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Εισαγωγή  

 

Στα περισσότερα κοινωνικοοικονομικά και πολιτικά σχέδια, η Εταιρική Κοινωνική 

Υπευθυνότητα (ΕΚΥ) και η Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΑ) αποτελούν ζητήματα μείζονος 

σημασίας. Οι εταιρίες θεωρούνται πλέον ως δρώντες που φέρουν την ευθύνη για ένα 

πιο βιώσιμο μέλλον. 

Εξάλλου, αποτελεί κοινή παραδοχή ότι μόνο οι εταιρικοί κολοσσοί πρέπει να 

αντιμετωπίζουν τα ζητήματα ΕΚΥ και ΒΑ, παρόλο που και οι μικρές και οι πολύ μικρές 

εταιρίες ενδέχεται να συνεισφέρουν, ανάλογα με τις δυνατότητές τους. 

Αυτό αποτελεί τον κύριο στόχο του εγχειρήματος Erasmus+ ISORESS “Προώθηση της 

ιδέας της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας (ΕΚΥ) και της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΒΑ) σε 

μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις”: να προωθήσει την ιδέα της ΕΚΥ και της βιώσιμης 

ανάπτυξης και σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών 

που ανήκουν σε μετανάστες. 

Για να επιτευχθεί ο στόχος μας, οι διάφορες συνεργασίες έχουν παράξει διαφορετικά 

προϊόντα που στοχεύουν στην ενημέρωση και ενθάρρυνση αυτών των μικρών και πολύ 

μικρών εταιριών, ώστε να υλοποιήσουν διαφορετικές πρωτοβουλίες στον τομέα της 

ΕΚΥ και ΒΑ.  

Το Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτές στοχεύει στο να παρέχει το απαραίτητο θεωρητικό 

μεθοδολογικό πλαίσιο στους εκπαιδευτές. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη πηγή γνώσεων 

πάνω σε ζητήματα ΕΚΥ και ΒΑ, ενώ προσφέρει κατευθυντήριες γραμμές για 

διαδικτυακή, εντός τάξης και μικτή μάθηση. 

Συνεπώς, απευθύνεται στους εκπαιδευτές πάνω στον τομέα της επιχειρηματικότητας, 

οι οποίοι θα μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους στους επίδοξους ή στους ήδη 

υφιστάμενους επιχειρηματίες με απώτερο σκοπό την προώθηση της ΕΚΥ και της ΒΑ 

στις μικρές και πολύ μικρές εταιρίες. 

Το πρώτο μέρος του Εγχειριδίου χωρίζεται στα παρακάτω κεφάλαια: 

 

1. ICT για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

2. Ηλεκτρονική μάθηση [E-learning] και Μικτή μάθηση [b-learning] 

3. Εστίαση στους μαθητευόμενους: ψυχολογία και κοινωνικές δεξιότητες 

4. Διαπολιτισμική επικοινωνία 
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5. ΕΚΥ & ΒΑ 

 

 

 

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει το μέρος της εκπαίδευσης στην τάξη του Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος για Επιχειρηματίες ως παράρτημα, το οποίο χωρίζεται στα παρακάτω 

κεφάλαια: 

1. Εισαγωγή 

2. Περιβάλλον 

3. Δίκαιες Επιχειρησιακές Πρακτικές 

4. Ζητήματα Καταναλωτών 

5. Συμμετοχή & Ανάπτυξη της Κοινότητας 

6. Ανθρώπινα Δικαιώματα 

7. Εργασιακές Πρακτικές 

8. Επανάληψη 

 

Όλα τα κεφάλαια έχουν την ίδια δομή: ένα μικρό εισαγωγικό μέρος, το κύριο 

περιεχόμενο και το κλείσιμο. Οι οδηγίες για τους εκπαιδευτές και για τους 

μαθητευόμενους δίδονται μαζί με τις σωστές απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις.  

Στο τέλος του κάθε κεφαλαίου, επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα φύλλα εργασίας. 
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1. ICT για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
 

Η ICT είναι ακρωνύμιο για τον όρο "Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας." Η ICT 

αναφέρεται στις τεχνολογίες που παρέχουν πρόσβαση στην πληροφορία μέσω 

τηλεπικοινωνιών. Είναι παρόμοια με την Τεχνολογία Πληροφοριών (IT), αλλά εστιάζει 

κυρίως στις τεχνολογίες επικοινωνίας. Αυτές περιλαμβάνουν το Διαδίκτυο, τα 

ασύρματα δίκτυα, τα κινητά τηλέφωνα, καθώς και άλλα επικοινωνιακά μέσα. 

 

Τις περασμένες δεκαετίες, οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας έχουν χαρίσει 

στην κοινωνία μια τεράστια πληθώρα νέων τεχνολογικών ικανοτήτων. Για παράδειγμα, 

οι άνθρωποι μπορούν να επικοινωνούν σε ζωντανό χρόνο με άλλους που βρίσκονται 

σε διαφορετικές χώρες, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως τα άμεσα μηνύματα, τη 

Φωνή επί Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (VoIP), και τηλεδιασκέψεις με βίντεο. Οι 

ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, δίνουν τη δυνατότητα σε 

χρήστες από όλο τον κόσμο να κρατούν επαφή και να επικοινωνούν μεταξύ τους σε 

τακτική βάση. 

 

Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας έχουν δημιουργήσει ένα 

“παγκόσμιο χωριό”, στο οποίο οι άνθρωποι μπορούν να επικοινωνούν με άλλους που 

βρίσκονται στην άλλη άκρη της γης, σαν να ήταν γείτονες. 

 

Η ICT έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στη διδασκαλία και στη μάθηση, από τη στιγμή της 

γένεσης της ιδέας της διαδικτυακής και μικτής μάθησης. 

 

Οποιοσδήποτε τύπος εκπαίδευσης, ο οποίος υποβοηθείται από τεχνολογικά μέσα ή 

από καθοδηγητικές πρακτικές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία, μπορεί να θεωρηθεί 

ψηφιακή μάθηση. Στις μέρες μας, σχεδόν σε όλους τους τομείς της επιστήμης έχει 

υιοθετηθεί αυτό το μοντέλο μάθησης. 

 

Εκδηλώνεται με την εφαρμογή ενός ευρέος φάσματος πρακτικών και τεχνικών που 

περιλαμβάνουν: μικτή και ψηφιακή μάθηση, πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο, 

τοπική και παγκόσμια συνεργασία, μάθηση με παιχνίδια, διαδικτυακή αξιολόγηση και 

αναφορά, ενεργή συμμετοχή σε διαδικτυακές κοινότητες, χρήση της τεχνολογίας για 

σύνδεση και συνεργασία.  

 

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες ταξινόμησης των διαφορετικών τύπων των εργαλείων ICT 

- μπορούμε να τα διαφοροποιήσουμε μεταξύ Συστημάτων Διαχείρισης της Μάθησης, 
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εργαλεία συνεργασίας και επικοινωνίας, συγχρονισμένα και ασυγχρόνιστα, καθώς και 

εργαλεία αναζήτησης και έρευνας. 

 

Ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης (ΣΔΜ) είναι μια εφαρμογή λογισμικού για τη 

διαχείριση, καταγραφή, παρακολούθηση, αναφορά και παράδοση των εκπαιδευτικών 

μαθημάτων, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ή των προγραμμάτων μάθησης και 

ανάπτυξης. Η ιδέα του συστήματος διαχείρισης μάθησης προήλθε από την ηλεκτρονική 

μάθηση [e-Learning]. Αν και το πρώτο ΣΔΜ εμφανίστηκε στον τομέα της ανώτερης 

εκπαίδευσης. Η πλειοψηφία των ΣΔΜ σήμερα εστιάζουν στην εταιρική αγορά. Τα 

Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς 

εκπαιδευτικών συστημάτων. Τα ΣΔΜ έκαναν το ντεμπούτο τους στα τέλη της δεκαετίας 

του 1990. 

 

Τα συστήματα διαχείρισης της εκπαίδευσης σχεδιάστηκαν για τον εντοπισμό των 

κενών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη χρήση των δεδομένων ανάλυσης και τις 

αντίστοιχες αναφορές. Τα ΣΔΜ εστιάζουν στην ηλεκτρονική παράδοση του μαθήματος, 

αλλά υποστηρίζουν και μια γκάμα χρήσεων, λειτουργώντας ως πλατφόρμες για 

διαδικτυακό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων, τόσο συγχρονισμένων 

όσο και ασυγχρόνιστων. Ένα ΣΔΜ ενδέχεται να προσφέρει διαχείριση της τάξης σε μια 

εκπαίδευση όπου ηγείται ένας εκπαιδευτής ή σε μια αντίστροφη τάξη, που συναντάται 

στην ανώτερη εκπαίδευση, όχι όμως και στον εταιρικό χώρο. 

 

Τα εργαλεία συνεργασίας και επικοινωνίας ενισχύουν και διευκολύνουν τη 

διαδικτυακή επικοινωνία και καθιστούν εφικτή την ομαδική εργασία μέσω 

διαδικτυακών συσκέψεων, βίντεο-κλήσεων, φόρα συζήτησης, επιμερισμού της 

εργασίας και άλλων. Μπορούμε να επικοινωνούμε με τους συμμετέχοντες 

χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης μάθησης και όλες τις 

διαθέσιμες λειτουργίες του. Στις μέρες μας, οι περισσότεροι οργανισμοί που 

προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν πρόσβαση σε ένα θεσμικό ΣΔΜ. 

 

Όταν γίνεται λόγος για επικοινωνία, δεν μπορούμε να παραλείψουμε τη 

συγχρονισμένη και ασυγχρόνιστη φύση ορισμένων εργαλείων. Τα συγχρονισμένα 

εργαλεία είναι αυτά που επιτρέπουν την επικοινωνία και τη συνεργασία σε ζωντανό 

χρόνο. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι συνδεδεμένοι την ίδια στιγμή, ώστε να 

συμμετάσχουν σε συζητήσεις ή σε διαδικτυακά σεμινάρια. Η αλληλεπίδραση 

“συμβαίνει τώρα”. Τα ασυγχρόνιστα εργαλεία δεν επιτρέπουν την αλληλεπίδραση σε 

ζωντανό χρόνο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται οι συμμετέχοντες να είναι 
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συνδεδεμένοι την ίδια στιγμή. Μπορούν να προσαρμόσουν τα ωράριά τους για να 

ολοκληρώσουν τις ασκήσεις που τους έχουν ανατεθεί. 

 

Καλό θα ήταν οι εκπαιδευτές να ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν 

μια ευρεία γκάμα εργαλείων αναζήτησης και έρευνας, όταν τους ενδιαφέρει κάποιο 

συγκεκριμένο θέμα. Οποιοδήποτε θέμα καλύπτεται από το ISORESS, μπορεί να 

συμπληρωθεί και από άλλες διαδικτυακές πηγές. 

 

Θα βρείτε διαθέσιμη μια ευρεία γκάμα εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων, 

ημερολογίων, εγγράφων, περιοδικών, εφημερίδων, αρχείων, διατριβών, καθώς και 

άλλων συμβατικών και ψηφιακών πηγών. 

 

Όταν η διεξαγωγή ενός μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης συμπληρώνεται από 

συναντήσεις εντός τάξης, ο εκπαιδευτής πρέπει να λάβει υπόψη του πολλούς 

παράγοντες για να επιτύχει μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εκπαίδευση. 

 

Θα συμπεριλάβουν: 

 

1) Τις ψηφιακές δεξιότητες των συμμετεχόντων – ανάλογα με την ηλικία, την 

εκπαίδευση, την εργασία και την εμπειρία τους 

2) Τις γνώσεις των συμμετεχόντων πάνω στις τεχνολογικές εξελίξεις 

3) Το χρόνο τον οποίο οι συμμετέχοντες αφιερώνουν για να ολοκληρώσουν τις 

ασκήσεις του προγράμματος 

4) Την πρόσβαση στα εργαλεία ΙΤ και στο Διαδίκτυο 

5) Τον τύπο εργασίας τους 

6) Το χτίσιμο σχέσεων 

7) Την ομαδική εργασία – ρόλοι εντός ομάδας, αμοιβαία επίλυση προβλημάτων, 

διαδικασία λήψης αποφάσεων 

8) Την ενημέρωση του περιεχομένου 

9) Την παροχή εποικοδομητικής κριτικής - αυτό-ανασκόπηση, εποικοδομητική 

κριτική από τους συναδέλφους, διαδικασία παρακολούθησης 

10) Τις πρακτικές διαδικασίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις, την πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο, τους υπολογιστές, τους προτζέκτορες, τον τρόπο που θα κάτσουν οι 

συμμετέχοντες κλπ... 

 

Έχουν δημιουργηθεί πολλοί διαφορετικοί οδηγοί, εγχειρίδια και ιστοσελίδες για την 

ICT. 
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Παρακάτω, θα βρείτε ορισμένα εγχειρήματα και εργαλεία που μπορούν να σας φανούν 

χρήσιμα στις καθημερινές πρακτικές σας. Θα σας βοηθήσουν επίσης και στο να 

αναπτύξετε τις ψηφιακές και τεχνολογικές σας δεξιότητες. 

 

 

 

 

 

Εγχειρήματα: 

 

1) Κατευθύνσεις Ανάπτυξης των Εκπαιδευτών Μάθησης Εξ Αποστάσεως 

http://dl-trainers.eu/ 

 

Το εγχείρημα προσπαθεί να καλύψει την έλλειψη προγραμμάτων που προσφέρουν νέες 

δεξιότητες στους εκπαιδευτές/δασκάλους/μέντορες, οι οποίοι εργάζονται ακολουθώντας τον 

παραδοσιακό τρόπο, ενώ θα ήθελαν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες που αφορούν στην 

ηλεκτρονική μάθηση (e-learning). Οι έμπειροι εκπαιδευτές/δάσκαλοι/μέντορες συνήθως 

φοβούνται να εισέλθουν σε νέους τομείς, καθώς και να χρησιμοποιήσουν νέα εργαλεία που 

απαιτούν γνώσεις ΙΤ. Οι ανεπάρκειες στην ανεπίσημη εκπαίδευση και στις δεξιότητες του 

προσωπικού είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Οργανισμοί από την Πολωνία, τη Λιθουανία, την 

Ελλάδα και τη Ρουμανία έχουν έμπειρους εκπαιδευτές που μπορούν πολύ εύκολα να 

μεταβούν από την παραδοσιακή εκμάθηση στη σύγχρονη (e-learning). 

 

2) Στρατηγικές για την Ψηφιοποίηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

https://www.digitaladulteducation.eu/pl/toolkit/ict-training/ 

 

Στοχεύει στην παροχή κέντρων εφοδιασμού ενηλίκων με απαραίτητες δεξιότητες ώστε να 

μεταβούν από τις αναλογικές, παλιομοδίτικες τεχνικές σε μοντέρνες προσεγγίσεις, 

χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες για τους εκπαιδευτές. 

 

Διαδικτυακά εργαλεία ICT  

Χρήσιμα εργαλεία ICT 

Σύστημα Διαχείρισης 

Περιεχομένου/Σύστημα 

Διαχείρισης Μάθησης στην 

Moodle 

Lectora 

http://dl-trainers.eu/
https://www.digitaladulteducation.eu/pl/toolkit/ict-training/
https://moodle.org/
http://trivantis.com/
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Ηλεκτρονική Μάθηση [E-

learning] 

Επικοινωνία Εργαλεία μηνυμάτων και 

συνομιλιών: 

GroupMe 

HipChat 

Φόρα συζήτησης: 

Lefora 

MyBB 

Nabble 

Παρουσίαση PowerPoint  

Prezi 

SlideShare 

 

 

 

Συνεργασία Google Drive 

Dropbox 

LiveBinders 

Co-Sketch 

Creately 

Flowchart 

Padlet 

BrainReactions 

Cmap 

Ακαδημαϊκή έρευνα και 

διαμοιρασμός της γνώσης 

Google Search 

Google Scholar 

Scoopit 

Delicious 

Google Translate 

IFTTT 

Πιο εξειδικευμένα 

εργαλεία: 

 Διαδικτυακές 

διασκέψεις 

 Κατασκευή και 

σχεδιασμός 

Google Hangouts 

WebEx 

Google Sites 

WordPress 

Blogger 

Blogsome 

https://groupme.com/
https://www.hipchat.com/
http://www.lefora.com/
http://www.mybb.com/
http://www.nabble.com/
http://www.microsoft.com/powerpoint
https://prezi.com/
http://www.slideshare.net/
https://www.google.es/intl/es/drive/
https://www.dropbox.com/
http://www.livebinders.com/
http://cosketch.com/
http://creately.com/
http://flowchart.com/
https://padlet.com/
http://www.brainreactions.net/
http://cmap.ihmc.us/
https://google.com/
https://scholar.google.com/
http://www.scoop.it/
http://delicious.com/
https://translate.google.com/
https://ifttt.com/
http://hangouts.google.com/
http://www.webex.com/
http://sites.google.com/
http://www.wordpress.com/
https://www.blogger.com/
http://www.blogsome.com/
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ιστοσελίδων 

 Blogs 

 Ψηφιακή Έκδοση 

 Προτεινόμενα 

εργαλεία 

 

Περιπτωσιολογική μελέτη 1 

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες του προγράμματος έχουν μικρές 

επιχειρήσεις στην πόλη όπου λαμβάνει χώρα η εκπαίδευση. Ωστόσο, υπάρχουν 3 

αγρότες από κοντινά χωριά. 

1) Ποιοι από τους παράγοντες που αναφέρθηκαν πριν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

εξαρχής; 

2) Ποιες δυσκολίες θα αναμένατε κατά τη διεξαγωγή του διαδικτυακού/εντός τάξης 

μαθήματος; 

Περιπτωσιολογική μελέτη 2 

Στην ομάδα των συμμετεχόντων υπάρχουν δύο άντρες που βρίσκονται ηλικιακά στη 

δεκαετία των 20, ο ένας έχει ένα κατάστημα με είδη υπολογιστών και ο άλλος είναι 

ελεύθερος επαγγελματίας σχεδιαστής ιστοσελίδων. Υπάρχουν ακόμα 8 συμμετέχοντες, 

ηλικίας μεταξύ 40 και 60.  

1) Πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν επαρκείς 

δεξιότητες ICT; 

2) Υπάρχουν στρατηγικές που θα μπορούσατε να ακολουθήσετε για να διευκολύνετε 

την ομαδική εργασία και να γεφυρώσετε το χάσμα γενεών, οι οποίες την ίδια στιγμή θα 

βελτίωναν τις δεξιότητες ICT ορισμένων ατόμων; 

 

Ένας σύγχρονος εκπαιδευτής έχει στη φαρέτρα του μια ευρεία γκάμα εργαλείων 

και τεχνικών, οι οποίες υποβοηθούν τη διαδικασία εκπαίδευσης/διδασκαλίας/μάθησης. 

Όπως και να ‘χει, σε πολλά προγράμματα απαιτείται η άμεση επαφή με τους 

εκπαιδευόμενους. Περιλαμβάνονται όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που 

επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης, τη γενική προσέγγιση σε ορισμένα ζητήματα, την 

αλλαγή στη συμπεριφορά, στη στάση, στις συνήθειες, ή την ανάδειξη αλλαγών στις 
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καθημερινές συνήθειες. Όταν κάποιος θέλει να συλλάβει μη-τυποποιημένες ιδέες, αυτό 

που μετράει είναι το προσωπικό χάρισμα του εκπαιδευτή, η ισχυρή προσωπικότητα, η 

εξουσία, η δέσμευση, η βαθιά πεποίθηση στις ιδέες που παρουσιάζονται, το 

συγκεκριμένο είδος σχέσης με τους συμμετέχοντες και η δυνατότητα επηρεασμού τους. 

Για να πληρωθούν αυτές οι προϋποθέσεις, το πρόγραμμα ISORESS έχει σχεδιαστεί με 

φιλοσοφία μικτής μάθησης. Το μέρος που αφορά κυρίως την έρευνα για γνώσεις και τα 

τεχνικά ζητήματα μπορεί να διεξαχθεί μέσω των διαθέσιμων εργαλείων ICT. Το μέρος 

που σχετίζεται με τις στάσεις και την προσέγγιση των επαγγελματιών, η οποία απαιτεί 

μια κάποια συναισθηματική δέσμευση, έχει σχεδιαστεί για συναντήσεις σε τάξη. Έτσι, 

εξασφαλίζεται η επιτυχία της όλης εμπειρίας του ISORESS. 
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2. Ηλεκτρονική Μάθηση [E-learning] και Μικτή Μάθηση [b-

learning] 

 

Στον παγκοσμιοποιημένο και υπερσυνδεδεμένο κόσμο που ζούμε, οι νέες τεχνολογίες 

και οι ψηφιακές συσκευές προσφέρουν νέες δυνατότητες. Αυτό ισχύει και για την 

εκπαίδευση, όπου έχει λανσαριστεί μια ευρεία γκάμα νέων εκπαιδευτικών 

δυνατοτήτων. 

 

Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι ψηφιακές συσκευές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως υποστηρικτικά εργαλεία για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ώστε να 

εμπλουτιστεί μια μέθοδος διδασκαλίας. Εξάλλου, έχουν χαράξει το δρόμο για 

καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες όπως η ηλεκτρονική μάθηση [e-learning] και η 

μικτή μάθηση [b-learning]. 

 

Ωστόσο, αυτές οι νέες μεθοδολογίες απαιτούν νέες δεξιότητες και ικανότητες, με τις 

οποίες οι τωρινοί εκπαιδευτές ενδέχεται να μην είναι αρκετά εξοικειωμένοι. Αυτό το 

κεφάλαιο στοχεύει στο να αποτελέσει μια πρώτη προσέγγιση γι’ αυτές τις μεθοδολογίες 

και να εμβαθύνει στο νέο ρόλο του εκπαιδευτή. 

 

Ποια η διαφορά μεταξύ ηλεκτρονικής μάθησης [e-learning] και μικτής μάθησης [b-

learning]; 

Η ηλεκτρονική μάθηση ή η διαδικτυακή μάθηση αναφέρεται στα προγράμματα 

εκπαίδευσης που διενεργούνται αποκλειστικά μέσω ψηφιακών τεχνολογιών, π.χ. 

χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή και μια σύνδεση στο διαδίκτυο. Από την άλλη, η 

μικτή μάθηση συνδυάζει την παραδοσιακή δια ζώσης μάθηση με την ηλεκτρονική 

μάθηση. 

Και στις δύο μεθοδολογίες, ο δάσκαλος ή εκπαιδευτής θα πρέπει να προσαρμόσει το 

περιεχόμενο, καθώς και το ρόλο του, στα μέτρα της μεθοδολογίας που επέλεξε.  

 

Διαφορετικά μοντέλα μικτής μάθησης 

Χάρη στο συνδυασμό των διαφορετικών εκπαιδευτικών μεθοδολογιών, η μικτή μάθηση 

προσφέρει μια ευρεία γκάμα δυνατοτήτων που οδήγησαν στην ανάπτυξη σημαντικών 

μοντέλων: 
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1. Μοντέλο εναλλαγής 

Το μοντέλο εναλλαγής αναφέρεται στο μοντέλο όπου ένα πρόγραμμα εναλλάσσει εντός 

ενός προκαθορισμένου διαγράμματος μαθημάτων μεταξύ εκπαιδευτικών μεθόδων, με 

την μια εκ των οποίων να είναι η διαδικτυακή μάθηση. Υπάρχουν διαφορετικές 

δυνατότητες εναλλαγής όπως: 

 

 

Α. Εναλλαγή τρόπου διεξαγωγής.  

Σε αυτό το μοντέλο, οι μαθητευόμενοι εναλλάσσουν μεταξύ των εκπαιδευτικών 

μεθόδων που προορίζονται για μάθηση εντός τάξης. Η εκμάθηση λαμβάνει χώρα 

στην τάξη, αλλά πέραν των διαδικτυακών δραστηριοτήτων, γίνονται και άλλα είδη 

δραστηριοτήτων, όπως διαλέξεις, ομαδική εργασία ή ατομικές εργασίες.  

Β. Εναλλαγή τοποθεσίας 

Σε αυτό το μοντέλο, η διαδικτυακή μάθηση δεν λαμβάνει χώρα στην τάξη, όπου 

διεξάγονται οι άλλες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες. Αντί να παραμένουν οι 

μαθητευόμενοι στην τάξη για όλες τις μεθοδολογίες, αλλάζουν τοποθεσία για τη 

διαδικτυακή μάθηση.  

Γ. Αντίστροφη Τάξη 

Αν και αυτός ο τρόπος ακολουθεί ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα, σε αυτή την 

περίπτωση, η παραδοσιακή δομή της εκπαιδευτικής διαδικασίας αντιστρέφεται. Οι 

μαθητές λαμβάνουν εξ αποστάσεως, σε τοποθεσία που εκείνοι επιλέγουν (συνήθως 

στο σπίτι τους) μέσω διαδικτύου, το μεγαλύτερο μέρος της ύλης του μαθήματος, 

ενώ οι δραστηριότητες στην τάξη εστιάζουν κυρίως σε εγχειρήματα ή σε εξάσκηση 

καθοδηγούμενη από το δάσκαλο.  

Δ. Ατομική εναλλαγή 

Σε αυτό το μοντέλο, δίνεται στους μαθητές ένα προκαθορισμένο αλλά 

εξατομικευμένο πρόγραμμα, το οποίο μπορεί ακόμα και να παραχθεί τυχαία από 

έναν αλγόριθμο, όπου εναλλάσσονται οι εκπαιδευτικές μέθοδοι εντός 

προκαθορισμένων περιόδων μέσα στη μέρα. Για παράδειγμα, τα μαθήματα μπορεί 

να απαιτούν από τους μαθητευόμενους να αφιερώσουν μια ώρα για δια ζώσης 

ομαδική εργασία, έπειτα πολλές συνεδρίες διαδικτυακής μάθησης της 1 ώρας, 

ακολουθούμενες από άλλη μια σύντομη περίοδο ιδιαιτέρων μαθημάτων, 

σεμιναρίων, κλπ. 

2. Μοντέλο Ευελιξίας 
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Τα μοντέλα ευελιξίας ακολουθούν εξατομικευμένα και ευέλικτα προγράμματα, όπου 

το μεγαλύτερο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας διεξάγεται από τους ίδιους τους 

μαθητές μέσω διαδικτύου, ενώ οι καθηγητές παραμένουν στη διάθεσή τους σε 

φυσικές τοποθεσίες, ώστε να βοηθήσουν σε δραστηριότητες όπως μικρά ομαδικά 

σεμινάρια, ομαδικές εργασίες ή ιδιαίτερα μαθήματα. 

Το πραγματικό ποσοστό της δια ζώσης προσοχής που θα λάβει ο κάθε 

μαθητευόμενος στα μοντέλα ευελιξίας ενδέχεται να ποικίλει κατά πολύ, αναλόγως 

το πρόγραμμα, την τοποθεσία του και τους πόρους αυτού που οργανώνει το 

πρόγραμμα. Ορισμένα προγράμματα περιλαμβάνουν σημαντική υποστήριξη, 

έχοντας καθηγητές να βοηθούν καθημερινά τους μαθητευόμενους, ενώ άλλα 

βασίζονται αποκλειστικά στην αυτονομία των μαθητευόμενων. 

 

 

3. Μοντέλο Αυτό-ανάμιξης 

 

Τα μοντέλα αυτό-ανάμιξης βασίζονται στην ιδέα που θέλει τον μαθητή που 

παρακολουθεί κάποια μαθήματα σε μια φυσική τοποθεσία, ενώ ταυτόχρονα έχει την 

επιλογή να παρακολουθήσει τα μαθήματα διαδικτυακά, την ώρα που εκείνος/-η 

επιθυμεί (είτε εξ αποστάσεως είτε σε κανονισμένες περιοχές του κέντρου). 

Έτσι, ένας μαθητευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει ένα μάθημα μαθηματικών, 

Αγγλικών και ιστορίας σε μια τσιμεντένια τάξη, αλλά και να παρακολουθήσει 

διαδικτυακά και ακόμα δύο μαθήματα, όπως κάποια ξένη γλώσσα ή λογοτεχνία, υπό 

την επιτήρηση του αντίστοιχου καθηγητή, ώστε να εξελιχθεί με τους δικούς του/της 

ρυθμούς. Οι μαθητές “αναμιγνύουν” τη διαδικτυακή με τη συμβατική μάθηση, ανάλογα 

με τις ανάγκες και τα θέλω τους. Έτσι προκύπτει το όνομά του μοντέλου . 

4. Εμπλουτισμένο Ψηφιακό μοντέλο 

 

Αυτό το μοντέλο δεν εφαρμόζεται σε ατομικά προγράμματα ούτε ως μέρος του 

συνολικού όγκου εργασίας των μαθητευόμενων. Είναι διάχυτο: αποτελεί μια ολόκληρη 

σχολή, ένα μοντέλο διδασκαλίας σε όλα τα επίπεδα.  

Σε ένα Εμπλουτισμένο Ψηφιακό περιβάλλον, μετά την αρχική εισαγωγική συνεδρία, η 

συντριπτική πλειοψηφία της διδασκαλίας γίνεται διαδικτυακά και εξ αποστάσεως, ενώ 

σπανίως απαιτείται από τους μαθητευόμενους να είναι παρόντες καθημερινά στις 
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τσιμεντένιες εγκαταστάσεις του κέντρου. Μπορούν να σπουδάζουν εξ αποστάσεως με 

πλήρη αυτονομία, αρκεί να τηρούν όσα απαιτούνται από αυτούς. Τα σχολεία που 

εφαρμόζουν Εμπλουτισμένα Ψηφιακά μοντέλα είναι συνήθως οργανισμοί που 

ξεκίνησαν τη λειτουργία τους αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου, και έπειτα τη 

συμπλήρωσαν με ορισμένες δια ζώσης δραστηριότητες. 

Ένας δάσκαλος ή εκπαιδευτής, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τους 

στόχους της ομάδας-στόχου, θα πρέπει να μπορεί να επιλέξει το βέλτιστο μοντέλο και 

να προσαρμόσει σε αυτό το περιεχόμενο αναλόγως.  

 

Δεξιότητες που πρέπει να κατέχει ένας διαδικτυακός εκπαιδευτής 

Η Gilly Salmon ανέπτυξε ένα μοντέλο πέντε διαφορετικών βημάτων, ώστε να ενισχύσει 

τη διαδικτυακή δέσμευση και μάθηση των μαθητευόμενων. Δίνει ένα νέο ορισμό για 

οποιονδήποτε εκπαιδευτή εργάζεται εντός διαδικτυακών περιβαλλόντων, ονομάζοντάς 

τους “ηλεκτρονικούς συντονιστές” [e-moderators], καθώς η δουλειά τους πλέον δεν 

είναι τόσο η μεταλαμπάδευση της γνώσης, όσο η ενθάρρυνση, η διαχείριση και η 

παροχή βοήθειας κατά τη σχεδόν αυτόνομη διαδικασία μάθησης των μαθητών. 

- Βήμα 1. Πρόσβαση και ενθάρρυνση.  

Αποτελεί μέρος των καθηκόντων του διαδικτυακού εκπαιδευτή το να 

καλωσορίσει τους συμμετέχοντες και να τους ενθαρρύνει να αλληλοεπιδράσουν 

μεταξύ τους, καθώς και να εξασφαλίσει ότι το σύστημα ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης είναι σωστά εγκατεστημένο και προσβάσιμο. 

 

- Βήμα 2. Διαδικτυακή αλληλεπίδραση 

Αντίστοιχα, ένας ηλεκτρονικός συντονιστής θα πρέπει να μπορεί να προωθεί τη 

διαδικτυακή αλληλεπίδραση, τη γεφύρωση των κενών μεταξύ των κοινωνικών, 

πολιτισμικών και εκπαιδευτικών περιβαλλόντων των συμμετεχόντων κατά τη 

διάρκεια του προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης.  

Πιο πεζά, αυτό περιλαμβάνει και την ανταλλαγή μηνυμάτων με τους μαθητές, 

ώστε να τονιστεί η κοινωνική διάσταση των περιβαλλόντων ηλεκτρονικής 

μάθησης. 

 

- Βήμα 3. Ανταλλαγή πληροφοριών 

Εδώ, ένας ηλεκτρονικός συντονιστής δρα μόνος του: υποβοηθά την ανταλλαγή 

πληροφοριών, πράγμα που σημαίνει ότι εκπαιδεύει τους μαθητές πάνω στο πως 

να χρησιμοποιήσουν τους εκπαιδευτικούς πόρους, ενώ παράλληλα δημιουργεί 
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μια εξατομικευμένη διάσταση στη διαδικασία μάθησής τους, αναζητώντας 

συγκεκριμένα αντικείμενα και προσαρμόζοντας την εμπειρία μάθησης στα 

μέτρα των μαθητευόμενων. 

 

- Βήμα 4. Χτίσιμο γνώσεων 

Οι ηλεκτρονικοί συντονιστές θα πρέπει να προσφέρουν τη δυνατότητα στους 

μαθητευόμενούς τους να “χτίζουν” γνώσεις, βοηθώντας τους στο να 

εμπεδώσουν καλύτερα τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την οργάνωση συγκεντρώσεων. 

 

- Βήμα 5. Ανάπτυξη 

Η πιο σημαντική δεξιότητα των διαδικτυακών δασκάλων είναι το να μπορούν να 

υποστηρίξουν την ανάπτυξη των μαθητευόμενών τους και να ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες και στα θέλω τους, καθώς και σε κάθε ενδεχόμενη περίσταση. Η 

μάθησή τους ενδέχεται να τους οδηγήσει σε απρόβλεπτες κατευθύνσεις και ένα 

μάθημα μπορεί να τους κινήσει την περιέργεια. Γι’ αυτό και ένας διαδικτυακός 

δάσκαλος πρέπει να μπορεί να προσφέρει επιπλέον ή εξωτερικούς πόρους, εάν 

είναι απαραίτητο, ώστε να εξασφαλίσει την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη 

εμπειρία μάθησης. 

 

 

 Συμβουλή: Οι επιχειρηματίες αποτελούν την κύρια ομάδα-στόχο του 

εγχειρήματος ISORESS, και εξαιτίας της αφοσίωσης που απαιτεί η διαδικασία 

έναρξης μιας επιχείρησης, αυτά τα άτομα συνήθως δεν έχουν αρκετό χρόνο ή 

δεν δύνανται να παρακολουθήσουν ένα παραδοσιακό πρόγραμμα εκμάθησης. 

 

Γι’ αυτό και το πρόγραμμα ISORESS χρησιμοποιεί τη μικτή μάθηση που επιτρέπει στους 

τελικούς χρήστες να είναι αυτόνομοι κατά τη διαδικασία εκμάθησης, μιας και 

απαιτείται μόνο μια δια ζώσης συνεδρία στην αρχή του προγράμματος. 

Εξάλλου, το διαδικτυακό πρόγραμμα υπάρχει στην πλατφόρμα Moodle, η οποία 

επιτρέπει στους χρήστες την πρόσβαση στην πλατφόρμα, ανάλογα με τη 

διαθεσιμότητά τους. Το πρόγραμμα απαρτίζεται από ασκήσεις που θα αξιολογούνται 

επί τόπου, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να οργανώνουν μόνοι τους την 

εκπαίδευση.  
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Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης 

Και στις δύο περιπτώσεις, η διεξαγωγή του προγράμματος υποστηρίζεται από ένα 

Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ), το οποίο διευκολύνει την όλη εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης είναι ψηφιακά εργαλεία που επιτρέπουν τη 

δημιουργία διαδικασιών ηλεκτρονικής μάθησης και πολλών ειδών εκπαιδευτικών 

πόρων, καθώς και την οργάνωσή τους με συνεκτικό τρόπο. Ορισμένα παραδείγματα 

είναι η Moodle, η Canvas, η Edmodo, και πολλά άλλα. 

 Συμβουλή: κοιτάξτε τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των ΣΔΜ ώστε να επιλέξετε 

αυτό που καλύπτει τις ανάγκες σας καλύτερα! 

Κύρια χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις 

Ένα ΣΔΜ αποτελεί ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον, παρόλο που οι πρώτες 

εκδόσεις στις δεκαετίες του 1990 και του 2000 ήταν εκτός διαδικτύου και απαιτούσαν 

την αγορά αντίστοιχου λογισμικού, καθώς και την εγκατάσταση αυτού από έναν 

έμπορο. Με τι συνεπάγεται αυτή η αλλαγή, λοιπόν; Με το ότι σχεδιάζεται συνήθως 

βάσει ενός σετ συγκεκριμένων διαδικτυακών εργαλείων (όπως αυτά που αναφέρθηκαν 

παραπάνω), υπό ένα μοντέλο Λογισμικού Ως Υπηρεσία [Software as a Service, (SaaS)], με 

τον έμπορο να προσφέρει απλά τη διαδικτυακή φιλοξενία του λογισμικού.  

