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ΑΡΧΙΚΗ 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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ΑΥΤΟΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ  
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5 = Συμφωνώ απολύτως

4 = Συμφωνώ

3 = Δε γνωρίζω

2 = Διαφωνώ 

1 = Διαφωνώ απολύτως

 

1. Είμαι σε θέση να εντοπίσω τους κύριους παράγοντες που 
διαμορφώνουν την ατομική μου ταυτότητα.  

2. Γνωρίζω πώς να αναστοχάζομαι γύρω από τις αξίες και τις 
πεποιθήσεις μου.  

3. Κατανοώ την επίδραση που έχουν στην αυτοαντίληψη ο 
πολιτισμός και ο κοινωνικός περίγυρος. 

4. Κατανοώ πώς προκύπτουν τα στερεότυπα και ποια είναι η 
επίδρασή τους στην επικοινωνία.   
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5. Είμαι σε θέση να αναγνωρίζω και να αμφισβητώ τα στερεότυπα 
που έχω.  

6. Αντιλαμβάνομαι γενικά τις έννοιες της ανεκτικότητας και της 
κατανόησης στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες. 

7. Είμαι σε θέση να αναλύω τη συμπεριφορά μου ως προς τον βαθμό 
ανεκτικότητας και κατανόησης που δείχνω.  

8. Είμαι σε θέση να βοηθήσω το παιδί/τα παιδιά μου συνειδητά και 
στοχευμένα να αναπτύξουν ανεκτικότητα και κατανόηση. 

9. Έχω μια βασική κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ 
κουλτούρας, γλώσσας και επικοινωνίας. 

10. Είμαι σε θέση να αναγνωρίζω χαρακτηριστικά πρότυπα 
επικοινωνίας σε ανθρώπους από άλλες κουλτούρες.  

11. Κατανοώ τα διαφορετικά πρότυπα μη λεκτικής επικοινωνίας και 
τις πολιτισμικές τους διαφορές. 

12. Είμαι σε θέση να εφαρμόζω τις αρχές της διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας όταν αλληλεπιδρώ με ανθρώπους από διαφορετικό 
εθνικό/πολιτισμικό υπόβαθρο στην καθημερινή μου ζωή.  
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13. Αντιλαμβάνομαι την έννοια της ένταξης των προσφύγων, 
μεταναστών και εθνοτικών/πολιτισμικών μειονοτήτων, καθώς 
και συνηθισμένες παρανοήσεις γύρω από αυτό το ζήτημα.  

14. Κατανοώ ποια είναι τα οφέλη της ένταξης μεταναστών και 
προσφύγων για την κοινωνία.  

15. Κατανοώ τι σημαίνει η έννοια της διαφορετικότητας/ 
ποικιλομορφίας και γνωρίζω τις βασικές διαστάσεις της.   

16. Μπορώ να προσδιορίσω ποια είναι τα οφέλη για τα παιδιά όταν 
βιώνουν την ποικιλομορφία.  

17. Κατανοώ ποια είναι τα μειονεκτήματα για τα παιδιά που 
μεγαλώνουν σε ομοιογενή κοινωνικά περιβάλλοντα.  

18. Αντιλαμβάνομαι πού υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη ένταξη των 
μεταναστών και προσφύγων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.  

19. Είμαι σε θέση να διδάξω το παιδί μου/ τα παιδιά μου σχετικά με τη 
διαφορετικότητα και να διευκολύνω τις αλληλεπιδράσεις τους 
μέσα σε ένα πολυποίκιλο περιβάλλον.  
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20. Είμαι σε θέση να αναγνωρίζω την προκατάληψη και τον ρατσισμό, 
καθώς και τα σημάδια τους.  

21. Είμαι σε θέση να αναγνωρίζω εκφράσεις και ενέργειες που 
δείχνουν προκατάληψη από τα παιδιά μου και να τις αντιδοτώ 
κατάλληλα.   

22. Γνωρίζω τι επίδραση έχουν η προκατάληψη και ο ρατσισμός στην 
αυτοεκτίμηση και στην αυτοαντίληψη των παιδιών.  

23. Μπορώ να προσδιορίσω συνηθισμένες δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και πρόσφυγες γονείς σε σχέση με 
τη γλώσσα, την κουλτούρα, την εργασία και την εκπαίδευση.   

24. Έχω βασικές γνώσεις για τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων 
χωρών.  

25. Είμαι σε θέση να αναγνωρίσω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
μετανάστες και πρόσφυγες γονείς στο σχολείο των παιδιών τους.  

26. Μπορώ να συνεργαστώ με κατανόηση και με εποικοδομητικό 
τρόπο με μετανάστες και πρόσφυγες γονείς σε θέματα που 
αφορούν τις σχολικές δραστηριότητες.  
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27. Μπορώ να εξηγήσω καλά το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας σε 
μετανάστες και πρόσφυγες γονείς.  

28. Καταλαβαίνω πώς οι κύριοι στόχοι της εθνικής στρατηγικής για τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση επηρεάζουν τη σχολική ζωή και τις 
σχολικές δραστηριότητες.  

29. Γνωρίζω πώς να συνεργάζομαι με το προσωπικό του σχολείου και 
με άλλους γονείς για την προώθηση της διαπολιτισμικότητας και 
μπορώ να το κάνω αυτό καλά.  
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Τι κάνω τώρα; 
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