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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Η ενότητα στοχεύει στη στήριξη της μάθησης των
εκπαιδευτικών ενηλίκων, στη διδασκαλία κοινωνικών
δεξιοτήτων σε άτομα με αναπηρία. Η ενότητα προσφέρει
μια μεγάλη κατανόηση σχετικά με τις κοινωνικές
δεξιότητες που απαιτούνται για την κοινωνική
επιχειρηματικότητα για άτομα με αναπηρία. Στόχος της
ενότητας είναι να διδάξει στους εκπαιδευτικούς ενηλίκων
τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να μαθευτούν οι
κοινωνικές δεξιότητες ώστε να προωθηθεί η συμμετοχή
των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας.
Η ενότητα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:
1. Επικοινωνία με άλλους
2. Διαχείριση των συγκρούσεων
3. Δημόσια παρουσίαση
4. Προσωπική ανάπτυξη
5. Κοινωνική επιχειρηματικότητα
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Επισκόπηση
Η επικοινωνία είναι η διαδικασία ανταλλαγής
πληροφοριών, ιδεών, συναισθημάτων και απόψεων, με ή
χωρίς τη χρήση λέξεων.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 1:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ
ΑΛΛΟΥΣ

Η κατανόηση των διαφορετικών μορφών επικοινωνίας
μπορεί να προσφέρει επιτυχημένα αποτελέσματα για την
ανάπτυξη ενός ατόμου και επιχείρησης.
Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στην εξήγηση των
τεχνικών επικοινωνίας που απαιτούνται για να καταστεί
δυνατή μια αποτελεσματική επικοινωνία σε εργασιακά
περιβάλλοντα:
1.1 Λεκτική / μη λεκτική επικοινωνία
1.2 Ενεργή ακρόαση
1.3 Μονόδρομη / αμφίδρομη επικοινωνία

1.1 ΛΕΚΤΙΚΗ/ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ορισμοί
Η λεκτική επικοινωνία είναι η επικοινωνία με τη χρήση λέξεων και
γλώσσας για την μεταφορά ενός μηνύματος σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
Η μη λεκτική επικοινωνία είναι η διαδικασία επικοινωνίας χωρίς τη
χρήση λέξεων και περιλαμβάνει τα εξής:
 Παρά ολιστική: Τόνος φωνής,
ρυθμός και όγκος ομιλίας
 Ρυθμός, τονισμός και άγχος
στα λόγια






Οπτική επαφή
Χειρονομίες / άγγιγμα
Γλώσσα του σώματος και στάση του σώματος
Έκφραση προσώπου

1.1 ΛΕΚΤΙΚΗ/ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συμβουλές για αποτελεσματική λεκτική επικοινωνία
 Οργανώστε τις σκέψεις σας για να εξαλείψετε τις αδέξιες παύσεις όταν
μιλάτε
 Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη επιλογή λέξεων και γλώσσας για να
δηλώσετε το επιχείρημά σας με άμεσο τρόπο

 Σκεφτείτε την προοπτική του κοινού, το επίπεδο των γνώσεων τους στον
τομέα, προκειμένου να δομήσετε το επιχείρημά σας με σαφήνεια και να
επικοινωνείτε αποτελεσματικά
 Αλλάξτε τον φωνητικό τόνο που χρησιμοποιείται και αποφύγετε να
μιλάτε με μονότονη φωνή

1.1 ΛΕΚΤΙΚΗ/ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συμβουλές για την πρόληψη μη αποτελεσματικής λεκτικής επικοινωνίας
 Μείωση των επιπέδων άγχους: Η αύξηση των επιπέδων άγχους μπορεί να προκαλέσει
εσφαλμένη επικοινωνία και ακατάλληλη συμπεριφορά, π.χ. αλλάζει ο τόνος της
φωνής. Κρατήστε τον εαυτό σας συγκεντρωμένο και αποτρέψτε τις κινήσεις των
ματιών που υποδηλώνουν αμφιβολία ή δυσφορία. Το να αποσπάται η προσοχή από τις
σκέψεις ή το περιβάλλον, δίνει στους ανθρώπους την εντύπωση ότι δεν ενδιαφέρονται
για τη συνομιλία.
 Να είστε προσεκτικοί στις ασυνέπειες μεταξύ της λεκτικής και της μη λεκτικής
επικοινωνίας που χρησιμοποιείται: Η μη ψυχολογική και / ή σωματική ευεξία οδηγεί
στην εστίαση σε αρνητικές πτυχές μιας συνομιλίας που στέλνει αδιάφορα μη λεκτικά
σήματα.
 Δώστε πλήρη προσοχή στον παρτενέρ με τον οποίο συνομιλείτε: Στραφείτε προς το
άλλο άτομο, αντιμετωπίστε το άλλο πρόσωπο ευθέως, διατηρήστε την επαφή με τα
μάτια, διατηρήστε μια ανοιχτή χαλαρή στάση, κατάλληλη κίνηση κεφαλιού και
χειρονομίες του προσώπου.

1.1 ΛΕΚΤΙΚΗ/ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Όταν επικοινωνούμε με συναισθήματα και συμπεριφορές, μόνο ένα μικρό ποσοστό του
συνολικού μηνύματός μας προέρχεται από τις λέξεις που χρησιμοποιούμε:
 Το 55% του μηνύματός μας προέρχεται από τη γλώσσα του σώματος (ειδικά από τις
κινήσεις των μικρών μυών γύρω από τα μάτια που μπορούν να προκαλέσουν σοκ,
δυσπιστία, αμφιβολία ή αηδία).
 Το 38% του μηνύματός μας προέρχεται από τον τόνο της φωνής.
 Μόνο το 7% του μηνύματός μας μεταφέρεται από τις λέξεις που χρησιμοποιούμε.

Δεν είναι αυτό που λέμε, αλλά το πως το λέμε που έχει μεγαλύτερη σημασία,
ειδικά όταν επικοινωνούμε με συναισθήματα και συμπεριφορές.

1.2 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ
«Η ενεργητική ακρόαση απαιτεί να μπούμε στο ρόλο του ομιλητή, να κατανοήσουμε την
άποψή του, και τον τρόπο που επικοινωνεί μαζί μας. Πρέπει να μεταφέρουμε στον ομιλητή
ότι βλέπουμε τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία » (Carl Rogers).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ- ΑΚΡΟΑΣΗΣ
Pay Attention

Show that
your are
listening

Provide
Feedback

Respond
Appropriately

Defer
Judgement

1.2 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ

Ορισμός
Θετική στάση χωρίς όρους: μια στάση που πρέπει να υιοθετήσετε στην
ενεργητική σας ακρόαση η οποία ξεκινά από τη βασική αποδοχή και
υποστήριξη ενός ατόμου, ανεξάρτητα από το τι λέει ή κάνει. Στην ουσία,
δεν απαιτείται αγάπη ή ομοιότητα για το άλλο άτομο, μόνο αποδοχή και
υποστήριξη.
Συμβουλές
Εάν δυσκολεύεστε ιδιαίτερα να επικεντρωθείτε σε αυτά που λέει κάποιος,
επαναλάβετε τα λόγια του νοητά καθώς τα λέει – αυτό θα ενισχύσει το
μήνυμα, και θα σας βοηθήσει να παραμείνετε εστιασμένοι στη συνομιλία.

