάθουν να διαχειρίζονται πολιτιστικά  για την βέλτιστη επίλυση της 

σύγκρουσης που πιθανόν να προκύψει (σε μεγαλύτερη ή μικρότερη σημασία). 

Διαχείριση των συγκρούσεων επικεντρώνοντας στο φύλο. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1. Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ(MEDIATION) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Περίπου μια ώρα. 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Οι εθελοντές θα τρέξουν  τη δραστηριότητα σε ομάδες των 4 ατόμων. Ο 

εκπαιδευτής πρέπει να είναι προσεκτικός στην δυναμική που αναπτύσσεται σε 

κάθε υποομάδα, να καθοδηγήσει τη διαδικασία αντανάκλασης και ανάλυσης 

της σύγκρουσης και να ενθαρρύνει την υποομάδα να προχωρήσει περαιτέρω, 

συμβάλλοντας στην αποδέσμευση της ομάδας εάν χρειαστεί 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Ο  διαμεσολαβητής παρουσιάζει μια πραγματική διαπολιτισμική 

σύγκρουση (παράδειγμα Παράρτημα ΙΙΙ). 

• Η περιγραφή θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με: 

• Τους ανθρώπους  μεταξύ των οποίων συμβαίνει το συμβάν: φύλο, 

ηλικία, τόπος καταγωγής, χώρα προέλευσης, επάγγελμα ... άλλα σχετικά 

δεδομένα. 

• Ο τόπος όπου συμβαίνει η σύγκρουση. 

• Το πλαίσιο: τι συνέβη όταν συνέβη το συμβάν; 

• Οι άνθρωποι που το είδαν. 

• Η αιτία που το παρακινησε 

• Οι λέξεις και οι εκφράσεις που είπαν  τα άτομα στην  σύγκρουση. 

• Τα εξωτερικευμένα  συναισθήματα,  που  δηλώθηκαν. 

• Η ανάλυση. Πώς τελειώνει η αντιπαράθεση. 

• Ποιες ήταν οι συνέπειές της; 

 Κάθε μικρή ομάδα ξεκινά τη συζήτηση και ένα μέλος της ομάδας 

σημειώνει ερωτήσεις, προβληματισμούς η/και αμφιβολίες. 

  Στη συνέχεια, όλες οι μικρές ομάδες αντανακλούν συλλογικά τις σκέψεις 

που θα τους βοηθήσουν να εκτιμήσουν εάν είναι δυνατόν να 

μεσολαβήσουν σε αυτή τη σύγκρουση, ανάλογα με τη στάση που 

δείχνουν τα εμπλεκόμενα μέρη και την ικανότητα του διαμεσολαβητή.  Οι 

προτεινόμενες ερωτήσεις είναι: 

 Είναι δυνατή η διαμεσολάβηση στη σύγκρουση; Ποια είναι η στάση των 

μερών; 
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• Ποιοι είναι οι στόχοι της διαμεσολάβησης; Είναι απαραίτητο να 

επιτευχθεί συμφωνία; 

• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μας ως επικοινωνούντες; 

• Θα μπορούσαν να γίνουν αδύναμοι σε αυτή την κατάσταση; 

• Ποιος θα είναι ο ρόλος του διαμεσολαβητή στην περίπτωση αυτή; 

Αξιολογούμε την αμεροληψία μας όσον αφορά τη συγκεκριμένη 

σύγκρουση. 

• Μπορώ να πραγματοποιήσω αυτή τη διαμεσολάβηση; 

• Ποια είναι η ιστορία της σύγκρουσης; Προέρχεται από το  παρελθόν ή 

από το  μέλλον; 

• Ποιοι είναι οι διάδικοι; Ποια είναι η άποψή σας για τη σύγκρουση; Ποια 

είναι η ιστορία σου; 

• Ποια είναι η διάσταση της σύγκρουσης; (αριθμός ατόμων που 

επηρεάζονται, ομάδες ...). 

• Ποια είναι η ένταση ή το βάθος της σύγκρουσης; Αντιμετωπίζουμε μια 

ανεπανόρθωτη σύγκρουση; Ή, αντιθέτως, είναι δυνατόν να 

διαπραγματευτεί; 

 Τέλος, οι εκπαιδευτές αναπτύσσουν στρατηγικές διαμεσολάβησης: 

• Προσδιορίζουν στοιχεία σύνδεσης μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών. 

• Προσδιορίζουν τις ατομικές ανάγκες και τις ανάγκες που μοιράζονται τα 

δυο μέρη και δίνουν έμφαση στις πρώτες. 

• Ποιες θα είναι οι προτάσεις, οι λέξεις , η γλώσσα του σώματος και άλλα 

επικοινωνιακά στοιχεία που θα χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε 

μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, να διευκολύνετε  την επικοινωνία μεταξύ των 

μερών και να ενθαρρύνετε  τους συνδέσμους; 

 Μόλις ολοκληρώσουν  οι μικρές ομάδες τα στάδια της άσκησης, όλη η 

τάξη μοιράζεται αυτό που έχει αναλυθεί, τις  εντυπώσεις, τις  αμφιβολίες, 

τα αισθήματα  που αισθάνθηκαν, τις  ιδέες που έδειξε η εμπειρία, καθώς 

και τις πεποιθήσεις που εμφανίστηκαν. 

ΥΛΙΚΑ Χαρτί (τύπου pastern και συνεχόμενο χαρτί), στυλό και μαρκαδόροι. 

ΠΗΓΗ 
S. Farré Salvá on “Gestión de Conflictos: Taller de Mediación” (σελίδα 

129). 

 

Αξιολόγηση 

Για να δούμε πώς εξελίχθηκε η ομάδα και τι προσελκύσει περισσότερο την προσοχή της, ο εκπαιδευτής 

θα χρησιμοποιήσει 15 λεπτά για να αξιολογήσει τι έχει γίνει σε αυτή τη συνάντηση  (ενότητα). 
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Ο εκπαιδευτής δίνει ένα φύλλο χαρτί  στους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες θα γράψουν με  λέξεις 

και «hashtags» τι προσέλκυσε περισσότερο την προσοχή της ομάδας εργασίας. Η δραστηριότητα 

σχεδιάζεται ως ένα τηλεγράφημα, γράφοντας θετικά και αρνητικά συναισθήματα και εμπειρίες. Η ομάδα 

θα δημιουργήσει  ένα σύννεφο από hashtags με όλες τις λέξεις. Μια άλλη επιλογή είναι να συντάξετε 

ένα τηλεγράφημα που συλλέγει τις πληροφορίες. Η ομάδα θα εξετάσει την τελική σύνθεση των λέξεων. 

 

Πηγές 

Πηγές 2.1 Η σταθερότητα των μεταναστευτικών ρευμάτων 

ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: 

 Definition of Mundialization. World Gobernment for World Citizens. Διαθέσιμο στην 

ιστοσελίδα: http://worldservice.org/munddef.html?s=2  

 Globalization by Global Policy Forum. Disponible en: 

https://www.globalpolicy.org/globalization.html  

 Migration. AAG Center for Global Geography Education. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

http://cgge.aag.org/Migration1e/index.html  

 Paul Krugman y Naomi Klein about globalization and its effects.  

 The Mundialization Resolution No 005. Nu City-State of Amexem. Διαθέσιμο στην 

ιστοσελίδα: https://es.scribd.com/document/336251301/The-Mundialization-

Resolution-No-005  

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: 

 Η πρόκληση των μεταναστευτικών ροών και της προστασίας των προσφύγων 

https://www.synigoros.gr/resources/docs/greek_ombudsman_migrants_refugees_2017-el.pdf , 

Ο συνήγορος του Πολίτη  

 Προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές και διαμεσολαβητική χρήση της γλώσσας 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/latic/article/view/10652/10687 , Technological 

Educational Institute of Epirus  

 Η μετανάστευση στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης 

https://openeclass.panteion.gr/modules/document/file.php/TMC263/6.pdf , Πάντειον 

Πανεπιστήμιο 

 

Πηγές 2.2  Οι ιδιαιτερότητες όταν μεταναστεύεις: παράγοντες μετανάστευσης 

ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: 

http://worldservice.org/munddef.html?s=2
https://www.globalpolicy.org/globalization.html
http://cgge.aag.org/Migration1e/index.html
https://es.scribd.com/document/336251301/The-Mundialization-Resolution-No-005
https://es.scribd.com/document/336251301/The-Mundialization-Resolution-No-005
https://www.synigoros.gr/resources/docs/greek_ombudsman_migrants_refugees_2017-el.pdf
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/latic/article/view/10652/10687
https://openeclass.panteion.gr/modules/document/file.php/TMC263/6.pdf
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 2007. Acculturation. Science direct. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα. 

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/acculturation  

 Chapter 4. Acculturation. The psichology of ethnics groups in the Untied States. 

Pp.110-130. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:   

https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/30900_Chapter4.pdf  

 Interactive map of Migration. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.imap-

migration.org/index.php?id=470  

 Map of Human migration. National geographic. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

https://genographic.nationalgeographic.com/human-journey/  

 Mayntz, Melissa. 2018. 12 Types of Bird Migration. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

https://www.thespruce.com/types-of-bird-migration-386055  

 Migratory map. Frontex. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://frontex.europa.eu/along-

eu-borders/migratory-map/  

 Missing Migrants. Tracking deaths along migratory routes. Διαθέσιμο στην 

ιστοσελίδα: https://missingmigrants.iom.int/  

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: 

 Αιτίες Μετανάστευσης, Μετανάστευση και βαθύτερα αίτια: Η ουσία πίσω από την εικόνα, 

http://socialpolicy.gr/2018/01/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%C

F%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1-

%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CE%B7-

%CE%BF%CF%85%CF%83.html  

 

 Παράγοντες μετανάστευσης https://sites.google.com/site/koinonikeergasiametanasteuse/ti-

einai-metanasteuse/1-paragontes-metanasteuses 

 

Πηγές 2.3 Σύγκρουση: Προκλήσεις μπροστά στην ποικιλομορφία 

ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: 

 2011. Crisis Assessment in Critical Incident Counselling. AIPC Online Article Library. 

Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.aipc.net.au/articles/crisis-assessment-in-

critical-incident-counselling/  

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/acculturation
https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/30900_Chapter4.pdf
http://www.imap-migration.org/index.php?id=470
http://www.imap-migration.org/index.php?id=470
https://genographic.nationalgeographic.com/human-journey/
https://www.thespruce.com/types-of-bird-migration-386055
https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/
https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/
https://missingmigrants.iom.int/
http://socialpolicy.gr/2018/01/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CE%B7-%CE%BF%CF%85%CF%83.html
http://socialpolicy.gr/2018/01/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CE%B7-%CE%BF%CF%85%CF%83.html
http://socialpolicy.gr/2018/01/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CE%B7-%CE%BF%CF%85%CF%83.html
http://socialpolicy.gr/2018/01/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CE%B7-%CE%BF%CF%85%CF%83.html
http://socialpolicy.gr/2018/01/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CE%B7-%CE%BF%CF%85%CF%83.html
https://sites.google.com/site/koinonikeergasiametanasteuse/ti-einai-metanasteuse/1-paragontes-metanasteuses
https://sites.google.com/site/koinonikeergasiametanasteuse/ti-einai-metanasteuse/1-paragontes-metanasteuses
http://www.aipc.net.au/articles/crisis-assessment-in-critical-incident-counselling/
http://www.aipc.net.au/articles/crisis-assessment-in-critical-incident-counselling/
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 Critical incidents for intercultural communication in the worldplace. Activity guide. 

