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ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ 

5 = Συμφωνώ απολύτως

4 = Συμφωνώ

3 = Δεν είμαι βέβαιος/η

2 = Διαφωνώ 

1 = Διαφωνώ απολύτως 

 

1. Απολαμβάνω την αλληλεπίδραση με ανθρώπους από διαφορετικές 
κουλτούρες.  

2. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι από άλλες κουλτούρες είναι στενόμυαλοι.  

3. Νιώθω αρκετά σίγουρος/η όταν αλληλεπιδρώ με ανθρώπους από 
διαφορετικές κουλτούρες.  

4. Το βρίσκω δύσκολο να μιλάω μπροστά σε ανθρώπους από άλλες 
κουλτούρες.  

                                                           
1 Η κλίμακα αυτή αποτελεί προσαρμογή της κλίμακας διαπολιτισμικής ευαισθησίας των Chen & 
Starosta (2000, https://digitalcollections.sit.edu/worldlearning_publications/1/).   

https://digitalcollections.sit.edu/worldlearning_publications/1/
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5. Πάντοτε ξέρω τι να πω όταν αλληλεπιδρώ με ανθρώπους από 
διαφορετική κουλτούρα.  

6. Μπορώ να είμαι όσο κοινωνικός/ή θέλω όταν αλληλεπιδρώ με 
ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες.  

7. Δε μου αρέσει να είμαι με ανθρώπους από διαφορετικές 
κουλτούρες.  

8. Σέβομαι τις αξίες των ανθρώπων από διαφορετικές κουλτούρες.  

9. Αναστατώνομαι εύκολα όταν αλληλεπιδρώ με ανθρώπους από 
διαφορετικές κουλτούρες.  

10. Νιώθω αυτοπεποίθηση όταν αλληλεπιδρώ με ανθρώπους από 
διαφορετικές κουλτούρες.  

11. Τείνω να περιμένω προτού σχηματίσω μια εντύπωση για έναν 
συνομιλητή μου από διαφορετική κουλτούρα.   

12. Συχνά αποθαρρύνομαι όταν είμαι με άτομα από διαφορετική 
κουλτούρα.  
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13. Είμαι ανοιχτόμυαλος/η απέναντι σε άτομα από διαφορετικές 
κουλτούρες.  

14. Είμαι πολύ παρατηρητικός/ή όταν αλληλεπιδρώ με άτομα από 
διαφορετικές κουλτούρες. 

15. Συχνά νιώθω άχρηστος/η όταν αλληλεπιδρώ με άτομα από 
διαφορετικές κουλτούρες.  

16. Σέβομαι τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι από 
διαφορετικές κουλτούρες.  

17. Προσπαθώ να συλλέγω όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες 
όταν αλληλεπιδρώ με άτομα από διαφορετικές κουλτούρες. 

18. Δε θα δεχόμουν την άποψη ατόμων από διαφορετική κουλτούρα.  

19. Είμαι ευαίσθητος/η απέναντι στις λεπτές νοηματικές αποχρώσεις 
των όσων λέει ο συνομιλητής μου από διαφορετική κουλτούρα 
κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής μας.  

20. Πιστεύω ότι η δική μου κουλτούρα είναι καλύτερη από τις άλλες. 
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21. Δίνω συχνά θετικές απαντήσεις στον συνομιλητή μου από 
διαφορετική κουλτούρα κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής 
μας.  

22. Αποφεύγω τις καταστάσεις στις οποίες θα χρειαστεί να 
αλληλεπιδράσω με άτομα από άλλη κουλτούρα.  

23. Δείχνω συχνά στον συνομιλητή μου από άλλη κουλτούρα την 
κατανόησή μου με λεκτικό ή μη λεκτικό τρόπο.  

24. Απολαμβάνω τις διαφορές ανάμεσα σε μένα και στον συνομιλητή 
μου από άλλη κουλτούρα.  
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