
Ενότητα 7

Αυτοδιαχείριση: Πώς να προσαρμόσω τον εαυτό μου σε νέες 

καταστάσεις που εμπλουτίζουν την ταυτότητά μου;





Ενότητα 1: Αυτοδιαχείριση

Στόχοι μάθησης

Κέφάλαιο 1 Διαπολιτισμικότητα και αυτοδιαχείριση

Θέμα 1 Διαπολιτισμικότητα: κύριες έννοιες

Θέμα 2 Ζωγραφίζοντας την ταυτότητά μου

Θέμα 3 Παιχνίδι ρόλων σε περίπλοκες 

διαπολιτισμικές καταστάσεις

Θέμα 4 Φόρουμ- Θέατρο

Θέμα 5 Εκτίμηση δεξιοτήτων σχετικών με την 

ταυτότητά μας



Δραστηριότητες

βιβλιογραφικές αναφορές



Στόχοι μάθησης

● Κατανόηση της ταυτότητας και επίγνωση των διαφορετικών πτυχών και χαρακτηριστικών

της

● Κατανόηση των δυνατών και τα αδύνατνω σημείων μου για να προσαρμοστώ

● Αντιμετώπιση νέων καταστάσεων (διαπολιτισμικότητα) και διαχείριση των δυσκολιών της

άφιξής μασ σε μια νέα περιοχή

● Εκτίμηση των δεξιοτήτων μου στη διαπολιτισμικότητα





Κέφάλαιο 1

Διαπολιτισμικότητα και αυτοδιαχείριση



Φωτογραφία/εικόνα/γραφικό/βίντεο εδώ



Θέμα 1: Διαπολιτισμικότητα : κύριες έννοιες

ΣΤΟΧΟΙ

Ανακάλυψη της έννοιας του πολιτισμού

Ανταλλαγή για την πολιτιστική πολυμορφία στην κοινωνία μας και τις συνέπειες



Θέμα 1: Διαπολιτισμικότητα : κύριες έννοιες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : Μοντέλο παγόβουνου

Ορατά 

στοιχεία

Αόρατα 

στοιχεία

Εξωτερική 

κουλτούρα

Εσωτερικός

Πολιτισμός

Πρέπει να σκεφτείτε στοιχεία _ που

είναι ορατά και όχι ορατά σε κάθε

πολιτισμό.

Γεμίστε το διαφορετικό μέρος του

παγόβουνου για να σκεφτείτε τι είναι

ορατό στην κουλτούρα ενός ατόμου και

τι όχι (προσωπικά και επαγγελματικά

στοιχεία εδώ )



Θέμα 1: Ταυτότητα και διαπολιτισμικότητα: κύριες έννοιες

ΕΞΗΓΗΣΗ

Το “Iceberg animation” μας βοηθά να

αναλογιστούμε τις ορατές και αόρατες

πολιτισμικές συνήθειες διαφορετικών

πολιτισμών.

Η ιδέα του πολιτισμού ως παγόβουνου μας

θυμίζει πώς μόνο ένα μικρό ποσοστό

πολιτιστικών πτυχών είναι πιο «ορατές» και

άρα πιο εμφανείς από πολλές άλλες διαστάσεις

του πολιτισμού που , ενώ είναι λιγότερο απτές

και ορατές, δεν είναι λιγότερο ουσιαστικές για

εμάς. Βοηθού στη κατανόηση του πώς

λειτουργούν οι πολιτισμοί. Στην

πραγματικότητα , οι υποεπιφανειακές πτυχές

που παρουσιάζονται πιο πάνω επηρεάζουν

άμεσα αυτές που βρίσκονται στη κορυφή του

παγόβουνου.



hτο σύνολο των υλικών, πνευματικών, τεχνικών επιτευγμάτων και επιδόσεων, που είναι αποτέλεσμα των δημιουργικών δυνάμεων και

των ικανοτήτων του ανθρώπου και που εκφράζεται ιστορικά στους τύπους και στις μορφές οργάνωσης και δράσης της κοινωνίας καθώς

και στη δημιουργία (υλικών και πνευματικών) αξιών. (πηγή: ttps://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE

%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&dq)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ορισμός

Μετάδοση 
παραδόσεων: η 

οικογένειά μου και 
η κοινότητά μου

Όχι γραμμική 
αλλά 

συνεχής 
διαδικασία

Ως πολιτιστική ταυτότητα αναφερόμαστε στο σύνολο των ιδιαιτεροτήτων μιας κουλτούρας ή ομάδας που