Diversity at work. Integration solutions. Norquest college. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

https://www.norquest.ca/NorquestCollege/media/pdf/centres/intercultural/CI/Critical-

Incidents-for-Intercultural-Communication-in-the-Workplace_Activity-Guide.pdf 

 Resolving Conflict across Cultural Boundaries Using the Intercultural Conflict Style 

Inventory (ICS). https://icsinventory.com/ 

 Min-Sun Kim. 2016. Intercultural Conflict. DOI 

10.1093/acrefore/9780190228613.013.24. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

http://communication.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/

acrefore-9780190228613-e-24 

 Mediation International. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

http://mediationinternational.eu/index.php/es/ 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: 

 Άσυλο και Μετανάστευση - Εντάσεις & Προκλήσεις, https://gr.boell.org/el/2014/07/16/asylo-

kai-metanasteysi-entaseis-prokliseis , Heinrich Boell Stifftung, Ελλάδα 

 

 Το «αξίωμα» της επιλεκτικής μετανάστευσης ως απάντηση στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, 

http://www.epeksa.gr/assets/variousFiles/file_4.Kapsalis.pdf , Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 

2009 4 (1), 63-76 Social Cohesion and Development 2009 4 (1), 63-76 

https://www.norquest.ca/NorquestCollege/media/pdf/centres/intercultural/CI/Critical-Incidents-for-Intercultural-Communication-in-the-Workplace_Activity-Guide.pdf
https://www.norquest.ca/NorquestCollege/media/pdf/centres/intercultural/CI/Critical-Incidents-for-Intercultural-Communication-in-the-Workplace_Activity-Guide.pdf
https://icsinventory.com/
http://communication.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-9780190228613-e-24
http://communication.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-9780190228613-e-24
http://mediationinternational.eu/index.php/es/
http://www.epeksa.gr/assets/variousFiles/file_4.Kapsalis.pdf
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ΕΝΟΤΗΤΑ  3. Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ    
 

Εισαγωγή 

Για να ολοκληρώσουμε την εκπαίδευση αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε μια συνάντηση  που βοηθά 

τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν το πώς η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο αλλαγής  της 

κοινωνίας. Όπως επισημάνθηκε αρχικά, το πρόγραμμα  αυτό εντάσσεται στο έργο  InCommon, σκοπός 

του οποίου είναι να βοηθήσει τις γυναίκες μετανάστριες να γκρεμίσουν  τα κοινωνικά εμπόδια για να 

ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή, ασχολούμενα με τις βασικές ικανότητες που συγκεντρώνονται στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ειδικότερα ψηφιακές δεξιότητες, να  μαθαίνουν να 

μαθαίνουν , πολιτικές και κοινωνικές δεξιότητες και πολιτιστική γνώση  και έκφραση). 

Η τέχνη νοείται ως οποιαδήποτε δραστηριότητα ή προϊόν που παράγεται από τον άνθρωπο με έναν 

αισθητικό και επίσης επικοινωνιακό σκοπό. Μέσα από  την τέχνη, ιδέες, συναισθήματα και, γενικά, ένα 

όραμα του κόσμου εκφράζονται με διάφορους τρόπους. Σε αυτή την ενότητα  θα κατανοήσουμε την 

τέχνη ως εργαλείο πολιτιστικής έκφρασης, που χρησιμοποιείται από διαφορετικές κοσμοθεωρίες για να 

προβάλλει τις ιδιαιτερότητές της. 

"Ο πολιτισμός δεν κάνει τους ανθρώπους, οι άνθρωποι κάνουν τον πολιτισμό." Αυτή η φράση του 

Chimamanda Adichie ( ‘Ολες/οι πρέπει να είμαστε φεμινίστριες/ες") περιλαμβάνει δύο πτυχές του 

πολιτισμού που πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητες για να εργαστούμε σε αυτή την ενότητα. Η πρώτη 

πτυχή αφορά στην ανθρώπινη ικανότητα προσαρμογής σε οποιαδήποτε πολιτισμική διαδικασία στην 

οποία εμπλεκόμαστε. Μόνο μια ανοικτή και χωρίς προκατάληψη προοπτική είναι απαραίτητη για να 

κατανοήσουμε άλλους τρόπους για  να δούμε τον κόσμο, που μας επιτρέπει επίσης να γνωρίζουμε τη 

θέση μας σε αυτόν τον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, η φράση είναι ότι ο πολιτισμός είναι προϊόν που 

δημιουργείται μέσα σε συγκεκριμένες κοινωνικές ιδιαιτερότητες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί 

εγγενή και ακίνητο παράγοντα. Μια κοινωνική ομάδα μοιράζεται έναν πολιτισμό που δημιούργησε ο 

ίδιος και κατανοεί ότι ο πολιτισμός είναι "πολιτισμός". Αυτό συμβαίνει σε κάθε ομάδα που μοιράζεται 

πολιτιστικές εντολές. Η απελευθέρωσή μας από αυτές τις αρχές της ηγεμονίας και της εγκυρότητας θα 

μας επιτρέψει να κατανοήσουμε και να βελτιώσουμε την αλληλεπίδρασή μας με τους άλλους 

ανθρώπους. 

"Ο πολιτισμός ως καθρέφτης" είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να αναγνωρίσουμε άλλους, αλλά και τον 

εαυτό  μας. Θα προσπαθήσουμε να τοποθετήσουμε τους συμμετέχοντες σε θέσεις διαφορετικότητας σε 

αυτή την ενότητα αναζητώντας  με ενσυναίσθηση τις άλλες πραγματικότητες, για να ενθαρρύνουμε ότι 

στο μέλλον θα υπάρξει μια νέα στάση απέναντι στο πώς βλέπω τον κόσμο. Αυτό θα γίνει από τη στιγμή 

της δημιουργικής δράσης, χωρίς ποτέ να παραμεριστεί η ανάγκη συνεργασίας με την άλλη. Ως 

κοινωνικά όντα πρέπει να δημιουργούμε θετικές σχέσεις με τους άλλους και να γνωρίζουμε πώς να 

συνδεθούμε με τους άλλους, ώστε το δίκτυό μας να είναι αρκετά ασφαλές για να μας δώσει σταθερότητα 

και να μας επιτρέψει να αναπτυχθούμε στην κοινωνία. 
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Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 

• Να ανακαλύψουν  τον ενοποιητικό ρόλο του πολιτισμού. Η τέχνη ως πολιτιστική σύνδεση. 

• Να είναι σε θέση να εφαρμόσουν  μεθόδους που βοηθούν να σπάσουν (ξεπεράσουν) αυτό 

που θα ονομάσουμε "κατάσταση άμυνας". 

• Να γνωρίσουν τη σημασία της τέχνης: πώς, μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση, τα 

πολιτιστικά εμπόδια μπορούν να σπάσουν. 

• Να ανακαλύψουν  τη χρησιμότητά της ως εργαλείου για να βρουν   νέους τρόπους να 

βλέπουμε τον εαυτό μας στον κόσμο μέσα από τη δημιουργία πολιτιστικών προϊόντων. 

• Να αποκτήσουν   βασικές δεξιότητες που βοηθούν τους συμμετέχοντες να προωθούν 

αποτελεσματικά την ομαδική εργασία. 

 

Δραστηριότητες εκπαίδευσης 

3.1 Τα κοινά στις δυναμικές του πολιτισμού 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Η μάθηση στη διαδικασία της μετανάστευσης. 

 Η κατάσταση της άμυνας ως δομή συμπεριφοράς. 

 Ο πολιτισμός ως καθρέφτης, μια στρατηγική για μια στενή 

προσέγγιση. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: 30 ΛΕΠΤΑ 
Ο εκπαιδευτής εξηγεί τις έννοιες της ενότητας. Τα υλικά για τη διάλεξη 

βρίσκονται στης Πηγές 3.1. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΠΟΡΕΙΑ  ΖΩΗΣ(LIFE’S MAP) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Περίπου μια ώρα 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Μετά τη δραστηριότητα, ο εκπαιδευτής θα καλέσει τους συμμετέχοντες να 

σχολιάσουν την εμπειρία στις προσωπικές ιστορίες, την ανταλλαγή σκέψεων 

μεταξύ τους και την επεξεργασία μιας κοινής ιστορίας με τους άλλους. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Η ομάδα θα επεξεργαστεί μια πορεία μιας  προσωπικής ιστορίας που 

τους έδωσε  προηγουμένως ο εκπαιδευτής. Η πορεία  θα παρουσιάσει 

ποιοι είναι οι κύριοι χαρακτήρες και ποιες συνθήκες / γεγονότα τον 

οδήγησαν προς αυτό που είναι τώρα. Χρησιμοποιώντας την τεχνική του 

σχεδίου, οι συμμετέχοντες θα αναπαραστήσουν  το ταξίδι που θα 

περιέχει τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής του. 
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  Σε μικρές ομάδες, οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν τις βασικές έννοιες 

και τις σχετικές πτυχές της ιστορίας. Η ομάδα θα επιλέξει από αυτές  τις 

πιο σημαντικές. 

 Στη συνέχεια, η ομάδα θα  δημιουργήσει μια νέα κοινή ιστορία: σύντομη 

ανταλλαγή με βάση τις πιο σημαντικές πτυχές και τις κοινές. 

 Τέλος, η ομάδα παρέχει ανατροφοδότηση σχετικά με τις κοινές πτυχές 

σε σχέση με τις προσωπικές εμπειρίες τους: σε ό, τι έχουν εντοπίσει με 

τον κύριο χαρακτήρα; Έχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις; Και 

συναισθήματα; 

ΥΛΙΚΑ Μεγάλες σελίδες χαρτιού, μαρκαδόροι και απαλή μουσική. 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟ 
Peloponeso’s University and Osmosis on “El Arte de la Adaptación” (σελίδα 

164). 

