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Ενότητα 3:  Διαφορετικότητα 

 

Σύντομη περιγραφή  

Στόχος της ενότητας είναι να αυξηθεί το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για όλους τους 
ανθρώπους, να γίνουν περισσότερο ανοιχτοί διαφορετικές αξίες και να μπορούν να συνεργάζονται 
με διαφορετικούς ανθρώπους. Ένας πρώτος στόχος θα είναι να αυξηθεί η ανοχή των 
συμμετεχόντων, δηλαδή η ικανότητά τους να κατανοούν και να αποδέχονται τις διαφορετικές 
οπτικές, αξίες και τρόπους ζωής των άλλων. Ένας άλλος στόχος θα είναι να αυξηθεί η 
διαφορετικότητα και η διαπολιτισμική ικανότητα των συμμετεχόντων, ώστε να μπορούν να 
κατανοήσουν την επιρροή του πολιτισμού, της ηλικίας, του φύλου, της θρησκείας και της κοινωνικής 
τάξης στην ταυτότητα, τις ανάγκες και τα συναισθήματα των ανθρώπων και τα δικά τους, και να 
συνεργαστούν καλύτερα με διαφορετικούς ανθρώπους. Σε γενικές γραμμές αυτή η ενότητα θα 
δώσει τη δυνατότητα στους συμβούλους να εκδηλώνουν ενδιαφέρον και δέσμευση απέναντι σε 
κάθε είδους πολίτες. 

 

Μαθησιακοί στόχοι 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί να βοηθήσει τους συμβούλους να μπορούν να: 

• Κατανοούν πώς διαφέρουν τα άτομα ως προς τον τρόπο που σκέφτονται, συμπεριφέρονται ή 
ως προς τις πεποιθήσεις, τα συναισθήματα και τις αξίες τους, 

• Είναι ανοιχτοί  σε νέες προοπτικές και στη διαφορετικότητα των πελατών τους 

• Αλληλεπιδρούν με σεβασμό και τον κατάλληλο τρόπο απέναντι σε πελάτες από διαφορετικό 
πολιτισμικό  υπόβαθρο, 

• Αναγνωρίζουν και να αναθεωρούν κριτικά τις δικές τους προκαταλήψεις (συνειδητές και 
ασυνείδητες) αναφορικά με την ηλικία, το φύλο, τις ικανότητες, το πολιτισμικό υπόβαθρο, 
κτλ., 

• Σκέφτονται και να κατανοούν την επίδραση της διαφορετικότητας στον προσωπικό και 
επαγγελματικό τους περίγυρο 

• Αποδέχονται ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα άτομα 

• Είναι ανεκτικοί στη διαφορετικότητα στην καθημερινή τους πρακτική, ώστε να μπορούν να 
υποστηρίζουν τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους. 
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1.1 Θεωρητικό υπόβαθρο 
 

Το κοινωνικό περιβάλλον όπου οι άνθρωποι μεγαλώνουν ή ζουν επηρεάζει όχι μόνο τις ψυχολογικές 
διαδικασίες τους, αλλά και τη συμπεριφορά και τις επιλογές τους. Επιπλέον, οι κοινωνικές και 
ιστορικές συνθήκες συνδέονται με τον τρόπο που οι άνθρωποι βλέπουν και κατανοούν τον κόσμο, 
καθορίζοντας ασυνείδητα τις προοπτικές τους και τον αυτοπροσδιορισμό τους. Καθώς η 
παγκοσμιοποίηση είναι πλέον γεγονός, διαφορετικές ομάδες ανθρώπων αλληλεπιδρούν συχνότερα 
από πριν, γεγονός που τονίζει την επιτακτική ανάγκη για αυξημένη ανοχή στη διαφορετικότητα και 
διαπολιτισμική δεξιότητα. 

Ορισμοί  

 

Πολιτισμός 
Ως πολιτισμός μπορεί να οριστεί «το σύνολο του τρόπου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της 
αναμενόμενης συμπεριφοράς, πεποιθήσεων, αξιών, γλώσσας και πρακτικών διαβίωσης που 
μοιράζονται τα μέλη μιας κοινωνίας. είναι το μοτίβο αξιών, χαρακτηριστικών ή συμπεριφορών που 
μοιράζονται οι άνθρωποι σε μια περιοχή. Αποτελείται από ρητούς και σιωπηρούς κανόνες μέσω των 
οποίων ερμηνεύεται η εμπειρία»(Herbig, 1998). Ο όρος πολιτισμός, επομένως, αντιπροσωπεύει τις 
αξίες, τις πεποιθήσεις, τη στάση, τον τρόπο ζωής και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας 
που ενστερνίζεται ένα άτομο. Οι άνθρωποι του ίδιου πολιτισμού έχουν τις ίδιες αντιλήψεις, τόσο 
ως προς τον τρόπο που συνδέονται με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, όσο και ως προς τη 
δημιουργία σχέσεων, μέσα από την έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων, τις προτεραιότητες που 
βάζουν και τον τρόπο που κατανέμουν τις δραστηριότητές τους και εκφράζουν τις αξίες τους ( 
Χρυσοχόου, 2005). 