1.2 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ
Συμβουλές για να είστε σπουδαίος ακροατής





Ενθαρρύνετε τους ανθρώπους να επεξηγούν
Επείγουσα διευκρίνιση: Μην υποθέσετε - διευκρινίστε
Αποδοχή της ατομικότητας των άλλων
Διαχωρίστε ένα επιχείρημα από την κριτική του ατόμου

Πηγή
The School of Life (2016) ‘Being A Good Listener’. Διατείθεται
στη διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=BdbiZcNBXg

1.3 ΜΟΝΟΔΡΟΜΗ / ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η μονόδρομη επικοινωνία είναι όπου
δεν υπάρχει δυνατότητα και / ή
προσδοκία
απάντησης
ή
ανατροφοδότησης. Εμφανίζεται σε
ευθεία γραμμή από τον αποστολέα
στον παραλήπτη και χρησιμεύει για
την ενημέρωση, την χρήση πειθούς ή
της διαταγής.
SENDER

MESSAGE

RECEIVER

Η αμφίδρομη επικοινωνία είναι
όπου ο παραλήπτης έχει την
ευκαιρία να σχολιάσει και να
ρωτήσει τον αποστολέα.

1.3 ΜΟΝΟΔΡΟΜΗ / ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΑ

Παραδείγματα επικοινωνίας
ΜΟΝΟΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ραδιόφωνο ή τηλεοπτικά
προγράμματα

Προσωπική επικοινωνία

Το έντυπο υλικό όπως άρθρο
εφημερίδας, φυλλάδιο, ετικέτες,
μηνύματα

Τηλεφωνικές συνομιλίες / μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ακουστικό υλικό

Δίκτυα υπολογιστών / χώροι για
συνομιλία (chat places)

1.3 ΜΟΝΟΔΡΟΜΗ / ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΑ
Κατανόηση των στοιχείων της αμφίδρομης επικοινωνίας:
 Αποστολέας = στέλνει τα μηνύματα
 Παραλήπτης = λαμβάνει και κατανοεί τα μηνύματα
 Μηνύματα = μέσω πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνίας,
χρησιμοποιώντας λεκτική / μη λεκτική επικοινωνία και μέσω
διαδικτυακής επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας λέξεις και οπτικά
στοιχεία, π.χ. φατσούλες (emoji), φωτογραφίες, βίντεο και ήχους.
 Ανατροφοδότηση/γνώμες και σχόλια = η αντίδραση του ατόμου με
το οποίο επικοινωνείτε, και γίνεται κατανοητή μέσω μη λεκτικής
επικοινωνίας, όπως νεύμα συμφωνίας, χαμόγελα κ.λπ.
Συμβουλές για αποτελεσματική αμφίδρομη επικοινωνία
Τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης ακούνε ο ένας τον άλλον,
συλλέγουν πληροφορίες και είναι πρόθυμοι να κάνουν αλλαγές για να
συνεργαστούν αρμονικά. Ο κύριος στόχος είναι να διαπραγματευτεί
μια αμοιβαία ικανοποιητική συμφωνία.

Επισκόπηση
Η σύγκρουση ορίζεται ως μια ενεργή διαφωνία μεταξύ
ατόμων με αντίθετες απόψεις ή αρχές (σύμφωνα με το
λεξικό του Cambridge). Η διαχείριση συγκρούσεων
συνεπάγεται ότι μπορεί κανείς να κατανοήσει τη φύση
μιας σύγκρουσης και να έχει θετική συμπεριφορά για να
οδηγήσει σε μια αποτελεσματική επίλυση.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Αυτή η ενότητα παρέχει μια κατανόηση για την
ανάπτυξη συγκρούσεων και αποτελεσματικές λύσεις,
σχετικά με την ενεργοποίηση χρήσιμων συμπεριφορών
και διαχείρισης συναισθημάτων μέσω της αναγνώρισης
και του ελέγχου των συναισθημάτων.
Τα δευτερεύοντα θέματα κατασκευάζονται ως εξής:
2.1 Βοηθητική Συμπεριφορά
2.2 Διαχείριση Συμπεριφοράς
2.3 Επίλυση Προβλημάτων

2.1 Βοηθητική Συμπεριφορά
Η διαχείριση συγκρούσεων είναι η διαδικασία αντιμετώπισης
(αντιληπτών) ασυμβιβασμών ή διαφωνιών που προκύπτουν, για
παράδειγμα από διαφορετικές απόψεις, στόχους και ανάγκες.

Από τη Σύγκρουση στη Διαχείριση Συγκρούσεων

2.1 Βοηθητική Συμπεριφορά
Σενάριο
Η Μαρία είναι νέα υπάλληλος σε ένα εστιατόριο. Είναι 23 χρονών, ένα πολύ εργατικό άτομο,
αλλά μερικές φορές λίγο νευρικό. Η Μαρία έχει μαθησιακή αναπηρία και μερικές φορές έχει
δυσκολίες στην επικοινωνία. Την Τρίτη, νέοι πελάτες ήρθαν στο εστιατόριο όπου ο
διευθυντής της Αντρέας, καθώς καλωσόριζε τους καλεσμένους, πέρασε από την Μαρία και
της ζήτησε βιαστικά να πάρει μια παραγγελία από το τραπέζι με τον αριθμό 12. Η Μαρία δεν
μπορούσε να καταλάβει τι της ζήτησε ο Αντρέας να κάνει, αλλά δίσταζε να πει ότι δεν
άκουσε. Πήγε στην πόρτα της εισόδου για να καλωσορίσει τους επισκέπτες. Μετά από 3
λεπτά, ο διευθυντής της πήγε στη Μαρία και της είπε «Γιατί είσαι εδώ;». Η Μαρία
απογοητεύτηκε και πήγε βιαστικά στην κουζίνα.

Ερωτήσεις:
Ε1: Αναγνωρίζετε τον λόγο της σύγκρουσης;
Ε2: Γιατί η Μαρία ήταν απογοητευμένη; Πως θα μπορούσε να αντιδράσει έτσι
ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση;
Ε3: Τι θα συμβούλευες να κάνει ο Αντρέας;

2.1 Βοηθητική Συμπεριφορά
Συμβουλές για να έχετε μια βοηθητική συμπεριφορά σε ένα εργασιακό
περιβάλλον με άτομα με ειδικές ανάγκες:
 Μιλήστε καθαρά / σε μια απλή γλώσσα
 Χρησιμοποιήστε σύντομες προτάσεις
 Επαναλάβετε (εάν είναι απαραίτητο)
 Κάντε ερωτήσεις
 Δείξτε ενσυναίσθηση και κατανόηση

Συμβουλές για άτομα με ειδικές ανάγκες:
 Ζητήστε να επαναλάβετε όσα ειπώθηκαν
 Χρησιμοποιήστε μια ήρεμη φωνή
 Εξηγήστε τις ανάγκες σας στην ομάδα

2.2 Διαχείριση Συμπεριφοράς

Ορισμός
Μια προσέγγιση για τη δημιουργία περιβάλλοντος, για την προώθηση
της θετικής συμπεριφοράς και τη μείωση των ευκαιριών για κακή
συμπεριφορά.