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως του εάν κάποιος είναι εκπαιδευτής ή μαθητευόμενος, 

η εγκατάσταση και η πρόσβαση στο πρόγραμμα μέσω ενός ΣΔΜ θα απαιτεί έναν 

υπολογιστή ή μια παρόμοια συσκευή (κατά κύριο λόγο smartphone ή tablets) με ενεργή 

σύνδεση στο διαδίκτυο.  

Υπάρχει μια ευρεία γκάμα Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης, και το καθένα διαφέρει 

ως προς αυτά που προσφέρει - όπως τους τύπους πόρων που μπορούν να 

προσφερθούν σε αυτά ώστε να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα-, ως προς τα άτομα που 

απευθύνεται, καθώς και ως προς το εάν είναι ανοιχτού κώδικα ή επί πληρωμή. 

Υπάρχουν ορισμένα πιο γενικής φύσεως, άλλα που επικεντρώνονται στην εκπαίδευση 

σε όλα τα τρία επίπεδα, ακόμα και ορισμένα που έχουν προσαρμοστεί για να 

χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία σε ένα εταιρικό περιβάλλον, λειτουργώντας έτσι ως 

μέσο της δια βίου μάθησης των εργαζομένων. 

Εν τέλει, αυτά τα εργαλεία στοχεύουν στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών περιβαλλόντων και 

εμπειριών, φιλοξενώντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την επίτευξη του στόχου 
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αυτού. Προτείνουμε να τα ανακαλύψετε μόνοι σας και να δοκιμάσετε να βρείτε κάποιο 

που καλύπτει τις ανάγκες σας, αλλά και να μπορείτε να εξοικειωθείτε μαζί του.  

Πλεονεκτήματα 

 Συμβατότητα με πολλαπλές συσκευές (κινητά, tablet, υπολογιστές, κλπ.) 

 Προσβασιμότητα απ’ οπουδήποτε (δεδομένου ότι υπάρχει διαθέσιμη μια 

σύνδεση στο διαδίκτυο ή δεδομένα περιήγησης) 

 Η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και επέκτασης του εκπαιδευτικού υλικού 

 Τα εκπαιδευτικά υλικά φιλοξενούνται διαδικτυακά επ’ αόριστο 

 Ακόμα και τα άτομα με βασικές γνώσεις υπολογιστή μπορούν να τα 

δημιουργήσουν και να τα διατηρήσουν 

 Δυνατότητα προσαρμογής στα μέτρα μιας ευρείας γκάμας ομάδων-στόχων 

 

Κίνδυνοι 

 Χαμηλά επίπεδα δέσμευσης από τους χρήστες 

 Χαμηλά επίπεδα δέσμευσης από τον διαδικτυακό δάσκαλο 

 Εάν δεν δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα, οι μαθητευόμενοι ενδέχεται να τα 

παρατήσουν 

 

 Συμβουλή: ελέγξτε όλα τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των ΣΔΜ, 

συναρτήσει των απαιτήσεων του προγράμματός σας, ώστε να επιλέξτε εξ αρχής 

τη βέλτιστη επιλογή! 

Εργαλεία 

Τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης προσφέρουν στους διαδικτυακούς εκπαιδευτές 

μια ευρεία γκάμα εργαλείων και αυτοματοποιημένων διαδικασιών, τα οποία είναι 

σπανίως διαθέσιμα σε άλλες εκπαιδευτικές μεθόδους, πέραν της ηλεκτρονικής 

μάθησης. Η ίδια η φύση των εργαλείων και των λειτουργιών εξαρτάται από το ποιο 

ΣΔΜ χρησιμοποιείται, ενώ αυτά καταγράφονται αναλυτικά στις ιστοσελίδες των 

εμπόρων. 

Γενικά μιλώντας, ωστόσο, περιλαμβάνουν ένα εργαλείο έκδοσης που επιτρέπει στο 

χρήστη να δημιουργήσει επαγγελματικά δομημένα προγράμματα, δίνοντας έτσι στους 

εκπαιδευτές τη δυνατότητα να οργανώσουν τα θέματα και τις ενότητες, προσθέτοντας 

πολυμέσα και μερικές φορές διαδραστικά στοιχεία.  

Δίνει επίσης τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να ορίσουν διαφορετικά επίπεδα 

πρόσβασης στην πλατφόρμα, δημιουργώντας έτσι μια ιεραρχία διαφορετικών τύπων 
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χρηστών. Κυριότερα, όμως, επιτρέπει στους εκπαιδευτές να παρακολουθούν τις 

ασκήσεις, την πρόοδο και τα αποτελέσματα του κάθε μαθητευόμενου ξεχωριστά. 

Τα ΣΔΜ περιλαμβάνουν και κάποιο εργαλείο αξιολόγησης, δίνοντας στους εκπαιδευτές 

την ικανότητα να σχεδιάζουν και να διενεργούν μόνοι τους τεστ εντός των 

προγραμμάτων. Δυνατότητα σχετική με την αξιολόγηση, αλλά ίσως όχι τόσο 

απαραίτητη σε περιπτώσεις ενηλίκων μαθητευόμενων. 

Επιπλέον, περιλαμβάνουν συνήθως ένα ενσωματωμένο περιβάλλον επικοινωνίας - 

συνήθως στη μορφή τουλάχιστον ενός φόρουμ- όπως ένα σύστημα ανταλλαγής 

μηνυμάτων, εάν όχι κάποια λειτουργία τύπου email-, το οποίο επιτρέπει στους 

μαθητευόμενους να επικοινωνούν μεταξύ τους και να έχουν δυνατότητα άμεσης 

επικοινωνίας με τον εκπαιδευτή.  

 Συμβουλή: Οι δυνατότητες κάποιων ΣΔΜ ενδέχεται να είναι περιορισμένες, 

όμως, με την προσθήκη ορισμένων χρήσιμων plug-in, οι δυνατότητες 

πολλαπλασιάζονται! 

Ρόλος του εκπαιδευτή 

Όπως εξηγήσαμε προηγουμένως, ο ρόλος του εκπαιδευτή στα πλαίσια της 

διαδικτυακής εκπαίδευσης δεν έχει να κάνει τόσο με τη μεταλαμπάδευση γνώσεων, όσο 

με τη δράση του ως “συντονιστής” για τους μαθητές. Αυτό οφείλεται στο ότι η 

ηλεκτρονική μάθηση, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, αναλόγως τον τρόπο διεξαγωγής της, 

βασίζεται στο ότι ο μαθητευόμενος θα είναι έστω υποτυπωδώς αυτόνομος. Τα 

εκπαιδευτικά υλικά και οι πόροι είναι ήδη διαθέσιμοι στο επιλεγμένο Σύστημα 

Διαδικτυακής Μάθησης, γι’ αυτό και η εξάρτηση από έναν εκπαιδευτή στην ηλεκτρονική 

μάθηση είναι πολύ μικρότερη από αυτή στα παραδοσιακά τσιμεντένια σχολεία, τα 

οποία βασίζονται σε τακτικά μαθήματα στην τάξη και σε αναλογικά μέσα. Αυτό απαιτεί 

περισσότερη αυτονομία από πλευράς των μαθητευόμενων, αποτελεί όμως ένα δίκαιο 

αντάλλαγμα για την τεράστια ευελιξία που προσφέρει η εξ αποστάσεως μάθηση. 

Με τη σειρά τους, οι εκπαιδευτές ηλεκτρονικής μάθησης απαλλάσσονται σε ένα βαθμό 

από τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μεταλαμπάδευση των γνώσεων. Αυτά τα 

παραδοσιακά καθήκοντα και η άμεσα διαθέσιμη βάση γνώσεων ενός εκπαιδευτή 

συμπληρώνονται, σε αυτό το πλαίσιο, με περισσότερες κοινωνικές διεργασίες. Αποτελεί 

ευθύνη τους η εξασφάλιση της καλής χρήσης των διαθέσιμων πόρων από τους 

μαθητευόμενους, καθώς και η εδραίωση οριζόντιων και κάθετων γραμμών 

επικοινωνίας, η ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητευόμενων στο διαδικτυακό 

εκπαιδευτικό περιβάλλον και η αντιμετώπιση ζητημάτων που ενδέχεται να ανακύψουν 
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και αφορούν στους εκπαιδευτικούς πόρους, καθώς επίσης και η εξασφάλιση της 

ακώλυτης λειτουργίας και πρόσβασης στο ΣΔΜ. 

 

Για την ακρίβεια, χάρη στην αλλαγή των προσόντων, οι εκπαιδευτές ηλεκτρονικής 

μάθησης συνήθως δεν είναι αυτοί που έχουν σχεδιάσει το υλικό ηλεκτρονικής 

μάθησης, κάτι που τους έχει οδηγήσει στο να θεωρούνται κατά κάποιο τρόπο ως 

“περιορισμένοι” επαγγελματίες, εξαιτίας του ότι χρησιμοποιούν πόρους, στη 

διαδικασία σχεδιασμού και προετοιμασίας των οποίων δεν συμμετείχαν καθόλου. 

Συνοψίζοντας, οι εκπαιδευτές ηλεκτρονικής μάθησης δεν είναι απαραίτητα ειδικοί στον 

κλάδο του μαθήματος που διδάσκουν, μιας και κάτι τέτοιο θα μείωνε σε ένα βαθμό την 

ευελιξία και την προσαρμοστικότητα τους στις ανάγκες των μαθητευόμενων.  

Ο ρόλος τους, λοιπόν, είναι να εξασφαλίσουν ότι το εκπαιδευτικό υλικό 

χρησιμοποιείται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, ενώ οι μαθητευόμενοι και τα μαθήματα 

“τερματίζουν” τις δυνατότητές τους. Για να γίνει αυτό, πρέπει να διαχειρίζονται οι ίδιοι 

το επίπεδο διαπροσωπικής επικοινωνίας μεταξύ των μαθητευόμενων, καθώς και να 

προωθούν τη συμμετοχή τους και να τους υποστηρίζουν - τόσο ηθικά όσο και τεχνικά -, 

όταν αυτό απαιτείται. 

Έτσι, ο ρόλος του διαδικτυακού εκπαιδευτή δεν ταυτίζεται τόσο με αυτόν του 

δασκάλου, όσο με το ρόλο ενός “ηγέτη”, καθώς αποστολή του αποτελεί η καθοδήγηση 

και η υποστήριξη των μαθητευόμενων κατά την διαδικασία μάθησής τους. 

Εννοείται δε, ότι οι μαθητευόμενοι θα αξιοποιήσουν στο μέγιστο τη διαδικασία, εάν ο 

δάσκαλός τους τυγχάνει να είναι (ή είναι στη διαδικασία του να γίνει) ειδικός επί του 

θέματος που διδάσκει. 

 Συμβουλή: κάποιες φορές οι διαδικτυακές πλατφόρμες αποθαρρύνουν τους 

μαθητευόμενους. Καλό είναι να τους κάνετε να νιώσουν άνετα, έτσι ώστε να 

απολαύσουν την όλη διαδικασία. 

 

Περιπτωσιολογική μελέτη 1 

Η ομάδα μαθητευόμενών σας απαρτίζεται από ένα μικρό σύνολο ενηλίκων που 

εργάζονται ήδη. Θέλουν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα ISORESS, καθώς θα ήθελαν 

να κάνουν έναν συνεταιρισμό μεταξύ τους και τους ενδιαφέρει πολύ αυτό το θέμα. 
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Παρόλο που έχουν πολλή όρεξη, δεν κατέχουν αρκετές ψηφιακές δεξιότητες ώστε να 

μπορούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα μόνοι τους μέσω διαδικτύου. 

Ποιες από τις μεθοδολογίες και τα μοντέλα που συζητήθηκαν θα αποτελέσουν τη 

βέλτιστη επιλογή, βάσει των χαρακτηριστικών της ομάδας στόχου; 

 

 

 

 

Περιπτωσιολογική μελέτη 2 

Φανταστείτε ότι ηγείστε του προγράμματος εκπαίδευσης ISORESS για μια ομάδα 

επίδοξων επιχειρηματιών. Βάσει του μοντέλου των πέντε βημάτων της Gilly Salmon, 

σχεδιάστε μια στρατηγική και τροποποιήστε τα πέντε βήματα για να ενισχύσετε τη 

δέσμευση και τη μάθηση των μαθητευόμενων. 

 

Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν νέες δυνατότητες, και έτσι, οι μεθοδολογίες μάθησης 

έχουν εξελιχθεί και προσαρμοστεί στη νέα εποχή. Η διαδικτυακή και η μικτή μάθηση 

έχουν γίνει πολύ δημοφιλείς, φέρνουν όμως μαζί τους και νέες προκλήσεις, όχι μόνο 

για τους μαθητευόμενους, αλλά και για τους εκπαιδευτές.  

Ο εκπαιδευτής πρέπει να γνωρίζει τους περιορισμούς και τις δυνατότητες της 

μεθοδολογίας και του μοντέλου που έχει επιλέξει. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι σε 

θέση να διαλέξει το καλύτερο εργαλείο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του και να το 

αξιοποιήσει στο μέγιστο. 

Αυτό σημαίνει ότι και ο ρόλος του εκπαιδευτή έχει αλλάξει, ενώ κρίνεται ιδιαίτερα 

σημαντική η ικανότητά του/της να ενθαρρύνει και να βοηθά τους μαθητευόμενους στη 

διαδικασία εξοικείωσής τους με τις νέες αυτές μεθοδολογίες. 
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3. Εστίαση στους μαθητευόμενους: ψυχολογία και κοινωνικές 

δεξιότητες 

Οι επαγγελματικές δεξιότητες αφορούν στις δεξιότητες και τις γνώσεις που σχετίζονται 

με την εργασία, τις οποίες όλοι χρειαζόμαστε για να εκτελέσουμε τα καθήκοντά μας, και 

που μπορούν να αποκτηθούν και να ενισχυθούν μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Είναι συνήθως μετρήσιμες δεξιότητες που μπορούν εύκολα να οριστούν 

και να αξιολογηθούν. Οι κοινωνικές δεξιότητες, από την άλλη, ορίζονται ως μια μεγάλη 

ομάδα ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών χαρακτηριστικών, τα οποία σχετίζονται 

με την αυτογνωσία, την αυτοδιαχείριση, τις στάσεις, τη διάθεση και την 

προσωπικότητα που απαιτείται για μια γενική ευδαιμονία, και συνεπώς, την επιτυχία 

στην εργασία. 

 

Οι ταξινομήσεις των κοινωνικών δεξιοτήτων ποικίλουν. Όπως και να ‘χει, δεν υπάρχει 

μια καθοριστική λίστα των κοινωνικών δεξιοτήτων, μπορεί όμως να βρει κανείς κοινά 

στοιχεία, βάσει των οποίων οι κοινωνικές δεξιότητες χωρίζονται σε τρεις κύριες 

ομάδες: 

 

α. Προσωπικές δεξιότητες, π.χ. δεξιότητες μάθησης, αντοχή στο στρες, επαγγελματική 

ηθική, αυτογνωσία, δέσμευση, ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής, 

δημιουργικότητα και καινοτομία. 

 

β. Κοινωνικές δεξιότητες, π.χ. επικοινωνία, ομαδική εργασία, δίκτυο επαφών, 

διαπραγμάτευση, διαχείριση συγκρούσεων, ηγεσία, πολιτισμική 

προσαρμοστικότητα. 

 

γ. Μεθοδολογικές δεξιότητες/Δεξιότητες που βασίζονται σε περιεχόμενο, π.χ. 

κατεύθυνση του πελάτη/χρήστη, συνεχής βελτίωση, προσαρμοστικότητα εν όψει 

αλλαγής, κατεύθυνση των αποτελεσμάτων, αναλυτικές δεξιότητες, λήψη 

αποφάσεων, διοικητικές δεξιότητες, διαχείριση έρευνας και πληροφοριών (Cinque, 

2016). 

 

Εδώ και κάμποσο καιρό, εταιρίες αναζητούν εργαζομένους που κατέχουν κοινωνικές 

δεξιότητες. Και έχουν γίνει ιδιαίτερα σημαντικοί. Πολλές έρευνες και μελέτες έχουν 

υπογραμμίσει ένα πρόβλημα της αγοράς εργασίας, αναφέροντας την έλλειψη 

δεξιοτήτων στους υπαλλήλους, ειδικά στις νεότερες γενιές. Πιο συγκεκριμένα, μια 

έρευνα που έγινε από τη McKinsey (2016), ανέφερε ότι το ένα τρίτο των εργοδοτών 
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θεωρούν ότι η έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων προκαλεί τεράστια προβλήματα στις 

επιχειρήσεις με τη μορφή επιπλέον εξόδων, χαμηλής ποιότητας ή σπατάλης χρόνου. 

Έτσι, οι κοινωνικές δεξιότητες κρίνονται απαραίτητες τόσο για τον εργαζόμενο, όσο και 

για την ανάπτυξη της εταιρίας. 

 

Στις παρακάτω σελίδες θα οριστούν οι κοινωνικές δεξιότητες, καθώς και η σημασία 

τους στον εταιρικό κόσμο. Ως εκπαιδευτές, θα πρέπει να γνωρίζουμε τη σημασία τους 

και να την επισημαίνουμε και στους μαθητευόμενους. Συνήθως, οι επιχειρηματίες 

καλούνται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην καριέρα τους, ειδικά στην αρχή, γι’ αυτό 

και είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι εξίσου σημαντικές 

με την άρρητη γνώση. 

 

Τέλος, ένας εκπαιδευτής θα πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί διάφορες καταστάσεις, οι 

οποίες θα απαιτούν την αξιοποίηση των κοινωνικών του/της δεξιοτήτων στο μέγιστο. 

 

1. Αυτογνωσία 

Η αυτογνωσία είναι η κατάσταση στην οποία είναι ένα άτομο το οποίο γνωρίζει καλά 

την προσωπικότητά του σε όλα τα επίπεδα: δυνατά σημεία και αδυναμίες, ανάγκες και 

επιθυμίες, πάθη και κίνητρα, τραύματα και όρια, φόβοι και όνειρα, μηχανισμοί και 

εργαλεία, κλπ.… Επιπροσθέτως της αναγνώρισης των προσωπικών χαρακτηριστικών, 

ένα άτομο που γνωρίζει τον εαυτό του θα συνεχίσει να έχει μια ενδοσκοπική στάση, 

έτσι ώστε να ισορροπεί τα δυνατά του σημεία και τις αδυναμίες, καθώς και να 

προσπαθήσει να επιτύχει τη βέλτιστη έκδοση του εαυτού του. 

Η αυτογνωσία είναι πολύ σημαντική στον εταιρικό κόσμο, καθώς αντικατοπτρίζεται 

στην εργασία που προσφέρει ένας εργαζόμενος. Κατά κύριο λόγο, η αυτοπεποίθηση και 

αυτοεκτίμηση ενός ατόμου θα επηρεάσουν κατά πολύ την ποιότητα της εργασίας του. 

 

 Συμβουλή: το κλειδί είναι η ενδοσκόπηση. Είναι σημαντικό να μπορούμε να 

βλέπουμε τον εαυτό μας εκ των έσω, χωρίς όμως να τον κρίνουμε. Να γνωρίζετε 

τα δυνατά και αδύνατα σημεία σας, έτσι ώστε να μπορείτε να εξελιχθείτε, για να 

αντιμετωπίσετε τις νέες προκλήσεις.  

 

1.1  Αυτοπεποίθηση 

Η αυτοπεποίθηση είναι το αίσθημα της εμπιστοσύνης και της πίστης στον εαυτό μας. 

Ένα άτομο με αυτοπεποίθηση είναι υπερήφανο γι’ αυτό που είναι δεν νιώθει κατώτερο 

ή ανώτερο των άλλων, ενώ βλέπει τον εαυτό του στο ίδιο επίπεδο με τους άλλους. 
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Αυτός ο τύπος ατόμου ενθαρρύνει τους άλλους να κάνουν πράγματα και χρησιμοποιεί 

ευγενή και ενθαρρυντικό λόγο και για τον εαυτό του/της. 

Για να επιδείξει αυτοπεποίθηση στον εργασιακό χώρο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να 

πιστέψουν και οι άλλοι στην ποιότητα της εργασίας του εργαζομένου. Αντιθέτως, η 

επίδειξη έλλειψης αυτοπεποίθησης μέσω της εργασίας ή μέσω μιας προσωπικής 

στάσης μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη εμπιστοσύνης από τους συναδέλφους και τους 

προϊσταμένους. 

Στην περίπτωση των επιχειρηματιών, είναι εξαιρετικά σημαντικό το να έχουν 

αυτοπεποίθηση για τις επιχειρηματικές ιδέες τους, καθώς και το να θέλουν να 

δουλέψουν γι’ αυτές.  

 

 Συμβουλή: Ως εκπαιδευτής, είναι σημαντικό να μπορείτε να μεταδίδετε την 

αυτοπεποίθηση σας στους μαθητευόμενους, έτσι ώστε να νιώθουν ότι βρίσκονται 

σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Στην περίπτωση που ένας μαθητευόμενος δεν νιώθει 

αυτοπεποίθηση για την ιδέα του, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να συζητήσει επ’ αυτών 

των αμφιβολιών. 

 

 

 

1.2  Αυτοεκτίμηση 

Η αυτοεκτίμηση είναι η κατάσταση κατά την οποία ένα άτομο αποδέχεται όλα τα 

χαρακτηριστικά που ανακάλυψε μέσω της αυτογνωσίας, νιώθει καλά με τα δυνατά και 

αδύνατά σημεία του, καθώς και δίνει αξία και αγαπά τον εαυτό του. Ένα άτομο με 

αυτοεκτίμηση είναι ικανό να προσέχει και να εκτιμά τον εαυτό του/της, ανεξάρτητα 

από τη γνώμη των άλλων, ενώ θέτει τον εαυτό του/της ως προτεραιότητα, χωρίς να 

είναι όμως εγωιστής/-στρια. 

Η αυτοεκτίμηση επηρεάζει συνεχώς την καριέρα μας. Η υψηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να 

επηρεάσει το πως λειτουργούμε στον εργασιακό χώρο, το πως αντιμετωπίζουμε τους 

ανθρώπους αλλά και το τι επιτυγχάνουμε στην καριέρα μας. 

 

 Συμβουλή: Ως εκπαιδευτές, και ειδικά όταν έχετε να κάνετε με επιχειρηματίες, 

είναι σημαντικό να τους δώσετε να καταλάβουν ότι η αποτυχία ή οι δυσκολίες 

δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την αυτοεκτίμησή τους. Θα πρέπει να έχουν 

αυτοπεποίθηση και να θυμούνται ότι κανείς δεν είναι τέλειος.   

 

2. Συναισθηματική νοημοσύνη 
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Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα ενός ατόμου να παρατηρεί και να 

αποδέχεται όλα τα συναισθήματα και τις παρορμήσεις του, κατανοώντας το πως αυτά 

επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης και τις αντιδράσεις του, αλλά και να μπορεί να τα 

διαχειριστεί. Έτσι, η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ο συνδυασμός της 

συναισθηματικής αυτογνωσίας και της ρύθμισης των συναισθημάτων. 

Ο χώρος εργασίας είναι ένα μέρος που βρίθει από κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

προϊσταμένων, συναδέλφων, πελατών, συνεργατών κλπ., εντός του οποίου η 

συναισθηματική νοημοσύνη θα παίξει κρίσιμο ρόλο για την καλή κατάσταση του 

εργαζομένου και της ίδιας της εταιρίας. Ως ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης, είναι 

σημαντικό να γνωρίζετε τα συναισθήματα των εργαζομένων, τα οποία θα επηρεάσουν 

άμεσα την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα της εταιρίας. 

 

 Συμβουλή: Είναι κρίσιμο το να εντοπίσετε, αποδεχτείτε, διαχειριστείτε και 

ελέγξετε τα συναισθήματα, όχι μόνο σε προσωπικά πλαίσια, αλλά και σε 

επαγγελματικά.  

 

2.1  Συναισθηματική αυτογνωσία 

Η συναισθηματική αυτογνωσία αναφέρεται στην ικανότητα του να αναγνωρίζουμε, 

εντοπίζουμε, αποδεχόμαστε, και κατανοούμε τα συναισθήματά μας, χωρίς όμως να τα 

κρίνουμε. Ένα άτομο με συναισθηματική αυτογνωσία γνωρίζει τι νιώθει και γιατί, είναι 

ικανό να κατονομάσει, να αναγνωρίσει ή να εκφράσει το συναίσθημα. 

Εξάλλου, η σύνδεση μεταξύ των σκέψεων, των συναισθημάτων και των δράσεων του 

είναι ισορροπημένη και γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο τα συναισθήματά του 

επηρεάζουν την απόδοσή του. 

Στο χώρο εργασίας μετά βεβαιότητας θα συναντήσει κανείς διαφορετικούς τύπους 

καταστάσεων με διαφορετικούς τύπους ανθρώπων, και το να γνωρίζει κανείς τα 

συναισθήματά του θα αποτελέσει σημαντική δεξιότητα, η οποία θα τον/την βοηθήσει 

στο να διαχειρίζεται και να κατανοεί καλύτερα τις περιστάσεις. 

 

 Συμβουλή: είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε και να αναλύουμε το γιατί και το 

πως νιώθουμε. Θα μας βοηθήσει στο να διαχειριστούμε και να προλάβουμε 

ανεπιθύμητες συναισθηματικές αντιδράσεις. Η αυτοανάλυση είναι απαραίτητη. 

 

 

2.2 Έλεγχος των συναισθημάτων 

Ο έλεγχος των συναισθημάτων είναι η ικανότητα διαχείρισης των συναισθημάτων. Με 

άλλα λόγια, η ικανότητα ενός ατόμου να αντιμετωπίζει, να διοχετεύει και να ελέγχει τα 
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συναισθήματά του με έναν αποδοτικό και ωφέλιμο τρόπο, τόσο για εκείνο όσο και για 

τους γύρω του. 

Ένα άτομο με υψηλά επίπεδα ελέγχου των συναισθημάτων του δεν κρίνει κανένα 

συναίσθημά του και κατανοεί ότι κάθε συναίσθημα έχει τη δική του αξία. Έτσι, δεν τα 

κατηγοριοποιεί ως καλά ή κακά, αλλά ως άνετα ή μη άνετα. Υπό αυτό το πρίσμα, θα 

αναλάβει δράση για να τα ελέγξει. 

 

Στον εργασιακό χώρο, ο έλεγχος ορισμένων συναισθημάτων είναι κρίσιμος, για 

παράδειγμα, σε περιπτώσεις θυμού, οργής, δυσαρέσκειας ή λύπης. Οι αντιδράσεις ενός 

ατόμου που βιώνει τέτοια συναισθήματα μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην καριέρα 

του. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το πως να διαχειριστούμε τα έντονα 

συναισθήματά μας. 

 

 Συμβουλή: είναι σημαντικό να παραμένουμε αντικειμενικοί και να μην 

αφήνουμε τα αισθήματά μας να μας ελέγχουν. Είναι σημαντικό να παραμένουμε 

επαγγελματίες, ακόμα και όταν βιώνουμε μια πολύ έντονα συναισθηματικά 

φορτισμένη κατάσταση (θετική ή αρνητική). 

 

3. Κοινωνικές δεξιότητες 

Οι κοινωνικές δεξιότητες αποτελούνται από μια σειρά συμπεριφορών που μαθαίνονται 

φυσικά, οι οποίες επιτρέπουν στο άτομο να δημιουργεί κοινωνικά αποδεκτές 

καταστάσεις κατά την επικοινωνία του με τους άλλους. Οι κοινωνικές δεξιότητες 

συνάδουν με το να λαμβάνει κανείς υπόψη του τις κοινωνικές νόρμες σε 

κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια, καθώς και τα αντίστοιχα ηθικά κριτήρια.  

 

 Συμβουλή: Ως εκπαιδευτής, οι κοινωνικές δεξιότητες διευκολύνουν τη 

διεξαγωγή της εκπαίδευσης. Όπως και να ‘χει, να θυμάστε να χαράζετε τα όρια 

και να έχετε πάντα στο νου σας το ρόλο σας. 

 

3.1 Επικοινωνία 

Η επικοινωνία αφορά στην αλληλεπίδραση με τους άλλους ανθρώπους, τόσο στη 

λεκτική όσο και στη μη-λεκτική, μέσω χειρονομιών, γλώσσας του σώματος, ακόμα και 

πράξεις. Η καλή επικοινωνία είναι η ικανότητα αναγνώρισης και χρήσης των 

κατάλληλων πόρων που απαιτούνται ανά περίπτωση: ποιες λέξεις, εκφράσεις, 

τονισμός, χειρισμός της φωνής, χειρονομίες και κανάλια πρέπει να χρησιμοποιηθούν. 
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Στο χώρο εργασίας, ένα άτομο θα πρέπει να επικοινωνεί συνεχώς, και είτε η 

επικοινωνία είναι αποτελεσματική και κατάλληλη είτε όχι, σίγουρα θα έχει επιπτώσεις, 

ειδικά όταν το μήνυμα είναι σημαντικό ή επείγον. 

Για τις επιχειρήσεις, η επικοινωνία μπορεί να είναι εσωτερική (διανομείς, εργαζόμενοι) 

ή εξωτερική (πελάτες, πιθανοί πελάτες…). Και οι δύο είναι κρίσιμες.  

 

 Συμβουλή: η επικοινωνία θα πρέπει να προσαρμόζεται στην κατάσταση και 

ειδικά στα μέτρα του δέκτη. Εάν προηγηθεί ανάλυση του στόχου σας, θα σας 

είναι πιο εύκολη η εύρεση της κατάλληλης στρατηγικής.  

 

3.2 Δυναμισμός 

Ο δυναμισμός είναι μια πολύ σημαντική κοινωνική δεξιότητα και ορίζεται ως η 

κατάλληλη έκφραση των συναισθημάτων και των αναγκών στις κοινωνικές σχέσεις π.χ. 

με ευθείς, ειλικρινείς και κατάλληλους τρόπους. Ο δυναμισμός περιλαμβάνει την 

ξεκάθαρη και ειλικρινή ερώτηση προς άλλα άτομα σχετικά με τις ανάγκες και τα θέλω 

τους, με τρόπο που δείχνει σεβασμό προς το πρόσωπό τους. Οι δυναμικοί άνθρωποι 

δεν διστάζουν να υπερασπιστούν τις απόψεις ή τους στόχους τους, ή ακόμα και το να 

προσπαθήσουν να επηρεάσουν τους άλλους. 

Ο δυναμισμός είναι μια απαραίτητη δεξιότητα στον εργασιακό χώρο, καθώς ένα άτομο, 

σε πολλές περιπτώσεις, πρέπει να εκφράζει ξεκάθαρα τις ανάγκες και τα πιστεύω του. 

 

Για παράδειγμα, ο δυναμισμός είναι απαραίτητος κατά τη διαπραγμάτευση, την 

έκφραση της γνώμης σχετικά με κάτι στην εταιρία ή όταν μιλάει κανείς/καμία σε 

προϊσταμένους του/της για κάποιο σημαντικό ζήτημα. Ο δυναμισμός θα εξασφαλίσει 

ότι το άτομο λαμβάνεται υπόψη από τους γύρω του. Στην περίπτωση των 

επιχειρηματιών, θα χρειαστεί να επιδείξουν δυναμισμό στα πρώτα τους βήματα και να 

μπορούν να υπερασπιστούν την ιδέα τους. 

 

 Συμβουλή: Ως εκπαιδευτής, ο δυναμισμός είναι απαραίτητος, αλλά πάντα να 

θυμάστε ότι ο δυναμισμός ενέχει και το σεβασμό έναντι των άλλων. 

 

3.3 Ομαδική εργασία 

Η ομαδική εργασία περιλαμβάνει τη μίξη διαδραστικής και διαπροσωπικής επίλυσης 

προβλημάτων, καθώς και τις επικοινωνιακές δεξιότητες που απαιτούνται από μια 

ομάδα ανθρώπων που εργάζονται με συμπληρωματικούς ρόλους για έναν κοινό σκοπό, 

έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι πιο έντονα από αυτά που θα πρόκυπταν σε 

περίπτωση που δούλευε το κάθε άτομο ξεχωριστά. Η ομαδική εργασία έχει να κάνει με 
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την ακώλυτη και αποδοτική λειτουργία εντός μιας ομάδας, με το να είναι κανείς/καμία 

ευπροσάρμοστος/-η, ευέλικτος/-η, ικανός/-η να αφήσει πίσω τις διαφορές του/της με 

τους άλλους, καθώς και να θέσει ως προτεραιότητα τους στόχους της ομάδας. 

 

Στις μέρες μας, ο εταιρικός κόσμος συχνά απαιτεί από τους εργαζομένους να 

εργαστούν σε ομάδες. Γι’ αυτό και είναι απαραίτητη η προσαρμογή της δουλειάς σε 

περίπτωση που αυτή αναληφθεί ομαδικά. 

 

 Συμβουλή: Να επικοινωνείτε συχνά με τους άλλους, να ζητάτε εποικοδομητική 

κριτική, να κινητοποιείτε τους άλλους, να είστε δυναμικός/-ή, να παραδίδετε τη 

δουλειά σας στην ώρα της, να μην κατακρίνετε, να βοηθάτε τους άλλους και να 

ζητάτε βοήθεια, να επευφημείτε τους άλλους και να λέτε ευχαριστώ. Ως 

εκπαιδευτής, ζητήστε τους να εργαστούν ομαδικά.  

 

Περιπτωσιολογική Μελέτη 1  

Ένας συμμετέχων δεν έχει αρκετή αυτοπεποίθηση για να παρουσιάσει και να υποστηρίξει τις 

επιχειρηματικές δεξιότητές του/της μπροστά σε άλλους 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να αναλογιστεί αρκετά ζητήματα για να αντιμετωπίσει το 

πρόβλημα: 

- Είναι θέμα αυτογνωσίας. Είναι πιθανό ένας μετανάστης επιχειρηματίας να μην έχει 

αυτοεκτίμηση όταν μιλά για τον εαυτό του/της και για την επιχείρησή του/της μπροστά 

σε άλλους που προέρχονται από διαφορετικές χώρες. 

- Άλλοι λόγοι; Ίσως δεν νιώθει ακόμα αποδεκτός/-ή από τους ντόπιους. Ίσως οι άλλοι 

κοντινοί του επιχειρηματίες είναι πιο φιλόδοξοι και ανταγωνιστικοί, ενώ αυτός/-ή δεν 

μοιράζεται το ίδιο πάθος. 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να συζητήσει με τον μαθητευόμενο και να τον ρωτήσει σχετικά 

με τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους επιχειρηματικούς στόχους/της, έτσι 

ώστε να τον/την ενθαρρύνει να είναι πιο ενεργός/-ή. 

 

Περιπτωσιολογική Μελέτη 2  

 

Ένας συμμετέχων θυμώνει με τους άλλους πολύ εύκολα 

 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να αναλογιστεί πολλά ζητήματα:  



 
Πνευματικό Προϊόν 6 

Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτές 

28 

 

2017-1-PL01-KA202-038501 

 

- Ζήτημα Κοινωνικής Νοημοσύνης. Μερικές φορές, όταν ένα άτομο νιώθει ότι 

απειλείται, μειώνεται ή υπερεκτίθεται, έχει την τάση να αντιδρά με κακό ή αγενή τρόπο. 

- Άλλοι λόγοι; Ένας μετανάστης επιχειρηματίας αντιμετωπίζει δυσκολίες στην 

προσαρμογή και την υιοθέτηση ορισμένων μερών της νέας κουλτούρας· αυτό σημαίνει 

ότι είναι συχνά υπό πίεση, κάτι που κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη διαχείριση των 

συναισθημάτων και τον έλεγχο της συμπεριφοράς του/της έναντι των άλλων. 

 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να προτείνει στον εκπαιδευόμενο να ηρεμήσει, να αναλογιστεί 

τη στάση του και να κατανοήσει ότι έτσι φθείρεται η σχέση και η συνεργασία του/της 

με τους άλλους. 

 

 

Περιπτωσιολογική Μελέτη 3 

Ένας συμμετέχων διστάζει να παρέμβει ή να επικοινωνήσει με τους άλλους στην τάξη 

Θα πρέπει ο εκπαιδευτής να αναλογιστεί τα παρακάτω: 

 Ζήτημα κοινωνικών δεξιοτήτων. Ένα άτομο ενδέχεται να φοβάται τις 

αντιδράσεις των άλλων και το ενδεχόμενο να δεχθεί κριτική. Ακόμη, ενδέχεται 

να ντρέπεται που έχει ανάγκη να ζητήσει βοήθεια. 