επιτρέπει στα άτομα να ταυτοποιηθούν ως μέλη αυτής της ομάδας , αλλά και να διαφοροποιηθούν από

άλλες πολιτιστικές ομάδες. Η πολιτιστική ταυτότητα περιλαμβάνει πτυχές τόσο διαφορετικές όσο η

γλώσσα, το σύστημα αξιών και πεποιθήσεων, τις παραδόσεις, τις τελετές, τα έθιμα ή τις συμπεριφορές

μιας κοινότητας . Αυτό το σύνολο ιδιαιτεροτήτων, κληρονομιάς και πολιτιστικής κληρονομιάς της

κοινότητας, είναι αυτό που έχει ιστορικά ορίσει την πολιτιστική ταυτότητα των λαών.

Αυτή η πολιτιστική ταυτότητα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκλαμβάνεται ως μια

σταθερή και οριστική κατάσταση, αλλά ως μια συνάρτηση , αφενός, με τις προσκολλήσεις

και τις ταυτίσεις με τους τρόπους πράξης , ύπαρξης , σκέψης μιας κοινότητας και ,

αφετέρου , με τις αντιθέσεις που σχετίζονται στους τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς

μιας άλλης κοινότητας.

https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&dq
https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&dq


Θέμα 2: Ζωγραφίζω την ταυτότητά μου



Φωτογραφία/εικόνα/γραφικό/βίντεο εδώ



-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ-
Ορισμός

Έννοια που 
δημιουργήθηκε 

για την κατανόηση 
των κοινωνικών 
σχέσεων μεταξύ 

των ατόμων

Θετική 
ταυτότητα

VS αρνητική 
ταυτότητα

*Βασικός ορισμός = Μόνιμος και θεμελιώδης χαρακτήρας κάποιου , μιας ομάδας , που

κάνει την ατομικότητα του μοναδικότητα

*Αυτή η έννοια αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για να σκεφτούμε τη θέση ενός ατόμου μέσα 

σε μια κοινωνική ομάδα ή την κοινωνία στο σύνολό της . Χρησιμεύει για τη δημιουργία 

ενός συνδέσμου μεταξύ των διαφορετικών κλίμακων κοινωνικής ανάλυσης και να 

σκεφτούμε το συλλογικό στον ενικό .

*Θετική ταυτότητα είναι η δυνατότητα να έχεις ιδιότητες , να μπορείς να επηρεάζεις

ανθρώπους και πράγματα , να έχεις τον έλεγχο του περιβάλλοντος και να έχεις μάλλον

ευνοϊκές αναπαραστάσεις του εαυτού σου σε σύγκριση με άλλους. Από την άλλη ,

αρνητική ταυτότητα είναι ένα αίσθημα ανικανότητας ,η χαμηλή ή καθόλου αυτοεκτίμηση

του ατόμου. Αυτές οι αρνητικές αντιλήψεις παράγουν μηνύματα για προσωπικά

χαρακτηριστικά , ικανότητες και δυνατότητες του αποδέκτη . Επιπλέον, αυτά τα αρνητικά

μηνύματα μπορούν δημιουργήσουν αγωνία και προσμονή της αποτυχίας .



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Πάρτε ένα φύλλο χαρτιού

Χωρίστε το χαρτί σε 3 μέρη

Πρώτο μέρος: κάντε ένα σχέδιο που συμβολίζει
τον πολιτισμό της χώρας καταγωγής σας

Δεύτερο μέρος: κάντε ένα σχέδιο που
συμβολίζει την ταυτότητά σας σήμερα

Τελευταίο μέρος: κάντε μια ζωγραφιά που
συμβολίζει την ταυτότητα που θα ήθελα να
πετύχω στο μέλλον

Τραβήξτε μια φωτογραφία της δουλειάς σας
και ανεβάστε την στην επόμενη διαφάνεια



Θέμα 3: Παιχνίδι ρόλων σε περίπλοκες διαπολιτισμικές καταστάσεις

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το παιχνίδι ρόλων δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αναλάβουν το ρόλο ενός ατόμου ή να αναλάβουν 

μια δεδομένη κατάσταση. Ρόλος τα παιχνίδια εμπλέκουν τους συμμετέχοντες σε πραγματικές καταστάσεις ή 

σενάρια που μπορέι να είναι « αγχωτικά , άγνωστα , σύνθετα ή αμφιλεγόμενα » και στα οποία απαιτείται να 

εξετάσουν τα προσωπικά συναισθήματα προς τους άλλους και το συκγείμενο τους.( Bonwell & Eison , 1991, σ.47). 