 

  3.2  Καλλιτεχνική έκφραση ως εργαλείο για κοινωνική αλλαγή 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ  ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Ο άνθρωπος ως ανοιχτό σύστημα. 

 Το σώμα ως όχημα στην εκπαίδευση. 

 Επανάληψη: στρατηγική δημιουργίας: πολιτιστικός σχηματισμός. 

 Η τέχνη ως μορφή εναλλακτικής δημιουργίας: ο κύκλος της 

δημιουργίας. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: 30 ΛΕΠΤΑ 

Άσκηση που έχει στόχο την ενεργοποίηση της καλλιτεχνικής και δημιουργικής 

πλευράς των συμμετεχόντων. Οι πηγές  για την ανάπτυξη αυτού του τμήματος 

θα βρεθούν στους Πηγές  3.2. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ 

ΔΙΑΡΚΙΕΑ Περίπου μια ώρα 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Αυτή η άσκηση έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να 

προβληματιστούν για το πώς αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως άτομα, 

παρά ή λόγω του πολιτισμικού τους πλαισίου. Οι επικεφαλίδες είναι απλά 

σημεία εκκίνησης και μπορούν να αλλάξουν / απορριφθούν. Ο σκοπός είναι να 

εισαγάγει, μέσω ενός ευγενικού οδηγού, τον προβληματισμό σχετικά με την 

ταυτότητα μέσα στο άτομο. 
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Ως εισαγωγή, προτείνεται η ανάγνωση κάποιου ποιήματος" (Παράδειγμα στο 

Παράρτημα IV). 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

  Κάθε συμμετέχων λαμβάνει μια κάρτα την οποία καλείται να 

συμπληρώσει με τις ακόλουθες πληροφορίες: 

• Εγώ είμαι 

• Αναρωτιέμαι 

• Ακούω 

• Βλέπω 

• Θέλω 

• Εγώ είμαι 

• Οι συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν να διαβάσουν τα κείμενά τους 

δημοσίως και να συζητήσουν πώς τα ποιήματα μπορούν να είναι 

πολύτιμα για να κατανοήσουν την αίσθηση της ταυτότητας σε ένα νέο 

πολιτισμικό περιβάλλον. Είναι επίσης ένας τρόπος να δούμε πώς έχουμε  

πολλαπλές ταυτότητες και ρόλους ανάλογα με το περιβάλλον μας και 

πως αυτές οι ταυτότητες δεν είναι καθορισμένες. 

ΥΛΙΚΑ κάρτες  και στυλό. Ποίημα. 

ΠΗΓΗ Momentum Art on “El Arte de la Adaptación” (σελίδα 158). 

 

 

3.3    Βασικές αρχές δικτύωσης 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Προσδιορισμός των βασικών ικανοτήτων για τη δικτύωση. Παράγοντες, 

συνεργασία, δημιουργικότητα, κλίμακα, νομιμότητα, κίνητρο, τεχνολογία, 

συνέργεια, συμμετοχή και ορίζοντες. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: 30  ΛΕΠΤΑ 
Ο εκπαιδευτής θα εκθέσει τα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τη δικτύωση. 

Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες στην Πηγή 3.3. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΤΟ ΠΑΖΛ ΤΟΥ BARTER’S  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Περίπου μια ώρα. 
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε μικρές ομάδες με τον ίδιο αριθμό μελών. 

Μερικά κομμάτια του παζλ θα  πρέπει να αναμιχτούν με αυτά των πάζλ των 

άλλων ομάδων. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Διαχωρίστε όλους τους συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες με τον ίδιο αριθμό 

μελών. Δώστε σε κάθε ομάδα ένα διαφορετικό πάζλ με το ίδιο επίπεδο 

δυσκολίας. Ο στόχος είναι να δείτε ποια ομάδα μπορεί να ολοκληρώσει το 

πάζλ γρηγορότερα. 

 Μερικά κομμάτια αναμιγνύονται με αυτά των πάζλ των άλλων ομάδων. 

Εναπόκειται σε κάθε ομάδα να αποφασίσει πώς να ανακτήσει αυτά τα 

κομμάτια είτε με διαπραγμάτευση, ανταλλαγή, ανταλλαγή μελών της 

ομάδας κλπ. Ασχέτως με το τι  αποφασίζουν, θα πρέπει να το κάνουν 

ομαδικά. 

ΥΛΙΚΑ Διαφορα πάζλ ανάλογα με τον αριθμό των μικρών ομάδων. 

ΠΗΓΗ 
Brian Hansen στο  “12 estupendos juegos para fomentar el espíritu de equipo 

que nadie odiará” 

 

Αξιολόγηση 

Ο εκπαιδευτής τραβά / θέτει ένα στόχο / σημείο στο έδαφος και σε απόσταση που φτάνουν οι 

συμμετέχοντες  αφήνει σημειώσεις μετά από αυτό. Ο εκπαιδευτής προτείνει ένα μαθησιακό θέμα (για 

παράδειγμα: "αυτό που με βοήθησε περισσότερο στη συνάντηση"). Τα μέλη θα αρχίσουν να εκτιμούν 

αυτά που μαθαίνουν, να τα γράφουν στο σημειωματάριο και στη συνέχεια να τα βάζουν πιο κοντά στο 

στόχο ή πιο μακριά, ανάλογα με την εκτίμηση του κάθε μέλους. 

Είναι ενδιαφέρον να σχολιάσουμε τι συνέβη καθώς μπορεί να μας βοηθήσει σε σχέση με τα 

συναισθήματα του τύπου: Πώς αισθανθήκαμε ... 

Μερικά από τα θέματα θα μπορούσαν να είναι: 

• Οι δραστηριότητες. 

• Οι θεωρητικές συνεισφορές στις συναντήσεις. 

• Η ίδια η οδηγία. 

• Η οργάνωση των συναντήσεων  

• Η επιλογή υλικού για την προετοιμασία των ασκήσεων. 

• Ο χρόνος που επενδύθηκε. 

• Αν είναι κοντά σε αυτό που ο εκπαιδευόμενος αναμένει ι από την εκπαίδευση. 
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Πηγές 

Πηγές  3.1   Τα κοινά στις δυναμικές πολιτισμού 

 Πολιτισμός και υποκουλτούρες: Πώς επηρεάζουν την επικοινωνία, τα στερεότυπα και πώς η 
πολιτισμική συνείδηση ενισχύει την πολιτική συμπεριφορά σε μια κοινωνία. 
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/3531/8/Malouta-1_final-sinoliko-KOY.pdf 

 

Πηγές  3.2    Η τέχνη ως εργαλείο για κοινωνική αλλαγή 

 Ποια Ελλάδα-Ποιά Τέχνη http://symposio-
πoiaellada.auth.gr/sites/default/files/sections/%CE%A3%CE%B1%CF%87%CE%AF
%CE%BD%CE%B7%CF%82%20-
%20%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7.P
DF  

 

ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΠΉΓΕΣ: 

 2012. Ariadne - Art for intercultural adaptation in new environment. Course pack. Διαθέσιμο 
στην ιστοσελίδα: 
http://www.ariadne4art.eu/000_stv_user_files/site_uploaded/6/Training%20program/14_WP4_
course%20package_EN.pdf     

 European Comission. New report on arts and culture in the context of the migratory and 
refugee crisis. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/culture/news/2017/new-report-
arts-culture-context-migratory-refugee-crisis_es  

 

 

Πηγές 3.3 Βασικές αρχές για δικτύωση 

 Εισαγωγή στις δημόσιες σχέσεις 
https://eclass.aueb.gr/modules/units/?course=ODE377&id=1609  

 Οργάνωση των δημοσίων σχέσεων 

https://eclass.aueb.gr/modules/units/?course=ODE377&id=1610  

  

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/3531/8/Malouta-1_final-sinoliko-KOY.pdf
http://symposio-πoiaellada.auth.gr/sites/default/files/sections/%CE%A3%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82%20-%20%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7.PDF
http://symposio-πoiaellada.auth.gr/sites/default/files/sections/%CE%A3%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82%20-%20%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7.PDF
http://symposio-πoiaellada.auth.gr/sites/default/files/sections/%CE%A3%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82%20-%20%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7.PDF
http://symposio-πoiaellada.auth.gr/sites/default/files/sections/%CE%A3%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82%20-%20%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7.PDF
http://symposio-πoiaellada.auth.gr/sites/default/files/sections/%CE%A3%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82%20-%20%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7.PDF
http://www.ariadne4art.eu/000_stv_user_files/site_uploaded/6/Training%20program/14_WP4_course%20package_EN.pdf
http://www.ariadne4art.eu/000_stv_user_files/site_uploaded/6/Training%20program/14_WP4_course%20package_EN.pdf
https://ec.europa.eu/culture/news/2017/new-report-arts-culture-context-migratory-refugee-crisis_es
https://ec.europa.eu/culture/news/2017/new-report-arts-culture-context-migratory-refugee-crisis_es
https://eclass.aueb.gr/modules/units/?course=ODE377&id=1609
https://eclass.aueb.gr/modules/units/?course=ODE377&id=1610
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Παραρτήματα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I 
 

1.2 Αποτελεσματική επικοινωνία ως βοηθός για διαπολιτισμικές σχέσεις 

Δραστηριότητα  1 (Η επικοινωνία) 

 

A) ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ: 

1.Σκληρά και δίχως σκέψη  σχόλια. 

2. Σκληρές απαντήσεις και φράσεις. 

3. Μην εκτιμάτε το καλό χιούμορ του άλλου. 

4. Σαρκασμός 

5. Μιλήστε σε ένα άτομο μπροστά από άλλους. 

6. Τελειομανία 

7. Να είναι γλυκιά. 

8. Υψώνετε  τη φωνή σας και ουρλιάζετε. 

9. Μαχαιρώνετε πισώπλατα 

10. Κριτική. 

11. Δεν λέτε την αλήθεια. 

12. Πνεύμα αντίφασης. 

13. Κουτσομπολιό, μουρμουριτό 

14. Μιλάτε στον ενικό 

15. Να θυμάστε συνεχώς τις αποτυχίες. 

16. Καυχιέστε 

17. Ψεύτικο πνεύμα. 

18. Μιλάτε  με κρύο και απρόσωπο τρόπο. 

19. Εχθρότητα. 

20. Δεν θυμάστε τα ονόματα. 

21. Μονοπωλείτε . 

22. Επιβλαβές χιούμορ. 

23. Είστε πολύ επίμονος. 

24. Κόβετε ένα άτομο. 

25. Διακόπτετε 

26. Αλλάζετε συνεχώς το θέμα. 

27. Εκφράστε μια κακή διάθεση όταν μιλάτε. 