 Άλλοι λόγοι; Ένας μετανάστης επιχειρηματίας ενδέχεται να αντιλαμβάνεται 

διαφορετικά τον δυναμισμό· η έκφραση των συναισθημάτων δεν είναι συχνή σε 

όλες τις κουλτούρες και η ένταξή της σε ένα επικοινωνιακό - ή ακόμα 

“χειρότερα”, σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο, ενδέχεται να του/της προκαλέσει 

ανασφάλεια εξαιτίας της συναισθηματικής έκθεσής του/της. 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να αντιμετωπίσει τον μαθητευόμενο επί προσωπικού και να 

συζητήσει για την έννοια της ομαδικής εργασίας, ενθαρρύνοντάς τον/την να γίνει 

μέρος της ομάδας. 

 

Όπως αναφέρθηκε πριν, οι επαγγελματικές δεξιότητες πρέπει να συμπληρώνονται με 

κοινωνικές δεξιότητες, ώστε ένα άτομο να είναι πιο ελκυστικό προς τους επίδοξους 

εργοδότες του. Κατέχοντας μόνο επαγγελματικές δεξιότητες, ο εργαζόμενος δεν θα 

εξασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα. Μάλιστα, η έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων 

προκαλεί σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις, όπως επιπλέον έξοδα, χαμηλότερη 

ποιότητα ή σπατάλη χρόνου, και γι’ αυτό οι εταιρίες αναζητούν εργαζομένους που 

κατέχουν κοινωνικές δεξιότητες.  
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4. Διαπολιτισμική επικοινωνία 

Το εγχείρημα ISORESS απευθύνεται συγκεκριμένα στους μετανάστες επιχειρηματίες. 

Αυτό σημαίνει ότι σαν εκπαιδευτής/-τρια, υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να 

λάβετε υπόψη σας.  

Θεωρείται δεδομένο ότι οι καταρτισμένοι εκπαιδευτές του προγράμματος είναι 

εξοικειωμένοι με τις βασικές έννοιες της κουλτούρας και της διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας. Γι’ αυτό το λόγο, αυτό το μέρος του βιβλίου θα εστιάσει κυρίως σε 

ζητήματα που ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη διάρκεια αυτού του εντός τάξης 

προγράμματος ή στα πλαίσια του διαδικτυακού προγράμματος. Αυτές οι προκλήσεις, 

καθώς και οι αντίστοιχες λύσεις τους θα περιγραφούν μέσω μικρών σεναρίων. 

1. Κουλτούρα 

Ανά τους αιώνες, κάθε χώρα και περιοχή έχει αναπτύξει τις δικές της ξεχωριστές 

κουλτούρες. Τα κύρια χαρακτηριστικά της κουλτούρας είναι τα εξής: 

 Η κουλτούρα μαθαίνεται 

Αποκτάται μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εμπειρίας. Το 

μεγαλύτερο μέρος της συμπεριφοράς μας μαθαίνεται από την κοινωνία. Αυτή η 

μάθηση μπορεί να είναι συνειδητή ή ασυνείδητη, κανείς όμως δεν αρνείται τη 

διαδικασία αυτή. 

 Η κουλτούρα μοιράζεται 

Μοιράζεται ως κοινωνικός κώδικας μεταξύ μιας συγκεκριμένης ομάδας 

ανθρώπων. 

 Η κουλτούρα μεταλαμπαδεύεται 

Μεταλαμπαδεύεται από τη μια γενιά στην άλλη μέσω της γλώσσας, λεκτικής και 

μη-λεκτικής, μέσω των χειρονομιών και των συμβόλων, γραπτά ή προφορικά. 

 Η κουλτούρα αλλάζει 

Αλλάζει σε κάθε κοινωνία, αλλά με διαφορετική ταχύτητα και χάρη σε 

διαφορετικά αίτια. Αλλάζει συνεχώς και προσαρμόζεται στο μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον. 

 

2. Πολιτισμικές Διαφορές 

 

Οι κύριες πολιτισμικές διαφορές συναντώνται στους τρεις αυτούς τομείς: 
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1. Επικοινωνία 

 Λεκτική επικοινωνία 

- γλώσσα 

 φωνολογία (διαφορές στον ήχο) 

 σημασιολογία (διαφορές στη σημασία των λέξεων) 

 σύνταξη (διαφορές στην σειρά των λέξεων και στις μεταξύ 

τους σχέσεις) 

 πραγματολογία (διαφορές στην επιρροή της γλώσσας πάνω 

στις αντιλήψεις) 

- παραγλωσσικά στοιχεία 

 τονισμός 

 γέλιο, κλάμα 

 ερωτήσεις 

 Μη-λεκτική επικοινωνία 

- Κινήσεις του σώματος 

- Χώρος και Αφή 

- Αίσθηση του Χρόνου 

- Άλλοι μη-λεκτικοί κώδικες 

 ένδυση 

 χτίσιμο 

 επίπλωση 

 καλλωπισμός 

 επιδερμίδα και μαλλιά 

 σωματική κατάσταση 

2. Κοινωνικές Κατηγορίες 

 ρόλος 

 θέση 

 τάξη 

 στάσεις έναντι της ανθρώπινης φύσης 

 δραστηριότητα 

 σχέσεις μεταξύ των ατόμων 

 ιεραρχία 

 

3. Κανόνες Κοινωνικής Συμπεριφοράς 

 περιγραφή των αιτιών και των γνωμών 

 έκφραση της δυσαρέσκειας και κριτική 

 κομπλιμέντα και παράπονα / ένδειξη καλοσύνης / ανταλλαγή δώρων 
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 αντιμετώπιση των ανθρώπων / προσωπικές ερωτήσεις 

 απολογία 

 αστεία 

 

Μοντέλο Διαπολιτισμικής Αλληλεπίδρασης 

Οι διαφορετικές μορφές του ατόμου αντιπροσωπεύουν την επιρροή των διαφορετικών 

κουλτουρών πάνω σε ένα άτομο. Όταν ένα άτομο εγκαταλείπει την κουλτούρα του και 

εισέρχεται σε μια άλλη, η συμπεριφορά του θα αλλάξει εξαιτίας της επιρροής της 

κοινωνίας που έχει διαφορετική κουλτούρα.  

Για παράδειγμα, στην περίπτωση άρνησης μιας ομαδικής άσκησης, ένας εκπαιδευτής θα 

πρέπει να λάβει υπόψη του/της: 

- Τους Κανόνες Κοινωνικής Συμπεριφοράς: Ίσως ο μαθητευόμενος δεν 

αποδέχεται την ομαδική εργασία ως μια αποτελεσματική μέθοδο μάθησης· 

δεν είναι ικανός/-ή να δεχθεί κριτική. 

- Τις Κοινωνικές Κατηγορίες: Υφίστανται ζητήματα ρόλου ή κατάστασης, π.χ. 

αυτός/αυτή ήταν κάποτε το αφεντικό· συμμετέχουν δύο επιχειρηματικοί 

ανταγωνιστές στην ίδια ομάδα· η ομάδα δεν είναι ισορροπημένη όσον αφορά 

στην ηλικία, το φύλο, το θρήσκευμα, το πολιτισμικό φόντο ή τις 

προηγούμενες γνώσεις των συμμετεχόντων. 

 Συμβουλή: Ο εκπαιδευτής θα δράσει συντονιστικά για να χειριστεί την 

κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη του/της όλους τους συμμετέχοντες. Μια μικρή 

αλλαγή στην οργάνωση της ομάδας ή λίγα ενθαρρυντικά λόγια μπορεί να 

βοηθήσουν στην επίλυση του ζητήματος. 

Σε μια περίπτωση άρνησης μιας άσκησης ρόλων, ως εκπαιδευτής θα πρέπει να λάβετε 

υπόψη σας τα παρακάτω: 

- Επικοινωνία: Ο χώρος και η αφή μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα κατά 

τη διάρκεια ενός παιχνιδιού ρόλων, ιδιαίτερα όταν συμμετέχουν και άντρες 

και γυναίκες. 

- Κοινωνικές Κατηγορίες: Υπάρχουν ζητήματα ρόλων ή κατάστασης, π.χ. 

ιεραρχία, άντρες/γυναίκες; 

- Κανόνες Κοινωνικής Συμπεριφοράς: Μήπως η άρνηση αποτελεί έναν τρόπο 

για να κρύψουν κάποιοι την ντροπή τους ή το άγχος για τυχόν έκθεσή τους; 
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 Συμβουλή: Η ανάθεση ενός μικρού ρόλου, που θα είναι ενεργός σε ένα 

μεταγενέστερο στάδιο, ή λίγα ενθαρρυντικά λόγια μπορεί να βοηθήσουν στο 

πρόβλημα. Εναλλακτικά, ο μαθητευόμενος θα μπορεί να αναλάβει το ρόλο του 

ενεργού παρατηρητή. 

Σε περιπτώσεις όπου οι ασκήσεις σπασίματος του πάγου ή τα παιχνίδια ανταγωνιστικού 

χαρακτήρα θεωρούνται ως “παιδιακίστικα”, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω 

ζητήματα: 

- Κοινωνικές Κατηγορίες: Ως επιχειρηματίας, το άτομο έχει συνηθίσει να είναι 

ο/η ηγέτης και να παίρνει εκείνος/-η τις αποφάσεις. Ωστόσο, το χτίσιμο των 

σχέσεων μεταξύ ατόμων, που μπορεί να γίνει μέσω ασκήσεων σπασίματος 

του πάγου, αποτελεί απαραίτητη ικανότητα που πρέπει να κατέχει κάθε 

επιχειρηματίας. Επιπλέον, η σύγχρονη διδασκαλία επικεντρώνεται στο 

χτίσιμο ομάδας, στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην ομαδική εργασία 

μεταξύ των μαθητευόμενων. 

 

Έτσι, προτείνεται να διεξαχθούν πρώτα ορισμένες ασκήσεις για να χτιστεί 

μια οικειότητα μεταξύ των μαθητευόμενων. Τα παιχνίδια όπως το Kaboot 

αποσκοπούν στην επανάληψη του εκπαιδευτικού υλικού με ένα 

διασκεδαστικό, σύντομο και αποτελεσματικό τρόπο.  

Ο εκπαιδευτής μπορεί να εξηγήσει αυτούς τους λόγους, ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζει 

τη γνώμη των άλλων συμμετεχόντων αλλά και να εστιάζει στην επίτευξη της 

ισορροπίας μεταξύ αυτού του είδους των ασκήσεων και των εναλλακτικών 

εκπαιδευτικών ασκήσεων. 

Σε περίπτωση που κάποιοι συμμετέχοντες αργούν τακτικά στα μαθήματα, ο εκπαιδευτής θα 

πρέπει να λάβει υπόψη του τα παρακάτω: 

- Επικοινωνία: Διαφορετική αίσθηση του χρόνου: Σε μερικές κουλτούρες, 

μπορεί να είναι αγενές το να φτάσει κάποιος πολύ νωρίς στο ραντεβού του, 

όπως για άλλες είναι αγενές το να αργήσει κανείς. 

- Κοινωνικές Κατηγορίες: Υπάρχουν ζητήματα ρόλων ή κατάστασης, π.χ. το να 

είναι κανείς αφεντικό του δίνει το δικαίωμα να καταφθάνει τελευταίος; 

- Άλλοι λόγοι: Ο επιχειρηματίας ενδέχεται να έκλεισε μόλις το κατάστημά 

του/της, την ώρα που ξεκινά το μάθημα, και έτσι να μην έχει τη δυνατότητα 

να είναι εκεί στην ώρα του/της. 
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 Συμβουλή: Εάν συντρέχουν άλλοι λόγοι, ο εκπαιδευτής μπορεί να τους εξηγήσει 

στην ομάδα και την ίδια στιγμή να δείξει ότι θα εκτιμούσε ιδιαίτερα το να 

έρχονται όλοι οι συμμετέχοντες στην ώρα τους, ώστε να αποφευχθούν τυχόν 

καθυστερήσεις ή διακοπές. 

Τέλος, άλλο ένα κοινό ζήτημα είναι η έλλειψη ενεργούς συμμετοχής στο μάθημα.  Τι 

πρέπει να λάβει υπόψη του/της και πως πρέπει να αντιδράσει ο εκπαιδευτής σε αυτή 

την περίπτωση; 

-  Ζήτημα Κοινωνικών Κατηγοριών: Υπάρχουν ζητήματα ρόλων ή κατάστασης, 

π.χ. το να δώσει κανείς λάθος απάντηση θα ταυτιστεί με το να χαλάσει το 

όνομά του/της ως επιχειρηματίας, εργοδότης ή αφεντικό; 

- Άλλοι λόγοι: Όταν εργάζεστε με μετανάστες επιχειρηματίες, η έλλειψη 

γλωσσικών δεξιοτήτων θα μπορούσε να αποτελέσει σκόπελο για την ενεργή 

συμμετοχή ενός μαθητευόμενου, μιας και δεν θα μπορεί να κατανοήσει 

πλήρως τις ασκήσεις και να συνεισφέρει στον επιθυμητό βαθμό. Πιο 

συγκεκριμένα, στα απογευματινά μαθήματα, πολλοί συμμετέχοντες ενδέχεται 

να έρχονται κουρασμένοι, μιας και δούλευαν όλη μέρα. Μπορεί έτσι να 

υπάρξουν σημάδια έλλειψης όρεξης για την ολοκλήρωση του προγράμματος, 

αν και κάτι τέτοιο δεν είναι πολύ πιθανό, μιας και οι επιχειρηματίες 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα επειδή οι ίδιοι το θέλουν. 

 Συμβουλή: Ο εκπαιδευτής θα προσεγγίσει τον μαθητευόμενο επί προσωπικού 

και του προσφέρει υποστήριξη, π.χ. με επεξηγήσεις σε περίπτωση προβλημάτων 

με τη γλώσσα ή με δραστηριότητες που θα διεγείρουν τους κουρασμένους 

μαθητευόμενους. 

Γενικές συμβουλές για να λάβετε υπόψη σας όταν εργάζεστε με μια 

διαπολιτισμική ομάδα: 

 να έχετε στο νου σας το δικό σας πολιτισμικό φόντο και οποιαδήποτε σχετική 

συνήθεια ή συμπεριφορά 

 να σκεφτείτε τις διδακτικές εμπειρίες σας - υπήρξαν καταστάσεις που θα 

μπορούσαν να είχαν προκληθεί από δυσκολίες στη διαπολιτισμική επικοινωνία; 

 στην περίπτωση που υπάρξουν προβλήματα σε ένα πρόγραμμα - σκεφτείτε 

μήπως οφείλονται σε δυσκολίες στην διαπολιτισμική επικοινωνία. 
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 προσπαθήστε να ευαισθητοποιήσετε τους μαθητευόμενούς σας σχετικά με τις 

δυσκολίες στην διαπολιτισμική επικοινωνία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ακόμα 

και τις επιχειρήσεις τους (π.χ. με πελάτες, κλπ.) 

 να είστε συγκεκριμένος/-η, πρακτικός/-, και να προσαρμόζετε όλα τα 

περιεχόμενα στις ανάγκες και το παρελθόν των μαθητευόμενων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιπτωσιολογική Μελέτη 1  

Ένας συμμετέχων στο μάθημα εμμένει πάντα στη δική του/της άποψη στις συζητήσεις, καθώς 

επίσης απαιτεί συνεχώς από τον εκπαιδευτή ξεκάθαρες λύσεις σε όλα τα θέματα. Επίσης, δεν 

συμφωνεί με την ιδέα του να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στη λήψη επιχειρηματικών 

αποφάσεων. 

Τί θα πρέπει να λάβετε υπόψη και πώς να αντιδράσετε ως εκπαιδευτής; 

 Κοινωνικές Κατηγορίες: Ένα παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό στυλ μάθησης 

περιλαμβάνει πιο ιεραρχικά στοιχεία: Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από την 

ηγέτη - δεν είναι σύνηθες το να επικρίνει κάποιος τον ηγέτη - η επίκριση 

ισοδυναμεί με έκθεση - δεν ενθαρρύνεται η ανεξάρτητη δράση. Αντιθέτως, οι 

σύγχρονες μεθοδολογίες μάθησης εστιάζουν στη συμμετοχή των 

μαθητευόμενων. 

 Κοινωνική Συμπεριφορά. Μήπως το πρόβλημα έχει να κάνει με την περιγραφή 

των αιτιών και των γνωμών, καθώς και με την αντιμετώπιση των επικρίσεων και 

την εύρεση μέσων λύσεων; 

 Άλλοι λόγοι; Για κάποια θέματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο στο 

πρόγραμμα, υπάρχουν και οι πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στις (Ευρωπαϊκές) 

χώρες και τις νομοθεσίες τους, π.χ. περιβάλλον: επιστρεφόμενες φιάλες, 

πλαστικές σακούλες. Επιπλέον, ένας επιχειρηματίας πρέπει να λαμβάνει 

ατομικές αποφάσεις, π.χ. το να φωτίσει τις βιτρίνες του καταστήματός του για 

διαφημιστικούς σκοπούς ή να δώσει προτεραιότητα στο ζήτημα της 

εξοικονόμησης της ενέργειας· να προτιμήσει τους παραγωγούς με χαμηλές 

τιμές έναντι των ντόπιων παραγωγών ώστε να παραμείνει ανταγωνιστικός στην 

αγορά. 

Ο εκπαιδευτής θα τονίσει τη σημαντικότητα της εύρεσης μέσων λύσεων ως 

επιχειρηματίας. Η επιχειρηματική ζωή πολλές φορές δεν προσφέρει απλές σωστές ή 

λανθασμένες απαντήσεις. Αντιθέτως, η λήψη αποφάσεων είναι συνήθως μια διαδικασία 

προσεκτικής σύγκρισης μεταξύ των υπερ και των κατά μιας επιλογής. 

Περιπτωσιολογική Μελέτη 2 

Ένας συμμετέχων απλά κοιτάει την οθόνη και πατάει άσχετα κουμπιά, παρά συμμετέχει 

στις ασκήσεις 

Τί θα πρέπει να λάβετε υπόψη και πώς να αντιδράσετε ως εκπαιδευτής; 

 Δεν είναι όλοι οι μαθητευόμενοι εξοικειωμένοι με τη διαδικτυακή 

μάθηση, η οποία απαιτεί υψηλό επίπεδο αυτό-ενθάρρυνσης και 

αυτονομίας, καθώς και την εργασία με μεγάλα κείμενα και ασκήσεις. 

 Κοινωνικές Κατηγορίες: Υπάρχουν ζητήματα σχετικά με το ρόλο ή την 

κατάσταση, π.χ. το να είναι κανείς αφεντικό σημαίνει ότι δε ζητά ποτέ 

βοήθεια; Η διαδικτυακή μάθηση απαιτεί επίσης και υψηλό επίπεδο 

πειθαρχίας και μια κάποια αντικειμενικότητα έναντι της απόδοσης και 
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Αυτές οι συνηθισμένες προκλήσεις φανερώνουν ορισμένα κοινά διαπολιτισμικά 

προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος 

εκπαίδευσης. Ωστόσο, είναι φανερό ότι η πλειονότητα των προβλημάτων οφείλονται 

στο διαφορετικό τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την ιεραρχία και/ή τα 

σύγχρονα στυλ εκμάθησης. Γι’ αυτό είναι πιθανόν να ευθύνονται τα διαφορετικά 

πολιτισμικά φόντα τους. Σε όλες τις πολιτισμικές ομάδες, η ηλικία των συμμετεχόντων 

καθώς και το μορφωτικό τους επίπεδο θα επηρεάσουν σημαντικά τη διαδικασία 

εκπαίδευσης και το βαθμό επιτυχίας της. 

 

Το γεγονός ότι η κουλτούρα αλλάζει αποτελεί παγκόσμιο δεδομένο. Οι νεότερες γενιές 

είναι πιο εξοικειωμένες με την εργασία με ψηφιακό περιεχόμενο και συσκευές. 

Απολαμβάνουν οποιαδήποτε διαδικασία μάθησης περιλαμβάνει παιχνίδια ή 

διαγωνισμούς. Πολλές φορές έχουν πιο πολλά κοινά (π.χ. τρόπος ένδυσης, μουσική) με 
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τις αντίστοιχες ομάδες από άλλες κουλτούρες απ’ ότι με τις άλλες γενιές εντός της 

χώρας τους.  

Οποιοδήποτε ζήτημα οφείλεται σε ελλιπή μόρφωση, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με 

σεβασμό από τον εκπαιδευτή, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή όλων 

των μαθητευόμενων. Ο εκπαιδευτής πρέπει να στηρίζει τους μαθητευόμενους σε 

οποιοδήποτε πρόβλημα σχετίζεται με τη γλώσσα ή με την ICT. Θα πρέπει επίσης να 

ενθαρρύνει όλους τους συμμετέχοντες - τόσο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης εντός 

τάξης, όσο και κατά τη διεξαγωγή του διαδικτυακού μέρους του προγράμματος. 

Ωστόσο, οποιαδήποτε αντίδραση των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Παρόλο που ένας εκπαιδευτής 

είναι έμπειρος και καταρτισμένος, τέτοιου είδους εποικοδομητική κριτική αποτελεί 

ευκαιρία για ανασκόπηση ενός ατόμου στην ίδια του την κουλτούρα, στις 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που ακολουθεί με τον τρόπο που διδάσκει. Δεν είναι μόνο 

οι μαθητευόμενοι αυτοί που κουβαλούν το πολιτισμικό τους φόντο και έχουν τις δικές 

τους προτιμήσεις στα στυλ μάθησης. Και οι εκπαιδευτές τείνουν να προτιμούν 

περισσότερο ορισμένες μεθοδολογίες έναντι άλλων, π.χ. ομαδική εργασία, 

παιχνίδια/ασκήσεις σπασίματος πάγου - χωρίς όμως να επιλέγουν πάντα τις βέλτιστες 

και καταλληλότερες δραστηριότητες για τη συγκεκριμένη ομάδα μαθητευόμενων. 
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5. ΕΚΥ & ΒΑ 

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των επιχειρηματιών σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής 

Υπευθυνότητας (ΕΚΥ) και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΒΑ) έχει αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση, 

καθώς απαιτεί την καλλιέργεια ενός ιδιότυπου τρόπου σκέψης σε ανθρώπους, οι 

οποίοι θα πρέπει να αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που αντιλαμβάνονται το 

επιχειρείν. Η ΕΚΥ και η ΒΑ είναι έννοιες που απαιτούν βαθιά κατανόηση και θέληση 

ώστε να εφαρμοστούν στην πράξη. Ο ρόλος του εκπαιδευτή εδώ δεν πρέπει να 

υποτιμηθεί. Παρόλο που το πρόγραμμα ISORESS έχει σχεδιαστεί κυρίως για 

διαδικτυακή εκπαίδευση, οι κυριότερες γνώσεις και εμπνεύσεις ενδέχεται να έρθουν 

κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στην τάξη, όπου και οι εκπαιδευόμενοι συναντούν 

πραγματικά καταρτισμένους εκπαιδευτές, οι οποίοι μπορούν να μεταδώσουν τη θετική 

στάση τους, καθώς και την ισχυρή πίστη τους στις ιδέες που παρουσιάζονται. Ένας 

καλός εκπαιδευτής θα πρέπει να παραθέτει λογικά επιχειρήματα στους 

εκπαιδευόμενους, έτσι ώστε μετά το πρόγραμμα, οι επιχειρηματίες που έχουν μικρές 

και πολύ μικρές επιχειρήσεις, να έχουν πειστεί πλήρως για τα πλεονεκτήματα της 

υλοποίησης πρακτικών ΕΚΥ και ΒΑ στην επιχείρησή τους. Ένας από τους στόχους του 

προγράμματος είναι και η ενημέρωση των επιχειρηματιών σχετικά με ζητήματα που 

αφορούν και στις δύο έννοιες. Κάποιοι επιχειρηματίες είναι πιθανόν να εφαρμόζουν 

τις ιδέες αυτές εδώ και πολύ καιρό. Ωστόσο, ενδέχεται να μην γνωρίζουν τη 

σημαντικότητα και τη σχετικότητα των πράξεων τους μέχρι σήμερα. Έτσι, ο ρόλος του 

εκπαιδευτή είναι να κάνει τους επιχειρηματίες να αναλογιστούν τις πράξεις τους στα 

πλαίσια της ΕΚΥ και της ΒΑ και να δουν τις δραστηριότητες με έναν πιο συστηματικό 

τρόπο, ώστε να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη που απορρέουν από αυτές για την 

επιχείρησή τους. Το πρόγραμμα μπορεί να τους βοηθήσει στο να επιβεβαιώσουν τις 

πεποιθήσεις τους, καθώς και το ότι ακολουθούν το σωστό δρόμο. 

 

Οι εκπαιδευτές έχουν μια ευρεία γκάμα εκπαιδευτικού υλικού στη διάθεσή τους, 

ωστόσο, πριν ξεκινήσουν το πρόγραμμα, θα ήταν καλό να κάνουν μια επανάληψη στις 

γνώσεις τους, να κάνουν μια ανασκόπηση στις μέχρι τώρα εμπειρίες τους και να 

εξειδικευτούν στον κλάδο όσο το δυνατόν περισσότερο. 

Πέραν του προγράμματος ISORESS, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να εξοικειωθούν με τα 

κύρια έγγραφα που σχετίζονται με την ΕΚΥ και τη ΒΑ, των οποίων τα περισσότερα είναι 

διαθέσιμα σε πολλές γλώσσες. Ενδεικτικά: 

Μια ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ για το 2011-14 για την εταιρική κοινωνική 

υπευθυνότητα  

Σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2015-2019)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0681
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0681
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/action-plan-human-rights-and-democracy-2015-2019_en
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Επικοινωνία για τα επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο Ευρωπαϊκό Μέλλον 

Ανασκόπηση: προς μια βιώσιμη Ευρώπη μέχρι το 2030 

Οδηγία 2014/95/ΕΕ σχετικά με τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών 

Παγκόσμια Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών 

Κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για το επιχειρείν και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα 

Σχέδιο των Ηνωμένων Εθνών 2030 για βιώσιμη ανάπτυξη 

Πρότυπο ISO 26000 για την κοινωνική υπευθυνότητα  

Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 

Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για δέουσα επιμέλεια για το υπεύθυνο επιχειρείν 

Αρχές κοινωνικής πολιτικής για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις από τη Διεθνή Οργάνωση 

Εργασίας 

 

Τί είναι η Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα και η Βιώσιμη Ανάπτυξη; 

 

Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα 

Οι απαρχές της ΕΚΥ και της ΒΑ ξεκινούν από αρχαιοτάτων χρόνων, όταν οι πρώτες 

κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με αυτό που αναγνωρίζουμε σήμερα ως εταιρική 

υπευθυνότητα εισήχθησαν από διανοούμενους όπως ο Αριστοτέλης, ο οποίος ξεχώρισε 

την "τέχνη της απόκτησης εισοδήματος" από την "τέχνη της διαχείρισης του 

νοικοκυριού."  

Αναμφίβολα, είναι ιδιαίτερα σημαντική η στιγμή που οι επιχειρηματίες ξεκίνησαν να 

συνειδητοποιούν ότι οι κοινωνικές ή οικολογικές δραστηριότητές τους τους 

προσφέρουν μετρήσιμα προνόμια. 

Αυτή η συνειδητή δραστηριότητα, η οποία ήταν αποτέλεσμα ιδίων κανονισμών, αλλά 

και της πίεσης από τους ενδιαφερομένους, σε συνδυασμό με μια στρατηγική 

προσέγγιση για την υπευθυνότητα, μπορεί να θεωρηθεί ως η απαρχή της ΕΚΥ. 

 

Οι έννοιες έχουν αναπτυχθεί ανά τα χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, 

περιβαλλοντικές και κοινωνικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στον 20ο αιώνα και στην 

αρχή του 21ου αιώνα. Πολλοί διανοούμενοι έχουν δώσει πολλούς ορισμούς, ενώ οι 

πρώτες προσπάθειες ορισμού της ΕΚΥ και της ΒΑ ήταν κυρίως ακαδημαϊκές Υπήρχαν 

πολλά προβλήματα κατά τον ορισμό του τι είναι η ΕΚΥ και του τι δεν είναι. Σύμφωνα με 

τους Göbbels (2002), Votaw και Sethi (1973), η κοινωνική υπευθυνότητα: “σημαίνει κάτι, 

αλλά όχι πάντα το ίδιο για όλους”. Πολύ συχνά, η ΕΚΥ θεωρείτο πανάκεια για το 

παγκόσμιο εισοδηματικό χάσμα, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιβαλλοντική 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-next-steps-sustainable-europe-20161122_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
http://www.oecd.org/corporate/mne/
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm
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καταστροφή. Οι σύλλογοι εργοδοτών δίνουν έμφαση στην εθελοντικού χαρακτήρα 

δέσμευση της ΕΚΥ. Οι τοπικές κυβερνήσεις και ορισμένες Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις 

(ΜΚΟ) θεωρούν ότι οι συνεργασίες μεταξύ του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα 

μπορούν να καταφέρουν πολλά, όπως την αναζωογόνηση γειτονιών. Επιπλέον, πολλές 

σχολές μάνατζμεντ έχουν αναγνωρίσει ότι η ΕΚΥ συμβαδίζει με τους σκοπούς τους, 

όπως η διαχείριση της ποιότητας, το μάρκετινγκ, η επικοινωνία, η χρηματοδότηση, η 

διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού και οι αναφορές. Καθεμία από αυτές 

παρουσιάζει απόψεις για την ΕΚΥ ανάλογες με την συγκεκριμένη περίσταση και τις 

δοκιμασίες.”  

 

Περισσότερες έννοιες και ορισμοί τάσσονταν υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων. Ο 

Banerjee (2001:42) ανέφερε ότι η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα ήταν “υπερβολικά 

ευρεία ώστε να είναι χρήσιμη για τους οργανισμούς” και ο Henderson (2001: 21-22 ) ότι 

“δεν υπάρχει ουσιαστική και καλά θεμελιωμένη ομοφωνία που προσφέρει μια βάση για 

δράση”. Η έλλειψη ενός “καθολικού ορισμού για την ΕΚΥ” (WBCSD, 2000: 3) και η 

επακόλουθη πολυποικιλότητα και αλληλοεπικάλυψη στην ορολογία, στους ορισμούς 

και στα εννοιολογικά μοντέλα, παρακωλύουν τον ακαδημαϊκό διάλογο και την 

τρέχουσα έρευνα (Göbbels, 2002:5).” 

 

Με τον καιρό, η ΕΚΥ και η ΒΑ έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των εθνικών και 

διεθνών αρχών, οι οποίες εισήγαγαν σχετικές νομοθεσίες και κατευθυντήριες γραμμές. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχικά όρισε την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα ως “μια 

έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρίες συμπεριλαμβάνουν κοινωνικές και 

επαγγελματικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις 

αλληλοεπιδράσεις τους με τους ενδιαφερομένους τους σε εθελοντική βάση”. 

 

Αφορούσε δράσεις από εταιρίες πέραν και υπεράνω των νομικών υποχρεώσεών τους 

έναντι της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Ορισμένα κανονιστικά μέτρα 

δημιούργησαν ένα περιβάλλον πιο φιλικό προς τις εταιρίες που επιδεικνύουν καλή 

κοινωνική υπευθυνότητα σε εθελοντική βάση. 

 

Στις 25 Οκτωβρίου του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα έγγραφο ονόματι 

Μια ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ για το 2011-2014 για την εταιρική κοινωνική 

υπευθυνότητα (COM (2011) 681).  
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Η Επιτροπή όρισε εκ νέου την ΕΚΥ ως την: “ευθύνη των εταιριών για τον αντίκτυπο 

τους στην κοινωνία”. Η συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία, καθώς και με τις 

συλλογικές συμβάσεις μεταξύ κοινωνικών εταίρων, αποτελεί προϋπόθεση τήρησης 

αυτής της ευθύνης. Για να είναι πλήρως κοινωνικά υπεύθυνες, οι εταιρίες πρέπει να 

συμπεριλάβουν τις ανησυχίες σχετικά με το περιβάλλον, την ηθική, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τους καταναλωτές στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την 

κεντρική στρατηγική τους, σε στενή συνεργασία με τους ενδιαφερομένους, με σκοπό 

την: 

 

– μέγιστη δυνατή δημιουργία αξίας τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και για τους 

ενδιαφερομένους, καθώς και για τους άλλους ενδιαφερομένους και την κοινωνία 

γενικότερα· 

– αναγνώριση, πρόληψη και μετριασμό των πιθανών αρνητικών αντικτύπων. 

 

Το έγγραφο περιλαμβάνει πληροφορίες που σχετίζονται με τον Ευρωπαϊκό ιδιωτικό 

τομέα, για τις τρέχουσες πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της ΕΚΥ. Κόντρα στις προσδοκίες, 

το έγγραφο δεν ορίζει νέους κανονιστικούς μηχανισμούς, παρά μόνο σηματοδοτεί την 

κατεύθυνση της περαιτέρω εργασίας της Επιτροπής για την προώθηση της ΕΚΥ στην 

Ευρώπη, συγκεκριμενοποιεί τις προσδοκίες της έναντι των επιχειρήσεων που 

λειτουργούν στην ΕΕ και ορίζει το πως η Επιτροπή αντιλαμβάνεται την κοινωνική 

υπευθυνότητα.  

 

Η νέα στρατηγική ΕΚΥ συμπληρώνει την στρατηγική για το 2020 της Ευρώπης 

αναφορικά με την εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα. Οι κατευθύνσεις των δράσεων 

εντός της δύνανται να βοηθήσουν στην εφαρμογή της στρατηγικής και στο να 

επανέλθει η αυτοπεποίθηση στις επιχειρήσεις, η οποία μειώνεται σε περιόδους 

οικονομικής κρίσης. Στην επικοινωνία της, η Επιτροπή καλεί τους επιχειρηματίες να 

υιοθετήσουν μια πιο υπεύθυνη στάση, να παραμένουν διαφανείς καθ’ όλη την 

εφοδιαστική αλυσίδα, να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αναλαμβάνουν την 

ευθύνη για τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μεγάλες 

επιχειρήσεις, ειδικά σε αυτές που απασχολούν περισσότερους από 1.000 

εργαζόμενους. Ωστόσο, η Επιτροπή κατανοεί την ιδιαιτερότητα των μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων, αναφέροντας ότι "για τις περισσότερες μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ο μηχανισμός ΕΚΥ κατά πάσα 

πιθανότητα θα παραμείνει ανεπίσημος και εντός λογικών πλαισίων."  
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Για τις εταιρίες που αναζητούν μια επίσημη προσέγγιση για την ΕΚΥ, ειδικά για τις 

μεγάλες εταιρίες, παρέχεται κανονιστική καθοδήγηση από διεθνώς αναγνωρισμένες 

αρχές και κατευθυντήριες γραμμές, πιο συγκεκριμένα από τις Κατευθυντήριες γραμμές 

του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, τις Δέκα Αρχές της Παγκόσμιας Συμφωνίας των 

Ηνωμένων Εθνών, το Πρότυπο 26000 για την Κοινωνική Υπευθυνότητα, την Τριμερή 

Διακήρυξη των Αρχών που Αφορούν στις Πολυεθνικές Εταιρίες, την Κοινωνική Πολιτική της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, και τις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις 

Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αυτό το βασικό σύνολο διεθνώς 

αναγνωρισμένων αρχών και κατευθυντήριων γραμμών αντιπροσωπεύει ένα 

εξελισσόμενο και προσφάτως ενισχυμένο παγκόσμιο θεσμικό πλαίσιο για την ΕΚΥ. Η 

Ευρωπαϊκή πολιτική για την προώθηση της ΕΚΥ θα πρέπει να συμβαδίζει πλήρως με το 

πλαίσιο αυτό. 

 

Υπεύθυνη επιχειρησιακή συμπεριφορά (ΥΕΣ) 

Πρόκειται για έναν εναλλακτικό όρο που εισήγαγε ο ΟΟΣΑ σε στενή συνεργασία με τις 

επιχειρήσεις, τις εμπορικές ενώσεις και τους μη-κυβερνητικούς οργανισμούς. Ο ΟΟΣΑ 

έχει ορίσει την ΥΕΣ ως τη "θετική συνεισφορά στην οικονομική, περιβαλλοντική και 

κοινωνική πρόοδο με σκοπό την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και την αποφυγή και 

αντιμετώπιση των αρνητικών αντικτύπων που σχετίζονται με τις άμεσες και έμμεσες 

δραστηριότητες, προϊόντα ή υπηρεσίες μιας επιχείρησης". 

 

Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι μια έννοια που πρωτοεμφανίστηκε το 1987, με τη 

δημοσίευση της Έκθεσης Brundtland, προειδοποιώντας για τις αρνητικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις της οικονομικής ανάπτυξης και παγκοσμιοποίησης, η 

οποία προσπάθησε να βρει εφικτές λύσεις στα προβλήματα που προκλήθηκαν από τη 

βιομηχανοποίηση και την πληθυσμιακή ανάπτυξη. 