Διαπολιτισμική δεξιότητα 
Η διαπολιτισμική δεξιότητα δεν βασίζεται σε έναν μόνο πολιτισμό και υπάρχουν βασικά 
χαρακτηριστικά που μπορούν να αναπτύξουν τα άτομα και δεν είναι συγκεκριμένα για κανέναν 
πολιτισμό. Η διαπολιτισμική δεξιότητα θα μπορούσε να οριστεί ως ένα σύνολο ικανοτήτων, 
γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων που επιτρέπουν σε κάποιον να διαχειρίζεται κατάλληλα και 
αποτελεσματικά σχέσεις με άτομα από διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο (Portera, 
2014). 

Διαφορετικότητα 
Η διαφορετικότητα μπορεί να οριστεί ως η ύπαρξη πολλών διαφορετικών ομάδων ανθρώπων μέσα 
σε μια κοινωνία. Οι διαφορές μπορούν να αποδοθούν σε πολιτισμικά χαρακτηριστικά, όπως η 
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εθνότητα, το χρώμα του δέρματος, η θρησκεία, η πολιτική ή η κοινωνική τάξη, αλλά συχνότερα σε 
ατομικά, όπως το φύλο, η ηλικία, το βάρος, η ταυτότητα, οι ανάγκες και τα συναισθήματα. Οι 
Arredondo et al. (1996) χρησιμοποιούν τον όρο διαφορετικότητα αναφερόμενοι σε «άλλες ατομικές, 
προσωπικές διαφορές συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, του φύλου, του σεξουαλικού 
προσανατολισμού, της θρησκείας, της σωματικής ικανότητας ή της αναπηρίας και άλλα 
χαρακτηριστικά με τα οποία κάποιος μπορεί να θέλει να αυτοπροσδιορίζεται», ενώ ο όρος « 
πολυπολιτισμικό »είναι λίγο πιο συγκεκριμένος, εστιάζοντας στην εθνικότητα, τη φυλή και τον 
πολιτισμό. 

Ανεκτικότητα 
Η ανεκτικότητα αναφέρεται στην προθυμία να αποδεχτούμε συμπεριφορές και πεποιθήσεις που 
είναι διαφορετικές από τις δικές μας, αν και μπορεί να μην συμφωνούμε ή να μην τις εγκρίνουμε. 
Καθώς η ανεκτικότητα βασίζεται στην αποδοχή, οι βασικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που 
περιστρέφονται γύρω από την ικανότητα κατανόησης των διαφορετικών οπτικών, αξιών και τρόπων 
ζωής των άλλων είναι προαπαιτούμενα. Ως εκ τούτου, η αποτελεσματική ανεκτικότητα μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω αυξημένης πολιτισμικής συνείδησης, διαπολιτισμικής επάρκειας και δεκτικότητα 
στη διαφορετικότητα. 

 
Αξίες, στάσεις και στερεότυπα  

• Οι αξίες είναι ένα εσωτερικό τμήμα του συστήματος αξιών κάθε ατόμου. Αναφέρεται στον 
τρόπο που ένα άτομο θα πρέπει να αντιδράσει ή όχι συγκριτικά με τον ιδανικό και κοινωνικά 
αποδεκτό τρόπο συμπεριφοράς.  

• Οι στάσεις είναι περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις και συναισθήματα ενός ατόμου, τις 
προκαταλήψεις, τους φόβους και τις πεποιθήσεις του σχετικά με έναν στόχο.  

• Τα στερεότυπα είναι μορφή κατηγοριοποίησης και γενίκευσης μεταξύ των ατόμων. Είναι 
απλοποιημένες, τυποποιημένες και γενικευμένες αντιλήψεις για μια ομάδα ατόμων (π.χ. 
μειονότητα, εθνικότητα κτλ.)  ή για ένα άτομο. 

Σύμφωνα με τους Sue & Sue (2013), η σημασία των στάσεων/πεποιθήσεων/αξιών δεν μπορεί να 
υποτιμηθεί και είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξέταση της δυναμικής των σχέσεων πελατών- 
συμβούλων όταν δουλεύουν με διαφορετικούς πολιτισμούς. Η παροχή βοήθειας στους συμβούλους 
να συνειδητοποιήσουν τα χαρακτηριστικά τους και να εξετάσουν τις πολιτισμικές τους 
στάσεις/πεποιθήσεις είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη διαπολιτισμικής δεξιότητας και 
την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους με διαφορετικούς πολιτισμικά πελάτες. 
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Χαρακτηριστικά του συμβούλου ανοιχτού στη διαφορετικότητα  

Τρία είναι τα κύρια στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν πολιτισμικά ευαισθητοποιημένο σύμβουλο 
σταδιοδρομίας. Αυτά είναι: 

• Η επίγνωση των αξιών και των προκαταλήψεών του σχετικά με το πολιτισμικό υπόβαθρο, σε 
σχέση με τη στάση και τις επαγγελματικές του επιλογές. 