28. Διορθώνετε  δημόσια 

29. Είστε μονότονος, βαρετός 

30. Δεν  κοιτάτε το άλλο. 

31. Δεν ξέρετε  πώς να ακούσετε 

32. Αμυντική στάση. 

33. Χυδαίες  εκφράσεις και φράσεις. 

34. Υπερβολική χρήση τεχνικών λέξεων. 
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35. Σκέφτεστε  ταχύτερα από ό, τι μιλάτε. 

36. Έλλειψη σαφήνειας και συνοπτικότητας. 

37. Γενικεύετε  πάρα πολύ. 

38. Μετάβαση στα συμπεράσματα μπροστά από το χρόνο. 

39. Μιλήστε χωρίς παύσεις. 

40. Αποφυγή. 

41. Απαντάτε  μια ερώτηση με μια άλλη. 

42. Μιλάτε  χωρίς να γνωρίζετε την αιτία. 

43. Κάνετε υποκριτικά σχόλια. 

44. Κάνετε ομιλίες όταν μιλάτε, ακούγοντας. 

45. Υπερβάλλετε 

 

B) ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ 

1. Αποστασιοποιείστε  ( Poker Face ). 

2. Ο τρόπος ένδυσης. 

3. Το είδος χτενίσματος 

4. Έκφραση του προσώπου (συνοφρύωμα, χαμόγελο με ηλίθιο τρόπο). 

5. Απειλητικές  σωματικές ενέργειες. 

6. Νευρικότητα. 

7. Διάθεση 

8. Ντροπή, απόσυρση. 

9. Τεκμήριο, ελάττωμα. 

10. Αναστενάζετε 

11. Απάθεια, πλήξη, χασμουρητό. 

12. Απογοήτευση 

13. Φυσικές συνήθειες που αποσπούν την προσοχή: το κάπνισμα, η τσίχλα κ.λπ. 

14. Φωνητικός τόνος. 

15. Προσωπική εμφάνιση. 

16. Κόπωση. 

17. Σταθερή ευερεθιστότητα. 

18. Πεισματική στάση. 

19. Πάντα ανησυχητική στάση. 

20. Εμφάνιση κατάθλιψης. 

21. Αδυναμία του χαρακτήρα. 

22. Μη προβλέψιμο. 

23. Αστεία όταν μιλάτε ή ακούτε. 

24. Πάντα βιάζεστε. 

25. Είστε  πεισματάρης. 

26. Έλλειψη προθυμίας να αναλάβετε κινδύνους. 

27. Προσωπικές συγκρούσεις. 

28. Είστε υπερευαίσθητοι. 

29. Ταξινόμηση ατόμων 
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30. Παραπονιέστε συνεχώς. 

31. Ανευθυνότητα. 

32. Πρόσωπο κενό, χωρίς έκφραση. 

33. Αμυντική στάση. 

34. Έλλειψη συνείδησης. 

35. Ακούστε αυτό που δεν θέλετε να ακούσετε. 

36. Φόβος, τρομοκρατία. 

37. Αναπνοή. 

38. Ανάβετε γρήγορα 

39. Χαλαρή και απρόσεκτη στάση. 

40. Κάνετε χειραψία και το χέρι σας είναι ιδρωμένο. 

41. Κακή μυρωδιά της αναπνοής. 

42. Μαζεύετε  τους ώμους. 

43. Χαμόγελο ικανοποίησης, έγκρισης ή σαρκασμού. 

44. Σιωπή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  II 
 

1.3 Χαρακτηριστικά του καλού διαπολιτισμικού προφίλ 

Δραστηριότητα 1 (Διαπολιτισμικό προφίλ) 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

1. Στα εστιατόρια παραγγέλλω συχνά πιάτα με συστατικά που δεν γνωρίζω. 

_ Αβέβαιο _ Εν μέρει _ Εντελώς αληθινό 

2. Συχνά αναζητώ επαφή με άλλους ανθρώπους για να μάθω όσο το δυνατόν περισσότερα για  την κουλτούρα 

τους. 

_ Αβέβαιο _ Εν μέρει _ Εντελώς αληθινό 

3. Συνειδητοποιώ όταν άλλοι άνθρωποι δεν αισθάνονται άνετα στην παρουσία μου. 

_ Αβέβαιο _ Εν μέρει _ Εντελώς αληθινό 

4. Θεωρώ δύσκολο να προσαρμοστούν σε ανθρώπους διαφορετικής προέλευσης. 

_ Αβέβαια _ Εν μέρει _ Εντελώς αληθινό 

5. Όταν οι άλλοι συμπεριφέρονται με τρόπο που δεν καταλαβαίνω, τους ρωτώ γιατί το κάνουν. 

_ Αβέβαιο _ Εν μέρει _ Εντελώς αληθινό 

6. Όταν ακούω ότι έχει συμβεί μια καταστροφή σε άλλη χώρα, σκέφτομαι τους ανθρώπους που είναι εκεί και τους 

προορισμούς τους. 

_ Αβέβαια _ Εν μέρει _ Εντελώς αληθινό 

7. Όταν είμαι νέος σε μια ομάδα ανθρώπων από μια διαφορετική χώρα, προσπαθώ να μάθω τους κανόνες αυτής 

της ομάδας παρατηρώντας τη συμπεριφορά τους. 

_ Αβέβαιο _ Εν μέρει _ Εντελώς αληθινό 

8. Όταν δεν καταλαβαίνω μια συζήτηση με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες, ζητώ από τους εμπλεκόμενους 

να εξηγήσουν με διαφορετικό τρόπο τις ιδέες τους. 

_ Αβέβαιο _ Εν μέρει _ Εντελώς αληθινό 

9. Όταν οι συνομιλητές χρησιμοποιούν χειρονομίες και εκφράσεις άγνωστες για μένα, τους αγνοώ. 

_ Αβέβαια _ Εν μέρει _ Εντελώς αληθινό 

10. Όταν μιλάω με άλλους ανθρώπους, βλέπω πάντα τη γλώσσα του σώματος τους. 

_ Αβέβαιο _ Εν μέρει _ Εντελώς αληθινό 

11. Σε συνομιλίες με ανθρώπους των οποίων η μητρική γλώσσα είναι διαφορετική, αποφεύγω να χρησιμοποιώ 

λέξεις που δεν είναι σαφείς ή λέξεις  διφορούμενες. 

_ Αβέβαιο _ Εν μέρει _ Εντελώς αληθινό 

Τώρα θα αντιμετωπίσουμε καταστάσεις όπου συναντά κανείς ανθρώπους στη χώρα σας (για παράδειγμα, όταν 

πηγαίνετε διακοπές σε άλλες χώρες και πολιτισμούς): 

12. Αισθάνομαι σύγχυση όταν δεν υπάρχουν αξιόπιστα χρονοδιαγράμματα μεταφοράς στη χώρα στην οποία 

περνάω τις διακοπές μου. 

_ Αβέβαιο _ Εν μέρει _ Εντελώς αληθινό 

13. Όταν παρατηρώ ανθρώπους από άλλες χώρες, συχνά υποθέτω πώς αισθάνονται. 

_ Αβέβαιο _ Εν μέρει _ Εντελώς αληθινό 

14. Συχνά αλλάζω τα σχέδιά μου όταν βρίσκομαι σε διακοπές στο εξωτερικό. 
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_ Αβέβαιο _ Εν μέρει _ Εντελώς αληθινό 

15. Όταν η συμπεριφορά άλλων πολιτισμών με αλλοιώνει, αποφεύγω την επαφή μαζί τους. 

_ Αβέβαιο _ Εν μέρει _ Εντελώς αληθινό 

Οι ακόλουθες δηλώσεις σχετίζονται με εργασιακές καταστάσεις με συναδέλφους από διαφορετικό υπόβαθρο και 

πολιτισμικό υπόβαθρο: 

16. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να αλλάζω γλώσσα κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας. 

_ Αβέβαιο _ Εν μέρει _ Εντελώς αληθινό 

17. Ακολουθώ πάντα τους κανόνες που υπαγορεύονται από τον δικό μου πολιτισμό, αν δεν είμαι σίγουρος πώς 

να συμπεριφερθώ σωστά όταν εργάζομαι  με ανθρώπους από άλλους πολιτισμούς. 

_ Αβέβαια _ Εν μέρει _ Εντελώς αληθινό 

18. Όταν συνάδελφοι άλλων πολιτισμών στην ομάδα εργασίας μου έρχονται αργότερα ή / και χρειάζονται 

μεγαλύτερα διαλείμματα, συνήθως υιοθετώ τις εργασιακές τους συνήθειες. 

_ Αβέβαιο _ Εν μέρει _ Εντελώς αληθινό 

19. Αν είχα ανάρμοστη συμπεριφορά προς τον συνάδελφό μου από μια άλλη κουλτούρα, σκέφτομαι πώς να τον 

αποζημιώσω χωρίς να τον πληγώσω περισσότερο. 

_ Αβέβαιο _ Εν μέρει _ Εντελώς αληθινό 

20. Όταν υπάρχουν συνάδελφοι στον εργασιακό χώρο  που αποτελούν εθνική μειονότητα, προσπαθώ να τους 

εμπλέξω στην ομάδα της πλειοψηφίας. 

_ Αβέβαιο _ Εν μέρει _ Εντελώς αληθινό 

21. Όταν συνάδελφοι ή ανώτεροι υπάλληλοι στο εξωτερικό επικρίνουν το έργο μου, σκέφτομαι να αλλάξω τις 

εργασιακές μου συνήθειες ανάλογα. συνήθειες  

_ Αβέβαιο _ Εν μέρει _ Εντελώς αληθινό 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  III 
 

3.2 Σύγκρουση: προκλήσεις μπροστά στην διαφορετικότητα 

Δραστηριότητα 1 (Η πρακτική της διαμεσολάβησης) 

 

Η ιστορία που λέγεται στην ταινία Hiyab (S)”  μπορεί να είναι χρήσιμη για την δημιουργία μιας αφήγησης  

εδώhttps://www.filmaffinity.com/en/film107096.html  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV 
 

3.2. Τέχνη ως εργαλείο για κοινωνική αλλαγή 

Δραστηριότητα 1 (Είμαι ένα ποίημα) 

 

Ποίημα ανώνυμου παιδιού από την Αφρική (προτάθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη ως το καλύτερο 
ποίημα του 2006) 

Όταν γεννιέμαι, είμαι μαύρος 
Όταν μεγαλώσω, είμαι μαύρος 
Όταν κάθομαι στον ήλιο, είμαι μαύρος 
Όταν φοβάμαι, είμαι μαύρος 
Όταν αρρωσταίνω, είμαι μαύρος 
Κι όταν πεθαίνω, ακόμα είμαι μαύρος 
Κι εσύ λευκέ άνθρωπε 
Όταν γεννιέσαι, είσαι ροζ 
Όταν μεγαλώνεις, γίνεσαι λευκός 
Όταν κάθεσαι στον ήλιο, γίνεσαι κόκκινος 
Όταν κρυώνεις, γίνεσαι μπλε 
Όταν φοβάσαι, γίνεσαι κίτρινος 
Όταν αρρωσταίνεις, γίνεσαι πράσινος 
Κι όταν πεθαίνεις, γίνεσαι γκρι 

Και αποκαλείς εμένα έγχρωμο... 