Η βιωσιμότητα είναι η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να 

περιορίζει τις δυνατότητες των μελλοντικών γενεών, εξασφαλίζοντας την 

ισορροπία μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης, της φροντίδας και το περιβάλλον 

και της κοινωνικής ευδαιμονίας. 

 

Ως μέρος του νέου σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης, τα Ηνωμένα Έθνη ενέκριναν την 

Ατζέντα 2030, η οποία περιλαμβάνει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, μια κλήση για 

δράση για την προστασία του πλανήτη και την εξασφάλιση της παγκόσμιας 

ευδαιμονίας των ανθρώπων. Αυτοί οι κοινοί στόχοι απαιτούν την ενεργό συμμετοχή 

των ατόμων, των επιχειρήσεων, των διοικήσεων και των χωρών σε όλο τον κόσμο. 
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Δεκαεπτά στόχοι έχουν οριστεί ώστε να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτοί οι 17 

στόχοι είναι αλληλοσχετιζόμενοι και η επίτευξη του ενός εξαρτάται από την επίτευξη 

του άλλου, καθώς αφορούν σε ζητήματα που σχετίζονται μεταξύ τους. Μπορούν να 

συνοψιστούν ως εξής: 

 

 εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας, εξασφάλιση μιας υγειούς ζωής, 

 παγκόσμια πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως νερό, καθαριότητα και βιώσιμη 

ενέργεια, 

 υποστήριξη της δημιουργίας ευκαιριών μέσω ενταξιακής εκπαίδευσης και καλής 

εργασίας, 

 ενίσχυση της καινοτομίας και των ανθεκτικών δομών, δημιουργία κοινοτήτων και 

πόλεων, ικανών να παράγουν και να καταναλώνουν με βιώσιμο τρόπο, 

 μείωση των ανισοτήτων στον κόσμο, ειδικά αυτών που σχετίζονται με το φύλο, 

 μέριμνα για το περιβάλλον ώστε να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και να 

προστατευτούν οι ωκεανοί και τα εδαφικά οικοσυστήματα, 

 προώθηση της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών δρώντων για την 

δημιουργία ενός περιβάλλοντος ειρήνης και βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

Η ΕΚΥ και η ΒΑ καλύπτουν πολλές διαστάσεις, οι οποίες αλληλοσχετίζονται, όπως τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, οι πρακτικές εργασίας και απασχόλησης (όπως η εκπαίδευση, η 

διαφορετικότητα, η ισότητα των φύλων καθώς και η υγεία και η ευδαιμονία των 

εργαζομένων) και περιβαλλοντικά ζητήματα (όπως η βιοποικιλότητα, η κλιματική 

αλλαγή, η αποδοτικότητα των πόρων, .  

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 26000: 

Το Πρότυπο ISO 26000 προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με το πως μπορούν να 

λειτουργούν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί με υπεύθυνο τρόπο. Αυτό απαιτεί το να 

δρουν με ηθικό και διαφανή τρόπο, συνεισφέροντας στην υγεία και την ευδαιμονία της 

κοινωνίας. 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρότυπο ISO 26000 μέσω της σχετικής 

ιστοσελίδας www.iso.org/sr. 

Το Πρότυπο ISO 26000 είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 30 γλώσσες, 

συμπεριλαμβανομένης της Αραβικής, της Κινεζικής, της Αγγλικής, της Περσικής, της 

Γαλλικής, της Γερμανικής, της Εβραϊκής, της Ιαπωνικής, της Πορτογαλικής, της Ρωσικής, 

της Ισπανικής, της Βιετναμέζικης… 

 

http://www.iso.org/sr
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Περιέχει και πραγματεύεται τις 7 αρχές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υιοθέτηση 

μιας στρατηγικής ΕΚΥ. 

1. Υπευθυνότητα 

2. Διαφάνεια 

3. Ηθική συμπεριφορά 

4. Σεβασμός στα συμφέροντα των ενδιαφερομένων 

5. Σεβασμός στους νόμους 

6. Σεβασμός στους διεθνείς κανόνες συμπεριφοράς 

7. Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα 

 

Το Πρότυπο ISO 26000 ταξινομεί επίσης τις δραστηριότητες ΕΚΥ με βάση τα παρακάτω 

θέματα και ζητήματα: 

 

Διακυβέρνηση εντός ενός οργανισμού 

Ζήτημα 1: Διαδικασίες λήψης αποφάσεων και δομή 

 

Ανθρώπινα δικαιώματα 

Ζήτημα 1: Δέουσα προσοχή 

Ζήτημα 2: Καταστάσεις κινδύνου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Ζήτημα 3: Αποφυγή της συνενοχής 

Ζήτημα 4: Επίλυση των αδικιών 

Ζήτημα 5: Διακρίσεις και ευπαθείς ομάδες 

Ζήτημα 6: Αστικά και πολιτικά δικαιώματα 

Ζήτημα 7: Οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα 

Ζήτημα 8: Θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία 

 

Εργασιακές πρακτικές 

Ζήτημα 1: Απασχόληση και σχέσεις απασχόλησης 

Ζήτημα 2: Συνθήκες εργασίας και κοινωνική προστασία 

Ζήτημα 3: Κοινωνικός διάλογος 

Ζήτημα 4: Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 

Ζήτημα 5: Ανθρώπινη ανάπτυξη και εκπαίδευση στον εργασιακό χώρο 

 

Το περιβάλλον 

Ζήτημα 1: Αποφυγή της μόλυνσης 

Ζήτημα 2: Βιώσιμη χρήση πόρων 

Ζήτημα 3: Μείωση και προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής 
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Ζήτημα 4: Προστασία του περιβάλλοντος, βιοποικιλότητα και αποκατάσταση των 

βιοτόπων 

 

Δίκαιες επιχειρησιακές πρακτικές 

Ζήτημα 1: Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

Ζήτημα 2: Υπεύθυνη Πολιτική Συμμετοχή 

Ζήτημα 3: Δίκαιος Ανταγωνισμός 

Ζήτημα 4: Προώθηση της κοινωνικής υπευθυνότητας στην αλυσίδα αξίας 

Ζήτημα 5: Σεβασμός στα δικαιώματα ιδιοκτησίας 

 

Ζητήματα καταναλωτών 

Ζήτημα 1: Δίκαιο μάρκετινγκ, αληθείς και αμερόληπτες πληροφορίες και δίκαιες 

συμβατικές πρακτικές 

Ζήτημα 2: Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών 

Ζήτημα 3: Βιώσιμη κατανάλωση 

Ζήτημα 4: Εξυπηρέτηση, υποστήριξη, και επίλυση των παραπόνων και των διενέξεων 

των καταναλωτών 

Ζήτημα 5: Προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας των καταναλωτών 

Ζήτημα 6: Πρόσβαση σε αναγκαίες υπηρεσίες 

Ζήτημα 7: Μόρφωση και ενημέρωση 

 

Συμμετοχή και ανάπτυξη της κοινότητας 

Ζήτημα 1: Συμμετοχή της κοινότητας 

Ζήτημα 2: Εκπαίδευση και πολιτισμός 

Ζήτημα 3: Δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Ζήτημα 4: Ανάπτυξη και πρόσβαση στην τεχνολογία 

Ζήτημα 5: Δημιουργία πλούτου και εισοδήματος 

Ζήτημα 6: Υγεία 

Ζήτημα 7: Κοινωνική επένδυση 

 

Το εγχείρημα ISORESS καλύπτει ορισμένα από τα ζητήματα που αναφέρονται στο 

Πρότυπο ISO 26000. Η επιλογή βασίστηκε σε ερωτηματολόγια που αφορούσαν στις 

ανάγκες και την ενημέρωση των καταναλωτών, καθώς και στις ανάγκες και στις 

δυνατότητες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.  

 

Επιπλέον, ελήφθη υπόψη το μέγεθος της επιχείρησης, καθώς και οι ειδικές συνθήκες 

που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες επιχειρηματίες όταν λειτουργούν τις επιχειρήσεις 
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τους σε μια ξένη χώρα. Εστιάζει στα βασικά ζητήματα, τα οποία είναι εύκολα 

κατανοητά και μπορούν άμεσα να εφαρμοστούν. Κάποια από τα ζητήματα που είναι 

“ρουτίνας” για τις μεγάλες επιχειρήσεις έχουν περιοριστεί ή και παρακαμφθεί. 

 

 

 

Γενικές συμβουλές προς εκπαιδευτές όταν αντιμετωπίζουν ζητήματα που 

σχετίζονται με την ΕΚΥ και τη ΒΑ: 

 διαβάστε τα έγγραφα που εκδίδονται από τα εθνικούς και Ενωσιακούς 

κυβερνητικούς φορείς 

 αναζητήστε τις βέλτιστες πρακτικές που συνάδουν με το προφίλ των 

επιχειρηματιών 

 προσπαθήστε να αναλύσετε κάποιες από τις βέλτιστες πρακτικές μαζί με τους 

μαθητευόμενους 

 συζητήστε ποιες στρατηγικές / πολιτικές μπορούν να υιοθετηθούν στην 

επιχείρηση που λειτουργούν/εργάζονται οι μαθητευόμενοι 

 συζητήστε για τα κόστη και τα πλεονεκτήματα που ενέχει η υιοθέτηση της κάθε 

στρατηγικής / πολιτικής / λύσης 

 να είστε συγκεκριμένος/-η, πρακτικός/-ή, καθώς και να προσαρμόζεται τα 

περιεχόμενα στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων 

 βεβαιωθείτε ότι οι προτεινόμενες λύσεις είναι σχετικές και συμβατές με τα 

προφίλ και τις δυνατότητες των επιχειρηματιών 

 

Περιπτωσιολογική μελέτη 1 

Εκπαιδεύετε μια ομάδα μεταναστών επιχειρηματιών, εκ των οποίων οι περισσότεροι 

λειτουργούν μικρά μανάβικα που απασχολούν το πολύ 2 άτομα, κυρίως μέλη των 

οικογενειών τους. Ποια ζητήματα, τα οποία έχουν ταξινομηθεί από το Πρότυπο ISO 

26000, θεωρείτε ότι θα είναι σχετικά με τις περιπτώσεις τους; 

 

 

Περιπτωσιολογική μελέτη 2 

 

Οι εκπαιδευόμενοί σας έχουν διαφορετική πολιτισμική προέλευση. Πώς θα 

προσεγγίζατε το πρόβλημα της περιβαλλοντικής προστασίας και τα ζητήματα 

καταναλωτών εντός μιας συζήτησης; 
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Η Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα, η Υπεύθυνη Επιχειρηματική Συμπεριφορά και η 

Βιώσιμη Ανάπτυξη αντιπροσωπεύουν συλλογικά ένα είδος βασικής φιλοσοφίας που 

κάθε επιχειρηματίας θα πρέπει να ακολουθεί. Ο ρόλος του εκπαιδευτή έχει να κάνει με 

την ενίσχυση της θετικής στάσης των μαθητευόμενων έναντι των εννοιών αυτών, 

καθώς και με την ενθάρρυνσή τους, ώστε αυτοί να τις προσεγγίσουν με έναν πιο 

συστηματικό τρόπο. Υπάρχουν πολλά έγγραφα, ειδικά αυτά που δημοσιεύονται από τα 

κυβερνητικά όργανα της ΕΕ, τα οποία προσφέρουν κατευθυντήριες γραμμές και λύσεις 

για την υιοθέτηση ορισμένων στρατηγικών. Καθώς ορισμένοι μαθητευόμενοι μπορεί 

να έχουν αμφιβολίες για την υιοθέτηση νέων πολιτικών στις εταιρίες τους, ο 

εκπαιδευτής θα πρέπει να τονίζει τα πλεονεκτήματα που ενέχει η υιοθέτηση των αρχών 

των ΕΚΥ, της ΥΕΣ και της ΒΑ, όπως: 

 

• η επίδειξη δέσμευσης για συνεχή βελτίωση, 

• η προσέλκυση όμοια σκεπτόμενων συνεργατών, επενδυτών, πελατών και 

προσωπικού, 

• η βελτίωση των σχέσεων με τους εργαζόμενους, τις κοινότητες, τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, τους προμηθευτές, και τους κυβερνητικούς οργανισμούς, 

• η ευκολότερη εδραίωση πιο σταθερών και ανθεκτικών εφοδιαστικών αλυσίδων, 

• η συνεισφορά προς την κοινωνική ανάπτυξη μέσω της μείωσης των επιβλαβών 

περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών αντικτύπων, 

• η βοήθεια στη διαχείριση και στη μείωση των κινδύνων, και 

• η αναγνώριση των νέων δυνατοτήτων. 

 

Αναλύοντας ορισμένα πρακτικά και ζωντανά παραδείγματα, οι επιχειρηματίες θα 

συνειδητοποιήσουν, ότι για να λειτουργήσουν στην τρέχουσα παγκόσμια οικονομία, 

θα πρέπει να προσαρμόσουν τις αρχές τους, διαφορετικά η δυνατότητα διατήρησης και 

επέκτασης της επιχείρησής τους θα χαθεί. 
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Σύνοψη 

 

Αυτό το εγχειρίδιο είχε ως στόχο την παροχή του απαραίτητου μεθοδολογικού 

πλαισίου για τους εκπαιδευόμενους, ώστε να διεξάγουν με κατάλληλο τρόπο το 

πρόγραμμα εκπαίδευσης ISORESS.  

 

Τα διάφορα κεφάλαια κάλυψαν σχετικά ζητήματα που βοηθούν τον εκπαιδευτή στην 

προετοιμασία του μαθήματος, όταν πρόκειται για δια ζώσης διδασκαλία.  

 

Τα πρώτα δύο κεφάλαια πραγματεύονται νέες τεχνολογίες και τη διαδικτυακή και μικτή 

μάθηση, οι οποίες γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς, χάρη στις πρόσφατες τεχνολογικές 

εξελίξεις. Καθώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης ISORESS έχει μέρη τόσο για δια ζώσης 

εκπαίδευση όσο και για διαδικτυακή, είναι σημαντικό οι εκπαιδευτές να εξοικειωθούν 

με αυτή τη μεθοδολογία, ώστε να μπορούν να την αξιοποιήσουν. 

 

Το επόμενο κεφάλαιο ασχολείται με τις κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες αποτελούν 

κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική 

ζωή. Για τους εκπαιδευτές, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που εργάζονται με 

επιχειρηματίες, είναι σημαντική η ενημέρωση και η εργασία πάνω σε αυτές τις 

δεξιότητες, οι οποίες έχουν γίνει εξίσου σημαντικές με τις επαγγελματικές.  

 

Καθώς το ISORESS απευθύνεται σε μετανάστες επιχειρηματίες, εθεωρείτο σημαντικό το 

να αφιερωθεί ένα κεφάλαιο στη διαπολιτισμική επικοινωνία, με σκοπό την αμοιβαία 

κατανόηση. 

 

Τέλος, ως εκπαιδευτής που ασχολείται με ζητήματα Εταιρικής Κοινωνικής 

Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, θα βρείτε μια πρώτη προσέγγιση αυτών των 

ζητημάτων στο τελευταίο κεφάλαιο.  

 

Όλα τα ζητήματα πρέπει να ληφθούν υπόψη από έναν εκπαιδευτή κατά την 

προετοιμασία του μαθήματος. Όλα τα κεφάλαια είναι ειδικά σχεδιασμένα, εστιάζοντας 

στους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα κερδίσουν πολλά από το πρόγραμμα. 

 

Εν πάσει περιπτώσει, είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι ο εκπαιδευτής θα πρέπει να 

γνωρίζει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας, καθώς απαιτείται ευελιξία 

και προσαρμογή στις απαιτήσεις της ομάδας στόχου.  
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Το παρακάτω παράρτημα περιλαμβάνει το δια ζώσης μέρος του Προγράμματος 

Εκπαίδευσης για επιχειρηματίες, μαζί με τις αντίστοιχες οδηγίες και τα φύλλα εργασίας, 

ώστε να είναι εφικτή η διεξαγωγή του.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

 

Τα παρακάτω επισυναπτόμενα αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες που 

απευθύνονται στους εκπαιδευτές, ώστε αυτοί να διεξάγουν τις δια ζώσης εκπαιδευτικές 

συνεδρίες του προγράμματος εκπαίδευσης ISORESS, το οποίο απευθύνεται σε 

επιχειρηματίες.  

 

Παρακαλούμε να θυμάστε ότι: 

 

 Στην αρχή της κάθε άσκησης, προηγούνται οι κατευθυντήρες γραμμές για τον 

εκπαιδευτή.   

 Οι οδηγίες που πρέπει να δοθούν στους εκπαιδευόμενους μαρκάρονται με ένα 

σύμβολο (ένα πράσινο βέλος) και είναι με πλάγια γραφή. 

 Οι σωστές απαντήσεις υπογραμμίζονται και σημειώνονται με πράσινο. 

 Όλα τα φύλλα εργασίας που αναφέρονται, συμπεριλαμβάνονται ως 

επισυναπτόμενα στο τέλος του κάθε κεφαλαίου. 
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Κεφάλαιο A0 Εισαγωγή 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρόνος: 60 λεπτά 

 

Διδακτικά βοηθήματα: μαυροπίνακας, πίνακας σημειώσεων, 

αυτοκόλλητα/κολλητική ταινία, μεγάλα φύλλα χαρτιού, αντίγραφα των φύλλων 

εργασίας, χρωματιστοί μαρκαδόροι, χαρτάκια post-it 
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Καλωσορίσατε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ISORESS:-).  

 

Παρακαλούμε διαβάστε την εισαγωγή και προσπαθήστε να κάνετε κάποιες ασκήσεις 

που θα σας εισάγουν στα κύρια ζητήματα της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας 

(ΕΚΥ) και της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΒΑ). 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επιχειρηματίες απαρτίζεται από δύο μέρη που 

καλύπτουν υλικό που απαιτεί 50 διδακτικές ώρες. Το Μέρος Α του προγράμματος έχει 

σχεδιαστεί ως μια εκπαίδευση/εκπαιδευτικό εργαστήρι 8 ωρών που διεξάγεται σε τάξη 

από έναν επαγγελματία εκπαιδευτή. Το Μέρος Β είναι ένα διαδικτυακό πρόγραμμα που 

μπορεί να γίνει και χωρίς την υποστήριξη ενός εκπαιδευτή. Το υλικό έχει ταξινομηθεί 

σε 6 κύριους τομείς της ΕΚΥ, ήτοι: 

- Περιβάλλον 

- Δίκαιες Επιχειρησιακές Πρακτικές 

- Ζητήματα Καταναλωτών 

- Συμμετοχή και Ανάπτυξη της Κοινότητας 

- Ανθρώπινα Δικαιώματα 

- Εργασιακές Πρακτικές 

 

Κάθε Κεφάλαιο απαρτίζεται από την Εισαγωγή, το Κύριο Μέρος και την Επανάληψη. 

Στην Εισαγωγή θα εξοικειωθείτε με τα βασικά του κάθε τομέα, έπειτα θα αναπτυχθούν 

οι δεξιότητές σας στο Κύριο Μέρος, ενώ μπορείτε να ελέγξετε τις γνώσεις και τις 

δεξιότητές σας στο μέρος της Επανάληψης, το οποίο βρίσκεται στο τέλος του κάθε 

κεφαλαίου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επιπλέον υλικό που έχει αναπτυχθεί στα 

πλαίσια του εγχειρήματος ISORESS, όπως την Μελέτη για τις Συγκεκριμένες Ανάγκες που 

σχετίζονται με την Εκπαίδευση περί Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης 

Ανάπτυξης για τις Πολύ Μικρές και τις Μικρές Επιχειρήσεις στις Χώρες-Συνεργάτες, καθώς 

και τον Οδηγό Καλών Πρακτικών. 

 

Στο διαδικτυακό πρόγραμμα θα έχετε πρόσβαση σε όλες τις ασκήσεις με ένα 

προτεινόμενο χρονικό όριο. Θα έχετε πολλαπλές προσπάθειες για να ολοκληρώσετε 

την κάθε άσκηση, με δυνατότητα να δείτε τις σωστές απαντήσεις. Προσπαθήστε να 

θυμηθείτε όσα περισσότερα μπορείτε από κάθε κεφάλαιο. Στα σημεία που αναγράφεται 

το ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ θα βρείτε ορισμένες ερωτήσεις που ενδέχεται να 

προκαλέσουν μια συζήτηση ή να σας δώσουν ιδέες που θα εφαρμόσετε στην 

επιχείρησή σας ή στην επιχείρηση για την οποία εργάζεστε. Στο πρόγραμμα θα βρείτε 
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ποικιλία ασκήσεων που θα ενθαρρύνουν την επαγγελματική σας ανάπτυξη στα πλαίσια 

της ΕΚΥ και της ΒΑ. 

 

Καλή τύχη και απολαύστε το μάθημα! 

 

 

 

 

 

Προθέρμανση 

Άσκηση 1 

 

Μέρος 1 

 

Οι συμμετέχοντες δουλεύουν ως μια ομάδα. Ο εκπαιδευτής δείχνει τις εκφράσεις στις 

διαφάνειες. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να επιλέξουν εκφράσεις που σχετίζονται με την 

ΕΚΥ. Αυτές θα εμφανιστούν με πράσινο χρώμα. 

 

Τί είναι η ΕΚΥ; Ποιες εκφράσεις συνδέετε με την ΕΚΥ; 

 

οικειοθελώς     επιχειρηματική ηθική  

διαφθορά    καλή εταιρική συμπεριφορά 

περιβαλλοντικές ανησυχίες  παιδική εργασία 

βιωσιμότητα    εταιρική φιλανθρωπία 

υπευθυνότητα    αμέλεια  

σεβασμός στην ισχύουσα νομοθεσία περιβαλλοντική υπευθυνότητα 

μόλυνση του περιβάλλοντος   σεβασμός στις συλλογικές συμφωνίες 

    

 

Μέρος 2 

Οι συμμετέχοντες δουλεύουν σε ζευγάρια. Ο εκπαιδευτής μοιράζει ένα σετ από 5 

ορισμούς για κάθε ζευγάρι. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να τους τοποθετήσουν στη 



 
Πνευματικό Προϊόν 6 

Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτές 

54 

 

2017-1-PL01-KA202-038501 

σωστή σειρά στο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A0_1. Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τη σειρά 

τους, και εάν υπάρχει αρκετός χρόνος, μπορούν να συγκρίνουν τις διαφορές μεταξύ 

των διαφόρων ορισμών. 

(10 λεπτά) 

 

Εργαστείτε σε ζευγάρια. Τοποθετήστε τους ορισμούς/έννοιες με την σειρά που 

εξελίχθηκαν.
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Δ. 

“οι υποχρεώσεις των επιχειρηματιών για να ακολουθήσουν αυτές τις πολιτικές, να 

πάρουν αυτές τις αποφάσεις, ή να ακολουθήσουν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές 

δράσης που είναι επιθυμητές στα πλαίσια των σκοπών και των αξιών της κοινωνίας 

μας” 

Bowen, 1953 

Ε. 

“μια εταιρική στάση και δραστηριότητες που σέβεται τις αντιλαμβανόμενες κοινωνικές, 

ή τουλάχιστον, ανθρώπινες υποχρεώσεις.”  

Brown & Dacin, 1997 

Γ. 

“μια έννοια κατά την οποία οι εταιρίες εντάσσουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές 

ανησυχίες στις επιχειρηματικές πρακτικές τους, καθώς και την αλληλεπίδρασή τους με 

τους ενδιαφερόμενους σε οικειοθελή βάση” 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2001 

B. 

“η ΕΚΥ είναι μια ομαδοποιημένη έννοια που υπερκαλύπτει έννοιες όπως 

επιχειρηματική ηθική, εταιρική φιλανθρωπία, καλή εταιρική συμπεριφορά, 

βιωσιμότητα, και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Είναι μια δυναμική και 

αμφισβητήσιμη έννοια που εντάσσεται σε κάθε κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και 

θεσμικό πλαίσιο” 

Matten & Moon, 2004 

A. 

“η υπευθυνότητα των εταιριών σχετικά με τους αντικτύπους τους στην κοινωνία”. Ο 

σεβασμός για την ισχύουσα νομοθεσία και για τις συλλογικές συμφωνίες μεταξύ των 

κοινωνικών εταίρων, αποτελεί προαπαιτούμενο για την εκπλήρωση της ευθύνης αυτής. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2011 

Πηγή: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/75040/1/MPRA_paper_75040.pdf  

https://www.researchgate.net/publication/294428397_Corporate_Social_Responsibility_i

n_European_Context 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/75040/1/MPRA_paper_75040.pdf
https://www.researchgate.net/publication/294428397_Corporate_Social_Responsibility_in_European_Context
https://www.researchgate.net/publication/294428397_Corporate_Social_Responsibility_in_European_Context
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Άσκηση 2 

 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται ατομικά. Ο εκπαιδευτής τους δίνει το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

A0_2. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τα κενά με τις έννοιες που τους 

δίνονται. Ελέγχουν μαζί τα αποτελέσματα. 

(5 λεπτά) 

 

 Συμπληρώστε τα σημεία που είναι κενά. 

 

 

Πίνακας 1 – Διαστάσεις των Ορισμών της ΕΚΥ 

 

Περίοδος & Τομέας Εστίασης     Σύνοψη των Διαστάσεων  

1950’s – 1960’s       Φιλανθρωπία 

 

Θρησκευτικές & Ανθρωπιστικές φιλοσοφίες 

Ανάπτυξη της κοινότητας 

Μη-ρυθμιζόμενη φιλανθρωπία 

Μείωση της φτώχειας 

Υποχρέωση προς την κοινωνία 

 

1970’s – 1980’s      Ρυθμιζόμενη ΕΚΥ 

Επέκταση των δεσμεύσεων της ΕΚΥ 

Η ΕΚΥ ως σύμβολο της Καλής Εταιρικής Συμπεριφοράς 

Διαχείριση σχέσεων με τους ενδιαφερόμενους 

Εταιρική φήμη 

Κοινωνικοοικονομικές προτεραιότητες 

Γεφύρωση του κενού στη διακυβέρνηση 

Δικαιώματα των ενδιαφερόμενων  

Νομικές & Ηθικές ευθύνες 

 

1990’s – 21ος Αιώνας     Οργανική/Στρατηγική ΕΚΥ 

Ανταγωνιστική στρατηγική 

Περιβαλλοντική προστασία 

Βιωσιμότητα  

Διεθνοποίηση των προτύπων ΕΚΥ 

Διαφάνεια & απόδοση ευθυνών 
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Κύρια Εκπαίδευση 

Άσκηση 3 

 

Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε 2 ή 3 ομάδες, αναλόγως των αριθμό των 

συμμετεχόντων. Σε κάθε ομάδα δίνεται ένα μεγάλο φύλλο χαρτιού με τους 6 κύριους 

τομείς της ΕΚΥ, και έπειτα ο εκπαιδευτής μοιράζει στους συμμετέχοντες τα θέματα – 

κομμάτια χαρτιού κομμένα από το  ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A0_3 – ένα σετ ανά ομάδα. Οι 

συμμετέχοντες πρέπει να ταιριάξουν τα θέματα με τους τομείς της ΕΚΥ. Έπειτα, οι 

ομάδες ελέγχουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα. 

(10 λεπτά) 

 

 Ταξινομήστε τα παρακάτω ζητήματα κάτω από τις σωστές επικεφαλίδες. 

- Περιβάλλον 

- Δίκαιες Επιχειρησιακές Πρακτικές  

- Ζητήματα Καταναλωτών  

- Συμμετοχή και Ανάπτυξη της Κοινότητας  

- Ανθρώπινα Δικαιώματα  

- Εργασιακές Πρακτικές  

Περιβάλλον Διαχείριση Αποβλήτων 

Εξοικονόμηση Ενέργειας 

Εξοικονόμηση Νερού 

Μεταφορά και Εφοδιαστική 

Καθαρότερη Παραγωγή 

Δίκαιες Επιχειρησιακές Πρακτικές Δίκαιες και Βιώσιμες Συνεργασίες με 

Επιχειρηματικούς Εταίρους 

Δίκαιος ανταγωνισμός 

Επικοινωνία 

Κατεύθυνση Προσωπικού και Ελκυστικότητα 
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Εργοδότη 
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Ζητήματα Καταναλωτών Πολιτική Ελέγχου Ποιότητας 

Βελτίωση της Ικανοποίησης του Πελάτη 

Έρευνες Καταναλωτών 

Εξυπηρέτηση Πελατών 

Καθολικός Σχεδιασμός 

Συμμετοχή και Ανάπτυξη της 

Κοινότητας 

Συμμετοχή των Ενδιαφερόντων 

Εθελοντισμός & Δούναι 

Συμμετοχή των Εργαζομένων 

Ανθρώπινα Δικαιώματα Καταστάσεις Εργασιακών Χώρων 

Διακρίσεις και ευπαθείς ομάδες 

Το Μέλλον των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά 

Δικαιώματα 

Εργασιακές Πρακτικές Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων 

Καλές Συνθήκες Εργασίας 

Έννοια της Συνεργασίας 
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Άσκηση 4 

 

Ο εκπαιδευτής δείχνει επιχειρήματα χρησιμοποιώντας μια παρουσίαση PowerPoint. Οι 

εκπαιδευόμενοι πρέπει να αποφασίσουν εάν η συμπεριφορά που παρουσιάζεται 

βασίζεται μόνο στο νόμο ή σχετίζεται και με την κοινωνική υπευθυνότητα ή τη 

βιώσιμη ανάπτυξη. Τα επιχειρήματα παρουσιάζονται ένα προς ένα, οι εκπαιδευόμενοι 

εργάζονται συλλογικά. Στο δεύτερο μέρος οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να τα 

ταξινομήσουν σε έναν από τους 6 κύριους τομείς. 

(15 λεπτά) 

 

Μέρος 1 

 

 Διαβάστε τα σύντομα σενάρια. Χρησιμοποιήστε την κοινή λογική σας για να 

αποφασίσετε εάν οι υποθέσεις που παρουσιάζονται παραπέμπουν σε πρακτικές ΕΚΥ ή 

απλώς απαιτούνται από το νόμο. 

 

 

Μέρος 2 (προαιρετικό) 

 

 Παρακαλούμε ταξινομήστε τις πρακτικές σε έναν από τους έξι τομείς που 

συζητήθηκαν προηγουμένως. 
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Άσκηση 5 

 

 

Ο εκπαιδευτής μοιράζει το σύντομο κείμενο του ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A0_4 στους 

συμμετέχοντες. Έχουν 5 λεπτά για να το διαβάσουν προσεκτικά. Έπειτα ο εκπαιδευτής 

παίρνει το κείμενο πίσω και παρουσιάζει 3 ερωτήσεις στις διαφάνειες PowerPoint. Οι 

εκπαιδευόμενοι πρέπει να επιλέξουν α, β ή γ για κάθε ερώτηση. Οι σωστές απαντήσεις 

επισημαίνονται  με πράσινο. 

 

 

 Διαβάστε το κείμενο. Έπειτα απαντήστε σε τρεις ερωτήσεις χωρίς να κοιτάξετε πάλι το 

κείμενο. 

 

Ερώτηση 1 

Σχετικά με τον χρόνο που επενδύεται για την ΕΚΥ – αυτός είναι _________________________ 

που σπαταλιέται μαζί με την ομάδα για το καλό της επιχείρησής σας.  

A. χαμένος χρόνος 

B. επιπλέον χρόνος 

Γ. ποιοτικός χρόνος 

 

Ερώτηση 2 

Η αντιμετώπιση των ζητημάτων ΕΚΥ _______________ με επένδυση χρημάτων. 

A. δεν σχετίζεται άμεσα 

B. σχετίζεται πάντα 

Γ. δε σχετίζεται ποτέ 

 

Ερώτηση 3. 

_______________ είναι η “παραπληροφόρηση που διαδίδεται από έναν οργανισμό, ώστε 

να δημιουργήσει μια δημόσια εικόνα ενός περιβαλλοντικά υπεύθυνου οργανισμού”. 

 

A. Το ‘’λευκό ξέπλυμα’’ 

B. Η ΕΚΥ 

Γ. Το ‘’πράσινο ξέπλυμα’’ 
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Στη συνέχεια 

 

Άσκηση 6 

Μέρος 1 

 

Ο εκπαιδευτής μοιράζει το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A0_5 στους συμμετέχοντες. Διαβάζουν το 

κείμενο και στη συνέχεια προσπαθούν να εντοπίσουν τις πρακτικές που αναφέρονται. 

Εάν οι συμμετέχοντες δυσκολεύονται με την άσκηση, ο εκπαιδευτής μπορεί να τους 

βοηθήσει με τη λίστα ζητημάτων από τα οποία μπορούν να επιλέξουν ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

A0_6. Οι προτεινόμενες απαντήσεις αναγράφονται με πράσινο: 

 

Θα σας δοθεί ένα κείμενο. Διαβάστε την περιπτωσιολογική μελέτη. Ποιες πρακτικές 

ΕΚΥ αναφέρονται στην ιστορία; (Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα.) 

 

Περιβάλλον 

Ζήτημα 1: Αποφυγή της μόλυνσης 

Ζήτημα 2: Βιώσιμη χρήση πόρων 

Ζήτημα 3: Μείωση και προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής 

Ζήτημα 4: Προστασία του περιβάλλοντος, βιοποικιλότητα και αποκατάσταση των 

βιοτόπων 

 

Δίκαιες επιχειρησιακές πρακτικές 

Ζήτημα 1: Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

Ζήτημα 2: Υπεύθυνη Πολιτική Συμμετοχή 

Ζήτημα 3: Δίκαιος Ανταγωνισμός 

Ζήτημα 4: Προώθηση της κοινωνικής υπευθυνότητας στην αλυσίδα αξίας 

Ζήτημα 5: Σεβασμός στα δικαιώματα ιδιοκτησίας 

 

Ζητήματα καταναλωτών 

Ζήτημα 1: Δίκαιο μάρκετινγκ, αληθείς και αμερόληπτες πληροφορίες και δίκαιες 

συμβατικές πρακτικές 

Ζήτημα 2: Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών 

Ζήτημα 3: Βιώσιμη κατανάλωση 

Ζήτημα 4: Εξυπηρέτηση, υποστήριξη, και επίλυση των παραπόνων και των διενέξεων 

των καταναλωτών 

Ζήτημα 5: Προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας των καταναλωτών 

Ζήτημα 6: Πρόσβαση σε αναγκαίες υπηρεσίες 

Ζήτημα 7: Μόρφωση και ενημέρωση 
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Συμμετοχή και ανάπτυξη της κοινότητας 

Ζήτημα 1: Συμμετοχή της κοινότητας 

Ζήτημα 2: Εκπαίδευση και πολιτισμός 

Ζήτημα 3: Δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Ζήτημα 4: Ανάπτυξη και πρόσβαση στην τεχνολογία 

Ζήτημα 5: Δημιουργία πλούτου και εισοδήματος 

Ζήτημα 6: Υγεία 

Ζήτημα 7: Κοινωνική επένδυση 

 

Ανθρώπινα δικαιώματα 

Ζήτημα 1: Δέουσα προσοχή 

Ζήτημα 2: Καταστάσεις κινδύνου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Ζήτημα 3: Αποφυγή της συνενοχής 

Ζήτημα 4: Επίλυση των αδικιών 

Ζήτημα 5: Διακρίσεις και ευπαθείς ομάδες 

Ζήτημα 6: Αστικά και πολιτικά δικαιώματα 

Ζήτημα 7: Οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα 

Ζήτημα 8: Θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία 

 

Εργασιακές πρακτικές 

Ζήτημα 1: Απασχόληση και σχέσεις απασχόλησης 

Ζήτημα 2: Συνθήκες εργασίας και κοινωνική προστασία 

Ζήτημα 3: Κοινωνικός διάλογος 

Ζήτημα 4: Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 

Ζήτημα 5: Ανθρώπινη ανάπτυξη και εκπαίδευση στον εργασιακό χώρο 

 

 

Μέρος 2 

 

 

Αναλόγως με το πόσος χρόνος σας έχει απομείνει, μπορεί να ακολουθήσει μια σύντομη 

συζήτηση. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μοιραστούν τις ιδέες τους που αφορούν 

συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για ΕΚΥ και ΒΑ, οι οποίες υφίστανται στις εταιρίες τους, 

είτε σε ομάδες είτε όλη η τάξη μαζί. Η συζήτηση θα πρέπει να είναι γενικού χαρακτήρα, 

καθώς πιο λεπτομερείς τομείς της ΕΚΥ και ΒΑ θα συζητηθούν στα ακόλουθα μέρη. 
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Σκεφτείτε 2-3 δραστηριότητες που κάνετε στην εταιρία σας και σχετίζονται με την ΕΚΥ 

ή τη ΒΑ. Συζητήστε τις σε ομάδες. 

 

Κλείσιμο 

 

Ο εκπαιδευτής συνοψίζει την τάξη, ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες για το ότι 

πήραν μέρος και για την αφοσίωσή τους, ενώ τους ενθαρρύνει να εργαστούν 

περαιτέρω πάνω σε αυτό το θέμα. (3 λεπτά) 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A0_1 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A0_1 

A. 