• Η κατανόηση των πεποιθήσεων ατόμων από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο 

• Η ανάπτυξη των κατάλληλων μεθόδων παρέμβασης (δεξιοτήτων) για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητάς του ως συμβούλου  

Η αποτελεσματικότητα ενός πολιτισμικά ευαισθητοποιημένου συμβούλου βασίζεται σε τρεις 
πυλώνες: 

1. Γνώσεις 

Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας  θα πρέπει να ξεκινήσει με την κατανόηση και την αξιολόγηση 
της δικής του πολιτισμικής κληρονομιάς, του υποβάθρου και των πρακτικών του.  Χρειάζεται 
να σκεφτεί και να συνειδητοποιήσει τις δικές του προκαταλήψεις, στάσεις και στερεότυπα. 
Άλλοι τομείς για αυτοεξέταση σύμφωνα με τον Evans (2008) περιλαμβάνουν την εξέταση των 
προκαταλήψεων του ατόμου, την αναγνώριση των προνομίων του και την έναρξη της 
διαδικασίας κατανόησης και απόκτησης πληροφοριών για την κοσμοθεωρία του πελάτη. Οι 
Sue & Sue (2013) ορίζουν την πολιτισμική γνώση ως κατανόηση και μοίρασμα της 
κοσμοθεωρίας των πελατών μέσω της γνωστικής ενσυναίσθησης περισσότερο, παρά της 
συναισθηματικής ενσυναίσθησης. 

Εκτός από την αυτοεξέταση, η γνώση για το ιστορικό των πελατών είναι εξίσου σημαντική. 
Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας που είναι ευαισθητοποιημένοι στην διαπολιτισμικότητα και 
στη διαφορετικότητα θα πρέπει να γνωρίζουν και να κατανοούν ότι οι πελάτες επηρεάζονται 
από κοινωνικές και θεσμικές πολιτικές. Θα πρέπει να έχουν επίγνωση φαινομένων 
καταπίεσης και ρατσισμού που μπορεί να υπάρχουν ή όχι στην κουλτούρα και την κοινωνία 
του πελάτη. Θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν τον κοινωνικό ρόλο των πολιτισμικά 
διαφορετικών ομάδων ή μειονοτήτων που ζουν στη χώρα τους, να γνωρίζουν αρκετά 
πράγματα για τον πολιτισμό αυτών των ομάδων, να κατανοήσουν τις δυσκολίες και τα 
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εμπόδια που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι όταν αλληλεπιδρούν με τις κοινωνικές ή 
άλλες υπηρεσίες και εργοδότες της χώρας κ.λπ. 

Το πιο σημαντικό, θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν ότι η κουλτούρα και τα 
θέματα που σχετίζονται με τη διαφορετικότητα μιλούν από μόνα τους μέσα από τις στάσεις 
και τον τρόπο ζωής, συνειδητά ή ασυνείδητα, και ότι η ίδια αρχή ισχύει και για τους 
συμβούλους σταδιοδρομίας και για τους πελάτες. 

2. Επίγνωση των στάσεών του 

Ο σύμβουλος χρειάζεται να έχει επίγνωση του πολιτισμικού του υποβάθρου, να κατανοήσει 
και να συνειδητοποιήσει ότι οι αξίες του, οι στάσεις του είναι αλληλένδετες με το 
πολιτισμικό του υπόβαθρο, να αισθάνεται άνετα με τις πολιτισμικές διαφορές του πελάτη 
του/της κ.λπ. 

Με βάση τις γνώσεις του και την εξέταση του ιστορικού των πελατών, οι αποτελεσματικοί 
σύμβουλοι σταδιοδρομίας χρειάζεται να κατανοήσουν ότι η προσωπικότητα και τα 
προσωπικά χαρακτηριστικά επηρεάζονται από τη φυλή, την εθνικότητα, το φύλο, τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό και τη σωματική κατάσταση, και ότι αυτά τα χαρακτηριστικά 
πρέπει να αξιολογούνται με ακρίβεια. Πρέπει να εντοπίσουν και να κατανοήσουν τις 
προκαταλήψεις των πελατών απέναντι  στην εργασία και τους εργαζόμενους με βάση το 
φύλο, τη φυλή και τα πολιτισμικά στερεότυπα. Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζουν και να 
κατανοούν πώς η φτώχεια, οι διακρίσεις, ο ρατσισμός και ούτω καθεξής περιορίζουν την 
πρόσβαση των πελατών σε πληροφορίες, εμποδίζουν την ικανότητά τους να αναλάβουν 
δράση και περιορίζουν το εύρος των δυνατοτήτων που μπορούν να αντιληφθούν οι ίδιοι οι 
πελάτες (Evans, 2008).  