  

https://www.filmaffinity.com/en/film107096.html


ΠΑΡ. 2.5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 

 

Grant Agreement number: 776199 — InCommon — AMIF-2016-AG-INTE  41 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Πηγές για περαιτέρω μελέτη των εθελοντών 
 

ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ  

1.1 Πραγματικότητες της διαπολιτισμικότητας από κοντά 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Το πολιτισμικό Παγόβουνο 

ΤΙΤΛΟΣ Γιατί η Κουλτούρα είναι σαν παγόβουνο 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  

 

https://www.languageandculture.com/cultural-iceberg 

 

ΠΗΓΗ Παγκόσμια Γλώσσα και κουλτούρα 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Κύπρος (Πληροφορίες για την Κύπρο, την ιστορία, τη θρησκεία, τα έθιμά 

της) 

ΤΙΤΛΟΣ 

 

Ιστορία, θρησκεία και έθιμα και παραδόσεις στην Κύπρο 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  http://nimac.com.cy/ 

ΠΗΓΗ NIMAC 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Κύπρος (ο λαός της Κύπρου και ο πολιτισμός του) 

ΤΙΤΛΟΣ Κύπρος και πολιτισμός 

https://www.languageandculture.com/cultural-iceberg
http://nimac.com.cy/
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ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  https://www.cyprus.com/cypriot-people-and-culture/ 

ΠΗΓΗ Cyprus.com 

 

1.2 Αποτελεσματική επικοινωνία ως διαπολιτισμικός/ή μεσολαβητής/ήτρια 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Μη λεκτική επικοινωνία 

ΤΙΤΛΟΣ 8 Είδη μη λεκτικής επικοινωνίας 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  

Έγγραφο 

https://sciencearchives.wordpress.com/2015/12/18/%CF%84%CE%B1-

8-%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%BC%CE%B7-

%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%

CF%82-

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%C

F%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82 

/ 

ΠΗΓΗ Δρ. Λίζα Βαρβογλή, Ψυχολόγος 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Επικοινωνιακή διαδικασία: επεξεργασία μιας ιδέας, κωδικοποίηση σε 

λέξεις, μετάδοση του μηνύματος, λήψη του μηνύματος, 

αποκωδικοποίηση και χρήση του ίδιου μηνύματος. 

 Τύποι επικοινωνίας 

 Η ενεργός ακρόαση ως κύριος παράγοντας αποτελεσματικής 

επικοινωνίας. 

ΤΙΤΛΟΣ Επικοινωνιακές δεξιότητες των ενηλίκων εκπαιδευομένων 

https://www.cyprus.com/cypriot-people-and-culture/
https://sciencearchives.wordpress.com/2015/12/18/%CF%84%CE%B1-8-%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B7-%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://sciencearchives.wordpress.com/2015/12/18/%CF%84%CE%B1-8-%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B7-%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://sciencearchives.wordpress.com/2015/12/18/%CF%84%CE%B1-8-%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B7-%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://sciencearchives.wordpress.com/2015/12/18/%CF%84%CE%B1-8-%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B7-%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://sciencearchives.wordpress.com/2015/12/18/%CF%84%CE%B1-8-%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B7-%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://sciencearchives.wordpress.com/2015/12/18/%CF%84%CE%B1-8-%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B7-%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://sciencearchives.wordpress.com/2015/12/18/%CF%84%CE%B1-8-%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B7-%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
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ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  

Παρουσίαση 

http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/synedria/ekpedeftes_epimorfotikon/

Yianna_Komodromou_21_3_15_a.pdf) 

 

ΠΗΓΗ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 

 

1.3 Προφίλ του/της εθελοντή/όντριας που έχει το ρόλο του/ης διαμεσολαβητή/ήτριας 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Το προφίλ του διαμεσολαβητή 

ΤΙΤΛΟΣ Συμβουλές για διαπολιτισμικούς μεσολαβητές 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  

Βίντεο 

https://www.youtube.com/watch?v=6rpyULKKxxw 

 

ΠΗΓΗ Facilitators Inner Circle 

 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ  

2.1. Η σταθερότητα των μεταναστευτικών ροών 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Παγκοσμιοποίηση 

ΤΙΤΛΟΣ Μετανάστευση και στατιστικές μεταναστευτικού πληθυσμού 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  

Έγγραφο 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics#Migrati

on_flows:_2_million_non-EU_immigrants  

ΠΗΓΗ Eurostat 

http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/synedria/ekpedeftes_epimorfotikon/Yianna_Komodromou_21_3_15_a.pdf
http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/synedria/ekpedeftes_epimorfotikon/Yianna_Komodromou_21_3_15_a.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6rpyULKKxxw
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics#Migration_flows:_2_million_non-EU_immigrants
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics#Migration_flows:_2_million_non-EU_immigrants
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics#Migration_flows:_2_million_non-EU_immigrants
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ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Παγκοσμιοποίηση 

ΤΙΤΛΟΣ Μηνιαίες στατιστικές μετανάστευσης 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  

 

Έγγραφο 

http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/All/5AB4DABEBE439315C225

7FA8003AAFF7/$file/1.%20MONTHLY%20MIGRATION%20STATISTIC

S%20-%20JANUARY%202016.pdf  

 

ΠΗΓΗ Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Κύπρος 

 

2.2. Παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την μετανάστευση ατόμων 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Επιπολιτισμός (ζωή στην Κύπρο) 

ΤΙΤΛΟΣ Ζωή στην Κύπρο 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  

Βίντεο 

https://www.youtube.com/watch?v=982pxIKPz6U 

ΠΗΓΗ https://clarusapex.com 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Επιπολιτισμός 

ΤΙΤΛΟΣ Πολιτισμός και Θρησκεία 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  

Ιστοσελίδα 

http://www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/culture-religion 

http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/All/5AB4DABEBE439315C2257FA8003AAFF7/$file/1.%20MONTHLY%20MIGRATION%20STATISTICS%20-%20JANUARY%202016.pdf
http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/All/5AB4DABEBE439315C2257FA8003AAFF7/$file/1.%20MONTHLY%20MIGRATION%20STATISTICS%20-%20JANUARY%202016.pdf
http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/All/5AB4DABEBE439315C2257FA8003AAFF7/$file/1.%20MONTHLY%20MIGRATION%20STATISTICS%20-%20JANUARY%202016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=982pxIKPz6U
https://www.youtube.com/redirect?v=982pxIKPz6U&redir_token=NrH0XtHGY-JyAYaTNtB1-TGX9gl8MTUzOTUzODIyNkAxNTM5NDUxODI2&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fclarusapex.com
http://www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/culture-religion
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ΠΗΓΗ Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Επιπολιτισμός 

ΤΙΤΛΟΣ Τρόφιμα και Ποτά στην Κύπρο 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  

Web Page 

http://www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/food-drink 

ΠΗΓΗ Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού 

 

2.3. Σύγκρουση: Προκλήσεις με την μετανάστευση 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Πολιτισμικές συγκρούσεις 

ΤΙΤΛΟΣ Μυστικά της διαπολιτισμικής επικοινωνίας 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  

Βίντεο 

https://www.youtube.com/watch?v=kujUs_6qeUI 

ΠΗΓΗ Kellogg School of Management 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  3. Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ  

3.1. Τα κοινά στις δυναμικές του πολιτισμού 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Η κουλτούρα ως καθρέφτης 

ΤΙΤΛΟΣ Ευρωπαϊκές πολιτιστικές αξίες 

http://www.visitcyprus.com/index.php/en/discovercyprus/food-drink
https://www.youtube.com/watch?v=kujUs_6qeUI


ΠΑΡ. 2.5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 

 

Grant Agreement number: 776199 — InCommon — AMIF-2016-AG-INTE  46 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  

Έγγραφο 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/get

SurveyDetail/instruments/SPECIAL/yearFrom/1974/search/EUROPEAN

%20CULTURAL%20VALUES/surveyKy/477 

ΠΗΓΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

3.2. Καλλιτεχνική έκφραση ως εργαλείο για κοινωνική αλλαγή 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Τέχνες για κοινωνικό μετασχηματισμό (διαπολιτισμικά γεγονότα) 

ΤΙΤΛΟΣ Λεμεσό μια πόλη σε όλο τον κόσμο 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  
Ιστοσελίδα 

http://inlimassol.eu 
https://www.facebook.com/integration Limassol/ 

ΠΗΓΗ 

Η δραστηριότητα Διαπολιτισμικές Εκδηλώσεις είναι υπό τη Δράση 

"Λεμεσός: Μια πόλη, ολόκληρος ο κόσμος"Η δράση αυτή 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης 

και Ενσωμάτωσης (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%). Ο 

συντονιστής του έργου είναι ο Δήμος Λεμεσού και οι εταίροι του είναι 

Δήμοι Αγίου Αθανασίου, Γερμασόγειας, το Κοινοτικό Συμβούλιο της 

Μέσα Γειτονιάς και οι σύμβουλοι στρατηγικής και επικοινωνίας, 

γνωμοδότηση και δράση. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Τέχνη για κοινωνικό μετασχηματισμό (Μαθήματα τέχνης εμπνευσμένα 

από την ιστορία και την παράδοση της Κύπρου) 

ΤΙΤΛΟΣ  "Λεμεσός: Μια πόλη, ολόκληρος ο κόσμος". 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  

PDF File 
http://www.2016.integrationlimassol.com/wp-
content/uploads/2016/03/leaflet-a5-english-2.2.pdf  
 
 

ΠΗΓΗ 
Η δραστηριότητα Διαπολιτισμικές Εκδηλώσεις είναι υπό τη Δράση 

"Λεμεσός: Μια πόλη, ολόκληρος ο κόσμος"Η δράση αυτή 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/yearFrom/1974/search/EUROPE
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/yearFrom/1974/search/EUROPE
http://inlimassol.eu/
https://www.facebook.com/integration%20Limassol/
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συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης 