MJTVisuals (2002) «Διαχείριση προκλητικής
συμπεριφοράς». Διατίθεται στη
διεύθυνση:https://www.youtube.com/watch?v=
rDrzfrtTUiU

2.2 Διαχείριση Συμπεριφοράς
«Η εναντιωματική προκλητική συμπεριφορά δεν είναι μαθησιακή αναπηρία, αλλά τα
άτομα με αναπηρία είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν εναντιωματική προκλητική
συμπεριφορά».
Συνήθεις αιτίες για άτομα με αναπηρίες που έχουν εναντιωματική προκλητική
συμπεριφορά:
 Αίσθημα αδιαθεσίας ή πόνος
 Ορμονικές αλλαγές
 Απογοήτευση όταν δέχεται παρατήρηση και συνήθως καταλήγει σε
αυτοτραυματισμό
 Αλλαγή στη ρουτίνα ή αίσθημα μοναξιάς
 Κατάθλιψη, άγχος ή ενθουσιασμός
 Βαρεμάρα
 Έλλειψη κατανόησης του τι συμβαίνει
 Αισθητικές ανάγκες
 Ζητώντας προσοχή

2.2 Διαχείριση Συμπεριφοράς
Συμβουλές διαχείρισης εναντιωματικής προκλητικής συμπεριφοράς
 Μάθετε να αναγνωρίζετε τα προειδοποιητικά σημάδια και να
παρεμβαίνετε νωρίς με περισπασμό.
 Χρησιμοποιήστε απλή γλώσσα και να είστε ήρεμοι αλλά δυναμικοί.
 Ελαχιστοποιήστε τον κίνδυνο. Έχοντας κατά νου τι μπορεί να
προκαλέσει, μπορεί να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο παρουσίας
εναντιωματικής προκλητικής συμπεριφοράς.
 Να είστε συνεπείς και να αποφεύγετε την αντιπαράθεση ή τη φυσική
παρέμβαση.
 Ανταμοιβές και έπαινοι
 Προσδιορίστε τρόπους για να βοηθήσετε τους ανθρώπους να
εκφραστούν.

2.3 Επίλυση προβλημάτων

Η επίλυση προβλημάτων απαιτεί από το άτομο, να
εντοπίσει το πρόβλημα, να βρει διαφορετικές
λύσεις για την επίλυση του προβλήματος, να
επιλέξει την καλύτερη λύση στο πρόβλημα, και να
εφαρμόσει την επιλεγμένη λύση.

2.3 Επίλυση προβλημάτων

Identify

7 βήματα για την επίλυση προβλημάτων

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Προσδιορίστε τα ζητήματα / προβλήματα
Κατανοήστε τα ενδιαφέροντα όλων
Καταγράψτε τις πιθανές λύσεις
Αξιολογήστε τις επιλογές
Ορίστε μια επιλογή / επιλογές
Γράψτε τη λύση
Βάλτε
σε
εφαρμογή
τον
προγραμματισμό
Προσδιορίστε τις συνέπειες

Look
back

Action

-

Define

Explore

Επισκόπηση

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 3:
Δημόσια παρουσίαση

Αυτή η θεματική θα παρουσιάσει τα διαφορετικά
στυλ δημόσιας παρουσίασης, τη γλώσσα του
σώματος που θα χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη
μιας εντυπωσιακής δημόσιας παρουσίασης και
μεθόδους δημόσιας ομιλίας, λαμβάνοντας υπόψη
τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά των ατόμων με
αναπηρία.
Η ενότητα στοχεύει στην απόκτηση κατανόησης
των στυλ παρουσίασης, των τεχνικών γλώσσας
του σώματος, της αναγνώρισης και της
διεξαγωγής μιας ελκυστικής εισαγωγικής ομιλίας
με τη χρήση τεχνικών δημόσιας ομιλίας.
Τα δευτερεύοντα θέματα κατασκευάζονται ως εξής:
3.1 Διαφορετικοί τρόποι δημόσιας παρουσίασης
3.2 Γλώσσα σώματος
3.3 Ελκυστική εισαγωγική ομιλία

3.1 Διαφορετικά στυλ δημόσιας παρουσίασης
Γιατί να χρησιμοποιήσετε τις παρουσιάσεις;
 Για ενημέρωση σχετικά με το προϊόν
 Για να ενημερώσετε ή να διδάξετε ένα θέμα
 Για να πείσετε τα μέλη να αποδεχτούν μια πρόταση

Μπορείτε να σκεφτείτε ένα στυλ παρουσίασης;

3.1 Διαφορετικά στυλ δημόσιας παρουσίασης

Connector

Ο ομιλητής προσπαθεί να ταυτιστεί με το κοινό για να στείλει το
μήνυμά του. Περιλαμβάνει συχνά ελεύθερες ερωτήσεις και μια
σειρά απαντήσεων. Ο ομιλητής χρησιμοποιεί τεχνικές γλώσσας
του σώματος, όπως χειρονομίες, και ασφαλή στάση στη σκηνή.

Freeform

Οι παρουσιαστές δεν ακολουθούν δομές ή κατευθυντήριες γραμμές
ή κανόνες, αλλά αντίθετα διατηρούν δύο ή τρία βασικά σημεία:
αίσθηση του χιούμορ, κοινή χρήση ιστοριών και χρήση flashcards.
Εφαρμόζεται καλύτερα σε άτυπες καταστάσεις.

Coach

Θεωρείται προηγμένο στυλ και είναι δημοφιλές μεταξύ των
ομιλητών που στοχεύουν να παρακινήσουν το κοινό τους.
Χρησιμοποιείται συνήθως σε συνέδρια ή κατά την πώληση
προϊόντων. Χρήση αλληλεπιδράσεων ρόλων και ακροατών.

C

3.1 Διαφορετικά στυλ δημόσιας παρουσίασης

Instructor

Χρησιμοποιεί αυτό το στυλ για να μεταφέρει ένα περίπλοκο μήνυμα
για να πείσει το κοινό χρησιμοποιώντας μια δομημένη και
λεπτομερή κατανομή θεμάτων. Συχνά υιοθετείται από καθηγητές.
Οι ομιλητές χρησιμοποιούν συνήθως φιγούρες ομιλίας, μεταφορές
και οπτικά βοηθήματα όπως διαφάνειες παρουσίασης.

Storytelling

Για να συνδεθούν με το κοινό, οι ομιλητές χρησιμοποιούν συχνά
ανέκδοτα για να αποκτήσουν συναισθηματική ταυτοποίηση με
το προϊόν. Η αφήγηση περιλαμβάνει ένα μονόλογο που βασίζεται
σε μια εμπνευσμένη ιστορία από τον ομιλητή και περιλαμβάνει
έναν τόπο, έναν χρόνο, μια πλοκή και ένα μήνυμα.

Visual

Οι ομιλητές χρησιμοποιούν διαφάνειες παρουσίασης με χρώματα
και μικρές ποσότητες κειμένου. Εφαρμόζεται καλύτερα ανάλογα
με το θέμα, όπως περιβαλλοντικά θέματα.