“η υπευθυνότητα των εταιριών σχετικά με τους αντικτύπους τους 

στην κοινωνία”. Ο σεβασμός για την ισχύουσα νομοθεσία και για τις 

συλλογικές συμφωνίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, αποτελεί 

προαπαιτούμενο για την εκπλήρωση της ευθύνης αυτής.” 

B. 

“η ΕΚΥ είναι μια ομαδοποιημένη έννοια που υπερκαλύπτει έννοιες 

όπως επιχειρηματική ηθική, εταιρική φιλανθρωπία, καλή εταιρική 

συμπεριφορά, βιωσιμότητα, και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. 

Είναι μια δυναμική και αμφισβητήσιμη έννοια που εντάσσεται σε 

κάθε κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο.” 

Γ. 

“μια έννοια κατά την οποία οι εταιρίες εντάσσουν κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές πρακτικές τους, 

καθώς και την αλληλεπίδρασή τους με τους ενδιαφερόμενους σε 

οικειοθελή βάση” 

Δ. 

“οι υποχρεώσεις των επιχειρηματιών για να ακολουθήσουν αυτές τις 

πολιτικές, να πάρουν αυτές τις αποφάσεις, ή να ακολουθήσουν 

αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές δράσης που είναι επιθυμητές στα 

πλαίσια των σκοπών και των αξιών της κοινωνίας μας” 

Ε. 

“μια εταιρική στάση και δραστηριότητες που σέβεται τις 
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αντιλαμβανόμενες κοινωνικές, ή τουλάχιστον, ανθρώπινες 

υποχρεώσεις.”  

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A0_2 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A0_2 

Πίνακας 1 - Διαστάσεις των Ορισμών της ΕΚΥ 

 

Περίοδος & Τομέας Εστίασης   Σύνοψη των Διαστάσεων 

1950 – 1960                    Φιλανθρωπία 

 

Θρησκευτικές & Ανθρωπιστικές φιλοσοφίες 

Ανάπτυξη της κοινότητας 

Μη-ρυθμιζόμενη φιλανθρωπία 

Μείωση της φτώχειας 

__________________________________ 

 

1970 – 1980      Ρυθμιζόμενη ΕΚΥ 

Επέκταση των δεσμεύσεων της ΕΚΥ 

Η ΕΚΥ ως σύμβολο της Καλής Εταιρικής Συμπεριφοράς 

Διαχείριση σχέσεων με τους ενδιαφερόμενους 

__________________________________ 

Κοινωνικοοικονομικές προτεραιότητες 

Γεφύρωση του κενού στη διακυβέρνηση 

Δικαιώματα των ενδιαφερόμενων  

__________________________________ 

 

1990 – 21
ος

 Αιώνας                              Οργανική/Στρατηγική ΕΚΥ 

Ανταγωνιστική στρατηγική 
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Περιβαλλοντική προστασία 

__________________________________ 

Διεθνοποίηση των προτύπων ΕΚΥ 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A0_3 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A0_3 

Δίκαιος ανταγωνισμός Εξοικονόμηση Νερού 

Μεταφορά και Εφοδιαστική Πολιτική Ελέγχου Ποιότητας 

Καθαρότερη Παραγωγή 
Δίκαιες και Βιώσιμες Συνεργασίες με 

Επιχειρηματικούς Εταίρους 

Εξυπηρέτηση Πελατών Εξοικονόμηση Ενέργειας 

Επικοινωνία 
Κατεύθυνση Προσωπικού και Ελκυστικότητα 

Εργοδότη 

Εθελοντισμός & Δούναι Διαχείριση αποβλήτων 

Βελτίωση της Ικανοποίησης 

του Πελάτη 
Έννοια της Συνεργασίας 

Καθολικός Σχεδιασμός 
Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά 

Δικαιώματα 
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Συμμετοχή των 

Ενδιαφερόντων 
Το Μέλλον των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Υγεία και Ασφάλεια των 

Εργαζομένων  
Συμμετοχή των Εργαζομένων 

Καταστάσεις Εργασιακών 

Χώρων 
Καλές Συνθήκες Εργασίας 

Έρευνες Καταναλωτών Διακρίσεις και ευπαθείς ομάδες 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A0_4 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A0_4 

Παρά το φανερό της ανάγκης της ενεργούς ασχολίας με την ΕΚΥ, πολλοί επιχειρηματίες σε 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να διστάζουν. Ορισμένα από τα κύρια ζητήματα 

είναι: 

“Η ΕΚΥ είναι χρονοβόρα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις” 

Πράγματι, η πρώτη προσπάθεια για ΕΚΥ απαιτεί την επένδυση κάποιου χρόνου. Ωστόσο, ο 

αντίκτυπος στην επιχείρηση, με την, ει δυνατόν, συμμετοχή του προσωπικού, θα 

δημιουργήσει νέες προοπτικές, νέες προσεγγίσεις και καινοτόμες ιδέες. Όσον αφορά το 

χρόνο που επενδύεται για ΕΚΥ – πρόκειται για “ποιοτικό χρόνο” που σπαταλιέται με όλη 

την ομάδα για το καλό της επιχείρησής σας. Το να γνωρίζετε τα ζητήματα της ΕΚΥ και να 

προλαμβάνετε πιθανούς κινδύνους ενδέχεται να σας βοηθήσει ακόμα και στην 

εξοικονόμηση χρόνου στο μέλλον (π.χ. για απόκτηση νέου προσωπικού, εύρεση νέων 

πελατών, κλπ.) 

“Η ΕΚΥ είναι πολύ ακριβή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις” 

Οι μεγάλοι παίκτες σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν αρκετούς οικονομικούς πόρους για να 

ξεκινήσουν τεράστιες καμπάνιες ΕΚΥ. Ωστόσο, η εργασία πάνω σε ζητήματα ΕΚΥ δεν 

σχετίζεται άμεσα με την επένδυση χρημάτων. Μακροπρόθεσμα, το αποτέλεσμα 

εξοικονόμησης κοστών αυξάνει το αρχικά επενδυμένο ποσό, π.χ. ανανεώσιμη ενέργεια, 

μακροχρόνια απασχολούμενο προσωπικό, αξιόπιστοι και ευέλικτοι τοπικοί προμηθευτές. 

“Η ΕΚΥ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν απαιτείται από το νόμο” 

Αξίζει να λάβετε υπόψη σας τα ζητήματα ΕΚΥ, ακόμα και εάν δεν απαιτείται από το νόμο 

για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το να δημοσιεύσουν μια ετήσια έκθεση ΕΚΥ. Η 

ενασχόληση με τις ιδέες της ΕΚΥ ενδέχεται να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη 

σημαντικότητά τους. Πολλά κρίσιμα αντικείμενα της επιχειρηματικής διαχείρισης 

συνδέονται άμεσα με την ΕΚΥ, π.χ. πως να συμπεριφέρεστε και να υποστηρίζετε το 

προσωπικό σας, πως να επικοινωνείτε με τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς 

εταίρους. 

“Η ΕΚΥ είναι απλά ‘πράσινο ξέπλυμα’” 

Το ‘πράσινο ξέπλυμα’ είναι η “παραπληροφόρηση που διαδίδεται από έναν οργανισμό, 

ώστε να δημιουργήσει μια δημόσια εικόνα ενός περιβαλλοντικά υπεύθυνου οργανισμού” 

(https://en.oxforddictionaries.com/definition/greenwash). Αυτό σημαίνει ότι η εταιρία 

προσπαθεί να χτίσει μια εικόνα με οικολογική συνείδηση και μέριμνα για ΕΚΥ, χωρίς όμως 

κάτι τέτοιο να ισχύει στην πραγματικότητα. Αυτή αποτελεί μια πολύ επικίνδυνη 

στρατηγική, καθώς μια αρνητική εικόνα θα μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερη, σε 

περίπτωση που μια τέτοια στρατηγική γίνει αντιληπτή από τους πελάτες ή τα μίντια. Για 

την υλοποίηση μιας στρατηγικής ΕΚΥ δεν αρκεί μόνο η εφαρμογή μεμονωμένων 

δραστηριοτήτων ΕΚΥ, αλλά και η εστίαση στα κύρια θέματα ΕΚΥ για την εταιρία σας, π.χ. 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/greenwash
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εάν έχετε ένα κατάστημα, είναι πάντα καλή ιδέα η χρησιμοποίηση πηγών φωτισμού 

εξοικονόμησης ενέργειας. Ωστόσο, εάν η επιχείρησή σας πουλάει χαλιά, θα ήταν κρίσιμο 

να ελέγξετε πρώτα εάν τα χαλιά παράγονται από παιδική εργασία, χωρίς τη χρήση 

επικίνδυνων χρωμάτων, κλπ. 

Ακόμα και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φαίνεται ότι υπάρχουν περισσότερες 

ευκαιρίες με την ΕΚΥ, παρά ρίσκα. Μη διστάσετε λοιπόν να ξεκινήσετε σύντομα τις 

δραστηριότητες ΕΚΥ σας! 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A0_5 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A0_5 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 
Η Γκλόρια λειτουργεί ένα μανάβικο που πουλάει φρέσκα φρούτα και λαχανικά σε μια 

γειτονιά, η οποία αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό, με περίπου 8.000 

κατοίκους. Το κατάστημά της δεν είναι μακριά από το δημοτικό σχολείο της περιοχής. 

Απασχολεί πλήρως δύο υπαλλήλους και δύο εποχιακούς υπαλλήλους τα καλοκαίρια, 

συνήθως φοιτητές μερικής απασχόλησης. Τους προσφέρει πολύ οικονομική διαμονή στο 

ευρύχωρο σπίτι της. Οι απασχολούμενοι φοιτητές τη βοηθούν στην παράδοση φρούτων 

και λαχανικών σε ξενώνες, σε μικρά ξενοδοχεία, καθώς και σε τρία μικρά εστιατόρια της 

περιοχής, τα οποία γεμίζουν το καλοκαίρι. Η επιχείρησή της ξεκίνησε πριν 6 χρόνια, όταν 

αποφοίτησε από το κολλέγιο κηπουρικής και από τότε τη λειτουργεί πολύ επιτυχημένα. 

Συνεργάζεται με ντόπιους αγρότες καθώς θέλει να προσφέρει φρέσκα φρούτα και 

λαχανικά στους πελάτες της. Κατά την επιχειρηματική της δραστηριότητα, κάποια στιγμή 

παρατήρησε ότι ένας ντόπιος αγρότης, με τον οποίο συνεργαζόταν για πολύ καιρό, 

απασχολούσε πολύ μικρά παιδιά στη φάρμα του. Συνάντησε τα παιδιά και έμαθε ότι δεν 

πληρώνονται, απλά τους δίνει κάποια ζαχαρωτά ως αντάλλαγμα για τη σκληρή δουλειά 

τους. Η Γκλόρια μίλησε στον προμηθευτή της αλλά αυτός συνέχισε την ίδια πρακτική και 

τον επόμενο χρόνο. Αποφάσισε να σταματήσει να αγοράζει από αυτόν τον αγρότη. Η 

Γκλόρια παρατήρησε επίσης ότι πολλά παιδιά απεχθάνονται το να τρώνε φρούτα και 

λαχανικά. Αποφάσισε να οργανώσει ένα εκπαιδευτικό εργαστήρι σε ένα δημοτικό σχολείο 

της περιοχής, δείχνοντας στα παιδιά τις διαφορετικές γεύσεις των φρούτων και 

διδάσκοντάς τα πως να προετοιμάζουν νόστιμα και υγιεινά επιδόρπια με φρούτα. 

Συγκέντρωσε επίσης πληροφορίες που εμφανίζονται στο κατάστημά της και δείχνουν 

όλα τα οφέλη των διαφορετικών φρούτων και λαχανικών για την υγεία μας. Οι 

πληροφορίες είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της, μέσω της οποίας πολλές τοπικές 

εταιρίες πραγματοποιούν παραγγελίες. Στο μικρό κατάστημά της, η Γκλόρια χρησιμοποιεί 
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πολύ αποδοτικές και ειδικά σχεδιασμένες σίτες και ρολά, χάρη στα οποία δεν χρειάζεται 

να χρησιμοποιεί κλιματισμό ακόμα και στις πολύ καυτές ημέρες. Είναι ένα πολύ θετικό 

άτομο και πάντα καλωσορίζει τους πελάτες της με ένα χαμόγελο. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A0_6 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 

Περιβάλλον 

Ζήτημα 1: Αποφυγή της μόλυνσης 

Ζήτημα 2: Βιώσιμη χρήση πόρων 

Ζήτημα 3: Μείωση και προσαρμογή της 

κλιματικής αλλαγής 

Ζήτημα 4: Προστασία του περιβάλλοντος, 

βιοποικιλότητα και αποκατάσταση των 

βιοτόπων 

 

Δίκαιες επιχειρησιακές πρακτικές 

Ζήτημα 1: Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

Ζήτημα 2: Υπεύθυνη Πολιτική Συμμετοχή 

Ζήτημα 3: Δίκαιος Ανταγωνισμός 

Ζήτημα 4: Προώθηση της κοινωνικής 

υπευθυνότητας στην αλυσίδα αξίας 

Ζήτημα 5: Σεβασμός στα δικαιώματα 

ιδιοκτησίας 

 

Ζητήματα καταναλωτών 

Ζήτημα 1: Δίκαιο μάρκετινγκ, αληθείς και 

αμερόληπτες πληροφορίες και δίκαιες 

συμβατικές πρακτικές 

Ζήτημα 2: Προστασία της υγείας και της 

ασφάλειας των καταναλωτών 

Ζήτημα 3: Βιώσιμη κατανάλωση 

Ζήτημα 4: Εξυπηρέτηση, υποστήριξη, και 

επίλυση των παραπόνων και των διενέξεων 

των καταναλωτών 

Ζήτημα 5: Προστασία των δεδομένων και 

της ιδιωτικότητας των καταναλωτών 

Ζήτημα 6: Πρόσβαση σε αναγκαίες 

υπηρεσίες 

Ζήτημα 7: Μόρφωση και ενημέρωση 

 

 

 

Συμμετοχή και ανάπτυξη της κοινότητας  

Ζήτημα 1: Συμμετοχή της κοινότητας 

Ζήτημα 2: Εκπαίδευση και πολιτισμός 

Ζήτημα 3: Δημιουργία θέσεων εργασίας και 

ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Ζήτημα 4: Ανάπτυξη και πρόσβαση στην 

τεχνολογία 

Ζήτημα 5: Δημιουργία πλούτου και 

εισοδήματος 

Ζήτημα 6: Υγεία 

Ζήτημα 7: Κοινωνική επένδυση 

 

Ανθρώπινα δικαιώματα 

Ζήτημα 1: Δέουσα προσοχή 

Ζήτημα 2: Καταστάσεις κινδύνου των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Ζήτημα 3: Αποφυγή της συνενοχής 

Ζήτημα 4: Επίλυση των αδικιών 

Ζήτημα 5: Διακρίσεις και ευπαθείς ομάδες 

Ζήτημα 6: Αστικά και πολιτικά δικαιώματα 

Ζήτημα 7: Οικονομικά, κοινωνικά και 

πολιτισμικά δικαιώματα 

Ζήτημα 8: Θεμελιώδεις αρχές και 

δικαιώματα στην εργασία 

 

Εργασιακές πρακτικές 

Ζήτημα 1: Απασχόληση και σχέσεις 

απασχόλησης 

Ζήτημα 2: Συνθήκες εργασίας και κοινωνική 

προστασία 

Ζήτημα 3: Κοινωνικός διάλογος 

Ζήτημα 4: Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 

Ζήτημα 5: Ανθρώπινη ανάπτυξη και 

εκπαίδευση στον εργασιακό χώρο 
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Κεφάλαιο A1 Περιβάλλον 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρόνος: 60 λεπτά 

 

Διδακτικά βοηθήματα: μαυροπίνακας, πίνακας σημειώσεων, 

αυτοκόλλητα/κολλητική ταινία, αντίγραφα των φύλλων 

εργασίας, χρωματιστοί μαρκαδόροι, χαρτάκια post-it  
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Προθέρμανση  

Άσκηση 1 

 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ζευγάρια. Σκέφτονται ορισμένες πρακτικές στην 

επιχείρησή τους ή σε μια επιχείρηση που γνωρίζουν, οι οποίες ενδέχεται να 

σχετίζονται με την περιβαλλοντική προστασία και τις κάνουν εικόνα. Θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν τις ιδέες που εισήχθησαν στο πρώτο μέρος της εκπαίδευσης. Η 

ποικιλία των ιδεών που θα παρουσιαστούν θα εγείρουν συζήτηση. 

(10 λεπτά) 

 

 Εργαστείτε σε ζευγάρια. Σχεδιάστε μια αφίσα (συνδυάζοντας σχέδια και κείμενα) που 

προωθεί την περιβαλλοντική υπευθυνότητα μιας εταιρίας. Να θυμάστε τις κατευθυντήριες 

οδηγίες από την Εισαγωγή. 

 

 

Άσκηση 2 

 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται ατομικά. Εσείς, ως ο ομιλητής, δίνετε μια πολύ σύντομη 

παρουσίαση της εταιρίας σας (τομέας, μέγεθος, κύριες δραστηριότητες) και μια σύνοψη 

ορισμένων πολιτικών που εφαρμόζετε και που σχετίζονται με το περιβάλλον. Οι 

συμμετέχοντες πρέπει να σας πάρουν συνέντευξη και να εντοπίσουν τις 

δραστηριότητες που όντως αποτελούν πρακτικές ΕΚΥ, δηλαδή που ξεπερνούν τις 

υποχρεωτικές κανονιστικές απαιτήσεις. Θα πρέπει να αναφέρετε σκόπιμα ορισμένες 

δραστηριότητες που δεν θεωρούνται ΕΚΥ και να αναμένετε τις αντιδράσεις των 

συμμετεχόντων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σενάριο από το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

A1_1 ή να το προσαρμόσετε, εάν το μάθημά σας εστιάζει 

σε κάποιον συγκεκριμένο τομέα. 

(10 λεπτά) 

 

 Σενάριο παιχνιδιού ρόλων. 
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Είστε σε μια συνέντευξη τύπου. Ο εκπαιδευτής είναι ο ομιλητής, ο οποίος παρουσιάζει τη 

στρατηγική ΕΚΥ και ΒΑ για τα περιβαλλοντικά ζητήματα της μικρής του/της, οικογενειακής 

επιχείρησης. 

Είστε οι δημοσιογράφοι που κάνουν ερωτήσεις κατά τη συνέντευξη τύπου. Οι ερωτήσεις 

πρέπει να είναι “δύσκολες”, αλλά δίκαιες. Στόχος σας είναι να συλλέξετε αρκετές πληροφορίες 

για να γράψετε ένα άρθρο για τις “Βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές των μικρών εταιριών”. 
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Κύρια Εκπαίδευση 

Άσκηση 3 

 

Γράψτε στον μαυροπίνακα τις γενικές επικεφαλίδες των περιβαλλοντικών ΕΚΥ και ΒΑ 

που εισήχθησαν στο πρώτο μέρος της εκπαίδευσης. Δώστε στον κάθε συμμετέχοντα 

κάποια χαρτάκια post-it και ζητήστε τους να γράψουν όσες περισσότερες ιδέες 

μπορούν σε 5’ (μια ιδέα σε κάθε post-it) και να τις τοποθετήσουν υπό τη σωστή 

επικεφαλίδα. Χρησιμοποιήστε τον υπόλοιπο χρόνο για να διαβάσετε δυνατά όλες τις 

ιδέες στον πίνακα και συζητήστε. Προσθέστε περισσότερα χαρτάκια post-it με ιδέες εάν 

χρειαστεί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A1_2 για τις επικεφαλίδες 

και για ιδέες. (15 λεπτά) 

 

 Εργαστείτε ατομικά.  

 

Γράψτε όσες περισσότερες ιδέες/δραστηριότητες μπορείτε, οι οποίες σχετίζονται με 

περιβαλλοντική υπευθυνότητα και ταξινομήστε τις σε ομάδες.  

 

Άσκηση 4 

 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 4 ομάδες. Κοιτούν τον πίνακα που δημιούργησαν. 

Ζητείται από κάθε ομάδα να μιλήσει για τα πιθανά οφέλη των δραστηριοτήτων που 

καταγράφονται σε μια κατηγορία. Πρέπει να επιλέξουν δύο πρακτικές και να εξηγήσουν 

εάν και πως θα τις εφάρμοζαν στην επιχείρησή τους. Η συζήτηση θα πρέπει να εστιάζει 

στα οφέλη τους σε σύγκριση με το κόστος υλοποίησης τους. (10 λεπτά) 

 

Εργαστείτε σε 4 ομάδες.  

 

Εργαστείτε σε 4 ομάδες. Κοιτάξτε τον πίνακα που δημιουργήσατε. Κάθε ομάδα θα επιλέξει μια 

επικεφαλίδα και θα σκεφτεί τα πιθανά οφέλη της κάθε δραστηριότητας. Επιλέξτε δύο από τις 

δραστηριότητες και σκεφτείτε πως θα μπορούσατε να τις υλοποιήσετε στην επιχείρησή σας / 

στην επιχείρηση στην οποία εργάζεστε. Είναι υλοποιήσιμες, εφαρμόζονται ήδη, είναι εύκολες 

στην υλοποίηση; Πώς θα μπορούσατε να τροποποιήσετε οποιαδήποτε από αυτές, ώστε να 

την κάνετε πιο οικονομική, λιγότερο χρονοβόρα κλπ.; 
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Στη συνέχεια 

Άσκηση 5 

 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ομάδες (3-4 ατόμων). Σκέφτονται μια ιδέα που τους 

έχει εμπνεύσει ή που θεωρούν ότι ενδεχομένως να είχε θετικό αντίκτυπο και μπορεί να 

υλοποιηθεί. Την παρουσιάζουν στους άλλους συμμετέχοντες. (10-12 λεπτά) 

 

 Σκεφτείτε τα παραδείγματα που συζητήθηκαν σήμερα, τα οποία σχετίζονται με το 

περιβάλλον. Επιλέξτε μια ιδέα που θα μπορούσατε να υλοποιήσετε στην εταιρία σας. 

Συζητήστε τη με τους άλλους συμμετέχοντες. 

 

Κλείσιμο 

 

Ο εκπαιδευτής συνοψίζει την τάξη, ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες για το ότι 

πήραν μέρος και για την αφοσίωσή τους, ενώ τους ενθαρρύνει να εργαστούν 

περαιτέρω πάνω σε αυτό το θέμα. (3 λεπτά) 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A1_1 

 

Ομιλία του ομιλητή 

 
 

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω σήμερα την εταιρία μου, την ECO-

DRESS. Η ιστορία μας ξεκινά 5 χρόνια πριν, όταν ο/η σύζυγός μου και εγώ 

αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τη δική μας μάρκα μόδας, η οποία θα δεσμεύεται από 

κοινωνικά υπεύθυνες και οικολογικές πρακτικές. Εστιάζουμε στην προσεκτική επιλογή 

των υλών, των προμηθευτών και των συνεργατών μας. Λαμβάνουμε επίσης πολλά 

μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των αποβλήτων.  

 

(δεχτείτε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους – μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις 

παρακάτω απαντήσεις ή να αυτοσχεδιάσετε εάν χρειαστεί) 

 

Χρησιμοποιούμε 100% οργανικά υφάσματα και βαφές. 

Χρησιμοποιούμε 100% ανακυκλωμένο χαρτί για τη συσκευασία των προϊόντων μας. 

Προτιμούμε τοπικούς προμηθευτές για να ελαχιστοποιήσουμε την απόσταση της 

μεταφοράς των αγαθών. 

Συνεργαζόμαστε με μια οικολογικά φιλική εταιρία παράδοσης. 

 

(αναφέρετε σκόπιμα ορισμένες πρακτικές που δεν θεωρούνται ΕΚΥ για να εγείρετε 

αντιδράσεις) 

 

Φροντίζουμε να κλείνουμε όλα τα φώτα και τις μηχανές όταν τελειώνουμε τη δουλειά. 

Δεν πετούμε τοξικά απόβλητα στους απλούς κάδους απορριμμάτων. 

Έχουμε πολλά φυτά στην πίσω αυλή μας. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A1_2 

 

Ύλες Ενέργεια  Μόλυνσ

η 

Ευαισθητοποίησ

η του κοινού 
Μείωση πρώτων 

υλών 

Λάμπες 

εξοικονόμησης 

ενέργειας 

Διαχωρισμός 

των 

αποβλήτων 

Περιβαλλοντική 

εκπαίδευση του 

προσωπικού 

Πρακτικές/εξοπλισμό

ς εξοικονόμησης 

νερού 

Εξοπλισμός 

εξοικονόμησης 

ενέργειας 

Διαχείριση 

των 

αποβλήτων 

Ευαισθητοποίηση πελατών 

/ παροχή πληροφόρησης 

Τοπικοί προμηθευτές 

(μείωση απόστασης 

της μεταφοράς) 

Οικολογική 

θέρμανση 

Ανακύκλωση Εθελοντική συμμετοχή σε 

οικολογικές 

δραστηριότητες 

Οικολογικά κριτήρια 

επιλογής πρώτων 

υλών 

Χρήση 

ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας 

(φωτοβολταϊκά, 

ηλιακοί 

συλλέκτες, 

ανεμογεννήτριες

, σχέδιο συν-

παραγωγής για 

ίδια παραγωγή 

ρεύματος κλπ.) 

Σύγχρονος 

εξοπλισμός με 

χαμηλές 

εκπομπές 

αερίων που 

μολύνουν την 

ατμόσφαιρα 

Καμπάνιες για 

οικολογικούς σκοπούς 

Οικολογικά υλικά για 

τη συσκευασία των 

προϊόντων 

Σύγχρονες 

μηχανές με 

συστήματα 

βελτιστοποίησης 

ενέργειας 

Οικολογικές 

επιλογές 

μεταφοράς 

Εκκίνηση μιας οικολογικής 

πρωτοβουλίας 

Κριτήρια για 

προμηθευτές με 

βιώσιμες πρακτικές 

Συστήματα 

επαναφοράς 

θερμότητας 

Αποφυγή 

εκτύπωσης 

χαρτιού / 

προτίμηση 

ψηφιακού 

μάρκετινγκ & 

επικοινωνίας 

Παρότρυνση των 

εργαζομένων για χρήση 

μέσων μαζικής μεταφοράς 

 Εξωτερική 

θερμομόνωση 

του κτιρίου 

Πρακτικές / 

εξοπλισμός 

για το 

μετριασμό 

του ρίσκου 

Παρακολούθηση των 

περιβαλλοντικών 

επιδόσεων 
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μόλυνσης 

   Πιστοποιητικό οικολογικής 

φιλικότητας 

   Δωρεές σε 

περιβαλλοντικούς 

οργανισμούς 
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Κεφάλαιο A2 Δίκαιες Επιχειρησιακές Πρακτικές 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Χρόνος: 60 λεπτά 

 

Διδακτικά βοηθήματα: μαυροπίνακας, πίνακας σημειώσεων, αυτοκόλλητα 

σημεία σε κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, αντίγραφα των 

φύλλων εργασίας, χρωματιστοί μαρκαδόροι, χαρτάκια post-it  
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Προθέρμανση 

Άσκηση 1 

 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ζευγάρια. Σκέφτονται ορισμένες πρακτικές στην 

επιχείρησή τους ή σε μια επιχείρηση που γνωρίζουν, οι οποίες ενδέχεται να 

σχετίζονται με δίκαιες επιχειρησιακές πρακτικές και τις κάνουν εικόνα. Θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν τις ιδέες που εισήχθησαν στο πρώτο μέρος της εκπαίδευσης. Εάν η 

ομάδα έχει περισσότερα από 3 ζευγάρια, συνίσταται να συγκεκριμενοποιηθεί η 

δραστηριότητα στους υπό-τομείς των Δίκαιων Επιχειρησιακών Πρακτικών. Αυτό θα 

βοηθήσει να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη τους. Η ποικιλία των ιδεών που θα 

παρουσιαστούν θα εγείρουν συζήτηση. 

(5-7 λεπτά) 

 

 Εργαστείτε σε ζευγάρια.  

Εντοπίστε 2 πρακτικές στην επιχείρησή σας ή σε μια μικρομεσαία επιχείρηση που γνωρίζετε, 

οι οποίες σχετίζονται με Δίκαιες Επιχειρησιακές Πρακτικές. Συνοψίστε τα κύρια 

χαρακτηριστικά τους σε μια αφίσα και παρουσιάστε τη στην ομάδα. 

 

Άσκηση 2 

 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ζευγάρια ή μικρές ομάδες. Ο εκπαιδευτής δίνει σε 

κάθε ζευγάρι ένα αντίγραφο του ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A2_1. Οι συμμετέχοντες πρέπει να 

ολοκληρώσουν την ταξινόμηση και ο εκπαιδευτής χρησιμοποιεί τον τοίχο-αφίσα ώστε 

να δημιουργήσει μια “κοινή έκδοση” κατά τη συζήτηση των αποτελεσμάτων με τους 

συμμετέχοντες. Για ορισμένες δραστηριότητες, ενδέχεται να υπάρχει παραπάνω από 

μια “σωστή” επιλογή ταξινόμησης.  

(10 λεπτά) 

 

 Εργαστείτε σε ζευγάρια.  

Πρόκειται να δημοσιεύσετε την πρώτη σας Έκθεση ΕΚΥ για την επιχείρησή σας ή για την 

επιχείρηση που γνωρίζετε, και τώρα πρέπει να φτιάξετε τη δομή του μέρους των Δίκαιων 
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Επιχειρησιακών Πρακτικών. Πρέπει να τοποθετήσετε τις δραστηριότητες της επιχείρησης 

στους υπό-τομείς αυτού του θέματος. Έχετε μια λίστα με δραστηριότητες στις οποίες 

προβαίνει η επιχείρηση σε αυτό τον τομέα. Εργαστείτε τώρα για την ταξινόμηση αυτών των 

δραστηριοτήτων. (Μπορείτε να προσθέσετε πρακτικές που συζητήθηκαν στην Άσκηση 1) 

 

 

Κύρια Εκπαίδευση 

Άσκηση 3 

 

Για άλλη μια φορά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τοίχο-αφίσα με όλη τη γκάμα 

δραστηριοτήτων από την Άσκηση 2. Οι συμμετέχοντες θα σημαδέψουν τις τρεις 

κατηγορίες δραστηριοτήτων: πράσινες – αυτές που ήδη εφαρμόζονται, κίτρινες – αυτές 

που αξίζει να ληφθούν υπόψη, κόκκινες – αυτές που δεν εφαρμόζονται. Αυτή η 

μεθοδολογία θα βοηθήσει στο ξεκαθάρισμα του τι γίνεται (πράσινο) και του τι 

πρόκειται να γίνει (κίτρινο). Σε αυτό το σημείο οι κίτρινες είναι οι πιο ενδιαφέρουσες 

και θα χρησιμεύσουν στην ανασκόπηση της Άσκησης 4. (5 λεπτά) 

 

 Εργαστείτε ατομικά.  

Σκεφτείτε τη δική σας επιχείρηση ή την επιχείρηση που γνωρίζετε. Υπάρχουν κάποιες 

δραστηριότητες που γίνονται εκεί και είναι παρόμοιες με αυτές που συζητήθηκαν 

προηγουμένως; 

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε πράσινο (ναι), κίτρινο (ίσως στο μέλλον) και κόκκινο (όχι) 

αυτοκόλλητο σημείο για να τις σημαδέψετε στον τοίχο-αφίσα.  

 

Άσκηση 4 

 

Το χρονικό περιθώριο για την ατομική συλλογή και καταγραφή των δραστηριοτήτων 

είναι 10 λεπτά. Έπειτα, η ομάδα θα συσκεφθεί μπροστά στον τοίχο-αφίσα, ο κάθε 

συμμετέχων θα παρουσιάσει τις δραστηριότητές του και θα τις προσθέσει στον τοίχο-

αφίσα. Μπορείτε να προσθέστε επιπλέον ιδέες και στη συνέχεια. (18-20 λεπτά για 

ολόκληρη την άσκηση) 

 

 Εργαστείτε ατομικά.  

Σκεφτείτε τις δραστηριότητες, από την Άσκηση 2 της επιχείρησης που δουλεύετε ή γνωρίζετε. 

Σκεφτείτε τις δραστηριότητες, τις οποίες σημαδέψατε με πράσινο στην Άσκηση 3, που ήδη 

εφαρμόζονται στην επιχείρησή σας ή στην επιχείρηση που γνωρίζετε. 

Εφαρμόζετε άλλες επιπλέον δραστηριότητες; 
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Συλλέξτε τις δραστηριότητές σας στο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A2_2. Υπάρχει επίσης κενός χώρος για 

ιδέες για μελλοντικές δραστηριότητες της επιχείρησής σας ή της επιχείρησης που γνωρίζετε. 

 

 

 

 

 

 

 

Άσκηση 5 

 

Για άλλη μια φορά χρησιμοποιήστε τον τοίχο-αφίσα με όλη τη γκάμα δραστηριοτήτων 

από την Άσκηση 4. Οι συμμετέχοντες θα σημαδέψουν τις τρεις κατηγορίες 

δραστηριοτήτων: πράσινες – αυτές που ήδη εφαρμόζονται, κίτρινες – αυτές που αξίζει 

να ληφθούν υπόψη, κόκκινες – αυτές που δεν εφαρμόζονται. Αυτή η μεθοδολογία θα 

βοηθήσει στο ξεκαθάρισμα του τι γίνεται (πράσινο) και του τι πρόκειται να γίνει 

(κίτρινο). Για περαιτέρω συζήτηση, οι κίτρινες είναι οι πιο ενδιαφέρουσες. (5 λεπτά) 

 

 Εργαστείτε ατομικά.  

Ξεκινήστε ξανά την Άσκηση 3 με τις δραστηριότητες που προστέθηκαν από την 

Άσκηση 4. 

 

 

Άσκηση 6 

 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 4 ομάδες. Κοιτούν τον πίνακα που δημιούργησαν. 

Ζητείται από κάθε ομάδα να επιλέξει 2 δραστηριότητες (από την κίτρινη κατηγορία 

υψηλού ενδιαφέροντος!) και να συζητήσει την πιθανή υλοποίησή τους και τα οφέλη 

των δραστηριοτήτων για τις επιχειρήσεις τους ή για τις επιχειρήσεις (σ)τις οποίες 

γνωρίζουν/εργάζονται.  (10 λεπτά) 

 

 Εργαστείτε σε 4 ομάδες.  

 

Κοιτάξτε στον τοίχο-αφίσα με όλες τις δραστηριότητες που δημιουργήσατε. Κάθε ομάδα θα 

επιλέξει 2 δραστηριότητες που έχουν συγκεντρώσει τα πιο πολλά κίτρινα σημεία. Συζητήστε 
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την πιθανή υλοποίησή τους στην επιχείρησή σας ή στην επιχείρηση που γνωρίζετε και 

αναλογιστείτε τα πιθανά οφέλη τους. 

