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1 Εισαγωγή 

Για να εμβαθύνετε στο θέμα των διαπολιτισμικών θεμάτων, ο καλύτερος τρόπος είναι να διαβάσετε 

αυτό το έγγραφο και να πάρετε μια πρώτη επισκόπηση του θέματος, και στη συνέχεια να δείτε την 

παρουσίαση του PowerPoint για μια πιο λεπτομερή επισκόπηση. Στη συνέχεια, οι αναγνώστες/στριες 

θα λάβουν προτάσεις βιβλιογραφίας σε διαπολιτισμικά θέματα που συνδέονται με διεθνείς 

δραστηριότητες. Επιπλέον, τα βίντεο που παρουσιάζονται στο αρχείο PowerPoint θα αυξήσουν την 

επιθυμία του αναγνώστη να μάθει περισσότερα σχετικά με πολιτιστικά θέματα.  

Οι κύριοι φόβοι και φραγμοί σχετικά με τα διαπολιτισμικά ζητήματα που συνδέονται με τις διεθνείς 

δραστηριότητες είναι οι ακόλουθοι: 

- Γλωσσικά εμπόδια: Πιστεύετε ότι τα αγγλικά σας δεν είναι αρκετά καλά; 

- Πολιτισμικοί φραγμοί γενικά: Ο φόβος του να κάνεις ή να πεις κάτι λάθος και να προσβάλεις 

κάποιον. 

- Ο φόβος της αυταπάρνησης: Πώς να αποφύγετε και να ξεπεράσετε δυσάρεστες καταστάσεις. 

- Ο φόβος του να φύγεις μόνος στο εξωτερικό: Χρειάζεστε κάποιον από τον ίδιο πολιτισμό για να 

σας συνοδεύσει; 

2 Διαπολιτισμικά θέματα που συνδέονται με διεθνείς 

δραστηριότητες 

Σε αυτό το κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης  PowerPoint, θα αντιμετωπίσετε τους 

φόβους και τα εμπόδια σας και θα σας βοηθήσει στην αντιμετώπιση διαπολιτισμικών ζητημάτων, 

προετοιμάζοντας σας για πιθανή διεθνή δραστηριότητα. Δίνεται έμφαση στη βελτίωση των 

διαπολιτισμικών ικανοτήτων ώστε να ξεπεραστούν ευκολότερα τα διαπολιτισμικά ζητήματα ή να 

προληφθούν αυτά προτού ανακύψουν. Για να αποφευχθούν διαπολιτισμικά ζητήματα, είναι 

απαραίτητο να κατανοήσουμε τη θεωρία του πολιτισμού και να γνωρίζουμε πώς να ξεπεράσουμε ένα 

πιθανό πολιτισμικό σοκ. Ο/Η αναγνώστης/στρια θα εισάγεται στο θέμα της διαπολιτισμικής 

ευαισθησίας και λαμβάνει μια επισκόπηση των βασικών κοινωνικών ικανοτήτων που απαιτούνται για 

τη διευκόλυνση των διεθνών δραστηριοτήτων. 

Ο πολιτισμός περιέχει τις θεμελιώδεις αξίες κάθε κοινωνίας. Αυτές οι αξίες αποτελούν τη βάση των 

ενεργειών και των σκέψεων μας (Haller & Nägele 2013, σ. 9). Το να γνωρίζεις τις ίδιες τις ανασφάλειες 

είναι το πρώτο βήμα για να τις ξεπεράσεις. Επιπλέον, είναι ζωτικής σημασίας να συναντάμε πάντα 

ξένους πολιτισμούς όχι μόνο με αποδοχή αλλά και με σεβασμό. Ο σεβασμός για άλλους πολιτισμούς 

είναι η κύρια βάση της διαπολιτισμικής ικανότητας (Haller & Nägele 2013). Η διαπολιτισμική 

ικανότητα και η προετοιμασία για πολιτισμικές διαφορές έρχεται με την ικανότητα να αναλογιστεί 

κανείς τις δικές του αξίες, να αμφισβητεί τις στάσεις απέναντι στους πολιτισμούς και να προσαρμόζει 

τη συμπεριφορά και τις στάσεις κατά τη διάρκεια διεθνών δραστηριοτήτων, χωρίς απαραίτητα να 

αρνείται τον δικό του πολιτισμό. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους δικούς μας 

πολιτισμούς και τις αξίες των άλλων ανθρώπων συχνά δείχνουν εάν οι διεθνείς δραστηριότητες και η 