3.1 Διαφορετικά στυλ δημόσιας παρουσίασης
Σενάριο
Η Πηνελόπη είναι 30 ετών από την Ελλάδα και πάσχει από το
σύνδρομο Άσπενγκερ. Από μικρή ηλικία, της άρεσε να
ζωγραφίζει και παρόλο που είναι πολύ ομιλητική, είναι λίγο
απόμακρη και συχνά δυσκολεύεται να εκφραστεί. Η
Πηνελόπη δυσκολεύεται να περιορίσει τις κινήσεις της και να
διατηρήσει επαφή με τα μάτια. Αποφάσισε να πουλήσει τα
έργα ζωγραφικής της, καθώς επίσης πρέπει να τα
παρουσιάσει και να μιλήσει για 'αυτά, στην έκθεση τέχνης
στην Αθήνα, όπου θα παρευρεθούν πολλοί άνθρωποί.
Ερώτηση
Πιο στυλ παρουσίασης θα συμβούλευες να χρησιμοποιεί η
Πηνελόπη στην παρουσίασή της; Γιατί; Πόσο πρέπει να
διαρκεί η παρουσίασή της;

3.2 Γλώσσα του σώματος

Ορισμός
Η γλώσσα του σώματος είναι ο σωστός τρόπος επικοινωνίας χωρίς τη
χρήση προφορικών λέξεων.
Η γλώσσα του σώματος περιγράφεται από:
 οπτική επαφή
 εκφράσεις του προσώπου
 κινήσεις του κεφαλιού
 χειρονομίες
 στάση του σώματος

3.2 Γλώσσα του σώματος

Πως θα περιγράφατε τη γλώσσα του σώματος αυτών των
ανθρώπων; Γιατί;

Brainy Dose (2018) Πως να τους διαβάσετε άμεσα όλους - 18 Ψυχολογικές συμβουλές.
Διατίθεται στο : https://www.youtube.com/watch?v=eXR7p56acDM

3.2 Γλώσσα του σώματος
Συμβουλές για μια θετική γλώσσα του σώματος κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης
Κάντε οπτική επαφή με όλο το κοινό για όχι περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα κάθε
φορά για να διασφαλιστεί η λήψη του μηνύματος.
Ελέγξτε τις εκφράσεις του προσώπου σας: Το κοινό μπορεί να αναγνωρίσει 6 βασικά
συναισθήματα: θυμό, φόβο, αηδία, ευτυχία, θλίψη και έκπληξη. Ο φόβος είναι το πιο
συνηθισμένο συναίσθημα για τους ομιλητές και μπορείτε να το καλύψετε
χρησιμοποιώντας το “ανέκφραστο πρόσωπο" ή κοιτάζοντας χαρούμενα.
Σκεφτείτε τις κινήσεις του κεφαλιού: Γείρετε το κεφάλι σας προς τα πλάγια για να
δείξετε ενδιαφέρον να ακούσετε προσεκτικά. Όταν έχετε κάτω το κεφάλι ή το βλέμμα
δείχνει ενόχληση.
 Χρησιμοποιήστε χειρονομίες για να ενισχύσετε τη λήψη του μηνύματος που στέλνετε.
Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη στάση του σώματος: Σηκωθείτε όρθια και υιοθετείστε
χαλαρή στάση του σώματος εξασκώντας τις πόζες σας και αφήστε τους ανθρώπους να
σας συμβουλεύσουν.

3.3 Ελκυστική εισαγωγική ομιλία
Ορισμός
Ένα σύντομο και πειστικό βήμα ομιλίας με πολύ μικρή διάρκεια.

Τι περιλαμβάνει μια ελκυστική εισαγωγική ομιλία;
Το όνομα σας
Μια σύντομη αναφορά στο ιστορικό σας
Τι προσφέρετε / τι προσφέρει η εταιρεία σας
Πως το προϊόν σας είναι διαφορετικό από άλλα προϊόντα
Ο στόχος σας: Τι θέλετε να πετύχετε
Διαρκεί μεταξύ 20 και 30 δευτερολέπτων

3.3 Ελκυστική εισαγωγική ομιλία
Massachusetts Down Syndrome Congress (2017) Collette DiVitto of Colletty’s
Cookies. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=g2S5dgYFIHs
Παράδειγμα ελκυστικής εισαγωγικής ομιλίας
"Γεια, είμαι ο Ivan με σύνδρομο Down και το όνομα της εταιρείας μου είναι" Jasmine Tree ". Από τότε που
ήμουν πολύ μικρός, έπαιζα στα χωράφια, βοηθώντας τη μητέρα μου να φυτέψει δέντρα και λουλούδια.
Μεγαλώνοντας, αντιμετώπισα πολλά εμπόδια όταν έψαχνα για δουλειά καθώς με αποκαλούσαν
«ακατάλληλο». Γι 'αυτό δημιούργησα τα Wooded Flowers, ένα ανθοπωλείο κοινωνικής επιχείρησης και είμαι
αποφασισμένος να ενδυναμώσω τους νέους με αναπηρία να βρουν δουλειά και να είμαι ενεργός πολίτης.
Προσφέρουμε όλα τα είδη λουλουδιών, διακοσμήσεων και προϊόντων λουλουδιών. Η μοναδική μας πρόταση
πώλησης έγκειται στην ιδέα ότι δημιουργούμε μοναδικά προϊόντα λουλουδιών που μπορούν να
εξατομικευτούν και να απευθύνονται σε ατομικές προτιμήσεις. Στόχος μας είναι να μεγιστοποιήσουμε τον
κοινωνικό αντίκτυπο με την προώθηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς ».

Ομαδική εργασία
Σε μια ομάδα 3-4 γράψτε ένα παράδειγμα ελκυστικής εισαγωγικής ομιλίας
για άτομα με αναπηρία που διευθύνουν μια κοινωνική επιχείρηση.

Επισκόπηση
Η προσωπική ανάπτυξη είναι η διαδικασία με την
οποία ένα άτομο αναγνωρίζει τον εαυτό του και
αναπτύσσεται συνεχώς για να αξιοποιήσει πλήρως
τις δυνατότητές του. Η προσωπική ανάπτυξη είναι
ένα σημαντικό μέρος της ανάπτυξης, της
ωριμότητας, της επιτυχίας και της ευτυχίας ενός
ατόμου.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 4:
Προσωπική ανάπτυξη

Τα δευτερεύοντα θέματα κατασκευάζονται ως εξής:
4.1 Ενδυνάμωση και αυτοπεποίθηση
4.2 Όραμα για το μέλλον
4.3 Λήψη αποφάσεων

4.1 Ενδυνάμωση και Αυτοπεποίθηση

Η ενδυνάμωση και η αυτοπεποίθηση για τα άτομα με αναπηρίες χρειάζονται για να:
 Προωθήσουν την απόδοσή τους
 Προωθήσουν την ευημερία τους
 Βελτιώσουν την προσαρμοστικότητα τους
 Βελτιώσουν τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας και την κοινωνική τους ένταξη

TED (2014) «Δεν είμαι η έμπνευσή σου, ευχαριστώ πολύ | Stella Young ».
Διατίθεται στη διεύθυνση:
https://www.youtube.com/watch?v=8K9Gg164Bsw