Φωτογραφία/εικόνα/γραφικό/βίντεο εδώ



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

● * Ορισμός 3 καταστάσεων που σχετίζονται με μια διαπολιτισμική περίπλοκη κατάσταση που

αντιμετωπίζουν άτομα των οποίων ο πολιτισμός δεν είναι αυτός της χώρας υποδοχής (εσείς

μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των καταστάσεων με έναν καταιγισμό ιδεών των συμμετεχόντων ή

επιλογή ουδέτερες καταστάσεις στη λίστα παρακάτω ). Ο διευκολυντής κάνει 3 ομάδες, κάθε ομάδα

θα ανταλλάξει συλλογικά και μετά εργάζεται για την εξεύρεση λύσεων στο πρόβλημα τους.

* Πιθανή λίστα ζητημάτων : Έχω μια συνέντευξη για δουλειά αλλά φοβάμαι ότι δεν θα καταλαβαίνω όλες

τις ερωτήσεις / δεν μπορώ να βρω υποστήριξη στο περιβάλλον μου για να με συνοδεύσει κλπ...

● * Μετά τις ομαδικές συζητήσεις, οι συμμετέχοντες καταγράφουν 3 λύσεις σχετικά με την κατάσταση

που τους δόθηκε. Αφού συζητηθούν οι 3 λύσεις στην κάθε ομάδα, στόχος είναι να καταλήξουμε σε 3

κοινές προτάσεις. Στο τέλος, η κάθε όμάδα παρουσιάζει τις προτάσεις της στην ολομέλεια και γίνεται

συζήτηση στην οποία οι υπόλοιποι λένε την άποψη τους για τη κάθε πρόταση.



Θέμα 4: Θέατρο Φόρουμ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΘΕΑΤΡΟ;

«Το Forum Theatre χρησιμοποιεί το θέατρο για να επιτύχει κοινωνικούς στόχους . Είναι μια μορφή θεάτρου που 

ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση του κοινού και διερευνά διαφορετικές επιλογές συναλλαγής με ένα πρόβλημα ή 

κατάσταση. Το Θέατρο Φόρουμ συχνά χρησιμοποιείται για την ενδυνάμωση κοινωνικά αποκλεισμένων και 

αποδυναμωμένων ομάδων. »



Φωτογραφία/εικόνα/γραφικό/βίντεο εδώ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

*Η ομάδα επιλέγει μία από τις αναφερόμενες καταστάσεις ( από τη λίστα που δίνεται από τον 

συντονιστλή) και στη συνέχεια η ομάδα χωρίζεται μεταξύ σε ηθοποιοούς (2) και θεατές (οι υπόλοιποι ).

*Οι δύο ηθοποιοί αρχίζουν να αναφέρονται στο θέμα και οι θεατές κάθονται γύρω τους σε ένα κύκλο και 

ακούνε προσεκτικά. Όταν ένας θεατής επιθυμεί να παρέμβει στη συζήτηση ή να αναλάβει τη θέση του 

ηθοποιού, απλώς αγγίζει τον ώμο ενός από τους ηθοποιούς για να αναλάβει τη θέση του και 

ανταλλάσσουν ρόλους .

* Στο τέλος γίνεται μια συζήτηση και ένας καταιγισμός ιδεών από τους συμμετέχοντες σχετικά με τα όσα 

έγιναν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. 



Παραδείγματα 

καταστάσεων

Προφίλ συνεντευξιαζόμενου Προφίλ εργοδότη Φύση εργασίας

Νέοι χωρίς πολλή εμπειρία. ‘Ηρεμία και αποφασιστικότητα Νοσοκόμος

Μονογονέας δύο παιδιών Σεξιστής/τρια Μηχανικός

Άνδρας/γυναίκα 50 ετών Ρωτά πολλές αδιάκριτες και 

προσβλητικές ερωτήσεις

Μηχανικός Η/Υ

Μετανάστης με δυσκολία στα 

αγγλικά

Απασχολημένος/η με το κινητό 

του/της, δεν δίνει την 

απαραίτητη σημασία.