Πόσο χρόνο απαιτούν και πόσο ακριβές είναι;  

Είναι πιθανή η προσαρμογή τους σε πολλούς επαγγελματικούς τομείς στην ομάδα σας; 

 

Κλείσιμο 

 

Ο εκπαιδευτής συνοψίζει την τάξη, ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες για το ότι 

πήραν μέρος και για την αφοσίωσή τους, ενώ τους ενθαρρύνει να εργαστούν 

περαιτέρω πάνω σε αυτό το θέμα, ιδιαίτερα με τις ιδέες που συγκεντρώθηκαν κατά τις 

δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να τραβήξουν φωτογραφία τον 

τοίχο-αφίσα, ώστε να θυμούνται όλες τις δραστηριότητες και τις ιδέες. (3 λεπτά)
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A2_1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A2_1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 

 (Επικεφαλίδες για τον τοίχο-αφίσα) 

Εργασιακά και Κοινωνικά Πρότυπα 

Δίκαιες και Βιώσιμες Συνεργασίες 

 με τους Επιχειρηματικούς Εταίρους 

Επικοινωνία 

Δίκαιη Αμοιβή και Άλλες Παροχές στο 

Προσωπικό 

Ποικιλομορφία και Ισότητα 

Επιμόρφωση και Εκπαίδευση 

Κατεύθυνση του Προσωπικού και Ελκυστικότητα 

του Εργοδότη 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A2_1 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A2_1 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Ετήσια Ανοιχτή Ημέρα για το γενικό κοινό 

Συμμετοχή στην πρωτοβουλία Ημέρα Αγοριών / Ημέρα 

Κοριτσιών 

Πρόσληψη προσωπικού με αναπηρία 

Παροχή προτάσεων εργασίας σε μετανάστες / πρόσφυγες 

Ίση αμοιβή για άντρες και γυναίκες στην ίδια θέση 

Ετήσιες δυνατότητες εκπαίδευσης για όλα τα μέλη του 

προσωπικού 

Λειτουργικό σύστημα διαχείρισης παραπόνων 

Ευέλικτο ωράριο εργασίας για τους γονείς 

Όμορφο δωμάτιο για το προσωπικό (διαλείμματα) 

Οι προμηθευτές επιβεβαιώνουν ότι πληρώνουν δίκαιους 

μισθούς 
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Προϊόντα χωρίς ανάμειξη με παιδική εργασία 

Διαθέσιμα ρούχα και παπούτσια ασφαλείας (πληρωμένα από 

την επιχείρηση) 

Παροχή προστασίας για τα αυτιά 

Τυπικές μηνιαίες πληρωμές μισθών 

Επιλογή υπηρεσιών/προμηθευτών από κοινωνικές 

επιχειρήσεις 

 ή άλλες κοινωνικές πρωτοβουλίες 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί αποκριτική σχεδίαση 

Η ιστοσελίδα προσφέρει ειδικές επιλογές 

(Αγγλική έκδοση, εύκολο λεξιλόγιο, μεγάλες γραμματοσειρές) 

Γυμναστήριο για το προσωπικό 

Συνεργασία με περιφερειακούς προμηθευτές 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A2_2 
 

Εργασιακά και Κοινωνικά Πρότυπα 

 

 

 

 

 

Δίκαιες και Βιώσιμες Συνεργασίες 

 με τους Επιχειρηματικούς Εταίρους 
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Επικοινωνία 

 

 

 

 

 

Δίκαιη Αμοιβή και Άλλες Παροχές στο 

Προσωπικό 
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Ποικιλομορφία και Ισότητα 

 

 

 

 

 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
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Κατεύθυνση του Προσωπικού και 

Ελκυστικότητα του Εργοδότη 
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Κεφάλαιο A3 Ζητήματα Καταναλωτών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρόνος: 60 λεπτά 

 

Διδακτικά βοηθήματα: μαυροπίνακας, πίνακας σημειώσεων, κολλητική 

ταινία (αυτοκόλλητα), αντίγραφα των φύλλων εργασίας 
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Προθέρμανση 

 

Άσκηση 1 

 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ζευγάρια. Σκέφτονται 2 πρακτικές στην επιχείρησή 

τους ή στην επιχείρηση που γνωρίζουν και ενδέχεται να σχετίζονται με ζητήματα 

καταναλωτών. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που 

παρουσιάστηκαν στο πρώτο μέρος της εκπαίδευσης. (5 λεπτά) 

 

Εργαστείτε σε ζευγάρια. Σκεφτείτε 2 πρακτικές στην επιχείρησή σας ή στην επιχείρηση 

που γνωρίζετε και ενδέχεται να σχετίζονται με ζητήματα καταναλωτών. Θυμηθείτε τις 

κατευθυντήριες γραμμές από την Εισαγωγή. 

 

 

Άσκηση 2 

 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ζευγάρια. Ο εκπαιδευτής δίνει στο κάθε ζευγάρι ένα 

σετ δραστηριοτήτων από ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A3_1, το οποίο θα πρέπει να κοπεί.  Οι 

συμμετέχοντες πρέπει να ταξινομήσουν τις ιδέες. Όταν οι συμμετέχοντες θα έχουν 

ταξινομήσει τις δραστηριότητες, ο εκπαιδευτής θα γράψει τις επικεφαλίδες στον 

μαυροπίνακα και οι συμμετέχοντες πρέπει να ελέγξουν εάν οι ομάδες που 

δημιούργησαν ταυτίζονται με τις επικεφαλίδες. (10 λεπτά) 

 

 Εργαστείτε σε ζευγάρια. Θα λάβετε ένα σετ από 20 δραστηριότητες/ιδέες που 

σχετίζονται με ζητήματα καταναλωτών. Προσπαθήστε να τις ταξινομήσετε σε 5 ομάδες - θα 

πρέπει να είναι 4 σε κάθε ομάδα.  
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Κύρια Εκπαίδευση 

Άσκηση 3 

 

Σε κάθε συμμετέχοντα δίνεται ένα σετ εκφράσεων ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A3_2. Ο 

εκπαιδευτής δείχνει τις 20 προτάσεις σε ένα μεγάλο φύλλο χαρτί / μαυροπίνακα. Κάθε 

συμμετέχων πρέπει να τοποθετήσει μια έκφραση δίπλα από κάθε πρόταση. Μπορούν 

να τις κολλήσουν με οποιοδήποτε αυτοκόλλητο μέσο. (5 λεπτά) 

 

δεν μπορεί να εφαρμοστεί     

εφαρμόζεται      

δεν εφαρμόζεται      

εύκολα υλοποιήσιμο     

δύσκολα υλοποιήσιμο    

απαιτεί υπερβολικά πολλούς πόρους  

καινοτόμο      

κοστοβόρο       

χρονοβόρο  

απαιτεί κάποιον ειδικό για την υλοποίησή του 

 

 Σκεφτείτε την εταιρία σας ή την εταιρία που δουλεύετε. Διαβάστε πάλι τις 

δραστηριότητες και ταξινομήστε τις χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις που σας έχουν δοθεί. 

 

Άσκηση 4 

 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων. Κοιτούν το γράφημα που 

δημιούργησαν. Πρέπει να επιλέξουν τις πρακτικές που έχουν χαρακτηριστεί από τους 

περισσότερους συμμετέχοντες ως μη εφαρμοζόμενες, ότι απαιτούν υπερβολικά πολλούς 

πόρους, ως κοστοβόρες, ως χρονοβόρες ή ότι απαιτούν κάποιον ειδικό. Πρέπει να 

επιλέξουν δύο από τα παραδείγματα και να σκεφτούν πως θα τις εφάρμοζαν στην 

επιχείρησή τους / στην επιχείρηση που δουλεύουν ή το πως θα τροποποιούσαν 

κάποιες από αυτές, ώστε να γίνουν λιγότερο κοστοβόρες, λιγότερο χρονοβόρες ή να 

απαιτούν λιγότερους πόρους. Παρουσιάζουν τα ευρήματά τους στους άλλους 

συμμετέχοντες (ομάδες - αναλόγως τον αριθμό των ατόμων). (15 λεπτά) 

 

Σκεφτείτε την επιχείρησή σας ή την επιχείρηση που δουλεύετε. Επιλέξτε τις πρακτικές 

που έχουν χαρακτηριστεί από τους περισσότερους συμμετέχοντες ως μη εφαρμοζόμενες, ότι 

απαιτούν υπερβολικά πολλούς πόρους, ως κοστοβόρες, ως χρονοβόρες ή ότι απαιτούν 



 
Πνευματικό Προϊόν 6 

Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτές 

98 

 

2017-1-PL01-KA202-038501 

κάποιον ειδικό. Επιλέξτε δύο από τα παραδείγματα και σκεφτείτε πως θα τις εφαρμόζατε στην 

επιχείρησή σας / στην επιχείρηση που δουλεύετε. Θα τροποποιούσατε κάποιες από αυτές για 

να τις κάνετε λιγότερο κοστοβόρες, λιγότερο χρονοβόρες κλπ….; 

 

Άσκηση 5 

 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ομάδες των 3 ή 4 ατόμων. Δίνονται σε κάθε ομάδα δύο 

παραδείγματα καλών πρακτικών από το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A3_3.  Πρέπει να συζητήσουν 

τις πιθανές συνέπειες της κάθε απόφασης. Στο τέλος, ο εκπαιδευτής δίνει το δεύτερο 

μέρος της κάθε περίπτωσης, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να συγκρίνουν τις 

ιδέες τους με μια συγκεκριμένη λύση. Ο εκπαιδευτής μπορεί να δώσει το ΜΕΡΟΣ 1 και 

το ΜΕΡΟΣ 2 της κάθε περιπτωσιολογικής μελέτης ξεχωριστά ή μπορεί να μοιράσει 

ολόκληρη την περίπτωση εξαρχής, με το ΜΕΡΟΣ 2 διπλωμένο. Μετά την ανάγνωση και 

τη συζήτηση του ΜΕΡΟΥΣ 1, οι συμμετέχοντες μπορούν να ξεδιπλώσουν το φύλλο 

χαρτί για να διαβάσουν το ΜΕΡΟΣ 2 (10 λεπτά). 

 

Μέρος 1  

 

Διαβάστε τα παραδείγματα 2 καλών πρακτικών. Ποιες σας αρέσουν, ποιες δεν σας 

αρέσουν; Θα δρούσατε με τον ίδιο τρόπο ως ο/η ιδιοκτήτης/-τρια της επιχείρησης; Ποιες 

νομίζετε ότι θα ήταν οι συνέπειες της κάθε απόφασης; 

 

 

Μέρος 2 

 

Διαβάστε για τις συνέπειες της κάθε απόφασης. Ήταν οι ίδιες με αυτές που 

συζητήσατε; 

 

Στη συνέχεια 

Άσκηση 6 

 

 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ομάδες (3-4 ατόμων). Σκέφτονται μια συγκεκριμένη 

ιδέα που τους φάνηκε πρωτόγνωρη ή που θεωρούν ότι ενδέχεται να ενίσχυε τη θετική 

αντιμετώπιση της ΕΚΥ και θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Την παρουσιάζουν στους 

άλλους συμμετέχοντες. (10-12 λεπτά) 
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 Σκεφτείτε τα παραδείγματα που σχετίζονται με ζητήματα καταναλωτών που 

συζητήσαμε σήμερα. Επιλέξτε μια ιδέα που θα μπορούσατε να υλοποιήσετε στην εταιρία σας. 

Συζητήστε τη με τους άλλους συμμετέχοντες. 

 

Κλείσιμο 

 

Ο εκπαιδευτής συνοψίζει την τάξη, ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες για το ότι 

πήραν μέρος και για την αφοσίωσή τους, ενώ τους ενθαρρύνει να εργαστούν 

περαιτέρω πάνω σε αυτό το θέμα. (3 λεπτά) 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A3_1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 

 
Πολιτική 

ελέγχου 

ποιότητας 

Εξασφάλιση 

της ασφάλειας 

του προϊόντος 

Ενίσχυση της 

ικανοποίηση

ς από το 

προϊόν 

Καθολικός 

σχεδιασμός 

Εξυπηρέτηση 

και 

υποστήριξη 

πελατών 

παρακολούθηση 

του επιπέδου 

ποιότητας καθ’ 

όλο τον κύκλο 

ζωής του 

προϊόντος 

 

συμμόρφωση με 

ισχύοντες νόμους 

και κανονισμούς 

περί της 

ασφάλειας των 

προϊόντων 

 

ειλικρινείς, 

ταχείες και 

κατάλληλες 

απαντήσεις σε 

αιτήματα και 

ερωτήσεις 

πελατών 

 

δημιουργία μιας 

κοινωνίας όπου 

όλοι θα μπορούν 

να ζουν εύκολα 

και άνετα, 

ανεξάρτητα από 

την ηλικία, το 

φύλο και τις 

ικανότητές τους 

 

δημιουργία ενός 

συστήματος για 

τη διευκόλυνση 

της διαχείρισης 

των ερωτημάτων 

και των 

απαιτήσεων των 

πελατών 

 

ανάπτυξη 

πολιτικής 

ελέγχου 

ποιότητας και 

εξασφάλιση του 

ότι όλοι οι 

υπάλληλοι 

συμμορφώνοντα

ι με αυτή 

έκδοση 

προειδοποιήσεων

, όταν 

χρειάζονται, και 

τοποθέτηση 

προειδοποιητικώ

ν σημάτων για 

ασφαλέστερη 

χρήση 

παροχή 

κατάλληλης 

πληροφόρησης 

στους 

καταναλωτές 

δημιουργία 

προϊόντων που 

είναι 

προσβάσιμα και 

ασφαλή για 

όλους 

επιμόρφωση και 

εκπαίδευση των 

εργαζομένων 

ώστε αυτοί να 

μπορούν να 

αντιμετωπίσουν 

τους πελάτες 

προσέγγιση της 

διασφάλισης 

ποιότητας από 

την οπτική των 

πελατών 

συλλογή 

πληροφοριών 

σχετικά με 

συμβάντα 

ασφαλείας 

προϊόντος και 

παροχή αυτών 

των 

πληροφοριών με 

ενεργητικό τρόπο 

διενέργεια 

ερευνών 

σχετικά με την 

ικανοποίηση 

των 

καταναλωτών 

σχεδιασμός μιας 

διαδικασίας που 

εστιάζει στην 

οπτική των 

χρηστών και 

καλύπτει τις 

ανάγκες όσο το 

δυνατόν 

περισσότερων 

πελατών 

διενέργεια 

ελέγχων 

ποιότητας της 

υποστήριξης 

πελατών 
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ενίσχυση της 

εκπαίδευσης του 

προσωπικού που 

μπορεί να 

υποστηρίξει την 

ανάπτυξη του 

συστήματος 

ποιότητας 

ανάλυση των 

αιτιών 

οποιουδήποτε 

συμβάντος 

ασφαλείας 

προϊόντος και 

μέριμνα για την 

αποφυγή 

επανάληψής τους 

αποδοχή των 

συμβουλών των 

πελατών και 

ενεργή 

ανάπτυξη και 

βελτίωση των 

προϊόντων 

εξασφάλιση του 

ότι τα προϊόντα 

μπορούν να 

χρησιμοποιηθού

ν εύκολα, χωρίς 

να απαιτείται 

προσπάθεια και 

με ελάχιστο 

άγχος 

ευαισθητοποίησ

η των 

εργαζομένων 

σχετικά με την 

εξυπηρέτηση 

πελατών μέσω 

ενημερώσεων 

προσωπικού 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A3_1 ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ 

 

παρακολούθηση του επιπέδου ποιότητας καθ’ όλο τον κύκλο ζωής 

του προϊόντος 

 

 

ανάπτυξη πολιτικής ελέγχου ποιότητας και εξασφάλιση του ότι 

όλοι οι υπάλληλοι συμμορφώνονται με αυτή  

 

 

προσέγγιση της διασφάλισης ποιότητας από την οπτική των 

πελατών 

 

 

ενίσχυση της εκπαίδευσης του προσωπικού που μπορεί να 

υποστηρίξει την ανάπτυξη του συστήματος ποιότητας  

 

 

συμμόρφωση με ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί της 

ασφάλειας των προϊόντων 

 

 

έκδοση προειδοποιήσεων, όταν χρειάζονται, και τοποθέτηση 

προειδοποιητικών σημάτων για ασφαλέστερη χρήση  

 

 

συλλογή πληροφοριών σχετικά με συμβάντα ασφαλείας προϊόντος 

και παροχή αυτών των πληροφοριών με ενεργητικό τρόπο  

 

ανάλυση των αιτιών οποιουδήποτε συμβάντος ασφαλείας 

προϊόντος και μέριμνα για την αποφυγή επανάληψής τους 

 

 

ειλικρινείς, ταχείες και κατάλληλες απαντήσεις σε αιτήματα και 

ερωτήσεις πελατών 
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παροχή κατάλληλης πληροφόρησης στους καταναλωτές  

 

 

διενέργεια ερευνών σχετικά με την ικανοποίηση των καταναλωτών  

 

 

αποδοχή των συμβουλών των πελατών και ενεργή ανάπτυξη και 

βελτίωση των προϊόντων  

 

 

δημιουργία μιας κοινωνίας όπου όλοι θα μπορούν να ζουν εύκολα 

και άνετα, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο και τις ικανότητές 

τους 

 

 

δημιουργία προϊόντων που είναι προσβάσιμα και ασφαλή για 

όλους  

 

 

σχεδιασμός μιας διαδικασίας που εστιάζει στην οπτική των 

χρηστών και καλύπτει τις ανάγκες όσο το δυνατόν περισσότερων 

πελατών  

 

 

εξασφάλιση του ότι τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

εύκολα, χωρίς να απαιτείται προσπάθεια και με ελάχιστο άγχος  

 

δημιουργία ενός συστήματος για τη διευκόλυνση της διαχείρισης 

των ερωτημάτων και των απαιτήσεων των πελατών 

 

 

εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων ώστε αυτοί να 

μπορούν να αντιμετωπίσουν τους πελάτες  

 

διενέργεια ελέγχων ποιότητας της υποστήριξης πελατών  
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ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σχετικά με την εξυπηρέτηση 

πελατών μέσω ενημερώσεων προσωπικού  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A3_2 

 

δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί 

δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί 

δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί 

εφαρμόζεται εφαρμόζεται εφαρμόζεται 

δεν εφαρμόζεται δεν εφαρμόζεται δεν εφαρμόζεται 

εύκολα 

υλοποιήσιμο 

εύκολα 

υλοποιήσιμο 

εύκολα 

υλοποιήσιμο 

δύσκολα 

υλοποιήσιμο 

δύσκολα 

υλοποιήσιμο 

δύσκολα 

υλοποιήσιμο 

απαιτεί 

υπερβολικά 

πολλούς πόρους 

απαιτεί 

υπερβολικά 

πολλούς πόρους 

απαιτεί 

υπερβολικά 

πολλούς πόρους 

καινοτόμο καινοτόμο καινοτόμο 

κοστοβόρο κοστοβόρο κοστοβόρο 

χρονοβόρο χρονοβόρο χρονοβόρο 

απαιτεί κάποιον 

ειδικό για την 

υλοποίηση του 

απαιτεί κάποιον 

ειδικό για την 

υλοποίηση του 

απαιτεί κάποιον 

ειδικό για την 

υλοποίηση του 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A3_3 

Περίπτωση 1 

ΜΕΡΟΣ 1 

Η Βαρβάρα λειτουργεί ένα μικρό μανάβικο. Παραγγέλνει προϊόντα αρτοποιίας από το 

φούρνο της περιοχής και πουλά περίπου 200 φραντζόλες ψωμί την ημέρα. Δύο από 

τους πελάτες της ζητούσαν συχνά ψωμί χωρίς γλουτένη, το οποίο αναγκάζονταν να 

αγοράσουν από ένα μακρινό σουπερμάρκετ, καθώς τα παιδιά τους ήταν αλλεργικά στη 

γλουτένη. Η Βαρβάρα σκέφτηκε ότι επρόκειτο για μια πολύ μικρή παραγγελία (μόνο 

1% των πωλήσεών της), αλλά μετά από καιρό αποφάσισε να παραγγέλνει και ψωμί 

χωρίς γλουτένη. 

Περίπτωση 1 

ΜΕΡΟΣ 2 

Τρεις μήνες αργότερα, πουλά 20 φραντζόλες ψωμί χωρίς γλουτένη. Το προτιμούν και 

άτομα που δεν είναι αλλεργικά στη γλουτένη αλλά και άτομα που αγόραζαν ψωμί από 

άλλα μαγαζιά. Ενώ αγόραζαν ψωμί χωρίς γλουτένη για τις οικογένειές τους, αγόραζαν 

και άλλα πράγματα - ο τζίρος και τα κέρδη αυξήθηκαν, ενώ οι πελάτες είναι 

ικανοποιημένοι με τη μεγαλύτερη ποικιλία ειδών αρτοποιίας. 

Περίπτωση 2 

ΜΕΡΟΣ 1 

Η Τερέζα λειτουργεί ένα μικρό ζαχαροπλαστείο. Σε μια πολύ ζεστή μέρα πούλησε 

κάποιες τούρτες με γέμιση κρέμα, τις οποίες δοκίμασε εκείνη την ημέρα και νόμιζε ότι 

χάλασαν. Μιας και ήξερε σε ποιους τις πούλησε, τηλεφώνησε άμεσα στους πελάτες 

που είχαν παραγγείλει τις τούρτες στο μαγαζί της και τους ενημέρωσε σχετικά με την 

κακή ποιότητα του προϊόντος, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει τροφική 

δηλητηρίαση. Τους προειδοποίησε να μην δοκιμάσουν τις τούρτες και υποσχέθηκε ότι 

θα τους επιστρέψει τα χρήματά τους πίσω. 

Περίπτωση 2 

ΜΕΡΟΣ 2 

Οι πελάτες της δεν σταμάτησαν να αγοράζουν από εκείνη, μιας και τους απέδειξε ότι 

είναι αξιόπιστη και υπεύθυνη. Η απόφασή της μπορούσε να είχε προλάβει μια 

ενδεχόμενη τροφική δηλητηρίαση, γι’ αυτό και είναι ευγνώμονες ότι η υγεία τους 

αποτελούσε κύρια μέριμνά της. 
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Περίπτωση 3 

ΜΕΡΟΣ 1 

Η Toy Ltd. είναι μια μικρή εταιρία που κατασκευάζει αρκουδάκια. Φτιάχνουν αρκουδάκια για 

πάνω από 20 χρόνια. Τα προϊόντα τους πάντα θεωρούνταν ανθεκτικά και καλοσχεδιασμένα. 

Ωστόσο, ορισμένοι πελάτες που αγόρασαν τα πρώτα τους αρκουδάκια περίπου 20 χρόνια 

πριν και τα έδωσαν στα παιδιά τους για να παίξουν, παρατήρησαν ότι το υλικό που τα 

γεμίζει, ξεφτίζει, και τα παιδιά προσπαθούν να το φάνε, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί 

επικίνδυνο. 

Ο διευθυντής της εταιρίας αποφάσισε να ανακοινώσει (μέσω email, στην ιστοσελίδα της 

εταιρίας, μέσω εφημερίδων και στους παιδικούς σταθμούς) τη δυνατότητα ανταλλαγής 

παλαιότερων αρκούδων (από 15 χρόνια και πάνω) με καινούργιους, χωρίς κάποια χρέωση. 

Περίπτωση 3 

ΜΕΡΟΣ 2 

Ο διευθυντής πρότεινε τη δημιουργία μιας μικρής έκθεσης με όλα τα αρκουδάκια που 

επιστράφηκαν, σε ένα από τα δωμάτια του εργοστασίου. Κάθε αρκουδάκι θα έχει 

κεντημένο το όνομα του προηγούμενου ιδιοκτήτη. Πλέον θα αποτελεί μια μοναδική 

ατραξιόν για τα παιδιά που έρχονται με τους γονείς τους για να αγοράσουν ένα 

αρκουδάκι από ένα εργοστάσιο. 

Περίπτωση 4 

ΜΕΡΟΣ 1 

Ο Θωμάς είναι ο ιδιοκτήτης μιας μικρής κατασκευαστικής εταιρίας που φτιάχνει 

εξατομικευμένα ποτήρια και κούπες. Πολλοί πελάτες παραγγέλνουν ποτήρια ή κούπες 

ως δώρα για τους φίλους και τους συγγενείς τους. Ορισμένοι έχουν ρωτήσει εάν 

μπορούν να αγοράσουν έναν αισθητήρα του επιπέδου στάθμης του νερού, το οποίο 

βοηθά πολύ τα άτομα με προβλήματα όρασης. 

Ο Θωμάς αποφάσισε να ξεκινήσει τη συνεργασία με μια εταιρία που παράγει τέτοιες 

αισθητήρες και πραγματοποίησε την πρώτη του παραγγελία. 

Περίπτωση 4 

ΜΕΡΟΣ 2 

Απεδείχθη μια πολύ καλή απόφαση. Όχι μόνο ικανοποίησε τις ανάγκες των πελατών, 

αλλά αύξησε σημαντικά το τζίρο. Τα ποτήρια και οι κούπες με αισθητήρες πλέον 
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αγοράζονται όχι μόνο από τα άτομα με προβλήματα όρασης αλλά και από και 

ηλικιωμένους και μικρά παιδιά. Οι αισθητήρες αποτέλεσαν το αποκλειστικό εμπορικό 

πλεονέκτημα των εξατομικευμένων προϊόντων του. 
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Κεφάλαιο A4 Συμμετοχή και Ανάπτυξη της Κοινότητας 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρόνος: 60 λεπτά 

 

Διδακτικά βοηθήματα: μαυροπίνακας, πίνακας σημειώσεων, χαρτάκια post-it  
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Προθέρμανση 

Άσκηση 1 

 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ζευγάρια. Τους ζητείται να πουν ο ένας στον άλλον τη 

δική του ιστορία για την πόλη όπου εδράζει η εταιρία τους ή η εταιρία που δουλεύουν. 

Έπειτα αλλάζουν ρόλους - 5 λεπτά ανά συμμετέχοντα σε κάθε ζευγάρι. (μέγιστο: 10 

λεπτά) 

 

       Είστε αυτός/-ή που λέει τη δική του ιστορία για την πόλη όπου εδράζει η εταιρία που 

εργάζεστε: 

- Έχει κάτι το αξιοσημείωτα ξεχωριστό η ιστορία και η ανάπτυξη της πόλης; 

- Υπάρχει καμία ενδιαφέρουσα δραστηριότητα ή παράδοση της περιοχής; 

- Ποια σημαντικά γεγονότα συνέβησαν εκεί; 

 

Άσκηση 2 

Ζητείται από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν και να πουν το πως η εταιρία τους ή η 

εταιρία που δουλεύουν συνδέεται με την τοπική κοινότητα, τι δίνει και τι παίρνει από 

την κοινότητα. Για να μπορέσει ο αφηγητής να εστιάσει την παρουσίασή του σε λίγα 

και κατανοητά ζητήματα, βεβαιωθείτε ότι η κάθε ιστορία θα έχει μέγιστο χρόνο 

αφήγησης τα 3 λεπτά (ή λιγότερο, ανάλογα με τον αριθμό συμμετεχόντων). 

Ζητήστε από τον κάθε συμμετέχοντα, αφού έχουν όλοι ακούσει μια ιστορία, να 

αναφέρουν 1 προτέρημα, 1 αδυναμία, 1 ευκαιρία και 1 απειλή αναφορικά με την ΕΚΥ, 

πάντα σύμφωνα με τη γνώμη τους. 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A4_1. 

(15 λεπτά) 

 

      Τώρα εισάγετε την εταιρία σας στην ιστορία: 

- Με ποιους τρόπους ο αφηγητής συνδέεται με την τοπική κοινότητα; 

- Με ποιο τρόπο ο αφηγητής απομυζά κέρδος από την κοινότητα; 

- Τί δίνει πίσω; 
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Κύρια Εκπαίδευση 

Άσκηση 3 

 

Present the activity giving the following explanations: 

Παρουσιάστε τη δραστηριότητα δίνοντας τις παρακάτω επεξηγήσεις: 

- Ο εταιρικός εθελοντισμός είναι μια στρατηγική που μπορεί να εκπληρώσει 

στόχους ΕΚΥ χωρίς να σπαταληθούν χρήματα, αλλά με επένδυση χρόνου, 

αφοσίωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

- Ο εταιρικός εθελοντισμός μπορεί να οργανωθεί για όλη την ομάδα μιας εταιρίας 

ή μόνο για κάποιους, είτε με δραστηριότητες που διεξάγονται σε μια 

συγκεκριμένη στιγμή ή, για παράδειγμα, μια μέρα το χρόνο. 

- Με αυτό τον τρόπο, οι εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες μιας εταιρίας μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν και να διευρύνουν τις δεξιότητές τους σε ένα εντελώς νέο 

περιβάλλον και να βοηθήσουν την κοινότητα με τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή 

οικονομικά προβλήματά της. 

- Μια ημέρα χτισίματος ομάδας μπορεί να έχει καθοριστικό αποτέλεσμα για την 

εκκίνηση στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ της κοινότητες και του εταιρικού 

τομέα. 

- Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Φύλλο εργασίας A4_2. (15 

λεπτά) 

 

Παρουσιάστε μια ιδέα εθελοντικής εταιρικής δραστηριότητας που θα μπορούσε να 

οργανώσει η εταιρία σας:  

- τί; 

- πότε; 

- ποιος; 

- γιατί; 

Εξηγήστε την αμοιβαιότητα της ωφέλειας και για τις δύο πλευρές (εταιρία και 

κοινότητα/τοπική κοινότητα). 

 

Άσκηση 4 
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Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν 1 προτέρημα, 1 αδυναμία, 1 ευκαιρία 

και 1 απειλή σχετικά με τις ιδέες που προτάθηκαν. Μπορούν να δουν το χαρτάκι post-it 

για να θυμηθούν την παρουσίαση. 

(10 λεπτά) 

 

       Γράψτε τον τίτλο μιας ιδέας που παρουσιάσατε και περιγράψτε τη σε λίγες γραμμές σε 

ένα χαρτάκι post-it. Τοποθετήστε το χαρτάκι post it στον πίνακα σημειώσεων. 

 

Κλείσιμο  

Άσκηση 5 

 

Συγκεντρώστε τα συμπεράσματα του μαθήματος εστιάζοντας στις διαφορετικές 

δυνατότητες υλοποίησης δραστηριοτήτων ΕΚΥ, οι οποίες είναι επικερδείς τόσο για την 

εταιρία, όσο και για την κοινότητα. (10 λεπτά) 

 

Τί σας έμεινε από τη σημερινή εκπαιδευτική συνεδρία; Αναφέρετε τουλάχιστον 1 

πράγμα που μάθατε σχετικά με τις δραστηριότητες που μπορείτε να υλοποιήσετε στα πλαίσια 

της Συμμετοχής και Ανάπτυξης της Κοινότητας στην εταιρία σας. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4_1A 
 

Με ποιους τρόπους συνδέεται ο αφηγητής με την τοπική κοινότητα; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με ποιο τρόπο ο αφηγητής απομυζά κέρδος από την κοινότητα; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τί δίνει πίσω; 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A4_2 

 

 

τί; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πότε; 

ποιος; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γιατί; 
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Κεφάλαιο A5 Ανθρώπινα Δικαιώματα 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρόνος: 60 λεπτά 

 

Διδακτικά βοηθήματα: μαυροπίνακας, αντίγραφα των φύλλων εργασίας 
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Προθέρμανση 

Άσκηση 1 

 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ζευγάρια. Σκέφτονται 2 παραδείγματα ζητημάτων 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην επιχείρησή τους ή στην επιχείρηση που εργάζονται. 

Έπειτα, πρέπει να περιγράψουν το πως επιλύθηκαν τα ζητήματα αυτά ή πως θα 

πρότειναν να επιλυθούν. (5 λεπτά) 

 

 

 Εργαστείτε σε ζευγάρια και σκεφτείτε 2 παραδείγματα ζητημάτων ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στην επιχείρησή σας ή σε μια επιχείρηση που γνωρίζετε. Πώς επιλύθηκαν τα 

ζητήματα, ή πώς θα προτείνατε να επιλυθούν;  

 

Άσκηση 2 

 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε 5 ομάδες. Ο εκπαιδευτής δίνει σε κάθε ομάδα έναν 

τύπο διάκρισης από το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A5_1. Οι συμμετέχοντες πρέπει να ορίσουν το 

θέμα και να δώσουν ένα πραγματικό παράδειγμα που αντιμετώπισαν στον εργασιακό 

τους χώρο ή να δημιουργήσουν ένα νέο παράδειγμα. Έπειτα, οι ομάδες πρέπει να 

εξηγήσουν γιατί είναι σημαντικό αυτό και τι θα πρέπει να κάνει η εταιρία για να 

αποφύγει αυτού του τύπου τη διάκριση. (10 λεπτά) 

 

 

Εργαστείτε σε 5 ομάδες. Κάθε ομάδα θα λάβει έναν τύπο διάκρισης που ενδέχεται να 

προκύψει στον εργασιακό χώρο. Περιγράψτε τι θα συνέβαινε με αυτή τη μορφή της 

διάκρισης και σκεφτείτε ένα παράδειγμα. Γιατί είναι σημαντικό αυτό για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, και πως θα μπορούσε να αποφευχθεί; 

 

Κύρια Εκπαίδευση 

Άσκηση 3 

 

Ζητείται από κάθε συμμετέχοντα να βαθμολογήσει τα 10 δικαιώματα των εργαζομένων 

από το #1-10 βάσει του πόσο σημαντικό είναι το κάθε δικαίωμα για την εταιρία που 

έχουν ή δουλεύουν σε αυτή. Οι συμμετέχοντες ερωτώνται εάν λείπουν ορισμένοι από 
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τους κανόνες από την εταιρία τους, ή εάν θα έπρεπε κάποιοι από αυτούς να 

βελτιωθούν. Ακολουθεί μια σύντομη συζήτηση. (10 λεπτά) 

 

        Διαβάστε τα δικαιώματα των εργαζομένων στον εργασιακό χώρο που δίνονται στο 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A5_2. Βαθμολογήστε τα δικαιώματα από το 1-10, με το 1 να είναι το πιο 

σημαντικό, βάσει του πόσο σημαντικά είναι για την εταιρία σας ή για την εταιρία που 

γνωρίζετε. Υπάρχουν κάποια που δεν λαμβάνονται υπόψη στην εταιρία σας, ή που πιστεύετε 

ότι ο οργανισμός σας θα έπρεπε να εστιάσει περισσότερο σε αυτά; 

 

Άσκηση 4 

 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε τέσσερεις διαφορετικές ομάδες. Σε κάθε ομάδα δίνεται 

μια από τις 4 περιπτώσεις που παρουσιάζουν τα ζητήματα που ενδέχεται να 

προκύψουν στον εργασιακό χώρο, και αυτές πρέπει να πουν πως αυτά σχετίζονται με 

τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μπορούν να προτείνουν μια λύση στο πρόβλημα. Επίσης, ει 

δυνατόν, μπορούν να παρουσιάσουν ένα παρόμοιο παράδειγμα από την εμπειρία τους. 

Παρουσιάζουν τα ευρήματά τους στους άλλους συμμετέχοντες (ομάδες - ανάλογα των 

αριθμό των ατόμων). (10-12 λεπτά) 

 

 Εργαστείτε σε 4 διαφορετικές ομάδες.  

Κάθε ομάδα παίρνει μια περίπτωση. Απαντήστε στις ερωτήσεις στο τέλος της κάθε 

περίπτωσης και περιγράψτε το πως το ζήτημα του εργασιακού χώρου σχετίζεται με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και ποια θα ήταν η βέλτιστη αντιμετώπισή του 

 

Άσκηση 5 

 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ζευγάρια. Σκέφτονται τα πλεονεκτήματα των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον εργασιακό χώρο και το πως τα ανθρώπινα δικαιώματα 

σχετίζονται με την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Θα 

μοιραστούν τις καλύτερες ιδέες τους με όλη την ομάδα. (10 λεπτά) 

 

 Εργαστείτε σε ζευγάρια.  

Σκεφτείτε 2-3 πιθανά οφέλη για μια εταιρία που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

ακολουθεί μια πολιτική/στρατηγική ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

 Γράψτε τα σε έναν πίνακα. 

 Διαβάστε τα όλα και συζητήστε με την ομάδα τη σημαντικότητά τους. 
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Στη συνέχεια 

Άσκηση 6 

 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ομάδες (3-4 ατόμων). Σκέφτονται ένα παράδειγμα 

αντιμετώπισης ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον εργασιακό χώρο που είναι 

πρωτόγνωρο γι’ αυτούς και θέλουν να το υλοποιήσουν στην εταιρία τους. Το 

παρουσιάζουν στους άλλους συμμετέχοντες. (10-12 λεπτά) 

 

Σκεφτείτε τα παραδείγματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στον 

εργασιακό χώρο που συζητήθηκαν σήμερα. Επιλέξτε μια ιδέα που θεωρείτε ότι θα μπορούσε 

να υλοποιηθεί στην εταιρία σας ή στην εταιρία που γνωρίζετε. Συζητήστε την με τους άλλους 

συμμετέχοντες στην ομάδα. 

 

Κλείσιμο 

Ο εκπαιδευτής συνοψίζει την τάξη, ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες για το ότι 

πήραν μέρος και για την αφοσίωσή τους, ενώ τους ενθαρρύνει να εργαστούν 

περαιτέρω πάνω σε αυτό το θέμα. (3 λεπτά) 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A5_1 
 

Ηλικιακή 

Διάκριση 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΟΑΤΚΙ 

Διάκριση 

Διάκριση με 

βάση το Φύλο 

Φυλετική 

Διάκριση 

Θρησκευτική 

Διάκριση 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A5_2 
 

 

Οι 

εργαζόμενοι 

πρέπει να 

αμείβονται το 

ίδιο για ίση 

ποσότητα 

εργασίας 

Υποχρεωτική 

Εκπαίδευση 

περί 

Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων 

για όλους 

τους 

εργαζομένους

, ιδιαίτερα 

για τους 

διευθυντές 

Αποδοχή και 

κατάλληλη 

διαχείριση 

των 

παραπόνων 

από τους 

εργαζομένου

ς 

Ακρόαση των 

ιδεών και των 

γνωμών όλων 

των 

εργαζομένων 

ανεξαρτήτως 

της θέσης τους 

Παροχή 

επαρκούς 

χρόνου 

διακοπών για 

την 

οικογενειακή 

ζωή ή για 

τυχόν 

ασθένειες 

στους 

εργαζομένους 

Εξασφάλιση 

ενός 

εργασιακού 

περιβάλλοντο

ς χωρίς 

σεξουαλικές 

παρενοχλήσει

ς 

Εξασφάλιση 

της 

καθαριότητας 

και της 

ασφάλειας 

του 

εργασιακού 

χώρου και 

Οι 

εργαζόμενοι 

δεν 

αναγκάζοντα

ι με 

οιονδήποτε 

τρόπο να 

εργάζονται 

Οι εργαζόμενοι 

δεν μπορούν να 

αποδεσμευθού

ν ή να 

απολυθούν 

χωρίς κάποια 

εύλογη αιτία 

Παροχή 

πρόσβασης σε 

καθαρές 

εγκαταστάσει

ς υγιεινής και 

πόσιμο νερό 
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του 

εξοπλισμού 

για τους 

εργαζομένους 

για 

υπερβολικά 

πολλές ώρες 

 

 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A5_3 
 

Περίπτωση 1 

Ο Άχμεντ είναι ένας μετανάστης από το Μαρόκο, ο οποίος εργάζεται σε μια μικρή 

εταιρία μάρκετινγκ. Μόλις ολοκλήρωσε ένα εγχείρημα, πάνω στο οποίο αυτός και 

κάποιοι από τους συναδέλφους του δούλευαν για μήνες. Το εγχείρημα αποτέλεσε 

μια μεγάλη επιτυχία και ο εργοδότης είναι ξεκάθαρα ευχαριστημένος με την 

εργασία του. 