διαπολιτισμική συνεργασία αποτύχάνουν ή επιτυγχάνουν (Haller & Nägele 2013). 
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Συνολικά, αυτό το κεφάλαιο δεν προετοιμάζει τον αναγνώστη μόνο για τα διαπολιτισμικά θέματα 

κατά τη διάρκεια διεθνών δραστηριοτήτων αλλά και των πολιτισμικών διαφορών κατά τη διάρκεια 

αυτών. Ωστόσο, αυξάνει την ευαισθητοποίηση του αναγνώστη για την διαφορετική πολιτισμικιότητα 

και μειώνει το φόβο της συμμετοχής σε διεθνείς δραστηριότητες.  

Τι είναι ο πολιτισμός; 

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί του πολιτισμού στη βιβλιογραφία. Οι Lang και Baldauf (2016) συνοψίζουν 

τον πολιτισμό ως: Ο πολιτισμός είναι ένα καθολικό πρότυπο του προσανατολισμού μιας 

συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων, η οποία αποδίδει νόημα και σημασία σε αντικείμενα και δράσεις 

και έτσι επιτρέπει την κοινωνική δράση. Η ομάδα αναφέρεται σε αυτούς τους προσανατολισμούς στις 

καθημερινές της δραστηριότητες, τόσο ρητά όσο και σιωπηρά, συνειδητά και ασυνείδητα» (Lang & 

Baldauf 2016, σ. 3). Σύμφωνα με τους Lang και Baldauf (2016), «Οι Πολιτισμοί αποτελούνται από 

βασικές υποθέσεις, κοσμοθεωρίες, αξίες, νόρμες ή γνωστικά πλαίσια αναφοράς, αλλά και από 

αντικείμενα, σύμβολα και ερμηνείες, τα οποία ιστορικά έχουν παραδοθεί στην αντίστοιχη κοινωνική 

ομάδα και αναπτύσσονται σε μια συλλογική διαδικασία μάθησης. Μαθαίνονται και ιδιοποιούνται 

από άτομα σε μια διαδικασία κοινωνικοποίησης και επηρεάζουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και 

τις ενέργειες των μελών της ομάδας» (Lang & Baldauf 2016, σ. 3). 

3 Τι είναι η πολιτιστική ικανότητα; 

Η «διαπολιτισμική ικανότητα» περιλαμβάνει στοιχεία συναισθήματος, γνώσης και συμπεριφοράς 

(Lüsebrink, 2005): Συχνά, αυτά τα συστατικά συγκρίνονται εξίσου με τα χαρακτηριστικά ενός 

χαρακτήρα, ενός τύπου, μιας προσωπικότητας που έχουν επιτύχει σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον. 

Χαρακτηριστικά όπως η «κοινωνικότητα», η «ικανότητα αποδοχής μιας άλλης προοπτικής», η «θετική 

άποψη του εαυτού», η «ανοχή της ασάφειας» ή η «ενσυναίσθηση και η διαίσθηση» αναφέρονται 

συχνά. Το πρόβλημα είναι ότι η περιγραφή αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μια μη ρεαλιστική εικόνα των 

χαρακτηριστικών «Supermen and Superwomen» (Hatzer & Layes 2003, σ. 138-148). 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας εμφανίζονται μόνο ως θετικά σε ορισμένους 

πολιτισμούς. Είναι αμφίβολο, για παράδειγμα, αν οι πολιτισμοί στους οποίους η επιφυλακτική 

συμπεριφορά εκτιμάται σε μεγάλο βαθμό να δουν την εξωστρεφή συμπεριφορά ως ένδειξη 

διαπολιτισμικής ικανότητας. Για το λόγο αυτό, η διαπολιτισμική ικανότητα δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ότι ταιριάζει μόνο σε ένα συγκεκριμένο προφίλ προσωπικότητας. Αντίθετα, εξελίσσεται από την 

αλληλεπίδραση ενός ατόμου και μιας κατάστασης. Με τον τρόπο αυτό, είναι ζωτικής σημασίας να 

θέτουμε τις σωστές ερωτήσεις σχετικά με μια νέα κατάσταση προτού κάποιος προσπαθήσει να βρει 

έτοιμες απαντήσεις. Ο Thomas (2003, σ. 143) ορίζει τη διαπολιτισμική ικανότητα ως την «...ικανότητα 

να καθορίζεις τις πολιτισμικές συνθήκες και τους παράγοντες επιρροής μέσω της αντίληψης, της 