Σύμφωνα με τους Sue & Sue (2013), η σημασία των στάσεων/πεποιθήσεων/αξιών δεν μπορεί 
να υποτιμηθεί και είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξέταση της δυναμικής των σχέσεων 
πελατών- συμβούλων όταν εργάζονται με διαφορετικούς πολιτισμούς. Η παροχή βοήθειας 
στους συμβούλους να συνειδητοποιήσουν τα χαρακτηριστικά τους και να εξετάσουν τις 
πολιτισμικές τους στάσεις/πεποιθήσεις είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη 
διαπολιτισμικής δεξιότητας και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους με διαφορετικούς 
πολιτισμικά πελάτες. Οι Sue & Sue (2013) υποστήριξαν ότι το ταξίδι προς την διαπολιτισμική 
δεξιότητα του συμβούλου είναι μια αναπτυξιακή διαδικασία. Η πολυπολιτισμική 
εκπαίδευση πρέπει να παρέχει συνεχείς ευκαιρίες για τη χρήση δεξιοτήτων αυτοεκτίμησης 
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για την αντιμετώπιση στάσεων, πεποιθήσεων και συμπεριφορών προκαταλήψεων. 
Επομένως, η ικανότητα ανάπτυξης κατάλληλων παρεμβάσεων, στρατηγικών και τεχνικών 
εξαρτάται από την ικανότητα απόκτησης και αξιοποίησης της πολιτισμικής συνείδησης και 
της πολιτισμικής γνώσης (Sue & Sue, 1990). 

Τέλος, ο προσδιορισμός των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του πελάτη είναι απαραίτητος για 
αποτελεσματική συμβουλευτική και υποστήριξη. 

3. Δεξιότητες 

Είναι σημαντικό για τον σύμβουλο να έχει τη δυνατότητα να σέβεται την κοσμοθεωρία του 
πελάτη του/της, να έχει ένα ευρύ φάσμα λεκτικών και μη λεκτικών μεθόδων επικοινωνίας 
για πελάτες από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, να λαμβάνει και να μεταδίδει λεκτικά 
και μη λεκτικά μηνύματα σε άτομα από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο και είναι 
ευέλικτος/η στο να διαφοροποιήσει το πλαίσιο της εργασίας του/της προς όφελος 
διαφορετικών πολιτισμικά πελατών. 

Παρόλο που οι πολιτιστικές πληροφορίες και η αυτο-εξερεύνηση είναι πολύ σημαντικά 
στοιχεία για έναν σύμβουλο, μπορεί να αποδειχθούν άχρηστα, αν δεν τα χρησιμοποιήσει με 
ενσυναίσθηση (Lofrisco & Osborn, 2012). Συνεπώς, η αποδοχή και η θετική στάση είναι 
προϋποθέσεις για αποτελεσματική συμβουλευτική σε πολιτισμικά διαφορετικούς πελάτες. 
Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας πρέπει να είναι σε θέση να αισθάνονται άνετα όταν εργάζονται 
με άτομα διαφορετικής εθνικότητας, κουλτούρας και πεποιθήσεων και να είναι πρόθυμοι να 
επαναπροσδιορίζουν συνεχώς τις αξίες, τις στάσεις και τις πεποιθήσεις τους ανάλογα με το 
υπόβαθρο του πελάτη. Τέλος, η ειλικρίνεια και το άνοιγμα είναι ένα τρόπος εκδήλωσης 
εμπιστοσύνης και ειλικρινούς επικοινωνίας. Αυτές είναι δεξιότητες που ενισχύουν ενεργά τη 
δέσμευση και δημιουργούν πραγματικό ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα την επιτυχή 
συμβουλευτική σταδιοδρομίας. 

 

Σπουδαιότητα της διαφορετικότητας και της διαπολιτισμικής δεξιότητας για τους 
συμβούλους σταδιοδρομίας 

Οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις στην 
καθημερινή τους πρακτική, επειδή πρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, 
που αλλάζουν γρηγορότερα από ό, τι είναι δυνατόν να παρακολουθήσει κανείς. Επιπλέον, η 
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συμβουλευτική σταδιοδρομίας είναι βαθιά αλληλένδετη με την κοινωνία όπου λαμβάνει χώρα. Η 
παγκοσμιοποίηση και οι κοινωνικές αλλαγές επηρεάζουν βαθιά το τοπίο της σταδιοδρομίας. Η 
υψηλή ανεργία, η μετανάστευση και η γήρανση του εργατικού δυναμικού, καθώς και τα κενά στις 
δεξιότητες και η αλλαγή στις δεξιότητες που απαιτούνται, διαμορφώνουν ένα θολό μέλλον στο 
τοπίο της αγοράς εργασίας. Η τρέχουσα άποψη για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας ενός ατόμου 
περιλαμβάνει ολόκληρη τη διάρκεια ζωής, εστιάζοντας όχι μόνο στην επιλογή επαγγέλματος, αλλά 
και στην αλλαγή σταδιοδρομίας καθ’ όλη τη ζωή κάποιου. Με αυτό κατά νου, οι προσεγγίσεις 
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας θα πρέπει να ενσωματώνουν τους διαφορετικούς ρόλους της ζωής, 
τα πολιτιστικά σημεία αναφοράς και τα πλαίσια, τους περιορισμούς λόγω φύλου, τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό και το καθεστώς αναπηρίας (Rush, 2010). Ως εκ τούτου, μια επιτυχημένη 
συμβουλευτική σταδιοδρομίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να αναγνωρίζει τα διάφορα 
προσωπικά δημιουργήματα. 