και Ενσωμάτωσης (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%). Ο 

συντονιστής του έργου είναι ο Δήμος Λεμεσού και οι εταίροι του είναι 

Δήμοι Αγίου Αθανασίου, Γερμασόγειας, το Κοινοτικό Συμβούλιο της 

Μέσα Γειτονιάς και οι σύμβουλοι στρατηγικής και επικοινωνίας, 

γνωμοδότηση και δράση. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Τέχνη για κοινωνικό μετασχηματισμό (Μαθήματα Κυπριακού χορού για 

παιδιά και ενήλικες από χώρες εκτός της ΕΕ) 

ΤΙΤΛΟΣ Μαζί προς την ανοιχτή κοινωνία 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  
PDF File 
http://www.inclusiontogether.com/wp-content/uploads/2016/03/leaflet-
ENGLISH-2016.pdf  

ΠΗΓΗ 

Τα μαθήματα του Κυπριακού Χορού στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Μαζί προς την Ανοικτή Κοινωνία». Πρόκειται για ένα καινοτόμο 
πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης για τους μετανάστες που δημιουργεί 
ισχυρά θεμέλια για τη βελτίωση της κοινωνικής παρέμβασης των 
τοπικών αρχών στην Πάφο, για τη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς 
διακρίσεις και αποκλεισμό. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του 
προγράμματος «Μαζί - προς μια ανοιχτή κοινωνία» ανέλαβε ο Δήμος 
Γεροσκήπου ως Τελικός Δικαιούχος. Συμμετέχοντες σε αυτήν την 
εταιρική σχέση είναι ο Δήμος Πάφου, ο Δήμος Πέγειας και ο Δήμος 
Πόλης Χρυσοχούς, που ενσωματώνουν ολόκληρη την περιοχή σε αυτή 
την προσπάθεια. Τα Συμβούλια Κοινωνικής Πρόνοιας της Γεροσκήπου 
και της Peyia είναι επίσης εταίροι που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες 
καθώς και τους Συμβούλους Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Επικοινωνίας 
«Γνώμη & Δράση» που είναι υπεύθυνοι για την επικοινωνία και την 
αλληλεπίδραση μεταξύ των εταίρων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται 
από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης (90%) και την 
Κυπριακή Δημοκρατία (10%). 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Τέχνη για κοινωνικό μετασχηματισμό (Συμμετοχή των νέων σε 

πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως η μουσική και το δράμα, 

προκειμένου να γίνει μια σύντομη παραγωγή) 

ΤΙΤΛΟΣ 

NICER-New approach to strengthen the Cultural Integration of Young 

Refugees 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  

Web Page 

https://nicerproject.eu/ 

ΠΗΓΗ NICER-New approach to strengthen the Cultural Integration of 

Young Refugees 
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3.3. Βασικές αρχές δικτύωσης 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Δικτύωση 

ΤΙΤΛΟΣ Μεσογειακό δίκτυο μετανάστευσης 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  

Ιστοσελίδα 

http://www.migrationnetwork.org/en/about/the-project 

ΠΗΓΗ 

Το μεσογειακό δίκτυο μετανάστευσης (MMN) που αναπτύχθηκε στο 

πλαίσιο του "Δικτύου Ολοκλήρωσης" (CY/2018/AMIF/SO2.NO3.3.1/2), 

που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ενσωμάτωσης (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%).  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Δικτύωση 

ΤΙΤΛΟΣ Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  

Web page 

https://cyprus.iom.int/ 

ΠΗΓΗ Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, Κύπρος 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cyprus.iom.int/
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ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 

1.1 1.1 Πραγματικότητες της διαπολιτισμικότητας από κοντά 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Το βάθος της πολυπολιτισμικότητας  

ΤΙΤΛΟΣ Το «πολιτισμικό παγόβουνο» 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PDE1375/Cultural-

Iceberg-GREEK.pdf 

ΠΗΓΗ University of Patras 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Διαπολιτισμική Πραγματικότητα  

ΤΙΤΛΟΣ Διαπολιτισμικότητα και Πολυπολιτισμικότητα, Έννοιες και Πρακτικές 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  http://repo.lib.duth.gr/jspui/bitstream/123456789/810/1/EA674.PDF 

ΠΗΓΗ University of Thrace 

 

1.2 Αποτελεσματική επικοινωνία ως διαπολιτισμικός/ή μεσολαβητής/ήτρια 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Διαπολιτισμική Μεσολάβηση, Αρχές διαπολιτισμικής μεσολάβησης 

ΤΙΤΛΟΣ Τι είναι διαπολιτισμική μεσολάβηση 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  http://www.intermediation.gr/?q=el/node/1 

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PDE1375/Cultural-Iceberg-GREEK.pdf
https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/PDE1375/Cultural-Iceberg-GREEK.pdf
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ΠΗΓΗ Μητρώο Εκπαιδευμένων διαπολιτισμικών μεσολαβητών   

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Διαπολιτισμική Μεσολάβηση, Αρχές διαπολιτισμικής μεσολάβησης 

ΤΙΤΛΟΣ Διαπολιτισμικός μεσολαβητής: Ο σύνδεσμος θεωρίας και πράξης 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  

http://www.intermediation.gr/myfiles/repository/articles/6.Nexus.of.practic

e.and.theory.pdf  

ΠΗΓΗ Μητρώο Εκπαιδευμένων διαπολιτισμικών μεσολαβητών   

 

1.3 Προφίλ του/της εθελοντή/όντριας που έχει το ρόλο του/ης διαμεσολαβητή/ήτριας 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Το επαγγελματικό προφίλ του πολιτισμικού διαμεσολαβητή 

ΤΙΤΛΟΣ Το επαγγελματικό προφίλ του πολιτισμικού διαμεσολαβητή 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  

http://www.intermediation.gr/myfiles/repository/articles/profile_mediators_e

s.pdf 

ΠΗΓΗ Μητρώο Εκπαιδευμένων διαπολιτισμικών μεσολαβητών   

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  Προφιλ Διαπολιτισμικού Μεσολαβιτή  

ΤΙΤΛΟΣ 

Ρόλος, αρμοδιότητες και πεδία παρέμβασης του διαπολιτισμικού 

μεσολαβητή 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  

http://www.mediation-

time.eu/images/TIME_O4_%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%

82_1_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B

5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B5%

http://www.intermediation.gr/myfiles/repository/articles/6.Nexus.of.practice.and.theory.pdf
http://www.intermediation.gr/myfiles/repository/articles/6.Nexus.of.practice.and.theory.pdf
http://www.mediation-time.eu/images/TIME_O4_%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82_1_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF.pdf
http://www.mediation-time.eu/images/TIME_O4_%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82_1_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF.pdf
http://www.mediation-time.eu/images/TIME_O4_%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82_1_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF.pdf
http://www.mediation-time.eu/images/TIME_O4_%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82_1_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF.pdf
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CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%

BD%CE%BF.pdf σελ 8-11 

ΠΗΓΗ Project – Train intercultural Mediators for a multicultural Europe 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 

2.1    Η σταθερότητα των μεταναστευτικών ροών 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Μεταναστευτικές Ροές και Παγκοσμιοποίηση 

ΤΙΤΛΟΣ Η μετανάστευση στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης  

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  https://openeclass.panteion.gr/modules/document/file.php/TMC263/6.pdf 

ΠΗΓΗ Πάντειον Πανεπιστήμιο  

 

2.2    Παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την μετανάστευση ατόμων 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Παράγοντες Μετανάστευσης 

ΤΙΤΛΟΣ Παράγοντες μετανάστευσης 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  

https://sites.google.com/site/koinonikeergasiametanasteuse/ti-einai-

metanasteuse/1-paragontes-metanasteuses  

ΠΗΓΗ Εκπαιδευτική Ιστοσελίδα 

 

 

 

 

 

http://www.mediation-time.eu/images/TIME_O4_%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82_1_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF.pdf
http://www.mediation-time.eu/images/TIME_O4_%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82_1_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF.pdf
https://sites.google.com/site/koinonikeergasiametanasteuse/ti-einai-metanasteuse/1-paragontes-metanasteuses
https://sites.google.com/site/koinonikeergasiametanasteuse/ti-einai-metanasteuse/1-paragontes-metanasteuses
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2.3    Σύγκρουση: Προκλήσεις με την μετανάστευση 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Προκλήσεις μετανάστευσης 

ΤΙΤΛΟΣ Άσυλο και Μετανάστευση - Εντάσεις & Προκλήσεις 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  

https://gr.boell.org/el/2014/07/16/asylo-kai-metanasteysi-entaseis-

prokliseis 

ΠΗΓΗ Heinrich Boell Stifftung, Ελλάδα  

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  3. Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ  

3.1 Τα κοινά στις δυναμικές του πολιτισμού 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Πολιτισμός και υποκουλτούρες: Πώς επηρεάζουν την επικοινωνία, τα 

στερεότυπα και πώς η πολιτισμική συνείδηση ενισχύει την πολιτική 

συμπεριφορά σε μια κοινωνία. 

ΤΙΤΛΟΣ Πολιτισμικές Συνιστώσες της Πολιτικής Διαδικασίας 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/3531/8/Malouta-1_final-

sinoliko-KOY.pdf 

ΠΗΓΗ Kallipos 

 

3.2  Καλλιτεχνική έκφραση ως εργαλείο για κοινωνική αλλαγή 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Τέχνη και κοινωνία 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΙΑ ΕΛΛΑ∆Α-ΠΟΙΑ ΤΕΧΝΗ 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  
http://symposio-

poiaellada.auth.gr/sites/default/files/sections/%CE%A3%CE%B1%CF%8
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7%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82%20-

%20%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%8

3%CE%B7.PDF 

ΠΗΓΗ Aristotle University of Thessaloniki, Symposium – Poia Ellada 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Τέχνη και μετανάστευση  

ΤΙΤΛΟΣ 

Οι μετανάστες της Αθήνας που εκφράζονται μέσα από την Τέχνη – 

Μέρος Α’ 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  http://www.elculture.gr/blog/article/politistiki-politiki-nd-syriza-potami/ 

ΠΗΓΗ Ελculture.gr 

 

3.3    Βασικές αρχές δικτύωσης 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Δημόσιες Σχέσεις 

ΤΙΤΛΟΣ Εισαγωγή στις δημόσιες σχέσεις  

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  https://eclass.aueb.gr/modules/units/?course=ODE377&id=1609  

ΠΗΓΗ Athens University of Business and Economy  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Δημόσιες Σχέσεις 

ΤΙΤΛΟΣ Οργάνωση των δημοσίων σχέσεων  

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  https://eclass.aueb.gr/modules/units/?course=ODE377&id=1610 

https://eclass.aueb.gr/modules/units/?course=ODE377&id=1609
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ΠΗΓΗ Athens University of Business and Economy  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Περισσότερες Πηγές στα Αγγλικά 
 
Resources for the trainer 

 
MODULE 0. PRESENTATION OF THE COURSE 

 “Ice breaker”: https://www.icebreakers.ws/get-to-know-you 

 Beginning to know a group. 5 Name Games To Introduce Yourself: 

https://christiancamppro.com/whats-in-a-name-5-name-games-to-introduce-yourself/ 

 8 presentation games for the first day: https://www.teach-this.com/esl-games/first-day-

introduction-games 

 
MODULE 1. AN APPROACH TO INTERCULTURALITY 

Resources 1.1 Intercultural realities up close 

 The elements of culture. Sociology: brief edition (v.1.1.) Sociology: Understanding and changing 

the social world. Libraries publishing. Available in: http://open.lib.umn.edu/sociology/chapter/3-2-

the-elements-of-culture/  

 Elements of Culture: Explanation of the Major Elements That Define Culture. Available in: 

https://study.com/academy/lesson/elements-of-culture-definitions-and-ideal-real-culture.html  

 Fondation Robert Schuman. The research and studies centre of Europe. Europena Issue nº449.  