Στο διάλειμμα του για μεσημεριανό, ο Άχμεντ ακούει τους άλλους συναδέλφους 

του να συζητούν τα μπόνους που έλαβε ο καθένας από το εγχείρημα. Ο Άχμεντ 

δεν έλαβε κάποιο μπόνους και θεωρεί ότι αυτό οφείλεται στο ότι είναι ένας 

μετανάστης που εργάζεται σε μια εταιρία που κυριαρχείται από λευκούς. 

Πώς θα έπρεπε ο Άχμεντ να προσεγγίσει τον εργοδότη του, και πώς θα 

έπρεπε ο εργοδότης να αντιμετωπίσει την κατάσταση; 

Περίπτωση 2 

Η Πάμελα είναι μια ρεσεψιονίστ που εργάζεται σε μια μικρή οικογενειακή 

επιχείρηση, όπου είναι από τις λίγες γυναίκες και συνεχώς αντιμετωπίζει 

μορφές παρενόχλησης από τους άνδρες συναδέλφους της. Για τους συναδέλφους 

της, αυτό είναι απλά άκακη πλάκα, αλλά η Πάμελα έχει κουραστεί να δέχεται 

σχόλια για το τι φοράει ή ερωτήσεις σχετικά με την προσωπική της ζωή. Η 

Πάμελα θέλει να μιλήσει με τον εργοδότη της σχετικά με τα ζητήματα αυτά αλλά 

δεν είναι σίγουρη για το πως αυτός θα αντιδράσει.  

 Αναφέρετε ορισμένα ξεκάθαρα προβλήματα εντός αυτής της εταιρίας.  

 Πώς πρέπει να ενεργήσει η διοίκηση για να κάνει την εταιρία έναν 

καλύτερο χώρο εργασίας; 
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Η Σάντι είναι μια Μουσουλμάνα γυναίκα, η οποία εργάζεται σε έναν μικρό 

φούρνο που απασχολεί 6 άτομα. Η θρησκεία της απαιτεί από εκείνη να 

προσεύχεται 5 φορές την ημέρα, κάποιες φορές και κατά την ώρα εργασίας της. Ο 

ιδιοκτήτης της επιχείρησης λαμβάνει ένα παράπονο από έναν εργαζόμενο, ο 

οποίος δε νιώθει άνετα με τον τρόπο που εκείνη εκφράζει το θρήσκευμά της. 

Τί πρέπει να κάνει η εταιρία για να επιλύσει αυτό το ζήτημα; 

Τί πρέπει να κάνει ο ιδιοκτήτης για να εξαλείψει κάθε πιθανότητα 

επανάληψης τέτοιου είδους ζητημάτων; 

Περίπτωση 4 

Ο Τόμεκ από την Πολωνία εργάζεται σε μια μικρή επιχείρηση που κατασκευάζει 

μπλούζες και κάλτσες. Ο ιδιοκτήτης ρωτά τους υπαλλήλους του, εάν τα παιδιά 

τους μπορούν να βοηθήσουν στην περίοδο αιχμής, όταν αυξάνονται οι 

απαιτήσεις. Τα παιδιά θα μπορούσαν να δουλέψουν στο σπίτι και να λάβουν 

κάποια επιπλέον χρήματα, αλλά όχι τόσα όσα οι κανονικοί υπάλληλοι. Το κόστος 

παραγωγής θα ήταν πολύ χαμηλότερο, η ζήτηση θα καλυπτόταν και τα κέρδη θα 

αυξάνονταν. 

 Ο Τόμεκ υποψιάζεται ότι τα παιδιά ενδέχεται να είναι θύματα 

εκμετάλλευσης και ότι οι συνθήκες εργασίας τους πιθανώς να μην είναι 

ασφαλείς.  

 Τί θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο ιδιοκτήτης κατά τη λήψη αυτής της 

απόφασης;  

 Δεν θα έπρεπε η εταιρία να ανησυχεί μήπως συμβεί οτιδήποτε εκτός 

του ελέγχου της, ή μήπως ότι αυτό είναι κάτι το σημαντικό για την Εταιρική 

Κοινωνική Υπευθυνότητά της; 
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Κεφάλαιο A6 Εργασιακές Πρακτικές 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρόνος: 60 λεπτά 

 

Διδακτικά βοηθήματα: μαυροπίνακας, πίνακας σημειώσεων, κολλητική 

ταινία (αυτοκόλλητα), αντίγραφα των φύλλων εργασίας 
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Προθέρμανση 

Άσκηση 1 

 

 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Ο εκπαιδευτής δίνει σε κάθε 

ομάδα ένα χαρτί με τις κακές εργασιακές πρακτικές που περιγράφονται στο Φύλλο 

εργασίας A6_1. Οι συμμετέχοντες ανά ομάδα πρέπει να εξηγήσουν το νόημα των 

εκφράσεων αυτοί τις καταλαβαίνουν και, ει δυνατόν, να δώσουν ένα παράδειγμα από 

τη δική τους επιχείρηση ή την επιχείρηση που γνωρίζουν/εργάζονται. Ο κύριος στόχος 

της άσκησης αυτής είναι να ενημερώσει του εκπαιδευόμενους για τους ενδεχόμενους 

κινδύνους και τα ζητήματα που σχετίζονται με τις εργασιακές πρακτικές, εισάγοντάς 

τους έτσι στο κύριο θέμα (εργασιακές πρακτικές). (10 λεπτά) 

 

 Αναλογιστείτε ορισμένα ζητήματα που αντιμετωπίζετε στη δουλειά. Προσπαθήστε να 

περιγράψετε την κατάσταση / πρόβλημα με περισσότερες λεπτομέρειες και δώστε ένα 

παράδειγμα.  

Ποια σενάρια θα μπορούσαν να ακολουθήσουν εάν δεν υπήρχε κάποια αντίδραση από τον 

ιδιοκτήτη ή τους διευθυντές; 

 

 

 

Κύρια Εκπαίδευση 

Άσκηση 2  

 

Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε ζευγάρια. Διαβάζουν τις κατευθυντήριες γραμμές και 

συζητούν προτεινόμενες λύσεις που βασίζονται στις συμβουλές. Μπορούν να 

προτείνουν εναλλακτικές λύσεις ή να σκεφτούν τις λεπτομέρειες αυτών που έχουν 

δοθεί. Σε μια ανοιχτή συζήτηση, αναλύουν περαιτέρω ορισμένες ιδέες σχετικά με το 

πως αυτές οι συμβουλές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. (5 λεπτά)  

 



 
Πνευματικό Προϊόν 6 

Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτές 

123 

 

2017-1-PL01-KA202-038501 

 

        Εργαστείτε σε ζευγάρια. Διαβάστε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές / συμβουλές που 

σχετίζονται με τις εργασιακές πρακτικές.  Σκεφτείτε τις πιθανές επιπλοκές τους στο χώρο 

εργασίας. 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 Οι εργαζόμενοι που τρέφονται υγιεινά φέρουν αυξημένες πιθανότητες (25 τοις εκατό) 

να αποδώσουν καλύτερα στη δουλειά. 

 Οι εργαζόμενοι που γυμνάζονται για τουλάχιστον 30 λεπτά, τρεις φορές την 

εβδομάδα, φέρουν αυξημένες πιθανότητες (15 τοις εκατό) να αποδώσουν καλύτερα 

στη δουλειά. 

 Οι υγιείς εργαζόμενοι ζητούν λιγότερες ημέρες αναρρωτικής άδειας. 

 

Λύσεις: 

 Υλοποιήστε ένα χαμηλού κόστους πρόγραμμα ευεξίας. 

 Προσφέρετε εκπτώσεις στη συνδρομή σε ένα γυμναστήριο της περιοχής. 

 Οργανώστε εκπαιδευτικά εργαστήρια με ένα διατροφολόγο. 

 

 

Άσκηση 3 

 

Ο εκπαιδευτής συγκεντρώνει τις ιδέες και παρέχει εποικοδομητική κριτική. Εάν οι 

εκπαιδευτές ξεμείνουν από ιδέες ή αδυνατούν να βρουν ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, 

τότε ο εκπαιδευτής τους βοηθά με τις παρακάτω ιδέες. (15 λεπτά) 

 

         Εργαστείτε σε ζευγάρια.  

Διαβάστε τις επικεφαλίδες που σχετίζονται με τις εργασιακές πρακτικές.  

Προσπαθήστε να αναπτύξετε τις έννοιες. 

Για κάθε επικεφαλίδα σκεφτείτε … 

1) την επεξήγηση. 

2) μια πρακτική εφαρμογή.  

3) μια κατάσταση / σενάριο στο χώρο εργασίας. 

 

ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΚΑΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  

 

 Ενθαρρύνετέ τους 

 Δείξτε ευγνωμοσύνη 

 Μοιράστε στη χαρά 

 Δώστε κίνητρα στους άλλους 

 Γιορτάστε τις επιτυχίες 

 Διακόσμηση  
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 Περιβάλλον 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

 

 Αυξημένη δημιουργικότητα 

 Αυξημένη παραγωγικότητα 

 Παγκόσμιος αντίκτυπος 

 

ΔΩΣΤΕ ΚΙΝΗΤΡΟ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ “ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ” ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

 Ανοιχτή στάση  

 Εργαζόμενος - εκπαιδευτής 

 Καθοδήγηση  

 Η απόδοση δε σχετίζεται με την ποσότητα 

 Επιμόρφωση των εργαζομένων 

 Ανάγκες των εργαζομένων 

 

 

ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΚΑΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ και ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:  

 Ενθαρρύνετέ τους (Εκτιμώ τον τρόπο που…, Είμαι εντυπωσιασμένος/-η 

με…) 

 Δείξτε ευγνωμοσύνη (ευχαριστείστε κάποιον/-α για κάτι που έκανε αλλά 

δεν περίμενε να λάβει αναγνώριση γι’ αυτό – να είστε συγκεκριμένος/-η 

με το τι ήταν αυτό και γιατί ήταν βοηθητικό ή σημαντικό) 

 Μοιράστε τη χαρά (χαμογελάστε και πείτε “Γειά” στα διπλάσια άτομα απ’ 

όσα λέτε συνήθως – να είστε όμως αληθινός/-ή στο χαμόγελό σας) 

 Δώστε κίνητρα στους άλλους (κρεμάστε μια νέα συναρπαστική αφίσα, 

φωτογραφία ή φράση στο γραφείο σας, όπου όλοι μπορούν να τη δουν) 

 Γιορτάστε τις επιτυχίες (ξεκινήστε ένα μίτινγκ με το να αναφέρετε κάτι 

θετικό που συμβαίνει στην ομάδα σας, στο εγχείρημα, στη δουλειά κλπ.) 

 Διακόσμηση (ο τρόπος που διακοσμείτε τον εργασιακό χώρο μπορεί να 

αποδειχθεί ιδιαίτερα βοηθητικός στη δημιουργία καλών εργασιακών 

συνθηκών. Σε ένα περιβάλλον γραφείου, το να έχετε φυτά μπορεί να 

φωτίσει το χώρο, δίνοντας ζωή στον εργασιακό χώρο. Ένας εργασιακός 

χώρος που δεν έχει στοιχεία που αποσπούν την προσοχή μπορεί να 

βοηθήσει τους εργαζομένους στο να συγκεντρώνονται πιο εύκολα.) 
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 Περιβάλλον (το εργασιακό περιβάλλον περιλαμβάνει παράγοντες όπως ο 

φωτισμός και η θερμοκρασία. Το γραφείο σας θα πρέπει να φωτίζεται 

επαρκώς.). 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ ΤΗ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ και ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

 Αυξημένη δημιουργικότητα (οι εργαζόμενοι με διαφορετικά παρελθόντα 

θα προσφέρουν διαφορετικές λύσεις, ώστε να επιτευχθεί ένας κοινός 

στόχος – ο δικός σας στόχος) 

 Αυξημένη παραγωγικότητα (όσο πιο ποικιλόμορφο είναι το εργατικό 

δυναμικό σας, τόσο πιο ποικιλόμορφος και ο καταιγισμός ιδεών, οι 

λύσεις, και η παραγωγικότητα της ομάδας σας) 

 Παγκόσμιος αντίκτυπος (έχετε τη δυνατότητα να κάνετε τη διαφορά σε 

κάθε κοινωνία στην οποία λειτουργείτε, κάνοντας τη διαφορά στις ζωές 

των εργαζομένων σας) 

 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ και ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

 Μια θετική ομάδα εργάζεται καλύτερα (με έναν θετικό τρόπο σκέψης, οι 

ακόλουθοι τομείς μπορούν να βελτιωθούν: παραγωγικότητα, ποιότητα 

εργασίας, ηθικό, επιμονή στις δύσκολες δουλειές, θέληση για βοήθεια 

του ενός προς τον άλλον) 

 Χτίσιμο ομάδας (συνδυάστε το χτίσιμο της ομάδας σας και την επιστροφή 

του προϋπολογισμού, με αλληλεπίδραση με τοπικούς οργανισμούς, των 

οποίων η αποστολή είναι παρόμοια με τη δική σας). 

 Επίλυση συγκρούσεων (οποιαδήποτε ένταση ή σύγκρουση θα πρέπει να 

επιλύεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να αποφευχθεί η διακοπή της 

επικοινωνίας και ο διχασμός των μελών της ομάδας) 

 

ΔΩΣΤΕ ΚΙΝΗΤΡΟ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ “ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ” ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ και ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 
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 Ανοιχτή στάση (Όποιο και εάν είναι το είδος της επιχείρησης που 

διαχειρίζεστε, οι εργαζόμενοί σας θέλουν να αισθάνονται ότι οι 

συνεισφορές τους αναγνωρίζονται. Είναι λοιπόν απαραίτητο το να 

διατηρήσετε επικοινωνιακά ανοιχτό το εργασιακό σας περιβάλλον. Η 

αμφίδρομη επικοινωνία σας επιτρέπει να εξηγείτε ξεκάθαρα στους 

εργαζομένους σας τι θέλετε και τι περιμένετε από αυτούς) 

 Χρησιμοποιήστε τους εργαζομένους ως εκπαιδευτές 

 Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα καθοδήγησης – σκεφτείτε να φέρετε σε επαφή 

νέους ή λιγότερο έμπειρους υπαλλήλους με κάποιο μέντορα 

 Ενθαρρύνετε την αποδοτική δουλειά – όχι την περισσότερη δουλειά 

 Επιμορφώστε τους εργαζομένους 

 Ρωτήστε τους εργαζομένους για το τι χρειάζονται 

 

 

 

 

Άσκηση 4  

 

Όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με εργασιακές πρακτικές, τα οποία συζητήθηκαν 

στην Άσκηση 3, θα πρέπει να γραφούν σε έναν πίνακα. Δίνονται στους εκπαιδευόμενους 

χρωματιστά αυτοκόλλητα 3 χρωμάτων (κόκκινα, κίτρινα, πράσινα). Το κάθε χρώμα 

συμβολίζει το διαφορετικό επίπεδο σημαντικότητας. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να 

επιλέξει με 3 αυτοκόλλητα, ανάλογα με την κατάσταση που θα μπορούσε να λάβει χώρα 

στην επιχείρησή του ή στην επιχείρηση που γνωρίζει. Μετά από αυτή την άσκηση, ο 

εκπαιδευτής θα έχει μια γενική εικόνα της τρέχουσας ενημερότητας και 

σημαντικότητας του κάθε ζητήματος που σχετίζεται με εργασιακές πρακτικές.  

Τα ζητήματα που θα συγκεντρώσουν τα περισσότερα αυτοκόλλητα με το κόκκινο 

χρώμα (λιγότερο σημαντικά) θα αποτελέσουν το θέμα (διαδραστικής) συζήτησης 

μεταξύ του εκπαιδευτή και της ομάδας.  

Το πόρισμα αυτής της άσκησης θα οδηγήσει στην επόμενη άσκηση, δηλαδή στον 

εντοπισμό και την επίλυση ορισμένων ζητημάτων που θα μπορούσαν να λάβουν χώρα 

στις εταιρίες των συμμετεχόντων, με βάση την γνώση που αποκτήθηκε από την 

προηγούμενη άσκηση. (15 λεπτά) 

 

      Κοιτάξτε στον πίνακα όλα τα κύρια ζητήματα που συζητήθηκαν στη Άσκηση 3. 
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Χρησιμοποιήστε τρία διαφορετικά χρώματα για να μαρκάρετε τα ζητήματα. 

   κόκκινο – ουδέτερο 

   κίτρινο – ουδέτερο 

   πράσινο – μεγίστης σημασίας 

 

Έπειτα, συζητήστε τις επιλογές σας σε ομάδες των 3-4 ατόμων . 

Απαντήστε στις ερωτήσεις: 

Γιατί επιλέξατε αυτό το ζήτημα; 

Πώς μπορεί ένας επιχειρηματίας να εφαρμόσει αυτή τη συμβουλή; 

Ποιες οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της μη συμμόρφωσης με αυτή τη συμβουλή; 

 

 



 
Πνευματικό Προϊόν 6 

Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτές 

128 

 

2017-1-PL01-KA202-038501 

Στη συνέχεια 

 

Άσκηση 5  

 

Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες 3-4 ατόμων. Κάθε ομάδα παίρνει ένα σενάριο 

(περιπτωσιολογική μελέτη, εάν υπάρχουν περισσότεροι συμμετέχοντες, δύο ομάδες 

μπορούν να πάρουν το ίδιο σενάριο). Κάθε ομάδα πρέπει να διαβάσει το σενάριο και 

να απαντήσει στις δύο ερωτήσεις. Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τα σενάρια και τις 

λύσεις στις άλλες ομάδες. Προσπαθούν να σκεφτούν παρόμοιες εμπειρίες από την 

επιχείρησή τους ή από την επιχείρηση που γνωρίζουν. (10 λεπτά) 

 

         Εργαστείτε σε ομάδες των 3-4. Κάθε ομάδα θα πάρει μια περιπτωσιολογική μελέτη. 

Διαβάστε την προσεκτικά και απαντήστε στις ερωτήσεις: 

1) Ποια ζητήματα που σχετίζονται με εργασιακές πρακτικές συζητιούνται; 

2) Ποιες λύσεις θα προτείνατε για να ξεπεραστούν τα προβλήματα; 

 

 

Κλείσιμο 

Άσκηση 6 

 

Οι συμμετέχοντες συζητούν για την πιθανή υλοποίηση των ιδεών που συζητήθηκαν 

στο εκπαιδευτικό εργαστήρι. 

 Σκεφτείτε παραδείγματα που σχετίζονται με τις εργασιακές πρακτικές που 

συζητήθηκαν σήμερα. 

Επιλέξτε μια ιδέα, την οποία θα μπορούσατε να εφαρμόσετε στην εταιρία σας ή στην εταιρία 

για την οποία εργάζεστε. 

Συζητήστε την με τους άλλους συμμετέχοντες. 

 

Κλείσιμο 
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Ο εκπαιδευτής συνοψίζει την τάξη, ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες για το ότι 

πήραν μέρος και για την αφοσίωσή τους, ενώ τους ενθαρρύνει να εργαστούν 

περαιτέρω πάνω σε αυτό το θέμα. (5 λεπτά) 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A6_1 
 

 

Υπέρβαροι 

εργαζόμενοι 

Θρησκευτικές 

διαφορές 

Έλλειψη 

διαλειμμάτων 

εντός του 

ωραρίου 

εργασίας 

Έλλειψη 

αποδοχής των 

διαφορετικών 

κουλτουρών 

Διακρίσεις 

φύλου 

Εθνικές 

διαφορές 

Πολλές ώρες 

στο γραφείο 

Πολιτισμική 

ποικιλομορφία 

Ανισότητα 

φύλων 

Μη διαθέσιμες 

ράμπες 

αναπηρικών 

αμαξιδίων 

Χάσμα 

γενεών 

Γλωσσικά 

εμπόδια 

Ετερογενείς 

ομάδες 

Αυξημένος 

φόβος 

Κακή 

επικοινωνία 

Αρνητικό 

περιβάλλον 

Εργαζόμενοι 

με ελλιπείς 

ικανότητες 

Απαγόρευση 

των μέσων 

κοινωνικής 

δικτύωσης 

Πολύ υψηλή 

θερμοκρασία 

στο γραφείο 

το χειμώνα 

Αχνά φώτα 

στο γραφείο 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A6_2 
 

Περίπτωση 1 

Η Άννα εργάζεται σε μια μικρή εταιρία μάρκετινγκ με 30 εργαζόμενους. Είναι ένα πολύ 

δημιουργικό άτομο που εμπνέεται όταν εργάζεται σε εξωτερικούς χώρους. Τα πιο 

επιτυχημένα εγχειρήματα που ανέλαβε η Άννα είναι αυτά του καλοκαιριού. Δυστυχώς, 

προς το τέλος του Οκτώβρη, ο χειμώνας πλησιάζει και πρόκειται να ξεκινήσει ένα από 

τα πιο σημαντικά εγχειρήματα. Η Άννα βρίσκεται υπό πίεση, γνωρίζοντας ότι δεν 

μπορεί να χρησιμοποιήσει στο έπακρο τις ικανότητές της και φοβάται ότι θα χάσει τον 

πιο πολύτιμο πελάτη της. Τί θα μπορούσε να κάνει η Άννα και τί θα μπορούσε να κάνει 

ο διευθυντής της, ώστε να δοθεί μια ώθηση στην παραγωγικότητά της και να μη χαθεί 

ο πελάτης; 

Περίπτωση 2 

Ο Ζόραν είναι διευθυντής και ιδιοκτήτης μιας μικρής επιχείρησης που αναπτύσσει 

λογισμικό. Είναι ένα άτομο καλό και κοινωνικό, το οποίο νοιάζεται για το ηθικό των 

υπαλλήλων του. Μερικές φορές ο Ζόραν και οι συνάδελφοί του οργανώνουν δρώμενα 

σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων σε άλλες χώρες, σε βουνά ή σε λίμνες. 

Οι υπάλληλοί του είναι πολύ ευχαριστημένοι, αγαπούν και εκτιμούν τον Ζόραν. Ο 

Ζόραν όμως αντιμετωπίζει προβλήματα με τις αναρρωτικές άδειες των υπαλλήλων 

του, εξαιτίας του υπερβολικού βάρους τους. Η εταιρία του Ζόραν αντιμετωπίζει 

σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς δεν μπορεί να παραδώσει το λογισμικό εντός 

των συμφωνηθέντων χρονικών ορίων. Τί πρέπει να αλλάξει ή να τροποποιήσει ο 

Ζόραν στην εταιρία του για να κατακτήσει την κορυφή στον τομέα ανάπτυξης 

λογισμικού;        

Περίπτωση 3 

Ο Ιβίκα είναι ένα άτομο με 1000 ιδέες. Πριν πολύ καιρό ξεκίνησε μια επιχείρηση, της 

οποίας κύρια δραστηριότητα αποτελεί η παράδοση φαγητού σε σπίτια. Ως διευθυντής 

είναι λίγο πεισματάρης αλλά η νοοτροπία και η φιλοδοξία του οδήγησε την εταιρία 

του στο να γίνει ο κορυφαίος προμηθευτής φαγητού στη χώρα. Η εταιρία του Ιβίκα 

κατέχει περισσότερα από 50 οχήματα και βαν, τα οποία χρησιμοποιούνται για τις 

παραδόσεις, οι παραγγελίες όμως γίνονται κυρίως μέσω τηλεφώνου. Ο Ιβίκα 

μεγαλώνει και η εταιρία δεν είναι πλέον σε θέση να ακολουθήσει τις μοντέρνες τάσεις 
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του τομέα. Εάν η κατάσταση δεν αλλάξει, σύντομα θα αντιμετωπίζει οικονομικά 

προβλήματα. Οι εργαζόμενοί του είναι διαφορετικής ηλικίας, ορισμένοι μάλιστα 

αρκετά νέοι και πρόσφατα προσληφθέντες με νέες ιδέες. Τί θα μπορούσε να αλλάξει ο 

Ιβίκα στον τρόπο σκέψης του και στην εταιρία του για να ακολουθήσει τις μοντέρνες 

τάσεις και να επανακτήσει την καλή φήμη της εταιρίας; 
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Κεφάλαιο AR Επανάληψη 
 

 

Χρόνος: 60 λεπτά 

Διδακτικά βοηθήματα: κάρτες με γράμματα A, B και Γ (ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AR_1) 

και επιλογές ΝΑΙ/ΟΧΙ (ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AR_ 

 

 

Στο μέρος της Επανάληψης οι συμμετέχοντες μπορούν να επανεξετάσουν όλες τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά τις εκπαιδευτικές συνεδρίες.  

 

Το μέρος της Επανάληψης έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να 

προσαρμοστεί με ευελιξία στις απαιτήσεις των εκπαιδευόμενων και του εκπαιδευτή. Ο 

εκπαιδευτής μπορεί να προτιμήσει τη βέλτιστη επιλογή (επιλογή των δραστηριοτήτων 

και καταμερισμός του χρόνου). 

 

Προτείνουμε: 

 

1) Εάν η εκπαίδευση στην τάξη έχει οργανωθεί πριν ή κατά την ολοκλήρωση του 

διαδικτυακού προγράμματος, όλη η συνεδρία εντός τάξης μπορεί να αφιερωθεί 

στην ανασκόπηση των ασκήσεων που έγιναν στις 6 εκπαιδευτικές συνεδρίες - 

Ασκήσεις 1, 2 και 3. (Σε αυτή την επιλογή προτείνεται ο χρόνος που θα 

αφιερωθεί) 

 

2) Εάν η εκπαίδευση στην τάξη έχει οργανωθεί μετά την ολοκλήρωση του 

διαδικτυακού προγράμματος και οι συμμετέχοντες δεν είχαν την ευκαιρία να 

συμπληρώσουν τα δύο κουίζ, ο εκπαιδευτής μπορεί να τα παρουσιάσει στην 

τάξη σε όλη την ομάδα εν είδει επανάληψης - Ασκήσεις 4 και 5. (Ο χρόνος μπορεί 

να προσαρμοστεί ή ο εκπαιδευτής μπορεί απλά να προσπεράσει κάποιες από τις 

ασκήσεις) 
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Άσκηση 1 

 

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες των 3. Πρέπει να μοιραστούν τις εμπειρίες 

τους σχετικά με το πρόγραμμα. Σκέφτονται τις λύσεις που θα ήθελαν να υλοποιήσουν 

στο χώρο εργασίας τους. Ο εκπαιδευτής κινείται στην τάξη και ακούει τις συζητήσεις 

των συμμετεχόντων. (χρόνος: 15 λεπτά) 

 

       Εργαστείτε σε ομάδες των τριών. Αναλογιστείτε όλες τις εκπαιδευτικές συνεδρίες και το 

πρόγραμμα. Απαντήστε στις ερωτήσεις. 

1) Ποιες λύσεις ΕΚΥ/ΒΑ μπορώ να εφαρμόσω στο χώρο εργασίας μου; 

2) Πώς μπορώ να τις υλοποιήσω; 

3) Ποιες από τις λύσεις ΕΚΥ/ΒΑ δεν θα εφάρμοζα ποτέ στο χώρο εργασίας μου; 

Αιτιολογήστε. 

 

 

Άσκηση 2 

 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται ατομικά και σκέφτονται ΜΙΑ συγκεκριμένη λύση ΕΚΥ/ΒΑ 

που μπορούν να εφαρμόσουν στην επιχειρηματική πρακτική τους. Μπορεί να είναι η 

πρακτική από ένα εκπαιδευτικό εργαστήρι ή κάποια άλλη που εμπνεύστηκαν από το 

πρόγραμμα. Στη συνέχεια, οι λύσεις παρουσιάζονται σε όλη την ομάδα. (30 -45 λεπτά) 

 

        Εργαστείτε ατομικά. Επιλέξτε μια πρακτική που συζητήθηκε στις συνεδρίες της ημέρας. 

Δοκιμάστε να κατασκευάσετε ένα μικρό επιχειρηματικό πλάνο για την εφαρμογή της.  

Σκεφτείτε 

- τους πόρους που απαιτούνται 

- το εκτιμώμενο κόστος 

- τα πιθανά εμπόδια/δυσκολίες 

- τα πλεονεκτήματα για την εταιρία 

 

Παρουσιάστε το σχέδιο στην ομάδα. 
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Άσκηση 3 

 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται ως μια ομάδα. Οι προτάσεις παρουσιάζονται σε μια 

διαφάνεια PowerPoint μια προς μια. Οι συμμετέχοντες πρέπει να τις συμπληρώσουν με 

τις δικές τους λέξεις ή να επιλέξουν μια από τις δύο επιλογές. Πρέπει να δοθεί σε κάθε 

συμμετέχοντα η ευκαιρία να εκφράσει τα συναισθήματα του αλλά δεν θα πρέπει κανείς 

να τον αναγκάσει να το κάνει. (χρόνος: 12 λεπτά) 

 

 Εργαστείτε ως μια ομάδα. Αναλογιστείτε ολόκληρη την εμπειρία.  

Συμπληρώστε τις προτάσεις με τις δικές σας ιδέες: 

1) Η όλη εμπειρία ήταν θετική/αρνητική επειδή  _________________. 

2) Αυτό που με εξέπληξε ήταν _________________. 

3) Το πρόγραμμα άλλαξε/δεν άλλαξε τη στάση μου έναντι της ΕΚΥ/ΒΑ. 

4) Αυτό που θα ήθελα να μου μείνει είναι _________________. 

5) Θα πρότεινα/δεν θα πρότεινα το πρόγραμμα σε άλλα άτομα του επιχειρηματικού κόσμου. 

Γιατί; 

Άσκηση 4 

 

Το κουίζ αποτελείται από δύο μέρη, το πρώτο μέρος είναι ένα απλό κουίζ πολλαπλής 

επιλογής και το δεύτερο μέρος είναι ένα είδος ανασκόπησης της ΕΚΥ και ΒΑ και της 

πρακτικής εφαρμογής τους στις επιχειρήσεις. 

 

Χρησιμοποιώντας το PowerPoint ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει τις ερωτήσεις και οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να σηκώσουν τη σωστή κάρτα που ανταποκρίνεται στην 

επιλογή τους: Α, Β ή Γ. (ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AR_1). Η σωστή απάντηση υπογραμμίζεται και 

μαρκάρεται με πράσινο. Κάθε σωστή απάντηση αντιστοιχεί σε έναν πόντο.  

 

Κάθε συμμετέχων πρέπει να υπολογίσει το σκορ και ο εκπαιδευτής στη συνέχεια 

σχολιάζει τα σκορ που σημειώθηκαν. Μόλις ανασκοπηθούν όλες οι ερωτήσεις, ο 

εκπαιδευτής θα προσφέρει εποικοδομητική κριτική, με βάση τους πόντους που 

συγκέντρωσαν οι συμμετέχοντες. Αυτή η κριτική συμπεριλαμβάνεται στο τέλος του 

ερωτηματολογίου.  
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Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει την κάθε ερώτηση - οι συμμετέχοντες έχουν 15 

δευτερόλεπτα να τη διαβάσουν και να επιλέξουν την κάρτα με τη σωστή απάντηση. 

Σηκώνουν τις κάρτες και ο εκπαιδευτής φανερώνει τη σωστή απάντηση. (Εκτιμώμενος 

χρόνος: 15 λεπτά) 

 

 Διαβάστε τις προτάσεις / ερωτήσεις. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη βέλτιστη επιλογή Α, Β ή 

Γ. 

 

 

 

 

Περιβάλλον 

 

 

1. _______________________ είναι η παρουσία ή η εισαγωγή στον αέρα μιας ουσίας που 

επιφέρει επιβλαβείς ή δηλητηριώδεις επιπτώσεις. 

A. Η ενεργειακή αποδοτικότητα 

B. Η μόλυνση του αέρα 

Γ. Οι εκπομπές 

 

2. Μια προληπτική, εταιρική πρωτοβουλία για την προστασία του περιβάλλοντος, η 

οποία αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και των εκπομπών και στη 

μεγιστοποίηση της παραγωγής των προϊόντων ονομάζεται _______________________. 

A. καθαρότερη παραγωγή 

B. πράσινος σχεδιασμός 

Γ. πράσινη προμήθεια 

 

3. Οι κοινωνικά υπεύθυνες προς το περιβάλλον εταιρίες θα _______________________. 

A. δώσουν κίνητρα στους εργαζομένους με “εργασιακές εμπειρίες” και θα τους 

συμπεριλάβουν σε όλη τη διαδικασία 

B. αυξήσουν τα επίπεδα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας σε όλη την ομάδα 

μέσω της προώθησης της διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας 

Γ. μειώσουν τα λειτουργικά κόστη και θα βρουν ευκαιρίες για παραγωγή εσόδων 

 

4. Όταν εγκαθιστάτε τουαλέτες χαμηλής ροής, με 6 λίτρα ή λιγότερα ανά τράβηγμα του 

καζανακιού, σας ενδιαφέρει η  _______________________ της τουαλέτας. 
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A. ενεργειακή απόδοση 

B. ποιότητα του αέρα 

Γ. εξοικονόμηση νερού 

 

5. Εάν απαγορεύετε το κάπνισμα στο όχημα, στο κτίριο ή στον ανοιχτό χώρο σας, 

νοιάζεστε για την _______________________. 

A. ενεργειακή απόδοση 

B. ποιότητα του αέρα 

Γ. εξοικονόμηση νερού 

 

6. Όταν χρησιμοποιείτε φυσικό φως ή διάφανεις οροφές κατά τη διάρκεια της ημέρας 

αντί για τεχνητό φωτισμό, σημαίνει ότι σας ενδιαφέρει η _______________________. 

A. ενεργειακή απόδοση 

B. ποιότητα του αέρα 

Γ. εξοικονόμηση νερού 

 

7. Ποιο σετ προϊόντων είναι ανακυκλώσιμο; 

A. αλουμινένια και τσίγκινα κουτάκια, φάκελοι, πλαστικά ποτήρια, παπούτσια, 

γυαλιστερό χαρτί, πλαστικά μπουκάλια νερού, χαρτί υγείας 

B. αλουμινένια και τσίγκινα κουτάκια, φάκελοι, πλαστικά ποτήρια, χάρτινες 

συσκευασίες αυγών, γυαλιστερό χαρτί, πλαστικά μπουκάλια νερού 

Γ. ρούχα, CD, πλαστικά ποτήρια, χάρτινες συσκευασίες αυγών, γυαλιστερό χαρτί, 

πλαστικά μπουκάλια νερού 

 

8. Η παροχή γρήγορης και εύκολης πρόσβασης ηλεκτρονικά σε πληροφορίες σχετικά με 

τη μείωση των απαιτήσεων για χαρτί και την αύξηση της χρήσης του email, με την 

παράλληλη αποφυγή της εκτύπωσης των μηνυμάτων, αποτελεί παράδειγμα 

_______________________. 

A. μείωσης των αποβλήτων 

B. επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων 

Γ. ανακύκλωσης των αποβλήτων 

 

9. Η εδραίωση συνεργασιών με επαγγελματίες που θα παραλαμβάνουν τα 

ανακυκλώσιμα δωρεάν σχετίζεται με την _______________________. 

A. μείωση των αποβλήτων 

B. επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων 

Γ. ανακύκλωση των αποβλήτων 
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10. _______________________ είναι το πρώτο σημαντικό βήμα προς την κατανόηση των 

μοτίβων χρήσης νερού. Μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των πρακτικών που 

οδηγούν σε σπατάλη νερού. 