Υπάρχουν κι άλλοι λόγοι για την ανάπτυξη των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των συμβούλων 
σταδιοδρομίας. Σύμφωνα με τη θεωρία μάθησης, οι εμπειρίες ζωής και η κοινωνική θέση ενός 
ατόμου θα επηρεάσουν την επιλογή σταδιοδρομίας του (Zunker, 2006). Επίσης, ζώντας σε έναν τόσο 
πολιτισμικά διαφορετικό κόσμο, μπορεί να αναμένεται ότι τα άτομα θα διαφέρουν πολύ στις 
εμπειρίες ζωής που επηρεάζουν τις επιλογές σταδιοδρομίας. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο οι 
σύμβουλοι σταδιοδρομίας να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη διαφορετικότητα και να 
κατανοήσουν πώς διάφοροι πολιτισμοί μπορούν να επηρεάσουν την επιλογή σταδιοδρομίας. 
Αγνοώντας το πολιτισμικό και διαφορετικό πλαίσιο των πελατών, οι υπηρεσίες σταδιοδρομίας και 
η συμβουλευτική κινδυνεύουν να είναι αναποτελεσματικές.  

Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας είναι επίσης μέρος της κοινωνίας στην οποία ζουν. Οι Anderson et al. 
(2012) υποστηρίζουν ότι οι αρχές που καθοδηγούν ή μπορεί να καθοδηγούν τη συμβουλευτική 
σταδιοδρομίας αποτελούνται από κυρίαρχες πολιτιστικές αξίες, προνόμια και τρόπους σκέψης και 
αντίληψης του κόσμου. Τέτοιες προκαταλήψεις παραβλέπουν τις ανάγκες και τις εμπειρίες των 
πελατών και «… αυτό από μόνο του είναι ανήθικο. Οι σύμβουλοι [χρειάζεται να] αναγνωρίσουν τους 
κοινωνικό-πολιτιστικούς, ιστορικούς και πολιτικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την 
επαγγελματική ανάπτυξη και τις εμπειρίες των πελατών». Θα πρέπει να ενημερώνονται διαρκώς 
μέσα από εμπειρική έρευνα και βιβλιογραφία σχετικά με την εξέλιξη της σταδιοδρομίας 
διαφορετικών πελατών και να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην πράξη (Flores, 
Lin, & Huang, 2005). 

Τέλος, η ανεκτικότητα και η δεκτικότητα στη διαφορετικότητα είναι επίσης βασικά συστατικά της 
αποτελεσματικής συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Το πελατολόγιο των επαγγελματιών είναι (και 
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μπορεί να είναι) τόσο διαφορετικό, όσο η ίδια η κοινωνία. Η διαφορετικότητα δεν είναι συχνά 
εμφανής και τα θέματα που σχετίζονται με την διαφορετικότητα μπορεί να μην είναι εύκολα 
αναγνωρίσιμα. Ως εκ τούτου, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας χρειάζεται να είναι εξοπλισμένοι με 
ανοιχτό μυαλό, να ξεπερνούν τις συνειδητές ή ασυνείδητες προκαταλήψεις και να αναγνωρίζουν τα 
προνόμιά τους. 

Σχεδιάζοντας τη νέα προοπτική αναφορικά με την πολιτισμικά αποτελεσματική συμβουλευτική 
σταδιοδρομίας, οι Parmer και Rush (2003) έδωσαν έναν απλό αλλά ολοκληρωμένο ορισμό «Η 
συμβουλευτική σταδιοδρομίας είναι μια αρχή εκπαιδευμένων συμβούλων που έχουν ταχθεί στην 
παροχή ολιστικής, διαφοροποιημένης ανά περίπτωση και δια βίου συμβουλευτικής σε 
διαφορετικούς πελάτες». 

 

Η διαφορετικότητα και διαπολιτισμική δεξιότητα στην πράξη 

Εκτός από άλλες συμβουλευτικές δεξιότητες και τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες 
τις συμβουλευτικές συνεδρίες, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας θα μπορούσαν να εντάξουν στην 
πρακτική τους με διαφορετικές ομάδες, τη Λίστα ελέγχου πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας (Ward & Bingham, 1993) και τη μεταγνωστική διαδικασία των Winston και Fouad 
(2006). Αυτές οι δύο τεχνικές μπορούν να αποτελέσουν έναν πρακτικό οδηγό για τους συμβούλους, 
προκειμένου να είναι σε θέση να δουλέψουν με διαφορετικές πολιτισμικά ομάδες. 

A. Ερωτηματολόγιο Διαπολιτισμικής Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας - Ward & Bingham (1993) 

Οι Ward and Bingham (1993) πρότειναν ένα ερωτηματολόγιο Διαπολιτισμικής Συμβουλευτικής 
Σταδιοδρομίας με στόχο να βοηθήσουν τους συμβούλους να εμπλουτίσουν τις διαπολιτισμικές τους 
υπηρεσίες, καθώς και παράλληλα να εξασκηθούν στην επαγγελματική αξιολόγηση με γυναίκες 
εθνικών μειονοτήτων.  Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε τρεις περιοχές: α) προετοιμασία του 
συμβούλου, β) διερεύνηση και αξιολόγηση και γ) διαπραγμάτευση και συμβόλαιο εργασίας. Παρότι 
το ερωτηματολόγιο στηρίζεται σε γυναίκες έγχρωμες, μπορεί επίσης εφαρμοστεί στην 
επαγγελματική συμβουλευτική με άλλα περιθωριοποιημένα άτομα ή διαφορετικά άτομα.  