Available in: https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0449-models-of-integration-in-

europe  

 http://www.cca.org.mx/cca/cursos/administracion/artra/habad/cultorg/elem_cor.htm  

 M. Paulina. 2018. Cultural integration. Definition and examples. Study.com. México. Available in: 

https://study.com/academy/lesson/cultural-integration-definition-examples.html  

 Samson, Ramona. 2006. The cultural integration model and European transformation. The case of 

Romania. Centre for the Study of Europe. Department of International Culture and Communication 

Studies. Copenhagen Business School. Available in:  

http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/7732/ramona_samson.pdf?sequence=1 (Until 

page 165). 

Resources 1.2 Effective communication as a facilitator of intercultural relations 

 The Communication Process. Communication in the real world: An introduction on communication 

studies. Available in:  http://open.lib.umn.edu/communication/chapter/1-2-the-communication-

process/ 

 Communicaction process. Business Jargons. Available in:  

https://businessjargons.com/communication-process.html 

https://www.icebreakers.ws/get-to-know-you
https://christiancamppro.com/whats-in-a-name-5-name-games-to-introduce-yourself/
https://www.teach-this.com/esl-games/first-day-introduction-games
https://www.teach-this.com/esl-games/first-day-introduction-games
http://open.lib.umn.edu/sociology/chapter/3-2-the-elements-of-culture/
http://open.lib.umn.edu/sociology/chapter/3-2-the-elements-of-culture/
https://study.com/academy/lesson/elements-of-culture-definitions-and-ideal-real-culture.html
https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0449-models-of-integration-in-europe
https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0449-models-of-integration-in-europe
http://www.cca.org.mx/cca/cursos/administracion/artra/habad/cultorg/elem_cor.htm
https://study.com/academy/lesson/cultural-integration-definition-examples.html
http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/7732/ramona_samson.pdf?sequence=1
http://open.lib.umn.edu/communication/chapter/1-2-the-communication-process/
http://open.lib.umn.edu/communication/chapter/1-2-the-communication-process/
https://businessjargons.com/communication-process.html
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 The communication process. Houghton Mifflin Harcourt. Available in: 

https://www.cliffsnotes.com/study-guides/principles-of-management/communication-and-

interpersonal-skills/the-communication-process  

 What is the Communication Process? - Definition & Steps. Available in: 

https://study.com/academy/lesson/what-is-the-communication-process-definition-steps.html  

 Active listening. Skills you need. Helping you develop life skills. Available in: 

https://www.skillsyouneed.com/ips/active-listening.html  

 Doyle, Alison. 2018. Learn about active listening skills with examples. The balance careers. 

Available in: https://www.thebalancecareers.com/active-listening-skills-with-examples-2059684  

 Mind tools content team. Active Listening. Hear What People Are Really Saying. Mind tolos. 

Essential skills for an excellent career. Available in: 

https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm  

 The top 15 most effective communication tecniques and strategies. Better mind body soul. 

Available in: https://bettermindbodysoul.com/effective-communication-techniques/  

 Think Fast, Talk Smart: Communication Techniques. 2014. Stanford Graduate School of 

Business. Available in: https://www.youtube.com/watch?v=HAnw168huqA 

 

Resources 1.3 Profile of the volunteer performing as facilitator 

 “Volunteering and Intercultural Dialogue”. General Assembly Conference, European Volunteer 

Centre: http://benevolat.public.lu/de/publications/brochures-articles/cev-luxembourg/cev-rapport-

luxembourg.pdf 

 “Voluntourism: a critical evaluation and recommendations for the future”. European Volunteer 

Centre: https://docs.wixstatic.com/ugd/3ec99c_9dbfe67c64e74a658e5cd021affd0bb3.pdf 

 

MODULE 2. THE MIGRATORY MOVEMENTS 

Resources 2.1 The constancy of migratory flows 

 Definition of Mundialization. World Gobernment for World Citizens. Available in: 

http://worldservice.org/munddef.html?s=2  

 Globalization by Global Policy Forum. Disponible en: 

https://www.globalpolicy.org/globalization.html  

 Migration. AAG Center for Global Geography Education. Available in: 

http://cgge.aag.org/Migration1e/index.html  

 Paul Krugman y Naomi Klein about globalization and its effects.  

 The Mundialization Resolution No 005. Nu City-State of Amexem. Available in: 

https://es.scribd.com/document/336251301/The-Mundialization-Resolution-No-005  

 

https://www.cliffsnotes.com/study-guides/principles-of-management/communication-and-interpersonal-skills/the-communication-process
https://www.cliffsnotes.com/study-guides/principles-of-management/communication-and-interpersonal-skills/the-communication-process
https://study.com/academy/lesson/what-is-the-communication-process-definition-steps.html
https://www.skillsyouneed.com/ips/active-listening.html
https://www.thebalancecareers.com/active-listening-skills-with-examples-2059684
https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm
https://bettermindbodysoul.com/effective-communication-techniques/
https://www.youtube.com/watch?v=HAnw168huqA
http://benevolat.public.lu/de/publications/brochures-articles/cev-luxembourg/cev-rapport-luxembourg.pdf
http://benevolat.public.lu/de/publications/brochures-articles/cev-luxembourg/cev-rapport-luxembourg.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3ec99c_9dbfe67c64e74a658e5cd021affd0bb3.pdf
http://worldservice.org/munddef.html?s=2
https://www.globalpolicy.org/globalization.html
http://cgge.aag.org/Migration1e/index.html
https://es.scribd.com/document/336251301/The-Mundialization-Resolution-No-005
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Resources 2.2 The particularities when migrating: conditioning factors 

 2007. Acculturation. Science direct. Available in. 

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/acculturation  

 Chapter 4. Acculturation. The psichology of ethnics groups in the Untied States. Pp.110-130. 

Available in:   https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/30900_Chapter4.pdf  

 Interactive map of Migration. Available in: http://www.imap-migration.org/index.php?id=470  

 Map of Human migration. National geographic. Available in: 

https://genographic.nationalgeographic.com/human-journey/  

 Mayntz, Melissa. 2018. 12 Types of Bird Migration. Available in: https://www.thespruce.com/types-

of-bird-migration-386055  

 Migratory map. Frontex. Available in: https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/  

 Missing Migrants. Tracking deaths along migratory routes. Available in: 

https://missingmigrants.iom.int/  

 

Resources 2.3 Conflictology: challenges in the face of diversity 

 2011. Crisis Assessment in Critical Incident Counselling. AIPC Online Article Library. Available in: 

http://www.aipc.net.au/articles/crisis-assessment-in-critical-incident-counselling/  

 Critical incidents for intercultural communication in the worldplace. Activity guide. Diversity at 

work. Integration solutions. Norquest college. Available in: 

https://www.norquest.ca/NorquestCollege/media/pdf/centres/intercultural/CI/Critical-Incidents-for-

Intercultural-Communication-in-the-Workplace_Activity-Guide.pdf 

 Resolving Conflict across Cultural Boundaries Using the Intercultural Conflict Style Inventory 

(ICS). https://icsinventory.com/ 

 Min-Sun Kim. 2016. Intercultural Conflict. DOI 10.1093/acrefore/9780190228613.013.24. Available 

in: http://communication.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-

9780190228613-e-24 

 Mediation International. Available in: http://mediationinternational.eu/index.php/es/ 

 

MODULE 3. CULTURE AS A TOOL FOR INCLUSION 

Resources 3.1 The common in the cultural dynamics 

 “Cultural dynamics: formal descriptions of cultural processes”. UC Irvine: 

https://cloudfront.escholarship.org/dist/prd/content/qt557126nz/qt557126nz.pdf?t=lnr065&v=lg 

 “Multiculturalism, Interculturality and Diversity in Education: an anthropological approach”. Gunther 

Dietz: 

https://www.researchgate.net/publication/237076759_Multiculturalism_Interculturality_and_Diversi

ty_in_Education_an_anthropological_approach 

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/acculturation
https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/30900_Chapter4.pdf
http://www.imap-migration.org/index.php?id=470
https://genographic.nationalgeographic.com/human-journey/
https://www.thespruce.com/types-of-bird-migration-386055
https://www.thespruce.com/types-of-bird-migration-386055
https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/
https://missingmigrants.iom.int/
http://www.aipc.net.au/articles/crisis-assessment-in-critical-incident-counselling/
https://www.norquest.ca/NorquestCollege/media/pdf/centres/intercultural/CI/Critical-Incidents-for-Intercultural-Communication-in-the-Workplace_Activity-Guide.pdf
https://www.norquest.ca/NorquestCollege/media/pdf/centres/intercultural/CI/Critical-Incidents-for-Intercultural-Communication-in-the-Workplace_Activity-Guide.pdf
https://icsinventory.com/
http://communication.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-9780190228613-e-24
http://communication.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-9780190228613-e-24
http://mediationinternational.eu/index.php/es/
https://cloudfront.escholarship.org/dist/prd/content/qt557126nz/qt557126nz.pdf?t=lnr065&v=lg
https://www.researchgate.net/publication/237076759_Multiculturalism_Interculturality_and_Diversity_in_Education_an_anthropological_approach
https://www.researchgate.net/publication/237076759_Multiculturalism_Interculturality_and_Diversity_in_Education_an_anthropological_approach
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 “Migration and education. Think piece prepared for the 2019 Global Education Monitoring Report 

Consultation”. UNESCO: https://es.unesco.org/gem-report/sites/gem-

report/files/Think%20piece%20-%20International%20migration%20and%20education%20-

%20Tani%20-%20FINAL.pdf 

 