 

A. Ο έλεγχος νερού (επί τόπου) 

B. Ο εντοπισμός διαρροών 

Γ. Η ανάπτυξη στρατηγικής για το νερό 
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Δίκαιες Επιχειρησιακές Πρακτικές 

 

11. Ποιο από τα παρακάτω αναφέρεται σε Δίκαιες Επιχειρησιακές Πρακτικές; 

A. η αποδοτική διαχείριση των διαθέσιμων φυσικών και ενεργειακών πόρων 

B. η μέριμνα για την παροχή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων και υπηρεσιών 

Γ. η προσφορά ίσων μισθών σε γυναίκες και άνδρες 

 

12. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αναφέρεται σε Δίκαιες Επιχειρησιακές Πρακτικές; 

A. η δημιουργία χώρου ξεκούρασης για τους εργαζομένους 

B. το χτίσιμο ενός καλύτερου μέλλοντος μέσω συνεργατικής δημιουργίας 

Γ. η προώθηση της απασχόλησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες 

 

13. Ποια πρακτική είναι καλή για τη διατήρηση θετικών στάνταρ Δίκαιων Επιχειρησιακών 

Πρακτικών; 

A. η άρνηση για αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων και των εργασιακών 

συνθηκών των προμηθευτών σας 

B. η παρακολούθηση εκπαίδευσης για διευθυντές, ώστε να ανανεώσετε τις δεξιότητές 

σας σχετικά με τα εργασιακά και κοινωνικά στάνταρ 

Γ. ο μη σεβασμός της περιόδου ξεκούρασης μεταξύ δύο βαρδιών 

 

14. Ποια από τις παρακάτω είναι η σωστή σειρά; 

A. επιλογή περιοχής επιχειρηματικής δραστηριότητας, έρευνα για τις ανάγκες των 

πελατών, δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου 

B. έρευνα για τις ανάγκες των πελατών, επιλογή περιοχής επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου 

Γ. δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου, επιλογή περιοχής επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, έρευνα για τις ανάγκες των πελατών 

 

15. Ποια από τις παρακάτω είναι η σωστή σειρά; 

A. έλεγχος ποιότητας προϊόντος, πραγματοποίηση παραγγελιών με επιχειρηματικούς 

εταίρους, παραλαβή αποστολών 

B. πραγματοποίηση παραγγελιών με επιχειρηματικούς εταίρους, έλεγχος ποιότητας 

προϊόντος, παραλαβή αποστολών 

Γ. πραγματοποίηση παραγγελιών με επιχειρηματικούς εταίρους, παραλαβή αποστολών, 

έλεγχος ποιότητας προϊόντος 
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16. _______________________ είναι η περίοδος κατά την οποία ένας/μια εργαζόμενος/-η 

μπορεί να λείψει από τη δουλειά του για να σπουδάσει ή να ταξιδέψει. 

A. Η άδεια μητρότητας 

B. Η σαββατική άδεια 

Γ. Ο διαμοιρασμός εργασιών 

 

17. _______________________μπορεί να οριστεί ως η βοήθεια προσφέρει μια εταιρία στους 

εργαζομένους της, όταν αυτοί αντιμετωπίζουν προσωπικά προβλήματα που ενδέχεται 

να επηρεάσουν την αποδοτικότητα της εργασίας τους. 

A. Ένα πρόγραμμα αρωγής εργαζομένων 

B. Ο διαμοιρασμός εργασιών 

Γ. Η επαγγελματική σύνταξη 

 

18. Ποια από τα παρακάτω ΔΕΝ επηρεάζουν την ελκυστικότητα του εργοδότη; 

A. η προσφορά διαφορετικών μοντέλων ωραρίου εργασίας 

B. η προσφορά μιας μείωσης τιμών προς τους εργαζομένους όταν αυτοί αγοράζουν τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας  

Γ. η απαγόρευση ένταξης ή συμμετοχής σε μια επαγγελματική ένωση 

 

19. _______________________ είναι η διαφορά στον τρόπο με τον οποίο οι άντρες και οι 

γυναίκες αντιμετωπίζονται στην κοινωνία, ή η διαφορά μεταξύ αυτών που κάνουν και 

επιτυγχάνουν οι άνδρες και οι γυναίκες. 

A. Χάσμα μεταξύ των φίλων 

B. Διάκριση 

Γ. Παρενόχληση 

 

20. _______________________ είναι η διαδικασία συμφωνίας μεταξύ δύο αντιθετικών 

πεποιθήσεων, ιδεών ή καταστάσεων. 

A. Συμβιβασμός 

B. Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 

Γ. Ισότητα 

 

Ζητήματα Καταναλωτών 

   

 

21. Ποιο από τα παρακάτω σχετίζεται με Ζητήματα Καταναλωτών στην ΕΚΥ; 

A. η προσφορά ίσων αποδοχών στις γυναίκες και στους άνδρες 
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B. η συνεισφορά στη δημιουργία κοινοτήτων όπου όλοι θα μπορούν να απολαμβάνουν 

μια ζωή με άνεση και ασφάλεια 

Γ. η προώθηση της απαγόρευσης της παιδικής εργασίας 

 

22. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ σχετίζεται με Ζητήματα Καταναλωτών στην ΕΚΥ; 

A. η προτεραιότητα στην οπτική του καταναλωτή 

B. η δημιουργία χώρου για την ξεκούραση των εργαζομένων 

Γ. η προσφορά εκπαίδευσης στην κοινότητα σχετικά με την υγιεινή και υπεύθυνη 

κατανάλωση 

 

23. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες θα ικανοποιήσει τους καταναλωτές που 

νοιάζονται για το περιβάλλον; 

A. οι πολλαπλές χημικές ουσίες 

B. οι ελκυστικές και οικονομικές αλλά μη-βιοδιασπώμενες συσκευασίες 

Γ. η καλή βιοδιασπασιμότητα των προϊόντων 

 

24. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες ΔΕΝ θα ικανοποιήσει τους καταναλωτές που 

νοιάζονται για το περιβάλλον; 

A. η προστασία της βιοποικιλότητας 

B. οι οικολογικά βιώσιμες συσκευασίες 

Γ. η χρήση μόνο πλαστικής σακούλας και κουτιών για συσκευασία 

 

25. Ποια από τις παρακάτω είναι η σωστή σειρά; 

A. κατασκευή του πρωτοτύπου, σχεδιασμός του προϊόντος, απόκτηση όλων των 

απαραίτητων πιστοποιητικών και αδειών 

B. απόκτηση όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών και αδειών, σχεδιασμός του 

προϊόντος, κατασκευή του πρωτοτύπου 

Γ. σχεδιασμός του προϊόντος, κατασκευή του πρωτοτύπου, απόκτηση όλων των 

απαραίτητων πιστοποιητικών και αδειών 

 

26. Ποια από τις παρακάτω είναι η σωστή σειρά; 

A. επανασχεδιασμός του προϊόντος για την πρόληψη επανάληψης συμβάντων, 

ανάκληση του προϊόντος από την αγορά/αναστολή της παραγωγής, αναζήτηση 

συμβουλών από ειδικούς  

B. ανάκληση του προϊόντος από την αγορά/αναστολή της παραγωγής, αναζήτηση 

συμβουλών από ειδικούς, επανασχεδιασμός του προϊόντος για την πρόληψη 

επανάληψης συμβάντων 
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Γ. αναζήτηση συμβουλών από ειδικούς, επανασχεδιασμός του προϊόντος για την 

πρόληψη επανάληψης συμβάντων, ανάκληση του προϊόντος από την αγορά/αναστολή 

της παραγωγής  

 

27. Τα διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά αποτελούν την τέλεια 

πρωτοβουλία για να οργανωθεί από  _______________________. 

A. ένα μικρό οικογενειακό εστιατόριο 

B. ένα σαλόνι ομορφιάς 

Γ. ένα σχολείο ξένων γλωσσών 

 

28. Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για το ψήσιμο σπιτικού ψωμιού θα μπορούσαν να 

οργανωθούν από _______________________. 

A. έναν μικροπαραγωγό ζαχαρωτών 

B. έναν τοπικό φούρνο 

Γ. ένα μανάβικο 

 

29. _______________________ αναφέρεται στην εξασφάλιση της ακώλυτης πρόσβασης σε 

πληροφορίες για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, απορρίπτοντας κάθε μορφή απόκρυψης 

ή δολιοφθοράς. 

A. Η εμπιστευτικότητα 

B. Η διαφάνεια 

Γ. Η υπευθυνότητα 

 

30. _______________________ αναφέρεται στην εκπλήρωση στόχων, αποκηρύσσοντας κάθε 

μορφή θρησκευτικής, πολιτικής, σεξουαλικής και εθνοτικής διάκρισης. 

A. Η δικαιοσύνη 

B. Η αφοσίωση 

Γ. Η αντικειμενικότητα 

 

Συμμετοχή και Ανάπτυξη της Κοινότητας 

 

31. Η αξία που παράγεται από τις διάφορες μορφές κοινοτικής δέσμευσης, 

εμπιστοσύνης, κανόνων αμοιβαιότητας, δικτύων, συνεταιρισμών και διαμοιρασμού 

πληροφοριών εντός μιας κοινότητας, ονομάζεται _______________________. 

A. κοινωνικό κεφάλαιο 

B. κοινωνική υποστήριξη 

Γ. κοινωνική υπευθυνότητα 
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32. _______________________ είναι η πληθώρα χαρακτηριστικών εντός ενός πληθυσμού, 

όπως η ηλικία, τα φύλα, η εθνικότητα, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, οι ικανότητες, 

το εισόδημα, η εκπαίδευση, η πολιτική ιδεολογία, οι αξίες και οι πεποιθήσεις. 

A. Η κοινότητα 

B. Η κοινωνική κοινοποίηση 

Γ. Η διαφορετικότητα 

 

33. Η κύρια μέριμνα των οργανισμών για να εδραιώσουν και να διατηρήσουν θετικές 

σχέσεις με εξωτερικές κοινότητες ΔΕΝ είναι _______________________. 

A. η προσφορά νέων ευκαιριών εκπαίδευσης και απασχόλησης για τους κατοίκους της 

περιοχής 

B. η μείωση των λειτουργικών κοστών ή η εύρεση ευκαιριών για παραγωγή εσόδων 

Γ. η βοήθεια στον εντοπισμό και την κατανόηση των αξιών και των οπτικών των 

ενδιαφερομένων, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες τους και να αντιμετωπιστούν τα 

ζητήματα που τους επηρεάζουν περισσότερο 

 

34. Ποιο από τα παρακάτω πλεονεκτήματα σχετίζεται με την Ανάπτυξη και τη Συμμετοχή 

της Κοινότητας; 

A. η μείωση των ενεργειακών κοστών 

B. το μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα και η μείωση των τοξινών που απελευθερώνονται 

στην ατμόσφαιρα 

Γ. η βελτίωση του καναλιού επικοινωνίας μεταξύ της εταιρίας και της κοινότητας μέσω 

της διευκόλυνση της συμμετοχής σε ένα κοινωνικό εγχείρημα που έχει αναληφθεί από 

την εταιρία, παράγοντας έτσι κοινοτική υποστήριξη 

 

35. Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά περιγράφεται παρακάτω; 

Βοηθήστε όλους τους συμμετέχοντες στο να ακούν ο ένας τον άλλον, να ανακαλύψουν νέες 

ιδέες, οι οποίες δεν περιορίζονται από προκαθορισμένα αποτελέσματα, να μάθουν και να 

εφαρμόσουν πληροφορίες με τρόπους που οδηγούν σε νέες επιλογές και να αξιολογούν 

συνεχώς την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων δημόσιας δέσμευσης. 

A. Ενσωμάτωση και δημογραφική ποικιλία 

B. Ανοιχτή στάση και εκμάθηση 

Γ. Διαφάνεια και εμπιστοσύνη 
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36. Μια ομάδα πολιτών που είναι αντιπροσωπευτική του γενικού πληθυσμού και 

συναθροίζεται για να επιλύσει για ένα περίπλοκο ζήτημα μέσω της συλλογής στοιχείων, 

της μελέτης και της λήψης μιας απόφασης ονομάζεται _______________________. 

A. ένορκοι πολίτες 

B. συζήτηση στρογγυλής τραπέζης 

Γ. επιτροπή των πολιτών 

 

37. Η καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής/προσωπικής ζωής, η ευέλικτη κινητικότητα 

και οι ευκαιρίες για εκπαίδευση αποτελούν τα χαρακτηριστικά στρατηγικών δέσμευσης 

για _______________________. 

A. τους Μπούμερς 

B. τη Γενιά X 

Γ. τη Γενιά Y 

 

38. Ποια από τις παρακάτω είναι η σωστή σειρά; 

A. αναγνώριση της ηγεσίας και δημιουργία ενός σχεδίου, υλοποίηση του σχεδίου, 

ανασκόπηση και αξιολόγηση των προϊόντων του σχεδιασμού 

B. ανασκόπηση και αξιολόγηση των προϊόντων του σχεδιασμού, αναγνώριση της 

ηγεσίας και δημιουργία ενός σχεδίου, υλοποίηση του σχεδίου 

Γ. υλοποίηση του σχεδίου, αναγνώριση της ηγεσίας και δημιουργία ενός σχεδίου, 

ανασκόπηση και αξιολόγηση των προϊόντων του σχεδιασμού 

 

39. Οι κοινωνικές προσδοκίες που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα από 

άποψη ηθικής, μπορούν να συνοψιστούν στη φράση: 

A. Να είσαι επικερδής. 

B. Να υπακούς νόμους και κανονισμούς. 

Γ. Να κάνεις το σωστό. 

 

40. _______________________ κοινωνική απόδοση εστιάζει στους στόχους, αντί του να 

αντιδρά απλά στις κρίσεις. 

A. Η συστηματοποιημένη 

Β. Η ενεργητική 

Γ. Η ενοποιημένη 

 

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 

41. Ολοκληρώστε τον τίτλο ενός εκ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 



 
Πνευματικό Προϊόν 6 

Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτές 

145 

 

2017-1-PL01-KA202-038501 

Ελευθερία από το βασανισμό και την _______________________ 

A. ταπεινωτική αντιμετώπιση 

B. καταναγκαστική εργασία 

Γ. σκλαβιά 

 

42. Ποιο από τα παρακάτω σχετίζεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα; 

A. Η θρησκεία είναι κάτι που πρέπει να παραμένει κρυφό στο χώρο εργασίας τόσο στην 

έκφραση όσο και στις συζητήσεις. 

B. Οι διευθυντές εστιάζουν στην κερδοφορία των μετόχων. 

Γ. Οι εταιρία εξασφαλίζει ότι ο χώρος εργασίας και ο εξοπλισμός είναι καθαρός και 

ασφαλής για τους εργαζομένους. 

 

43. _______________________ προτείνει ορισμένες δράσεις για τη βελτίωση της κατάστασης 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

A. Η Ομάδα Εργασίας για τις Κρίσεις  

B. Το σχέδιο δράσης του ΟΗΕ “Right Up Front” 

Γ. The Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 

44. Το να είναι κανείς _______________________ σημαίνει να μην επηρεάζεται από 

προκαταλήψεις ή απόψεις. 

A. αδέκαστος 

B. μη δεσμευτικός 

Γ. ανεξάρτητος 

 

45. _______________________ είναι μια δεσμευτική συμφωνία μεταξύ κρατών, ισχυρότερη 

των διακηρύξεων. 

A. Μια συνέλευση 

B. Μια συμφωνία 

Γ. Μια συνθήκη 

 

46. Ποιο στάδιο χαρακτηρίζεται από την παρακάτω δράση; 

Η μη αποδοχή ενός μεγαλύτερου σε ηλικία υποψηφίου, καθώς το βιογραφικό του είναι 

υπερβολικά πολυποίκιλο ή περιλαμβάνει κενά, ή είναι υπερβολικά εξειδικευμένο, μη 

επιτρέποντας έτσι την εκμάθηση νέων πραγμάτων. 

A. Πρόσληψη 

B. Απασχόληση 

Γ. Συνταξιοδότηση 
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47. Ποιο στάδιο χαρακτηρίζεται από την παρακάτω δράση; 

Ο περιορισμός ή η απόρριψη ευκαιριών απασχόλησης όπως ευκαιρίες μετάθεσης, 

προαγωγής και εκπαίδευσης. 

A. Πρόσληψη 

B. Απασχόληση 

Γ. Συνταξιοδότηση 

 

48. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί μια από τις κύριες ευθύνες του εργοδότη; 

A. η αντιμετώπιση των περιπτώσεων παρενόχλησης και διάκρισης με τη μέγιστη 

σοβαρότητα 

B. η προσπάθεια εντοπισμού των κύριων κινδύνων ή προβλημάτων που ενδέχεται να 

ανακύψουν μεταξύ των συναδέλφων, έτσι ώστε να μπορεί να τους αντιμετωπίσει 

Γ. το να είναι ανοιχτός/-ή και να υποστηρίζει τους συναδέλφους του/της καθ’ όλη τη 

διαδικασία της υποβολής παραπόνων 

 

49. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί μια από τις κύριες ευθύνες του υπαλλήλου; 

A. η προσφορά συνεχούς υποστήριξης προς τους εργαζομένους, προσφέροντάς τους 

τα εργαλεία και τους μηχανισμούς για να δουλέψουν ακώλυτα και με ασφάλεια 

B. η λήψη μέτρων έναντι των ατόμων που δημιουργούν ένα τοξικό περιβάλλον 

Γ. όταν το απαιτήσουν οι συνθήκες, να καταθέτει υπέρ των θυμάτων που ενεπλάκησαν 

σε ένα περιστατικό παρενόχλησης ή διάκρισης 

 

50. Ποια αρχή εκφράζεται με το παρακάτω επιχείρημα; 

Οτιδήποτε βλάπτει κάποιον (είτε πελάτη είτε άλλα άτομα) είναι ανήθικο. 

A. την αρχή της καλοσύνης 

B. την αρχή της αυτονομίας 

Γ. την αρχή της μη-πρόκλησης βλάβης 

 

Εργασιακές Πρακτικές 

 

51. _______________________ είναι κάποιος/-α που δεν προέρχεται από τη χώρα στην 

οποία εργάζεται. 

A. Πολίτης 

B. Εργαζόμενος μετανάστης/-στρια 

Γ. Μέντορας 
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52. _______________________ είναι ο βαθμός στον οποίο ένας εργαζόμενος αισθάνεται ότι 

η εργασία του συμπληρώνει και υποστηρίζει την ποιότητα της ζωής του, αντί να του 

την μειώνει. 

A. Η ισορροπία μεταξύ εργασιακής/προσωπικής ζωής 

B. Η υγεία και η ασφάλεια 

Γ. Το εργασιακό στρες 

 

53. Ως _______________________ μπορεί να οριστεί η υποστηρικτική σχέση μάθησης 

μεταξύ ενός ευσυνείδητου ατόμου που μοιράζεται τις γνώσεις, την εμπειρία και τη 

σοφία του με κάποιον/-α άλλον/-η, ο οποίος/-α είναι πρόθυμος/-η να επωφεληθεί από 

αυτή τη συναλλαγή. 

A. ομαδική εργασία 

B. καθοδήγηση 

Γ. εκπαίδευση 

 

54. Διαβάστε τα αντικείμενα και επιλέξτε αυτό που ΔΕΝ σχετίζεται με την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζομένων. 

A. οι κρατήσεις μόνο σε 5άστερα ξενοδοχεία για τους εργαζομένους στα επαγγελματικά 

ταξίδια 

B. η ενημέρωση των προϊσταμένων σχετικά με τις μη-ασφαλείς συνθήκες 

Γ. η διατήρηση ευκόλως προσβάσιμων εξόδων έκτακτης ανάγκης 

 

55. Ποια πρόταση αναφέρεται σε περιβάλλον γραφείου; 

A. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι με όσα συνεισφέρουν, θα επηρεάσουν τον οργανισμό 

στον οποίον εργάζονται. 

B. Η ύπαρξη πολλών μικρών λαμπών για επιμέρους φωτισμό. 

Γ. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον διευθυντή, εάν το 

επιθυμούν. 

 

56. _______________________ καλύπτει την ανάγκη του εργαζομένου να νιώσει ότι όσα έχει 

να πει έχουν αξία. 

A. Η διαφανής και ανοιχτή επικοινωνία 

B. Η διακόσμηση 

Γ. Το περιβάλλον γραφείου 

 

57. Η ομαδική εργασία _______________________. 

A. περιορίζει το άτομο 



 
Πνευματικό Προϊόν 6 

Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτές 

148 

 

2017-1-PL01-KA202-038501 

B. κάνει τα πράγματα πιο περίπλοκα 

Γ. καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και τη μάθηση 

 

 

58. Όταν δουλεύει κανείς/καμία εντός μιας ομάδας ΔΕΝ θα πρέπει να 

_______________________.  

A. εκτιμά τη συνεργασία 

B. κρατά τις καλές ιδέες για τον εαυτό του/της 

Γ. επιδεικνύει ανοιχτή στάση 

 

59. Ποια είναι η σωστή σειρά για την ανάπτυξη μιας ομάδας; 

A. ανταλλαγή ιδεών, σχηματισμός, διαμόρφωση συμπεριφορών, εκτέλεση, διάλυση της 

ομάδας 

B. διαμόρφωση συμπεριφορών, σχηματισμός, εκτέλεση, διάλυση της ομάδας, 

ανταλλαγή ιδεών 

Γ. σχηματισμός, ανταλλαγή ιδεών, διαμόρφωση συμπεριφορών, εκτέλεση, διάλυση της 

ομάδας 

 

60. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας κακής ομάδας; 

A. συνεργασία για αμοιβαίο όφελος 

B. περιορισμένη επικοινωνία και αλληλεπίδραση 

Γ. ατομικές δεξιότητες 

 

ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ:  

 

λιγότερο από 36 

Το σκορ σας είναι ____________________ (αριθμός πόντων) από τα 60. Σας συμβουλεύουμε 

να επαναλάβετε το πρόγραμμα. Θα χρειαστεί να επανεξετάσετε το υλικό ώστε να 

κατανοήσετε καλύτερα ορισμένες έννοιες που σχετίζονται με την ΕΚΥ και τη ΒΑ. 

 

 

μεταξύ 37-47 

Το σκορ σας είναι ____________________ (αριθμός πόντων) από τα 60. Είναι ένα καλό 

αποτέλεσμα, πράγμα που σημαίνει ότι κατανοήσατε τις περισσότερες έννοιες της ΕΚΥ 

και της ΒΑ. Μπορείτε να αναλύσετε το σκορ σας και να βελτιώσετε το αποτέλεσμα, 

ανατρέχοντας στα κεφάλαια που σημειώσατε το χαμηλότερο σκορ. Ανεξαρτήτως του 
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αποτελέσματος, καλό θα είναι πάντα να προσπαθείτε να εφαρμόζετε όσο το δυνατόν 

περισσότερες ιδέες στην επιχειρηματική δραστηριότητά σας. 

 

μεταξύ 48-60 

Το σκορ σας είναι ____________________ (αριθμός πόντων) από τα 60. Συγχαρητήρια! 

Έχετε κατανοήσει πλήρως τις έννοιες της ΕΚΥ και της ΒΑ και είναι πολύ πιθανόν να τις 

θυμάστε μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, καλό θα ήταν να επεκτείνετε τις γνώσεις σας στον 

τομέα αυτόν και να αναπτύξετε ορισμένες δεξιότητες. Προσπαθήστε να εφαρμόσετε 

όσο το δυνατόν περισσότερες ιδέες στην επιχειρηματική δραστηριότητά σας. 

 

Άσκηση 5 

 

Χρησιμοποιώντας το PowerPoint ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει τις ερωτήσεις και οι 

συμμετέχοντες θα σηκώσουν τα φύλλα με τη σωστή απάντηση: ΝΑΙ / ΟΧΙ (ΦΥΛΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ AR_2) 

 

Κάθε συμμετέχων πρέπει να υπολογίσει το σκορ και στη συνέχεια ο εκπαιδευτής 

σχολιάζει το σκορ που σημείωσε ο καθείς. 

 

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει την κάθε ερώτηση - οι συμμετέχοντες έχουν 15 

δευτερόλεπτα να τη διαβάσουν και να επιλέξουν την κάρτα με τη σωστή απάντηση. 

Σηκώνουν τις κάρτες και ο εκπαιδευτής φανερώνει τη σωστή απάντηση. (Εκτιμώμενος 

χρόνος: 15 λεπτά) 

 

Θα προσφερθεί εποικοδομητική κριτική στο τέλος της άσκησης, βάσει των πόντων που 

συγκέντρωσε ο κάθε συμμετέχων. Αυτή η κριτική συμπεριλαμβάνεται στο τέλος της 

λίστας των επιχειρημάτων.  

 

 Ποιες από τις παρουσιαζόμενες δραστηριότητες μπορούν να θεωρηθούν ως μέρος 

της ΕΚΥ/ΒΑ και ποιες όχι? 

Επιλέξτε ΝΑΙ εάν αντιπροσωπεύουν μια θετική προσέγγιση ΕΚΥ/ΒΑ, επιλέξτε ΟΧΙ εάν δεν το 

κάνουν. 

 

1. ΝΑΙ  η επαναχρησιμοποίηση σημαδεμένου με περασμένη ημερομηνία χαρτιού 

και λάθος εκτυπώσεις ως πρόχειρα φύλλα για σημειώσεις 

2. ΟΧΙ  η μη-ρύθμιση των εκτυπωτών για χρήση και των δύο πλευρών του 

χαρτιού 
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3. ΟΧΙ  η εκτύπωση αποσταλμένων μηνυμάτων fax για τη βεβαίωση του εάν η 

εργασία έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ή όχι 

4. ΝΑΙ η ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τις επιλογές που προσφέρει το 

λογισμικό για την εκτύπωση περισσότερης από μιας σελίδας σε μια όψη 

5. ΟΧΙ  η απόρριψη χαρτονιού, χαρτιού, εξοπλισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

παλιών μετάλλων, ξύλινων παλετών, μελανοδοχείων, μπαταριών και 

λαμπτήρων στον ίδιο κάδο απορριμμάτων 

6. ΝΑΙ  η μόνωση των κουφωμάτων για την αποφυγή απώλειας θερμότητας 

7. ΟΧΙ η απενεργοποίηση ή η ρύθμιση του θερμοστάτη σε χαμηλότερη 

θερμοκρασία το βράδυ ή όταν δεν βρίσκεται κανείς εντός του χώρου για 

πολλές ώρες 

8. NO  η συνεχής σύνδεση του φορτιστή στην πρίζα 

9. ΝΑΙ  η χρήση αυτομάτων συστημάτων ελέγχου (χρονομετρητές, τεχνικές για 

αυτόματη ρύθμιση του εσωτερικού φωτισμού σε σχέση με τον εξωτερικό) 

10. ΟΧΙ το σερβίρισμα όλων των πιάτων στο εστιατόρια σε πλαστικά πιάτα για 

την                       αποφυγή του πλυσίματός τους 

11. ΝΑΙ η διενέργεια τακτικών συνεντεύξεων με το προσωπικό σας 

12. ΝΑΙ η παροχή γραπτών και αναλυτικών συμβάσεων εργασίας 

13. ΟΧΙ η αποφυγή ανάληψης της ευθύνης για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας 

14. ΝΑΙ η αίτηση από τους προμηθευτές σας για βεβαιώσεις για το ότι δε 

λαμβάνει χώρα παιδική εργασία στον εργασιακό τους χώρο 

15. ΟΧΙ η εξάρτηση από έναν μόνο παραγωγό 

16. ΟΧΙ η επανάπαυση στους εθνικούς νόμους σε όλο τον κόσμο 

17. ΝΑΙ η εξασφάλιση της δίκαιης εμπορικής αλυσίδας από τον παραγωγό έως 

τον καταναλωτή 

18. ΟΧΙ χρήση πρακτικών άτακτης απόρριψης αποβλήτων με τους προμηθευτές 

σας 

19. ΝΑΙ επίδειξη αξιοπιστίας στις μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες συμβάσεις 

με τους προμηθευτές σας 

20. ΝΑΙ η υποστήριξη των προμηθευτών σε ιδιαίτερες καταστάσεις 

21. ΟΧΙ η επιβεβαίωση και η αναθεώρηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας 

χωρίς την ανάμειξη τρίτων 

22. ΝΑΙ η παροχή εκπαίδευσης προς τους εργαζομένους σχετικά με την ποιότητα 

23. ΟΧΙ η αγνόηση της κύριας αιτίας για την αποτυχία μιας διεργασίας 

24. ΝΑΙ η βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

25. ΝΑΙ η χρήση οργανικών συστατικών στα προϊόντα 

26. ΟΧΙ η χρήση μόνο πλαστικής σακούλας και κουτιών για συσκευασία 
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27. ΝΑΙ η αναφορά των περιστατικών που σχετίζονται με την ασφάλεια των 

προϊόντων στις αρμόδιες αρχές 

28. ΟΧΙ η μη-παροχή προειδοποιήσεων σχετικά με την ασφάλεια των 

προϊόντων/υπηρεσιών, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο 

29. ΝΑΙ η χρήση προειδοποιητικών σημάτων για την προώθηση της ασφαλούς 

χρήσης 

30. ΝΑΙ η εξυπηρέτηση ενός μεγάλου εύρους προσωπικών προτιμήσεων και 

ικανοτήτων μέσω του σχεδιασμού 

31. ΝΑΙ η επιχορήγηση ή η συμμετοχή σε προγράμματα της τοπικής κοινότητας 

32. ΝΑΙ η υποστήριξη μιας τοπικής αγαθοεργίας με οικονομικές συνεισφορές ή 

κάποιου άλλου είδους υποστήριξη 

33. ΟΧΙ  η ανάληψη εγχειρημάτων για την κοινότητα με ανειδίκευτους, μη 

έμπειρους, ή ιδεολογικά μεροληπτικούς οργανωτές και προγράμματα 

34. ΝΑΙ η απασχόληση ντόπιων 

35. ΟΧΙ  η διενέργεια ανοιχτών μίτινγκ σε μη προσβάσιμους, δύσκολους χώρους, 

με μη ευέλικτα προγράμματα που δεν προσφέρουν αρκετό χρόνο για να 

γίνουν αυτά που πρέπει 

36. ΝΑΙ η ενθάρρυνση και η διευκόλυνση της άμεσης συμμετοχής, 

παρακολούθησης και αναφοράς προς την κοινότητα 

37. ΟΧΙ  η μη διευθέτηση διοικητικών, ταξικών, φυλετικών και πολιτισμικών 

εμποδίων που παρακωλύουν τη συμμετοχή 

38. ΟΧΙ  το ενδιαφέρον για τη χρήση της ΕΚΥ ώστε να εξασφαλιστεί η συνεργασία 

(ή η κοινωνική άδεια λειτουργίας) από τις κοινότητες, ώστε να 

επιτραπούν στην εταιρία οικολογικές και κοινωνικές παραβιάσεις 

39. ΝΑΙ η καθιέρωση ενός συνεχούς, διαφανούς διαλόγου μεταξύ της εταιρίας 

σας και των κυρίων ενδιαφερομένων της κοινότητας, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών προμηθευτών 

40. ΟΧΙ η μη αντίδραση ή η υιοθέτηση αμυντικής στάσης σε περίπτωση ελλιπούς 

υποστήριξης από τους ενδιαφερομένους 

41. ΟΧΙ η παράλειψη εκπαίδευσης πάνω στη σεξουαλική παρενόχληση, επειδή 

θεωρείται ως “κάτι δεδομένο” 

42. ΝΑΙ η αντιμετώπιση του κάθε εργαζομένου με σεβασμό, ανεξαρτήτως της 

θέσης του 

43. ΝΑΙ η παροχή αρκετών ημερών για διακοπές στους εργαζομένους σε ετήσια 

βάση 

44. ΝΑΙ η αποδοχή και η άμεση διαχείριση των παραπόνων των εργαζομένων 
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45. ΝΑΙ ο έλεγχος των συμβάσεων για την εξασφάλιση του σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους επιχειρηματικούς εταίρους σας 

46. ΟΧΙ  η προσφορά του βασικού μισθού προς τους εργαζομένους, ακόμα και εάν 

αυτοί επιτυγχάνουν όλους τους παραγωγικούς στόχους 

47. ΟΧΙ η προσφορά διευθυντικών θέσεων μόνο σε άνδρες υποψηφίους 

48. ΝΑΙ η προσφορά ίσων αποδοχών για τον ίδιο φόρτο εργασίας και για τους 

άνδρες και για τις γυναίκες που εργάζονται στην εταιρία 

49. ΟΧΙ η διάκριση έναντι εργαζομένων που ανήκουν σε κάποια εργατική ένωση ή 

συνεταιρισμό 

50. ΟΧΙ η μη παροχή ευκαιριών για προαγωγή σε άτομα που πρόκειται σύντομα 

να συνταξιοδοτηθούν 

51. ΟΧΙ η διατήρηση υψηλών επιπέδων στρες στον εργασιακό χώρο 

52. ΝΑΙ η προώθηση και η καλλιέργεια των κοινωνικών σχέσεων 

53. ΟΧΙ η προσφορά υπερβολικών υπερωριών κατά τις περιόδους αιχμής 

54. ΟΧΙ η απασχόληση ατόμων που ασπάζονται μόνο ένα συγκεκριμένο 

θρήσκευμα 

55. ΝΑΙ η παροχή δυνατότητας στους εργαζομένους να οργανώνουν εκείνοι τα 

διαλείμματα στη δουλειά τους 

56. ΝΑΙ η παροχή χώρου στους εργαζομένους όπου μπορούν να χαλαρώσουν 

χωρίς να τους ενοχλήσει κανείς 

57. ΟΧΙ η παροχή εταιρικού αυτοκινήτου στους εργαζομένους 

58. ΟΧΙ η αγνόηση της άποψης των εργαζομένων σχετικά με το σχεδιασμό 

ασφαλείας 

59. ΝΑΙ η παροχή εκπαίδευσης σχετικά με τη διαφορετικότητα στο χώρο 

εργασίας 

60. ΝΑΙ η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους, ανεξαρτήτως φύλου ή πολιτισμικού 

παρελθόντος 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ: 
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λιγότερο από 36 

Το σκορ σας είναι ____________________ (αριθμός πόντων) από τα 60. Σας συμβουλεύουμε 

να επαναλάβετε το πρόγραμμα. Θα χρειαστεί να επανεξετάσετε το υλικό ώστε να 

κατανοήσετε καλύτερα ορισμένες έννοιες που σχετίζονται με την ΕΚΥ και τη ΒΑ. Δεν 

μπορείτε να εντοπίσετε τις διάφορες πρωτοβουλίες ΕΚΥ και ΒΑ. Διαβάστε πάλι τον 

Οδηγό Καλών Πρακτικών ώστε να αποκτήσετε μια καλύτερη θεώρηση σχετικά με τις 

πρακτικές συνέπειες της ΕΚΥ και της ΒΑ. 

 

μεταξύ 37-47 

Το σκορ σας είναι ____________________ (αριθμός πόντων) από τα 60. Είναι μια καλή 

βαθμολογία, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να χαρακτηρίσετε με σωστό τρόπο τις 

έννοιες που σχετίζονται με την ΕΚΥ και τη ΒΑ. Μπορείτε να αναλύσετε το σκορ σας και 

να βελτιώσετε το αποτέλεσμα, ανατρέχοντας στα κεφάλαια που σημειώσατε το 

χαμηλότερο σκορ. Ο εντοπισμός των πρακτικών ΕΚΥ και ΒΑ αποτελεί μια κρίσιμη 

δεξιότητα για αυτόν/αυτή που επιθυμεί να λειτουργήσει μια κοινωνικά υπεύθυνη 

επιχείρηση. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, καλό θα είναι πάντα να προσπαθείτε να 

εφαρμόζετε όσο το δυνατόν περισσότερες ιδέες στην επιχειρηματική δραστηριότητά 

σας. 

 

μεταξύ 48-60  

Το σκορ σας είναι ____________________ (αριθμός πόντων) από τα 60. Συγχαρητήρια! 

Μπορείτε να εντοπίσετε λύσεις που σχετίζονται με την ΕΚΥ και τη ΒΑ με ευκολία και 

είναι πολύ πιθανό να τις εφαρμόσετε στην επιχείρησή σας. Ωστόσο, είναι πάντα προς 

όφελός σας η ανάπτυξη των δεξιοτήτων σας στον κλάδο. Χρησιμοποιήστε τις ιδέες και 

προσπαθήστε να εφαρμόσετε όσο το δυνατόν περισσότερες θετικές λύσεις στην 

επιχειρηματική δραστηριότητά σας. 

 

 

Κλείσιμο 

 

Ο εκπαιδευτής συνοψίζει την τάξη, ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες για το ότι 

πήραν μέρος και για την αφοσίωσή τους, ενώ τους ενθαρρύνει να εργαστούν 

περαιτέρω πάνω στην Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. (3 

λεπτά) 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AR_1 

 

A A 

B B 
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Γ Γ 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AR_2 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
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