Selected portions of the checklist include: 

1. Προετοιμασία συμβούλου 

α. Διαθέτω τις ελάχιστες απαιτούμενες δεξιότητες διαπολιτισμικής συμβουλευτικής. 
β. Έχω επίγνωση της πολιτιστικής ταυτότητας του πελάτη μου. 
γ. Κατανοώ και σέβομαι την κουλτούρα του πελάτη μου. 
δ. Γνωρίζω τη δική μου κοσμοθεωρία και πώς διαμορφώθηκε. 
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ε. Έχω επίγνωση του πώς η κοινωνικοοικονομική κατάσταση επηρεάζει την δεξιότητά μου να νιώσω 
ενσυναίσθηση με τον πελάτη. 
στ. Έχω πληροφορίες σχετικά με την ιστορία του έθνους αυτού του πελάτη, τα τοπικά 
κοινωνικοπολιτικά ζητήματα και τη στάση του/της απέναντι στο να ζητήσει βοήθεια. 
ζ. Γνωρίζω πολλά από τα στερεότυπα που ισχύουν για την εθνική ομάδα του πελάτη μου. 
 

2. Διερεύνηση και αξιολόγηση 

α. Καταλαβαίνω πώς οι ερωτήσεις σταδιοδρομίας του πελάτη μπορεί να περιπλέκονται με θέματα 
οικονομικών, οικογένειας και ακαδημαϊκά. 
β. Ο πελάτης δίνει πληροφορίες που σχετίζονται με τον πολιτισμό του μέσα από τις ερωτήσεις που 
θέτει.. 
γ. Γνωρίζω την αντίληψη του πελάτη για τον εθνοπολιτισμικό προσδιορισμό της οικογένειάς του 
/της. 
δ. Γνωρίζω τους επαγγελματικούς περιορισμούς ή εμπόδια που ο πελάτης συνδέει με το έθνος ή την 
κουλτούρα του [φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός, αναπηρία]. 
ε. Έχω επίγνωση της αντίληψης του πελάτη για τις ικανότητές του, τις δεξιότητές του και την 
αποτελεσματικότητά του. 
στ. Γνωρίζω το στάδιο ανάπτυξης της εθνικής μου ταυτότητας καθώς και του πελάτη μου. 
ζ. Πιστεύω ότι ο πελάτης αποφεύγει ορισμένα εργασιακά περιβάλλοντα λόγω φόβου σεξισμού ή 
ρατσισμού. 
 

3. Διαπραγμάτευση και συμβόλαιο εργασίας 

α. Κατανοώ το είδος της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας που ζητά ο πελάτης (επιλογή 
επαγγέλματος, συμπλήρωμα οικογενειακού εισοδήματος, εύρεση ή αλλαγή εργασίας, κλπ.). 
β. Ο πελάτης και εγώ έχουμε συμφωνήσει στους στόχους της συμβουλευτικής διαδικασίας. 
γ. Γνωρίζω τις αντιλήψεις του πελάτη για τον εργασιακό ρόλο της γυναίκας στην οικογένεια και το 
έθνος της (και τον ρόλο των παιδιών στα σχέδιά της). 
δ. Κατανοώ τις πολιτισμικά βασισμένες εργασιακές συγκρούσεις που δημιουργούνται από την 
έκθεση σε περισσότερα επαγγέλματα και πρότυπα ρόλων. 
ε. Έχω επίγνωση των αρνητικών και/ή αυτοκαταστροφικών σκέψεων που αποτελούν εμπόδια στις 
φιλοδοξίες και τις προσδοκίες του πελάτη. 
στ. Γνωρίζω τις προσδοκίες του πελάτη σχετικά με τη διαδικασία συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. 
ζ. Γνωρίζω πότε είναι σκόπιμο να χρησιμοποιήσω ένα εργαλείο αξιολόγησης σταδιοδρομίας με έναν 
πελάτη και ποιο είναι το κατάλληλο σύμφωνα με την περίπτωση. 
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η. Γνωρίζω ερευνητικά δεδομένα που υποστηρίζουν τη χρήση του επιλεγμένου εργαλείου 
σταδιοδρομίας σε πελάτες αυτής της εθνικότητας [φύλο, κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, 
σεξουαλικός προσανατολισμός, αναπηρία]. 
θ. Γνωρίζω μη παραδοσιακά εργαλεία, τεχνικές και προσεγγίσεις που μπορεί να είναι πιο κατάλληλα 
για χρήση. 
 
 

B. Μετάγνωση και Διαπολιτισμική δεξιότητα - Winston & Fouad (2006) 

Επεκτείνοντας την εφαρμογή του μοντέλου για την πολιτισμικά κατάλληλη συμβουλευτική 
σταδιοδρομίας (CACCM; Fouad & Bingham, 1995), οι Winston και Fouad (2006), πρότειναν ένα 
διευρυμένο μοντέλο, ενσωματώνοντας μεταγνωστικές διαδικασίες με στόχο να  καθοδηγήσουν τις 
πολιτισμικά επικεντρωμένες παρεμβάσεις των συμβούλων. Η μεταγνωστική ικανότητα 
αναπτύσσεται μέσω τριών διαδικασιών: ανάπτυξη σχεδίου δράσης, εφαρμογή του σχεδίου και 
αυτοπαρακολούθηση και αξιολόγηση του σχεδίου. 