Resources 3.2 Art as a tool for social transformation 

 2012. Ariadne - Art for intercultural adaptation in new environment. Course pack. Available in: 

http://www.ariadne4art.eu/000_stv_user_files/site_uploaded/6/Training%20program/14_WP4_cour

se%20package_EN.pdf     

 European Comission. New report on arts and culture in the context of the migratory and refugee 

crisis. Available in: https://ec.europa.eu/culture/news/2017/new-report-arts-culture-context-

migratory-refugee-crisis_es  

 

Resources 3.3 Fundamental principles for networking 

 “Volunteering: Theorical Approaches and personal characteristics”. Răzvan-Lucian Andronic: 

http://www.afahc.ro/ro/afases/2014/socio/Andronic,%20Razvan-Lucian_%20Volunteering.pdf 

 

 
 
  

https://es.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/Think%20piece%20-%20International%20migration%20and%20education%20-%20Tani%20-%20FINAL.pdf
https://es.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/Think%20piece%20-%20International%20migration%20and%20education%20-%20Tani%20-%20FINAL.pdf
https://es.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/Think%20piece%20-%20International%20migration%20and%20education%20-%20Tani%20-%20FINAL.pdf
http://www.ariadne4art.eu/000_stv_user_files/site_uploaded/6/Training%20program/14_WP4_course%20package_EN.pdf
http://www.ariadne4art.eu/000_stv_user_files/site_uploaded/6/Training%20program/14_WP4_course%20package_EN.pdf
https://ec.europa.eu/culture/news/2017/new-report-arts-culture-context-migratory-refugee-crisis_es
https://ec.europa.eu/culture/news/2017/new-report-arts-culture-context-migratory-refugee-crisis_es
http://www.afahc.ro/ro/afases/2014/socio/Andronic,%20Razvan-Lucian_%20Volunteering.pdf
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Resources for further development of volunteers 

 
MODULE 1. AN APPROACH TO INTERCULTURALITY 

1.1 Intercultural realities up close 

 

KEY WORDS Culture Iceberg 

TITLE Why is culture like an iceberg? 

TYPE OF DOCUMENT  

 

https://www.languageandculture.com/cultural-iceberg 

 

SOURCE Language and Culture Worldwide 

 

KEY WORDS Culture, identity, diversity, intercultural learning. 

TITLE Intercultural learning: theories, contexts, realities 

TYPE OF DOCUMENT  

https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/10762748/Ch2.pdf/0b364432-
7efb-6a45-a4bc-50de19787213 

 

SOURCE Council of Europe 

 

KEY WORDS Culture Iceberg 

TITLE Why is culture like an iceberg? 

TYPE OF DOCUMENT  

 

https://www.languageandculture.com/cultural-iceberg 

 

https://www.languageandculture.com/cultural-iceberg
https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/10762748/Ch2.pdf/0b364432-7efb-6a45-a4bc-50de19787213
https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/10762748/Ch2.pdf/0b364432-7efb-6a45-a4bc-50de19787213
https://www.languageandculture.com/cultural-iceberg
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SOURCE Language and Culture Worldwide 

 

 

1.2 Effective communication as a facilitator of intercultural relationships 

 

KEY WORDS Generalizations and stereotypes, culture, communication 

TITLE 
Critical Incidents for Intercultural Communication: An interactive tool for 
developing awareness, knowledge and skills 

TYPE OF DOCUMENT  
https://www.norquest.ca/NorquestCollege/media/pdf/centres/intercultural/
CriticalIncidentsBooklet.pdf 

SOURCE NorQuest College 

 

KEY WORDS Communication, cultures, styles, effective communication, 

TITLE 
The Benefits and Challenges of Intercultural Communication 

 

TYPE OF DOCUMENT  https://articles.extension.org/sites/default/files/w/e/ef/1-7support.pdf 

SOURCE 
Adapted from 50 Activities/or Diversity Training by Jonamay Lambert and 
Selma Myers. HRD Press, 1994 

 

 

1.3 Profile of the volunteer preforming as a facilitator 

 

KEY WORDS The profile of facilitator 

TITLE Cross cultural facilitation tips 
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TYPE OF DOCUMENT  
Video,  

https://www.youtube.com/watch?v=6rpyULKKxxw 

SOURCE Facilitators Inner Circle 

 
 

KEY WORDS Volunteers, organisation, strategy, training tools, competences 

TITLE A guide for training volunteers (Part A) 

TYPE OF DOCUMENT  
https://www.volunteeringaustralia.org/wp-
content/files_mf/1377052716VaGuidetotrainingvolunteerspartA.pdf 

SOURCE National volunteer skills centre and volunteering Australia 

 

KEY WORDS Competences, intercultural mediation 

TITLE Intercultural Mediator Profile and Related Learning Outcomes 

TYPE OF DOCUMENT  
https://www.bgz-
berlin.de/files/time_o3_intercultural_mediator_profile_2016-07-05.pdf 

SOURCE TIME (Train Intercultural Mediators for a Multicultural Europe) 

 

KEY WORDS Facilitator, leadership, characteristics, facilitation tools, 

TITLE The role of the facilitator 

TYPE OF DOCUMENT  http://www.virginia.edu/processsimplification/resources/Facilitator.pdf 

SOURCE University of Virginia 

https://www.youtube.com/watch?v=6rpyULKKxxw
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KEY WORDS Facilitation skills, preventions, interventions. 

TITLE Developing Facilitation Skills. 

TYPE OF DOCUMENT  
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/group-
facilitation/facilitation-skills/main  

SOURCE Marya Axner 

 
 

MODULE 2. THE MIGRATORY MOVEMENTS 

2.1. The constancy in migratory flows 

 

KEY WORDS Globalization 

TITLE Migration and Migrant Population Statistics 

TYPE OF DOCUMENT  

Document, 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics#Migrat
ion_flows:_2_million_non-EU_immigrants  

SOURCE Eurostat 

 

KEY WORDS 
International migrant, migratory flows, reasons for migration, labor 
markets, health, education 

TITLE 
Handbook for Improving the Production and Use of Migration Data for 
Development 

TYPE OF DOCUMENT  

https://www.knomad.org/sites/default/files/2017-
11/Handbook%20for%20Improving%20the%20Production%20and%20U
se%20of%20Migration%20Data%20for%20Development.pdf 

SOURCE Global Migration Group (GMG) 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics#Migration_flows:_2_million_non-EU_immigrants
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics#Migration_flows:_2_million_non-EU_immigrants
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics#Migration_flows:_2_million_non-EU_immigrants
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2.2. Factors that can condition the migration of individuals 

 

KEY WORDS Migratory map, real-time statistics, European routes 

TITLE Migratory map 

TYPE OF DOCUMENT  https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/ 

SOURCE Frontex. European Border and Coast Guard Agency. 

 

KEY WORDS Migratory map, real-time statistics, European routes 

TITLE Migratory Flows. Europe. 

TYPE OF DOCUMENT  http://migration.iom.int/europe/  

SOURCE International Organization for Migration 

 

KEY WORDS Migratory map, real-time statistics, routes 

TITLE Data portal about immigration 

TYPE OF DOCUMENT  https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2017  

SOURCE Migratory Data Portal 
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2.3. Conflictology: challenges when migrating 

 

KEY WORDS Cultural conflicts 

TITLE Secrets of cross cultural communication 

TYPE OF DOCUMENT  
Video,  

https://www.youtube.com/watch?v=kujUs_6qeUI 

SOURCE Kellogg School of Management 

 

KEY WORDS Migration, cohesion, diversity, refugee, cooperation, conventions 

TITLE Meeting the challenges of migration: Progress since the ICPD 

TYPE OF DOCUMENT  https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/migration_icpd.pdf 

SOURCE UNFPA 

 

KEY WORDS 
Culture, dynamics, causes, consequences, violence, strategies, 
democracy 

TITLE Understanding conflict 

TYPE OF DOCUMENT  
https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/7110680/3-
Understandingconflict.pdf/0f63c846-6942-4e8f-83c0-3626f2f73dfa  

SOURCE Council of Europe 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kujUs_6qeUI
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MODULE 3. CULTURE AS A TOOL FOR INCLUSION 

3.1. The common in cultural dynamics 

 

KEY WORDS Intercultural learning, culture, methods 

TITLE Intercultural Learning T-Kit 

TYPE OF DOCUMENT  
https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1667917/tkit4.pdf/1e4f2f12-
6448-4950-b0fd-5f4c94da38e2 

SOURCE Council of Europe and European Commission 

 

3.2. Artistic expression as a tool for social transformation 

 

KEY WORDS 
Cultural diversity, intercultural dialogue, languages, education, 
communication, creativity  

TITLE Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue 

TYPE OF DOCUMENT  
http://www.un.org/en/events/culturaldiversityday/pdf/Investing_in_cultural
_diversity.pdf 

SOURCE UNESCO 

 

KEY WORDS Social development, culture, art 

TITLE 
Art, Culture and International Development: Humanizing Social 
Transformation. 

TYPE OF DOCUMENT  

Paper publication 
http://eprints.lse.ac.uk/63056/1/Book%20Review_%20Art%2C%20Cultur
e%20and%20International%20Development_%20Humanizing%20social
%20transformation%20by%20John%20Clammer%20_%20Favelas%20a
t%20LSE.pdf 

 

 

http://eprints.lse.ac.uk/63056/1/Book%20Review_%20Art%2C%20Culture%20and%20International%20Development_%20Humanizing%20social%20transformation%20by%20John%20Clammer%20_%20Favelas%20at%20LSE.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/63056/1/Book%20Review_%20Art%2C%20Culture%20and%20International%20Development_%20Humanizing%20social%20transformation%20by%20John%20Clammer%20_%20Favelas%20at%20LSE.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/63056/1/Book%20Review_%20Art%2C%20Culture%20and%20International%20Development_%20Humanizing%20social%20transformation%20by%20John%20Clammer%20_%20Favelas%20at%20LSE.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/63056/1/Book%20Review_%20Art%2C%20Culture%20and%20International%20Development_%20Humanizing%20social%20transformation%20by%20John%20Clammer%20_%20Favelas%20at%20LSE.pdf


ΠΑΡ. 2.5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 

 

Grant Agreement number: 776199 — InCommon — AMIF-2016-AG-INTE  66 

SOURCE John Clammer 

 

 

3.3. Fundamental principles for networking 

 

KEY WORDS 
Teamwork, network, cooperation, communication, conflict, coordination, 
coaching, cognition, culture 

TITLE 
Understanding and improving teamwork in organizations: a scientifically 
based practical guide 

TYPE OF DOCUMENT  
https://orpca.org/APCM/Salas_et_al-2014-
Human_Resource_Management%201%203.pdf 

SOURCE 
Eduardo Salas, Marissa L. Shuffler, Amandal L. Thayer, Wendy L. 
Bedwell and Elizabeth H. Lazzara  

 


