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Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
Το παρόν φυλλάδιο δεσμεύει μόνο τον συντάκτη του και η Επιτροπή δεν ευθύνεται 

για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

CULTURAL RISK IN THE ORGANISATION
IN THE GLOBALISATION ERA  

COMPETENCES VS. REALITY

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ:

• Πολιτισμικών κινδύνων στον οργανισμό 

• Συμπεριφορών που μπορεί να υπάρξουν σε 
πολύ-πολιτισμικούς οργανισμούς και που 
συνδέονται με τους κινδύνους 

• Ικανότητες ή/και δεξιότητες που συνδέονται 
με τους κινδύνους και οι οποίες θα 
μπορούσαν να βελτιώσουν τη συμπεριφορά 
των ομάδων – στόχων, ως προς την στάση 
τους σε πολιτισμικά θέματα

*
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:

• Εκπαιδευτικού περιεχομένου, που επιτρέπει 
να αποκτηθούν οι δεξιότητες

• Εγχειριδίου με μεθοδολογία για χρήση από 
εκπαιδευτές ενηλίκων

*
ΑΝΑΠΤΥΞΗ: 

• Ηλεκτρονικού (on-line) εργαλείου 
εμπλουτισμένου με μικρά παιχνίδια  
(ως τμήμα των ενοτήτων για την 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων μαθησιακών 
στόχων), που επιτρέπει την παρουσίαση 
συγκεκριμένων θεμάτων με τρόπο που 
δημιουργεί ενεργό εμπλοκή του χρήστη

www.culturalrisk.eu

www.culturalrisk.eu

twitter.com/CultRisk

www.facebook.com/Cult_Risk



Π Ν Ε Υ Μ ΑΤ Ι Κ Α 
Α Π ΟΤ Ε Λ Ε Σ Μ ΑΤΑ

Σ Τ Ο Χ Ο Ι

Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά 
με το πρόβλημα της πολιτισμικής 

ποικιλομορφίας

*
Βελτίωση της γνώσης και της κατανόησης 
από τους ενδιαφερόμενους, σχετικά με το 
φαινόμενο της πολιτισμικής πολυμορφίας

*
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος, 

που θα επιτρέψει στις ομάδες-στόχους να 
αποκτήσουν πολιτισμικές δεξιότητες

Εάν είσαι εργοδότης ή εργαζόμενος και 
αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα πολιτισμικής 

πολυμορφίας στο επαγγελματικό σου 
περιβάλλον, ή αν απλά ενδιαφέρεσαι για το 
θέμα, τότε το έργο CULT_Risk είναι για σένα.

*
Το έργο συμβάλλει στην ενίσχυση της 

συνεργασίας μεταξύ της εκπαίδευσης ενηλίκων 
και της αγοράς εργασίας, αυξάνοντας έτσι  

τη συνέργεια μεταξύ αυτών των δύο πεδίων.

01-10-2018 – 29-03-2019  
Πολιτισμικοί κίνδυνοι σε πολυπολιτισμικούς 

οργανισμούς

05-11-2018 – 31-05-2019  
CULT_Risk δεξιότητες σε πολυπολιτισμικούς 

οργανισμούς

01-04-2019 – 29-02-2020  
Εκπαίδευση CULT_Risk για τη μείωση των κινδύνων 

σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

03-06-2019 – 31-08-2020  
Εγχειρίδιο CULT_Risk μεθοδολογίας και πλάνο 

κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων

01-04-2019 – 30-04-2020  
Η on-line πλατφόρμα του CULT_Risk
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«CULT_RISK»: Γιατί