 

1. Σχέδιο 

Αναπτύσσοντας ένα σχέδιο δράσης, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας χρειάζεται να λάβουν υπόψη τη 
δική τους πολιτισμική ταυτότητα, τη γνώση τους για το φυλετικό/εθνικό υπόβαθρο και την 
ταυτότητα του πελάτη και να διευκρινίσουν όσα δεν γνωρίζουν για το ιστορικό του πελάτη τους. 
Ενώ αναπτύσσουν το σχέδιο, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήσεις, 
όπως: "ποιο είναι το σχέδιό μου για να συνεργαστώ με αυτόν τον πελάτη;", "υπάρχουν κενά στις 
γνώσεις μου σχετικά με το πλαίσιο του πελάτη;" και "ποια είναι τα δυνατά μου σημεία και οι τομείς 
που θα αντιμετωπίσω δυσκολίες με τον πελάτη;". 

 

2. Παρακολούθηση 

Η δεύτερη διαδικασία είναι η εφαρμογή του σχεδίου και η ανάπτυξη μηχανισμών 
αυτοπαρακολούθησης. Η αυτό-παρακολούθηση περιλαμβάνει το να είμαστε ανοιχτοί σε 
πληροφορίες που δεν συμβαδίζουν με τις πολιτισμικές υποθέσεις που κάνουμε για τον πελάτη και 
που μπορεί να απαιτούν τροποποίηση του συμβουλευτικού σχεδίου. Η παρακολούθηση 
περιλαμβάνει θέματα επαγγελματικής ταυτότητας και της επίδρασης που έχουν σ’ αυτήν το 
πολιτισμικό υπόβαθρο. Οι σύμβουλοι, λοιπόν, θα πρέπει να σκεφτούν ερωτήματα, όπως: «ποιο 
είναι το πολιτισμικό πλαίσιο του πελάτη και ποιες είναι οι αντιδράσεις μου σε αυτό;», «πώς μπορεί 
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να είναι αντικρουόμενες οι πληροφορίες που μου δίνει ο πελάτης;», «υπάρχουν κάποιες 
πολιτισμικές μεταβλητές στις οποίες δίνω περισσότερη σημασία απ’ ότι στον πελάτη;» και 
"υπάρχουν κάποια θέματα που αποφεύγω;". 

 

3. Αξιολόγηση 

Η τελική διαδικασία είναι η αξιολόγηση ή η συνειδητή σκέψη των ερωτημάτων σχετικά με το πόσο 
αποτελεσματικός ήταν ο σύμβουλος στις παρεμβάσεις και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η 
ευελιξία και η κριτική σκέψη του συμβούλου ενισχύονται από μεταγνωστικές δεξιότητες, 
συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να μαθαίνουμε μέσα από τα λάθη, της προσαρμογής της 
συμπεριφοράς, καθώς και της δυνατότητας εναλλαγής μεταξύ στρατηγικών όπως απαιτείται, 
αφήνοντας χώρο για βελτίωση. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, ο σύμβουλος σταδιοδρομίας 
χρειάζεται να προβληματιστεί για θέματα, όπως: "πόσο χρήσιμες είναι οι παρεμβάσεις μου και με 
ποιο κριτήριο το καθορίζω αυτό;" και "πόσο πολιτισμικά συμβατά είναι τα αποτελέσματα της 
συμβουλευτικής με τους επιθυμητούς στόχους του πελάτη;". 

 

Μέθοδοι βελτίωσης της Διαφορετικότητας  
 
Η αυτό-εξερεύνηση και η αυτογνωσία είναι τα πρώτα βήματα στην ανάπτυξη και επίτευξη της 
πολιτισμικής ευαισθητοποίησης και της διαφορετικότητας. Αυτό απαιτεί προσωπική δέσμευση και 
προθυμία. Εργαλεία, όπως οι τεχνικές αυτοπαρακολούθησης, όπως η καταγραφή ημερολογίου, 
μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα. Όσον αφορά τις γνώσεις, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας πρέπει 
επίσης να είναι ενημερωμένοι και να εκπαιδεύονται συνεχώς μέσα από εμπειρική έρευνα και 
βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω σε ένα ευρύτερο φάσμα πολιτιστικών, πολιτικών και λοιπών 
θεμάτων διαφορετικότητας. 

Βασισμένοι στη γνώση, η πολιτισμική και γενικότερη ευαισθητοποίηση μπορεί να επιτευχθεί και 
μέσω συμπεριφορικών δραστηριοτήτων, όπως η ενασχόληση του ατόμου με τέχνες, ή βιωματικές 
δραστηριότητες. Οι εικαστικές τέχνες (π.χ. αρχιτεκτονική και ζωγραφική), η λογοτεχνία, η τέχνη του 
θεάματος (π.χ. χορός, μουσική, κινηματογράφος και θέατρο), όλες μεταφέρουν πολιτισμικά 
στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν. 