4.1 Ενδυνάμωση και Αυτοπεποίθηση
Η δημιουργική δύναμη είναι μια διαδικασία στην οποία ένα
άτομο έχει την ενέργεια και το πάθος να δράσει.
Για να υιοθετήσετε δημιουργική δύναμη, απαιτείται η δημιουργική
ικανότητα.
Η δημιουργική ικανότητα είναι η ικανότητα κάποιου να
αναγνωρίζει τα συναισθήματά του, να αντιμετωπίζει μια
πρόκληση ή ευκαιρία μέσω ενός δημιουργικού τρόπου. Η
δημιουργική ικανότητα προέρχεται από τη «δομή των
πεποιθήσεων» (αυτό που πιστεύουμε για τον εαυτό μας και τον
κόσμο).
inspirationX (2017) Πως ο Ralph Braun μετέτρεψε τις αντιξοότητες σε επιτυχία.
Διαθέσιμο στο: https://www.youtube.com/watch?v=rVAk_FDPXg8

4.1 Ενδυνάμωση και Αυτοπεποίθηση
Δημιουργική ικανότητα - Εμπόδια για άτομα με αναπηρία
 Συχνά τα άτομα με αναπηρίες μεγαλώνουν και έχουν πρόσβαση στην
εκπαίδευση χωριστά και απομονωμένα από παιδιά που δεν έχουν αναπηρίες.
 Το 2004, το 84% των 800 εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα δεν
πίστευαν ότι οι μαθητές στην ειδική αγωγή πρέπει να πληρούν το ίδιο σύνολο
ακαδημαϊκών προτύπων που διατυπώνονται για μαθητές χωρίς αναπηρίες.

4.1 Ενδυνάμωση και Αυτοπεποίθηση
Δημιουργική ικανότητα - Εμπόδια για άτομα με αναπηρία





Έλλειψη αυτο-ενδυνάμωσης και αυτοπεποίθησης.
Έλλειψη κατεύθυνσης από τον εαυτό τους ή από άλλους.
Φοβούνται την αποτυχία και την απόρριψη.
«Ομοιόσταση»: Η υποσυνείδητη επιθυμία να παραμείνουν συνεπείς με αυτό
που έχουν κάνει στο παρελθόν, οδηγώντας σε παραμονή στη «ζώνη άνεσης».
 Έλλειψη προληπτικής σκέψης: παθητική παραμονή σε νέες πληροφορίες και
ιδέες, και ακολουθώντας μια ρουτίνα χωρίς να προκαλέσουν το μυαλό μας.
 Έλλειψη εύρεσης δημιουργικών τρόπων για την επίλυση ενός προβλήματος.

4.1 Ενδυνάμωση και Αυτοπεποίθηση
Παραδείγματα δημιουργικής ικανότητας
 Όταν το ραδιόφωνο ανακοινώνει ότι η κίνηση σταματά στη διαδρομή μας για το
σπίτι και σκεφτόμαστε μια διαφορετική διαδρομή που επιστρέφει στο σπίτι.
 Όταν η εταιρεία σας έστειλε μια πρόσκληση για ένα πάρτι και είχε ένα
τυπογραφικό λάθος και προσθέσατε την ελλείπουσα στίξη με ένα Sharpie και
κανείς δεν ήξερε τη διαφορά.
 Όταν το φως σβήνει και ανάβουμε κεριά μέχρι να ανάψει το φως.
 Όταν ένας μουσικός δημοσιεύει ένα νέο τραγούδι με διαφορετικό στυλ από
αυτό που συνηθίζει, έτσι ώστε να δοκιμάζει νέα πράγματα.
 Όταν ένας ζωγράφος χρωματίζει και κάνει ένα λάθος αλλά βρίσκει έναν τρόπο
να το καλύψει με χρώμα.
 Όταν σκέφτεστε έναν νέο τρόπο να εξετάσετε ένα πρόβλημα

4.1 Ενδυνάμωση και
Αυτοπεποίθηση

Ο Θεός δημιουργεί τον
καθένα μας με μια
ικανότητα, η κοινωνία
δημιουργεί το «α» το
στερητικό. (πχ ικανός, ανικανος)

Προσδιορισμός των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών κάποιου
 Κατανοήστε τις ικανότητες και τις αναπηρίες τους και, στη συνέχεια,
επικεντρωθείτε στις δυνάμεις τους.
 Τα επιτυχημένα άτομα που ξεπερνούν τις αντιξοότητες είναι συχνά σε θέση να
προσδιορίσουν περισσότερο τα πολλαπλά τους ταλέντα από ό, τι γύρω από τις
περιοχές ευπάθειας τους.
 Αποδοχή αναπηριών - Η απόκριση σε ετικέτες μπορεί να ελέγξει την ταυτότητα
και την αυτο-αξία.
Οι άνθρωποι δεν καθορίζονται από τις αναπηρίες τους.
Η στάση ενός μέντορα απέναντι σε ένα άτομο με αναπηρία
μπορεί να επιτρέψει την άποψη κάποιου για το πως βλέπει τον
εαυτό του / της.

4.2 Όραμα για το μέλλον
Ορισμός
Ένα όραμα καθορίζει τη βέλτιστη επιθυμητή
μελλοντική κατάσταση: αναφέρεται στο τι θα θέλατε
να πετύχετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Γιατί είναι σημαντικό το όραμα για το μέλλοντος;
 Εμπνέει τη δράση
 Δημιουργεί σχέδια και ορίζει στόχους
 Βοηθά στο να παραμείνουν προσηλωμένες οι
ομάδες στο στόχο, αλλά και μαζί

4.2 Όραμα για το μέλλον
Πως μπορείτε να δημιουργήσετε ένα όραμα για το μέλλον;
 Ένας πίνακας στον οποίο καρφιτσώνετε τους στόχους και τα
όνειρά σάς, σας επιτρέπει να εξερευνήσετε, να ανακαλύψετε και να
κάνετε τις επιθυμίες σας σαφείς.

Πως μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πίνακα με το
όραμα/στόχους σας;
 Σκεφτείτε τους τομείς της ζωής σας που θέλετε να αλλάξετε:
Εκπαίδευση, Οικογένεια, Προσωπικά χαρακτηριστικά,
Προσανατολισμός σταδιοδρομίας κ.λπ.
 Εκτυπώστε ή κόψτε εικόνες πιο κατάλληλες και πιο
ενδιαφέρουσες για εσάς μαζί με μια λέξη / απόσπασμα.
 Τοποθετήστε τον πίνακα κάπου που να είναι εύκολα και
συχνά ορατός σε σας.

