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Οδηγίες: 

Παρακαλώ αξιολογήστε σε τί βαθμό νιώθετε άνετα με την κατάσταση που περιγράφεται, 
χρησιμοποιώντας την κλίμακα 1-4, όπου 1= καθόλου άνετα και 4= απόλυτα άνετα. Στο τέλος της 
άσκησης θα έχετε καταλάβει ποιες είναι οι δικές σας προκαταλήψεις και πώς μπορεί να αντιδρούν 
οι άνθρωποι σε παρόμοιες καταστάσεις. Στις περιπτώσεις όπου σημειώσατε ότι δεν νιώθετε 
καθόλου άνετα ή άβολα (1 ή 2), σας προτείνουμε να κάνετε δουλειά με τον εαυτό σας ώστε να 
αυξήσετε την ανοχή σας στη διαφορετικότητα. 

1      2      3      4 

Ο νεαρός που κάθεται δίπλα σας στο αεροπλάνο είναι Άραβας. 

Οι γείτονες στο διπλανό διαμέρισμα είναι ομοφυλόφιλοι. 

Ανακαλύπτετε ότι ο/η όμορφος/η νεαρός/α που σας γοητεύει είναι τελικά γυναίκα/άνδρας.

Επισκέπτεστε τον παππού σας σε έναν οίκο ευγηρίας

Ένας άστεγος σας προσεγγίζει και σας ζητάει χρήματα. 

Ο οδοντίατρός σας είναι φορέας HIV.

Η γυναίκα που κάθεται δίπλα σας στο αεροπλάνο ζυγίζει 110 κιλά. 

Ένα μέλος της ομάδας που είναι να κάνετε μια παρουσίαση έχει πρόβλημα με την ομιλία του

Η οικογένειά σου αγοράζει ένα σπίτι σε μια γειτονιά που μένουν κυρίως μετανάστες. 

Η φίλη σας γίνεται Μουσουλμάνα. 

Ο νέος σας γείτονας είναι πρώην φυλακισμένος. 

Ένας απεξαρτημένος έρχεται στην καφετέριά σας και σας ζητά δουλειά. 



Ο συνάδελφός σας είναι Ευαγγελιστής

Ο φίλος σας ασπάζεται τον Βουδισμό 

Ο αιτών άσυλο γείτονάς σας παίρνει επίδομα λόγω μειονότητας

Ένας απεξαρτημένος έρχεται στην καφετέριά σας και σας ζητά δουλειά. 

Ο νέος σας γείτονας είναι φυλομεταβατικός (τρανσέξουαλ).

Ο συνάδελφός σας έχει προβλήματα με το αλκοόλ

O προϊστάμενός σας είναι ανάπηρος

Ο μουσουλμάνος γείτονάς σας κάνει κάθε Παρασκευή την προσευχή του δυνατά. 

Ο συντονιστής της ομάδας σας είναι μία γυναίκα 62 ετών. 

Σας έχει ζητηθεί να ετοιμάσετε μια παρουσίαση για την διαφορετικότητα στην κοινωνία σας. 

Πηγαίνετε σε μια σημαντική συνάντηση της εταιρείας, όπου διαπιστώνετε ότι η γενική 

διευθύντρια είναι γυναίκα. 
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