Επιπλέον, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας μπορούν να επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από 
βιωματικές δραστηριότητες. Μια βιωματική δραστηριότητα είναι αυτή που κάνει τον «μαθητή» να 
χρησιμοποιήσει το υλικό και να το βιώσει, αντί να το μάθει απλώς. Παραδείγματα τέτοιων 
δραστηριοτήτων βρίσκουμε στους Laszloffy & Habekost (2010) και περιγράφονται παρακάτω: 
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• Να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις (κοινωνικές, πολιτικές ή θρησκευτικές) όπου θίγονται 
θέματα μειονοτήτων 

• Να έρθουν σε επαφή με μια θρησκεία, για την οποία έχουν κάποιες αρνητικές αντιδράσεις,  
παρακολουθώντας μια λειτουργία και συζητώντας με ένα από τα μέλη της 

• Να περπατήσουν κρατώντας το χέρι με κάποιον του ίδιου φύλου. 
• Να μπουν στον ρόλο του αντίθετου φύλου για μία ημέρα. Να μιμηθούν τον τρόπο που 

περπατούν, ντύνονται και μιλούν. 
• Να συμμετάσχουν σε μία τάξη με δεμένα τα μάτια και να παραμείνουν καθισμένοι σε 

αναπηρικό καροτσάκι για τέσσερις ώρες. 
 
Τέλος, το να μπορέσουν να αποκτήσουν αντίληψη της προοπτικής του άλλου βάζοντας τον εαυτό 
τους στη θέση ενός άλλου ατόμου που ανήκει σε μια περιθωριοποιημένη ομάδα. Μελέτες έχουν 
δείξει ότι η αντίληψη της προοπτικής του άλλου μπορεί να δημιουργήσει ενσυναίσθηση και να 
βελτιώσει τη συμπεριφορά του ατόμου, όχι μόνο απέναντι στην ομάδα στόχο, αλλά σε όλες τις 
περιθωριοποιημένες ομάδες. Απλώς καταγράφοντας μερικές προτάσεις που απεικονίζουν τις 
ξεχωριστές προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει μια περιθωριοποιημένη μειονότητα μπορεί να 
βελτιώσει τις στάσεις υπέρ της διαφορετικότητας και τις προθέσεις της συμπεριφοράς απέναντι σε 
αυτές τις ομάδες (Lindsey et al., 2015). Η έρευνα δείχνει ότι όταν οι άνθρωποι ασχολούνται ενεργά 
με την αντίληψη της προοπτικής του άλλου, είναι πιο πιθανό να αισθάνονται ενσυναίσθηση με τα 
άτομα την οπτική των οποίων αντιλαμβάνονται, ακόμη και να νιώθουν ενδιαφέρον για τις ατυχίες 
τους (Betancourt, 1990), να κατανοούν ή να ταυτίζονται με τις εμπειρίες τους (Egan, 1990 ), να 
αισθάνονται θετικά για τα επιτεύγματά τους (Aron, Aron, Tudor, & Nelson, 1991), και να θέλουν να 
βοηθήσουν ή να συμμετάσχουν σε άλλες κοινωνικές δράσεις (Batson et al., 2002). Κατά συνέπεια, 
τα συναισθήματα που προκύπτουν από την ενσυναίσθηση, οδηγούν σε αυξημένο ενδιαφέρον για 
την ευημερία των άλλων κι έτσι, ένα ενσυναίσθητο άτομο είναι πιο πιθανό να έχει θετική στάση 
απέναντι στους άλλους, παρά άτομα που δεν αισθάνονται ενσυναίσθηση (Madera et al., 2011). 
 
Με λίγα λόγια, οι τύποι εκπαίδευσης για τη διαφορετικότητα περιλαμβάνουν μόνο την 
ευαισθητοποίηση, μόνο τη συμπεριφορά ή έναν συνδυασμό και των δύο συστατικών (Bezrukova et 
al., 2012). Η εκπαίδευση στην ευαισθητοποίηση επικεντρώνεται στην επίγνωση των συμμετεχόντων 
για τις δικές τους και άλλες πολιτισμικές παραδοχές, αξίες και προκαταλήψεις (Robinson & Bradley, 
1997; Baba & Hebert, 2004). Η εκπαίδευση για τη δημιουργία δεξιοτήτων (συμπεριφοράς) 
εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες στην παρακολούθηση των δικών τους ενεργειών και στις 
κατάλληλες αποκρίσεις σε συγκεκριμένες διαφορές, μέσα από τον εντοπισμό και την υπέρβαση των 
διαφυλετικών εμποδίων επικοινωνίας και τις δραστηριότητες αντίληψης της προοπτικής του άλλου. 
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Οι θεωρίες μάθησης υποδηλώνουν ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τη 
συμπεριφορά τους (γνωρίζοντας γιατί κάνουν αυτό που κάνουν), όταν η εκπαίδευση στη 
διαφορετικότητα συνδυάζει στοιχεία ευαισθητοποίησης και συμπεριφοράς και όχι όταν 
επικεντρώνεται σε ένα μόνο (Raelin, 1997). 
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