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“Including the Diversity”- Συμπερίληψη της Διαφορετικότητας 

 

 
 
 
Η Συμπερίληψη της 
Διαφορετικότητας σε μια 
επιχείρηση θα εξασφαλίσει 
μεταξύ άλλων: 

 δημιουργικότητα και  
καινοτομία 

 αύξηση της 
παραγωγικότητας και 
κερδοφορίας 

 δέσμευση του προσωπικού 

 προσέλκυση νέων ταλέντων  

 σωστές επιχειρησιακές 
αποφάσεις και στρατηγικές 

 κλίμα συνεννόησης και 
συνεργασίας 

 
 

 

 

Φιλοσοφία -  σε ποιους 
απευθύνεται 

Η συμπερίληψη της 
διαφορετικότητας, ως στοιχείο της 
κουλτούρας μιας επιχείρησης, είναι 
σήμερα απαραίτητη για την επιτυχία. 
Η ισότιμη και αντικειμενική 
αντιμετώπιση των δύο φύλων, ή 
ατόμων από διαφορετικές εθνότητες, 
ή ατόμων με κάποια αναπηρία, ή με 
διαφορετικό σεξουαλικό 
προσανατολισμό είναι σίγουρα 
κινήσεις στη σωστή κατεύθυνση. Το 
πρόγραμμά μας εξετάζει όλες αυτές 
τις διαφορετικότητες αλλά πάει και 
ένα βήμα παρακάτω: Αυτό της 
αναγνώρισης της διαφορετικής 
προσωπικότητας και της 
συμπερίληψης του κάθε μέλους της 
ομάδας  

Απευθύνεται σε όλους όσοι θέλουν να 
βοηθήσουν στην ουσιαστική 
καθιέρωση κουλτούρας 
διαφορετικότητας και συμπερίληψης 
στο εργασιακό τους περιβάλλον. Στη 
διάρκεια του εκπαιδευτικού 
προγράμματος θα ξεκινήσουν με την 
αναγνώριση των προσωπικών 
στερεοτύπων ή προκαταλήψεων, έτσι 
ώστε να περιορίσουν όσο είναι 
δυνατόν την επίδρασή τους, και θα 
μάθουν να αναγνωρίζουν τις 
συμπεριφορικές προτιμήσεις  τις δικές 
τους και των άλλων, για να 
μπορέσουν να προσαρμόσουν 
ανάλογα τον τρόπο επικοινωνίας και 
συνεργασίας.  

Περιεχόμενο του Προγράμματος 

Τα θέματα που καλύπτονται στο 
πρόγραμμα είναι: 

 Μήπως μεροληπτούμε; 
Αναγνώριση περιπτώσεων που 
εμείς έχουμε μεροληπτήσει ή 
έχουμε υπάρξει αποδέκτες 
μεροληπτικής αντιμετώπισης 

 Στερεότυπα, προκαταλήψεις, 
διακρίσεις – ορισμοί και 
παραδείγματα 

 Πώς εκφράζεται η μεροληπτική 
στάση – οι διάφορες μορφές 
εκδήλωσης μεροληπτικής  

συμπεριφοράς στον εργασιακό 
χώρο 

 Γιατί μεροληπτούμε; Πώς έχουν 
διαμορφωθεί τα στερεότυπα και οι 
προκαταλήψεις;  

 Κατανοώντας τη διαφορετικότητα – 
γνωριμία με το σύστημα Discovery 
της Insights. Χαρακτηριστικά των 
διαφορετικών προσωπικοτήτων  

 Αναγνώριση και Προσαρμογή – 
πώς θα αναγνωρίσω τις 
διαφορετικές προσωπικότητες και 
πώς θα προσαρμόσω την 
προσέγγισή μου ανάλογα 

 Κατανοώντας τους όρους: 
Diversity, Inclusion, Belonging, 
Equity – απαραίτητες έννοιες που 
τις αναζητά κάθε εργαζόμενος για 
να αποδώσει στο μέγιστο των 
δυνατοτήτων του 

 Έλλειψη κουλτούρας D&I – πώς 
επηρεάζεται η αποδοτικότητα όταν 
λείπει η κουλτούρα D&I 

 D&I και Ηγεσία – χαρακτηριστικά 
της Συμπεριληπτικής Ηγεσίας – 
αυτοαξιολόγηση και προσωπικό 
σχέδιο δράσης 

 Μεθοδολογία 

Η κουλτούρα δεν διαμορφώνεται με 
τη διεξαγωγή ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος. Είναι μια συνεχής 
προσπάθεια που απαιτεί τη 
δέσμευση της ηγετικής ομάδας αλλά 
και όλων των εργαζομένων. Για το 
λόγο αυτό στο πρόγραμμα 
εξετάζονται επιπλέον τα 
χαρακτηριστικά που χρειάζεται να 
έχει ένας ηγέτης ώστε να μπορέσει 
να ενσωματώσει στον τρόπο που  
λειτουργεί η ομάδα του τις έννοιες 
της διαφορετικότητας, της 
συμπερίληψης, της ισοτιμίας και της 
ομαδικότητας 
Το πρόγραμμα βασίζεται στην 
ανταλλαγή απόψεων και κάνει 
εκτεταμένη  χρήση της 
μεθοδολογίας των χρωματικών 
ενεργειών της Insights. Συζητιούνται 
περιπτώσεις, παραδείγματα και 
ασκήσεις. Η διάρκειά του είναι 8 
ώρες και υλοποιείται από 
πιστοποιημένους εισηγητές – 
Insights Accredited Practitioners 