κρίσης, του συναισθήματος και της συμπεριφοράς στον εαυτό και στους άλλους ανθρώπους και να 

τους σεβαστείς και να τους εκτιμήσεις και να τους εκμεταλλευτείς μέσω της αμοιβαίας 

προσαρμογής...» (Thomas 2003, σ. 137–150). 
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4 Γλωσσικά εμπόδια 

Θεωρείτε ότι τα αγγλικά ή κάποια άλλη γλώσσα που είναι αναγκαία για τη διεθνή σας δραστηριότητα 

δεν είναι αρκετά καλά; Πιο κάτω είναι μερικές συμβουλές για να ξεπεράσετε το φόβο του να μην 

είστε σε θέση να επικοινωνείτε: 

– Ζητήστε από το πανεπιστήμιο του σπιτιού σας ή άλλο εργοδότη σας για μαθήματα γλώσσας και 

διόρθωσης, και τα δύο πιθανότατα να σας παρασχεθούν ευχαρίστως. 

– Χρησιμοποιήστε εφαρμογές και ιστοσελίδες για να μάθετε τη γλώσσα  

– Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τουλάχιστον μία ή δύο λέξεις της ομιλούμενης γλώσσας του 

προορισμού σας για να δείξετε στους οικοδεσπότες σας ότι είστε ανοιχτόμυαλοι και αγκαλιάστε 

την άλλη κουλτούρα και γλώσσα. 

– Ιδιαίτερα χρήσιμο για την εκμάθηση αγγλικών είναι η ανάγνωση βιβλίων ή η παρακολούθηση 

τηλεοπτικών εκπομπών και ταινιών στα αγγλικά 

...και μην ξεχνάτε: Η εξάσκηση είναι το κλειδί — μην φοβάστε να κάνετε λάθη! 

5 Πολιτισμικά εμπόδια 

Φοβάσαι να κάνεις ή να πεις κάτι λάθος και να προσβάλεις κάποιον; Βιώνετε τον φόβο της αυτο-

εγκλωβισμού; Ακολουθούν μερικές συμβουλές για το πώς να αποφύγετε και να ξεπεράσετε 

δυσάρεστες καταστάσεις (από Haller, P.M., Nägele, U. (2013). Der Zugang zu Anderen Kulturen: Wege 

und Möglichkeiten. Σε: Praxishandbuch Interkulturelles Διαχείριση. Ο Σπρίγκερ Γκέμπλερ. 

Βισμπάντεν): 

– Κρίσιμα θέματα και διαπολιτισμικές συζητήσεις: Σε ορισμένα μέρη του κόσμου, οι πολιτισμοί 

λαμβάνουν τον υψηλότερο σεβασμό, ειδικά στις ΗΠΑ και στις περισσότερες ασιατικές και 

αραβικές χώρες. Αποφύγετε τις κρίσιμες συζητήσεις σχετικά με τον πολιτισμό και αποφύγετε να 

επισημάνετε κρίσιμες πτυχές των πολιτισμών, επειδή αυτές οι συζητήσεις πιθανότατα θα 

οδηγήσουν σε απόρριψη. Στον αραβικό και ασιατικό κόσμο, καθώς και στον αμερικανικό κόσμο, 

οι κρίσιμες συζητήσεις για τον πολιτισμό εξετάζονται μόνο μεταξύ καλά έμπιστων ατόμων με 

μακροχρόνιες σχέσεις. Εάν αυτό το θέμα αντιμετωπιστεί πολύ νωρίς, μπορεί να προκύψουν 

προβλήματα και η σχέση ή η σύνδεση με το άτομο της άλλης κουλτούρας πιθανότατα να πληγεί 

ή να σταματήσει εντελώς. 

– Να εξαιρεθούν τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η διαφθορά: Τα θέματα αυτά 

μπορεί να μην σχετίζονται άμεσα με πολιτισμικά αποτυπώματα, αλλά σχετίζονται με τα θέματα 

και τα προβλήματα της φτώχειας και των πολιτικών και οικονομικών αστερισμών. Συνοπτικά, η 

διαφθορά και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμβαίνουν σε όλους τους 

πολιτισμούς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και είναι ένα θέμα που πρέπει να αποφεύγεται αφού 

συνήθως δε γνωρίζουμε «ολόκληρη την εικόνα». 