4.2 Όραμα για το μέλλον
Ποιος είναι ο σκοπός του πίνακα που αφορά το όραμα και τους στόχους σας;
 Οι ψυχικές πρακτικές (οπτικοποίηση) αυξάνουν τα κίνητρα, την
εμπιστοσύνη και ακόμη και την κινητική απόδοση.
 Σας βοηθά να οπτικοποιήσετε τους στόχους και τις φιλοδοξίες σας.
 Καλλιτεχνικό έργο που σας επιτρέπει να δείτε τα μελλοντικά σας
επιτεύγματα. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να είστε πιο σίγουροι με το σώμα
σας, συμπεριλάβετε φωτογραφίες από υγιείς ανθρώπους που
ενδυναμώνονται με τις λέξεις «εμπιστοσύνη».
«Θα δημιουργούσα ένα
Συμβουλές για τη διδασκαλία σε άτομα με αναπηρία
Επιλέξτε 1-2 τομείς της ζωής σας για να το κάνετε
πιο απλό
Για άτομα με οπτική αναπηρία χρησιμοποιήστε
αντικείμενα

όραμα, αλλά θα ήταν ένα
τακτικό. Αντί για σχέδια,
εικόνες ή γραπτές λέξεις,
θα χρησιμοποιούσα
ανυψωμένα αντικείμενα
που μπορούσα να αγγίξω
και να νιώσω »(VaShaun
Jones)

4.3 Λήψη-απόφασης
Λήψη-απόφασης
Η ενέργεια ή η διαδικασία επιλογής μιας λογικής εναλλακτικής από
τις διαθέσιμες επιλογές
Βήματα για αποτελεσματική λήψη αποφάσεων
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Προσδιορίστε την απόφαση
Συγκεντρώστε πληροφορίες
Προσδιορίστε εναλλακτικές λύσεις
Ζυγίστε τα στοιχεία
Επιλέξτε ανάμεσα σε εναλλακτικές λύσεις
Λάβετε δράση
Επανεξετάστε την απόφαση

Project Better Self (2018) «Η επιλογή (ταινία κινουμένων σχεδίων
μικρού μήκους)».
Διαθέσιμο στο: https://www.youtube.com/watch?v=_HEnohs6yYw

4.3 Λήψη-απόφασης
Μοντέλο επίλυσης προβλημάτων (Mumford et al., 2000)
Ορίστε το πρόβλημα
Συγκεντρώστε πληροφορίες
Διατυπώστε την κατανόηση
Δημιουργήστε δοκιμαστικές λύσεις

Μετάδοση

Προστατέψτε τα αποτελέσματα και τις
αντιδράσεις

Δομή

Προσδιορίστε τους περιορισμούς και
τις απαιτήσεις

Εφαρμογή και αναθεώρηση

Υποστήριξη Garner
Διατύπωση σχεδίων / οραμάτων

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 5:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επισκόπηση
Αυτή η θεματική αφορά την παροχή κοινωνικών
δεξιοτήτων που είναι εξαιρετικά σημαντικές για
την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
Ο κύριος στόχος είναι να επεξηγηθούν οι κύριες
δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία
μιας κοινωνικής επιχείρησης που βασίζεται σε
ηγετικές δεξιότητες, ομαδική εργασία και
υπευθυνότητα.
Τα δευτερεύοντα θέματα είναι τα πιο κάτω:
5.1 Ηγεσία
5.2 Ευθύνη
5.3 Επιχειρηματική εθιμοτυπία

5.1 Ηγεσία

Το σύνολο των χαρακτηριστικών που κάνουν έναν καλό ηγέτη ή τη θέση ή το
γεγονός ότι είναι ο ηγέτης.

Οι δεξιότητες ηγεσίας για τα άτομα με
αναπηρίες είναι σημαντικές για την
ανάπτυξη της ικανότητάς τους, και την
κατανόηση του τι απαιτείται, ώστε να
έχουν τον επιθυμητό αντίκτυπο.

Δεν χρειάζεται να ηγηθούμε μόνοι
μας, αν και μπορούμε. Δουλεύουμε
ομαδικά. Συχνά, γιατί πρέπει.
Χρειαζόμαστε άλλους ανθρώπους,
οι οποίοι είναι η δύναμή μας. Δεν
μπορούμε να το πάμε μόνοι, ακόμα
κι αν το θέλαμε (Tom Shakespeare,
Επιστήμονας και Βιοηθικός)

5.1 Ηγεσία
Στυλ ηγεσίας βασισμένα κατά Daniel Goleman
 Εξαναγκαστικά: «Κάντε αυτό που σας λέω». Οι ηγέτες δείχνουν πρωτοβουλία,
αυτοέλεγχο και προσπάθεια για επιτυχία. Έχει συχνά αρνητική επίδραση στα
συναισθήματα των άλλων.
 Ρυθμιστής κατεύθυνσης/απόδοσης: «Κάντε το όπως κάνω, τώρα». Οι ηγέτες
δείχνουν ευσυνειδησία, είναι πρόθυμοι να πετύχουν, να αναλάβουν πρωτοβουλία
και να θέσουν υψηλές προσωπικές επιδόσεις. Λειτουργεί μόνο σε μια ομάδα με
υψηλό κίνητρο και εξειδίκευση για συντονισμό.
 Επιτακτικά: «Έλα μαζί μου». Οι ηγέτες δείχνουν υψηλή συναισθηματική
νοημοσύνη σε συνδυασμό με αυτοπεποίθηση, ενσυναίσθηση, καταλύτη αλλαγής
και οραματισμό. Θεωρείται ως το πιο προτιμώμενο στυλ για μια επιχείρηση.

5.1 Ηγεσία
Στυλ ηγεσίας βασισμένα κατά Daniel Goleman
 Προώθηση συναισθηματικών δεσμών: «Προτεραιότητα έχει ο λαός». Οι ηγέτες
δείχνουν ενσυναίσθηση, οικοδόμηση σχέσεων και επικοινωνίας. Επιδιώκουν να
δημιουργήσουν αρμονία δημιουργώντας ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς. Η
έμπνευση και η ευελιξία ακολουθούνται καθώς οι άνθρωποι μοιράζονται ιδέες και
τους δίνεται ελευθερία. Χρησιμοποιείται καλύτερα σε συνδυασμό με άλλο στυλ,
αλλιώς υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσει σε κακή απόδοση.
 Δημοκρατικά: «Τι πιστεύεις;». Οι ηγέτες δείχνουν συνεργασία, ηγεσία ομάδας και
επικοινωνία. Επιτρέψτε στους ανθρώπους να μοιράζονται τις ιδέες τους, οι οποίες
αυξάνουν την ευελιξία και διατηρούν υψηλό ηθικό. Είναι λιγότερο πιθανό να
επιτύχει εάν οι εργαζόμενοι δεν διαθέτουν την εμπειρία.
 Προπονητικά: «Δοκιμάστε το». Οι ηγέτες δείχνουν ενσυναίσθηση, αυτογνωσία και
επιτρέπουν σε άλλους να αναπτυχθούν προσωπικά. Απαιτεί χρόνο και οι
εργαζόμενοι πρέπει να αποδεχθούν τις αδυναμίες τους όπως ορίζονται και να είναι
πρόθυμοι να αλλάξουν. Είναι το λιγότερο που χρησιμοποιείτε στις επιχειρήσεις.