Δάσκαλος

Άτομο που δεν δούλευε για 10 

χρόνια για να προσέχει τα 

παιδιά του

Ρωτά πολλές αδιάκριτες και 

προσωπικές ερωτήσεις

Υπεύθυνος διαφήμισης



Θέμα 5: Εκτίμηση δεξιοτήτων σχετικών με την ταυτότητά μας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Γιατί είναι σημαντικό να εκτιμάτε τις δεξιότητές σας;

Η αναγνώριση των δυνατών και αδυνάτων στοιχείων του εαυτού μας, βοηθά στην ενδυνάμωσή μας. 

Ένα δυνατό αίσθημα αυτοεκτίμησης στο χώρο εργασίας μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της 

εργασίας μας σε πολλούς τρόπους . Για παράδειγμα, η αυτοεκτίμηση συχνά οδηγεί σε αυτοπεποίθηση, 

η οποία είναι το αίσθημα εμπιστοσύνης στις ικανότητες, τις ιδιότητες και την κρίση μας.

Μόλις αναγνωρίσετε τις δικές σας δυνάμεις, μπορείτε να τις αξιοποιήστε για να πετύχετε περισσότερα 

στον εργασιακό σας χώρο . Αντί να σκέφτεσαι αρνητικά για τις αδυναμίες σας, εσύ θα μπορούσατε να 

κάνετε ένα σχέδιο βελτίωσης . 



Φωτογραφία/εικόνα/γραφικό/βίντεο εδώ



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : Αυτοαξιολόγηση 

Συμπληρώστε το φύλλο δραστηριοτήτων (επόμενη
διαφάνεια) κάνοντας ερωτήσεις στον εαυτό σας
σχετικά με τις δεξιότητες και τις δικές σας ιδιότητες

Καθορίστε τι αδυναμίες πάνω στις οποίες θα θέλατε 
να δουλέψετε και συγχαρείτε τον εαυτό σας για τα 
πράγματα έχετε κατακτήσει και απολαμβάνετε . 

Συμπληρώστε και χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο 
όποτε θέλετε





Δραστηριότητες



Δραστηριότητα 1

Ερώτηση: Αυτή η έννοια αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για να σκεφτούμε τη θέση ενός ατόμου μέσα σε μια κοινωνική 

ομάδα ή κοινωνία στο σύνολό της . » Ποια έννοια;

1. Πολιτισμός

2. Ταυτότητα

3. Αυτοαξία



Δραστηριότητα 2

Ερώτηση : Η αυτοεκτίμηση οδηγεί συχνά σε αυτοπεποίθηση;

1. Σωστό

2. Λάθος



Δραστηριότητα 3

Ερώτηση: Συμπλήρωσε τα κενά

Η ιδέα του πολιτισμού ως [ παγόβουνο] μας το θυμίζει πως μόνο ένα μικρό ποσοστό πολιτιστικών πτυχών είναι {ορατές } και 

πολύ πιο προφανείς από πολλές άλλες διαστάσεις του πολιτισμού που , ενώ είναι πολύ [ λιγότερο ορατές ] , δεν είναι λιγότερο 

ουσιαστικές για να κατανόηση του πώς λειτουργούν οι [κουλτούρες].

Λιγότερο ορατές, ορατές, παγόβουνο, κουλτούρες



βιβλιογραφικές αναφορές

● “DEFINE THE DENTITY”, Robinson Baudry and Jean-Philippe Juchs , Εκδόσεις της Σορβόννης | " 

Υποθέσεις " 2007/1 10 | σελίδες 155 έως 167

● «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, Τι κατασκευή ταυτότητας για το παιδί μετανάστη », Dalila 

Belgacem, Erès | «The Dynamic Notebooks», 2012/4 No 57 | σελίδες 51 έως 56

● Κιτ εργαλείων διαπολιτισμικής μάθησης (Συμβούλιο της Ευρώπης και Ευρωπαϊκή Επιτροπή)



Αποποίηση ευθυνών πνευματικών δικαιωμάτων

Όλο το οπτικοακουστικό υλικό ήταν ελεύθερα προσβάσιμο από δωρεάν διαδικτυακές πλατφόρμες εικόνων στοκ 

ή/και YouTube και εφαρμόζονται νόμοι περί θεμιτής χρήσης χωρίς πρόθεση παραβίασης πνευματικών 

δικαιωμάτων. Εάν πιστεύετε ότι παραβιάστηκαν τα πνευματικά δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας στο

https://act-positive.eu/ να επιλύσει το θέμα με τρόπο αποκαταστατικής δικαιοσύνης.

https://act-positive.eu/