– Θρησκεία, πολιτικό σύστημα και ρόλοι των φύλων: Αυτά τα θέματα είναι στενά συνυφασμένα 

με το στοιχειώδες σύστημα αξιών ενός πολιτισμού. Η συζήτηση για αυτά τα θέματα απαιτεί μια 

λεπτομερή πολιτιστική αυτοκατανόηση της κοινότητας και ατόμων. 
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– Άμεση επικοινωνία: Αυτό είναι ένα εμπόδιο στο διεθνές πλαίσιο, καθώς σε ορισμένους 

πολιτισμούς, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, μπορεί να οδηγήσει άμεσα σε μια συγκρουόμενη 

κατάσταση και κλιμάκωση.  

6 Ο φόβος του να φύγεις μόνος στο εξωτερικό 

Αυτός ο φόβος ξεπερνιέταο μόνο με την προετοιμασία. Για παράδειγμα, μερικές φορές είναι αδύνατο 

να πάτε σε επαγγελματικά ταξίδια ή να ταξιδέψετετ με την οικογένεια σας για διακοπές. Η σωστή 

προετοιμασία θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε το φόβο και την αβεβαιότητα.  

α) Κάντε ένα λεπτομερές σχέδιο του ταξιδιού σας για μια καλύτερη επισκόπηση:  

- Απαριθμήστε όλα τα σημαντικά μέρη που χρειάζεστε/θέλετε να παρακολουθήσετε, 

συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών που σχετίζονται με την εργασία, καθώς και τα 

προσωπικά σας, π.χ. η διεύθυνση του ξενοδοχείου σας 

- Σημειώστε όλες τις κρίσιμες ώρες και ραντεβού, π.χ. ώρες πτήσης, πότε αρχίζει η διάλεξη  

- Βάλτε τα πάντα σε τάξη και πάρτε τα μαζί σας στη διεθνή δραστηριότητα 

β) Χρησιμοποιήστε διαδικτυακούς χάρτες, ιστοσελίδες μεταφορικών εταιρειών, ξενοδοχεία κλπ:  

- Ελέγξτε πώς θα φτάσετε στο αεροδρόμιο/το σιδηροδρομικό σταθμό κ.λπ., εγκαίρως 

- Δείτε τις επιλογές για το πώς να φτάσετε από το αεροδρόμιο/το σιδηροδρομικό σταθμό κ.λπ., στο 

ξενοδοχείο σας ή στον χώρο της διεθνούς δραστηριότητάς σας 

- Αν ταξιδεύετε μόνοι, να έχετε πάντα υπόψιν την ασφαλέστερη και ευκολότερη επιλογή για 

μετακινήσεις 

γ) Χρειάζεται αρκετός χρόνος για τα πάντα 

- Το να είστε αγχωμένοι λόγω της έλλειψης χρόνου σε ένα νέο μέρος και να πρέπει να βιαστείτε, 

δεν είναι καλή ιδέα. Ηρεμήστε διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε υποσυνείδητα τραύμα και 

να σας οδηγήσει να φοβάστε παρόμοιες καταστάσεις ακόμα περισσότερο στο μέλλον. 

- Μην φοβάστε να ζητήσετε βοήθεια, ακόμα και αν δεν μιλάτε τη μητρική γλώσσα της χώρας. 

Ρωτήστε πρώτα τους υπαλλήλους, π.χ. το προσωπικό του αεροδρομίου, — πιθανότατα θα ξέρουν 

πώς να σας βοηθήσουν να βρείτε το δρόμο σας. 

Ακόμα και αν ταξιδεύετε με το smartphone σας ή με άλλες ψηφιακές συσκευές, η εκτύπωση των πιο 

σημαντικών εγγράφων έχει πάντα νόημα. Όχι μόνο θα είστε προετοιμασμένοι/ες για την «χειρότερη 

περίπτωση», αλλά θα αισθανθείτε αυτόματα ασφαλέστεροι/ες. Εάν είναι δυνατόν, προσθέστε 

σύντομες ιδιωτικές διακοπές στο εξωτερικό, ανάλογα με τη διάρκεια, το χρόνο και τον τόπο της 

διεθνούς δραστηριότητας. Με αυτόν τον τρόπο, θα γνωρίσετε το μέρος και τους ανθρώπους 

καλύτερα και πιθανότατα θα είστε σε θέση να πάρετε μαζί έναν φίλο ή την οικογένειά σας. Φροντίστε 

να ρωτήσετε τον εργοδότη σας σχετικά με τις δυνατότητες αυτές εκ των προτέρων. 
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