5.1 Ηγεσία
Πως να αποκτήσετε ηγετικές ικανότητες;






Προσδιορίστε τις τάσεις και το στυλ ηγεσίας σας
Γράψτε ποια θεωρείτε ότι είναι τα 5 στοιχεία ενός καλού ηγέτη
Βρείτε το πάθος σας και εφαρμόστε το στη δουλειά σας
Βελτιώστε τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες
Γίνετε μέλος μιας ομάδας π.χ. φιλανθρωπικής, ή σε διάφορους οργανισμούς,
για την ενίσχυση των δεξιοτήτων δημιουργίας σχέσεων
 Γίνετε καλό μέλος της ομάδας που βλέπει τις δυνατότητες και τα δυνατά
σημεία σε κάθε άτομο
 Ζητήστε τη γνώμη από κάποιον για να μπορέσετε να βελτιωθείτε
Ομαδική συζήτηση
Ποιο είναι το πιο κατάλληλο στυλ ηγεσίας για έναν κοινωνικό
επιχειρηματία;

5.1 Ηγεσία
Judith Heumann- Ακτιβίστρια για τα δικαιώματα αναπηρίας / ηγέτιδα στην κοινότητα των
ατόμων με αναπηρίες
TED (2018) ‘Ο αγώνας μας για τα δικαιώματα αναπηρίας – και γιατί δεν έχουμε
τελειώσει ακόμη | Judith Heumann’. Διαθέσιμο στο:
https://www.youtube.com/watch?v=uJr4wGcLNsA

5.2 Ευθύνη
Ευθύνη
Υποχρέωση ή προθυμία να αποδεχτούμε την ευθύνη ή να λογοδοτήσουμε για τις
πράξεις κάποιου.
Ποιες είναι οι δεξιότητες λογοδοσίας για έναν ηγέτη;
Κίνητρο για Αποτελέσματα: Ορίστε τις ευθύνες και τις προσδοκίες κάθε μέλους.
 Ειλικρίνεια και ακεραιότητα: Έχετε το θάρρος να διαχειριστείτε ότι έχετε κάνει λάθος.
 Εμπιστοσύνη: Δημιουργήστε μια θετική σχέση, προσφέρετε γνώσεις και να είστε συνεπείς.
 Σαφής όραση και κατεύθυνση: Ορίστε ένα όραμα για την επιχείρησή σας.
 Επίλυση προβλημάτων και τεχνική εμπειρία: Παρέχετε εκπαίδευση και δεξιότητες που
θεωρείτε σημαντικές για την επιχείρησή σας.
 Επικοινωνία: Έχετε μια σαφή επικοινωνία, ρωτήστε και ακούστε κάθε μέλος της ομάδας.
 Ικανότητα αλλαγής: αποδοχή σχολίων, αντιμετώπιση προκλήσεων, καινοτομία, διάδοση
αισιοδοξίας, εμφάνιση ανησυχίας και καθορισμός σαφών στόχων.
 Συνεργασία και επίλυση διενέξεων: Εάν προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα επικοινωνήστε αμέσως
με το μέλος, έχοντας κατά νου τα καλύτερα της επιχείρησής σας.

5.2 Ευθύνη
Σενάριο
Ο Liam είναι καινούργιος σε μια πιτσαρία, στην οποία άρχισε να εργάζεται τον τελευταίο μήνα. Στην πρώτη του εβδομάδα,
ο Peter, ο διευθυντής του εστιατορίου παρείχε εκπαίδευση στον Liam, εξηγώντας τι αναμένεται από αυτόν, πως να
εξυπηρετεί κάθε πελάτη, πως να φτιάχνει πίτσα και πως να κάνει τις πληρωμές. Ο Peter εξήγησε στον Liam ότι το όραμα
του εστιατορίου είναι να επεκταθεί, αφήνοντας τους πελάτες ικανοποιημένους, χωρίς να παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες.
Την επόμενη εβδομάδα, ο Liam δούλεψε με έναν συνάδελφο του, τον Lucas, χωρίς την επίβλεψη του Peter. Το βράδυ του
Σαββάτου, ήρθαν πολλοί πελάτες και το μαγαζί είχε συνεχώς αρκετή δουλειά. Ο Peter απαντούσε στο τηλέφωνο, ο Liam
έπαιρνε τις παραγγελίες και ο Lucas έκανε τις πίτσες. Όταν ένας πελάτης ήταν έτοιμος να πληρώσει, ο Liam σύγχυσε την
παραγγελία του με την προηγούμενη και ζήτησε από τον Lucas να τον βοηθήσει. Ο Lucas του ζήτησε να επικοινωνήσει με
τον διευθυντή και ο Liam ρώτησε τον Peter αν μπορεί να διορθώσει το πρόβλημα. Ο Peter δεν απάντησε υποδεικνύοντας
με χειρονομία ότι μιλάει στο τηλέφωνο και δεν μπορεί να βοηθήσει, ενώ ο πελάτης ζήτησε από τον Liam να κάνει
γρηγορότερα. Ο Liam έδωσε την απόδειξη της προηγούμενης παραγγελίας χωρίς να ελέγξει πόσα έχει πληρώσει ο
πελάτης. Μετά από λίγο o Peter ζήτησε από τον Lucas να απαντήσει στο τηλέφωνο και να αφήσει τον Liam να κάνει τις
πίτσες. Όταν το εστιατόριο έκλεισε, ανακάλυψαν ότι λείπουν 15 ευρώ από το ταμείο. Ο Peter ρώτησε τον Liam και τον
Lucas αν ήξεραν τι συνέβη. Ο Lucas απάντησε ότι ο Liam ήταν υπεύθυνος για τα μετρητά. Ο Liam είπε ότι δεν γνωρίζει και ο
Peter ρώτησε τους υπαλλήλους εάν έχουν κάνει κάποιο λάθος. Ο Liam είπε ότι δεν το έκανε, αλλά ζήτησε βοήθεια όταν
δεν ήξερε πως να κάνει πληρωμή στο μηχάνημα. O Peter του εξήγησε πως να χρησιμοποιήσει ξανά το μηχάνημα μετρητών
και έφυγε από το δωμάτιο.

Στο παραπάνω σενάριο, υπάρχουν τρεις χαρακτήρες. Liam, Peter και Lucas. Ταξινομήστε τους
χαρακτήρες με σειρά από 1 (πιο υπεύθυνοι) έως 3 (λιγότερο υπεύθυνοι). Αφού ολοκληρώσετε την
ατομική κατάταξή σας, συνεργαστείτε με τα άλλα μέλη της ομάδας σας και αποφασίστε για τη σειρά
κατάταξης ομάδας για τους τρεις χαρακτήρες.

5.3 Επιχειρηματική Δεοντολογία
Επιχειρηματική δεοντολογία
Η επιχειρηματική δεοντολογία είναι ένα σύνολο τρόπων που είναι
αποδεκτοί ή απαιτούνται σε ένα επάγγελμα.

GCFLearnFree.org (2018) ‘Βασικά στοιχεία επιχειρηματικής δεοντολογίας’.
Διαθέσιμο στο:
https://www.youtube.com/watch?v=qWbWL0l3ySk&feature=emb_logo
ΣΤΟΧΟΙ
 Να δημιουργήσετε μια αμοιβαία σεβαστή ατμόσφαιρα
 Βελτιώστε την επικοινωνία
 Αυξήστε την παραγωγικότητα
 Στοχεύστε στην ευημερία των εργαζομένων
 Στοχεύστε σε καλύτερες σχέσεις με τους πελάτες

5.3 Επιχειρηματική Δεοντολογία
Συμβουλές για επιχειρηματική δεοντολογία
 Χρησιμοποιήστε τις λέξεις παρακαλώ και ευχαριστώ, ανάλογα με την
περίπτωση
 Απευθυνθείτε σε άλλους χρησιμοποιώντας τις λέξεις όπως κύριε, κυρία,
δεσποινίδα ή η κυρία τάδε, εκτός εάν ζητηθεί διαφορετικά
 Μιλήστε καθαρά χρησιμοποιώντας έναν ευχάριστο τόνο φωνής
 Διατηρήστε οπτική επαφή
 Χαμογελάστε και προσφέρετε μια σταθερή χειραψία όταν συναντάτε
κάποιον νέο
 Γράψτε ευχαριστήριες σημειώσεις και επιστολές εκτίμησης, συγχαρητήρια και
συλλυπητήρια, ανάλογα με την περίπτωση
 Ντυθείτε κατάλληλα
 Προσέξτε τα διαλείμματά σας
 Να είστε παρόν στις συναντήσεις σας εγκαίρως
 Περιορίστε τη χρήση προσωπικού τηλεφώνου
 Να είστε όσο το δυνατόν πιο αφοσιωμένοι στη λεπτομέρεια
 Να είστε στην ώρα σας

5.3 Επιχειρηματική Δεοντολογία
Συμβουλές για το τι ΔΕΝ πρέπει να κάνετε
 Ερχόμενοι στην εργασία υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ
 Συμμετοχή σε ανήθικες πρακτικές ή παρενοχλήσεις π.χ. κατάχρηση
κεφαλαίων της εταιρείας
 Να είστε ασεβής προς τους συνομηλίκους
 Χρήση ακατάλληλης γλώσσας
 Δημόσια παράπονα για τον οργανισμό σας
 Συμμετοχή σε διχαστικά κουτσομπολιά
 Παραβίαση της εμπιστευτικότητας

Ερώτηση
Μπορείτε να σκεφτείτε μια άλλη πρακτική που δείχνει μια κατάλληλη / ή
ακατάλληλη συμπεριφορά;
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Γλωσσάρι
ΟΡΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Ενεργή Ακρόαση

Η ενεργή ακρόαση είναι η βασική αποδοχή και υποστήριξη αυτού που λέει ή κάνει το
άτομο.

Ευθύνη

Η ευθύνη είναι υποχρέωση ή προθυμία να αποδεχτούμε την ευθύνη ή να
λογοδοτήσουμε για τις πράξεις κάποιου.

Διαχείριση Συμπεριφοράς

Η διαχείριση συμπεριφοράς είναι μια προσέγγιση για τη δημιουργία περιβάλλοντος,
για την προώθηση θετικής συμπεριφοράς και τη μείωση των πιθανοτήτων για κακή
συμπεριφορά.

Γλώσσα του Σώματος

Η γλώσσα του σώματος είναι οι κινήσεις ή οι θέσεις του σώματός σας που δείχνουν σε
άλλους ανθρώπους πως αισθάνεστε, χωρίς τη χρήση λέξεων.

Επιχειρηματική Δεοντολογία

Η επιχειρηματική δεοντολογία είναι ένα σύνολο τρόπων που είναι αποδεκτοί ή
απαιτούνται σε ένα επάγγελμα.

Εναντιωματική προκλητική συμπεριφορά

«Η συμπεριφορά μπορεί να περιγραφεί ως προκλητική όταν έχει τόσο έντονη ένταση,
συχνότητα ή διάρκεια που απειλεί την ποιότητα ζωής ή / και τη φυσική ασφάλεια του
το άτομο ή τους άλλους και είναι πιθανό να οδηγήσει σε περιοριστικές απαντήσεις,
Αποτρεπτικά ή οδηγεί σε αποκλεισμό »(Royal College of Psychiatrists, 2007).

Αυτοπεποίθηση

Η αυτοπεποίθηση είναι η ποιότητα της βεβαιότητας των ικανοτήτων σας ή της
εμπιστοσύνης σε ανθρώπους, σχέδια ή στο μέλλον.

Glossary
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ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαχείριση των συγκρούσεων

Η διαχείριση συγκρούσεων είναι η διαδικασία αντιμετώπισης
(αντιληπτών) ασυμβίβαστων ή διαφωνιών που προκύπτουν, για
παράδειγμα, από διαφορετικές απόψεις, στόχους και ανάγκες.

Δημιουργική ικανότητα

Η δημιουργική ικανότητα είναι η ικανότητα κάποιου να αναγνωρίζει
τα συναισθήματά του, να αντιμετωπίζει μια πρόκληση ή ευκαιρία
μέσω ενός δημιουργικού τρόπου.

Δημιουργική δύναμη

Η δημιουργική δύναμη είναι μια διαδικασία στην οποία ένα άτομο
έχει την ενέργεια και το πάθος να δράσει.

Λήψη απόφασης

Η ενέργεια ή η διαδικασία επιλογής μιας λογικής εναλλακτικής από
τις διαθέσιμες επιλογές

Ελκυστική εισαγωγική ομιλία

Η ελκυστική εισαγωγική ομιλία αφορά ένα πειστικό λόγο μικρής
διάρκειας αναφορικά με πωλήσεις

Ενδυνάμωση

Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία απόκτησης ελευθερίας και
εξουσίας για να κάνετε ό, τι θέλετε ή να ελέγχετε τι συμβαίνει σε
εσάς.

Βοηθητική Συμπεριφορά

Η βοηθητική συμπεριφορά είναι η υιοθέτηση μιας βοηθητικής
στάσης απέναντι σε ένα ζήτημα, μια πρόκληση ή ένα δυσάρεστο
γεγονός.
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Ηγεσία

Το σύνολο των χαρακτηριστικών που κάνουν έναν καλό ηγέτη ή τη
θέση ή το γεγονός ότι είναι ο ηγέτης.

Μη λεκτική επικοινωνία

Η μη λεκτική επικοινωνία είναι η διαδικασία επικοινωνίας χωρίς τη
χρήση λέξεων και περιλαμβάνει τον παραγλωσσισμό, τον ρυθμό
της φωνής, την επαφή με τα μάτια, τις χειρονομίες, τη γλώσσα του
σώματος, τη στάση του σώματος και τις εκφράσεις του
προσώπου.

Μονόδρομη Επικοινωνία

Η μονόδρομη επικοινωνία είναι όπου δεν υπάρχει δυνατότητα και /
ή προσδοκία απάντησης ή ανατροφοδότησης. Εμφανίζεται σε
ευθεία γραμμή από τον αποστολέα στον παραλήπτη και χρησιμεύει
για την ενημέρωση, την πειθώ ή την εντολή.

Επίλυση προβλήματος

Η επίλυση προβλημάτων είναι η ικανότητα ενός ατόμου να
εντοπίσει το πρόβλημα, να βρει διαφορετικές λύσεις για την
επίλυση του προβλήματος, να επιλέξει την καλύτερη λύση στο
πρόβλημα και να εφαρμόσει την επιλεγμένη λύση.

Δημόσια παρουσίαση

Η δημόσια παρουσίαση είναι η πράξη ή η διαδικασία
πραγματοποίησης ομιλιών.

Αμφίδρομη επικοινωνία

Η αμφίδρομη επικοινωνία είναι όπου ο παραλήπτης έχει την
ευκαιρία να σχολιάσει και να ρωτήσει τον αποστολέα.

Προφορική επικοινωνία

Η λεκτική επικοινωνία είναι η επικοινωνία με τη χρήση λέξεων και
γλώσσας για την επικοινωνία ενός μηνύματος σε άλλο μέρος.

Επικοινωνήστε μαζί μας
www.entre4all

https://www.facebook.com/entre4all/

@entre4all

