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Στόχοι του Μαθήµατος: 

Οι κύριοι στόχοι του µαθήµατος είναι: 

• Η κατανόηση και η ανάπτυξη προσαρµογών που να στηρίζει τους Οργανισµούς
στα νέα δεδοµένα που δηµιουργούνται στο εργασιακό περιβάλλον λόγω των
δηµογραφικών και άλλων αλλαγών

• Η ευαισθητοποίηση σε θέµατα διαχείρισης και σεβασµού προς την
διαφορετικότητα στον χώρο εργασίας

• Η οργάνωση της εργασίας η οποία να βασίζεται πάνω στις αρχές σεβασµού της
διαφορετικότητας και η επίδραση της διαφορετικότητας σε σχέση µε την
δυναµική σε οµάδες εργασίας, στις αρχές και αξίες του οργανισµού, στην
παρακίνηση του προσωπικού και σε άλλους τοµείς της ∆ΑΠ.

Μαθησιακά Αποτελέσµατα: 

Μετά τη συµπλήρωση του µαθήµατος οι φοιτητές αναµένεται να είναι σε θέση να: 

1. Συλλέξουν και να αναλύσουν υλικό και δεδοµένα που θα συµβάλουν στην
διαχείριση της διαφορετικότητας στους Οργανισµούς 

2. Αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να
διαχειριστούν και να αντιµετωπίσουν θέµατα που έχουν να κάµουν µε την 
διαφορετικότητα στον χώρο εργασίας  



 
3. Αναλύσουν τις εµπειρίες τους και την προσωπική τους ανάπτυξη έτσι που να 
ευαισθητοποιηθούν για τα θέµατα της διαφορετικότητας και τον σεβασµό προς 
αυτή 
 
4. Προσεγγίσουν µε κριτική προσέγγιση θέµατα που έχουν να κάµουν µε την 
προκατάληψη στον χώρο εργασίας 
 
5. Κατανοήσουν την σχέση που υπάρχει µεταξύ του σεβασµού προς την 
διαφορετικότητα και την οργανωσιακή κουλτούρα και τις ηθικές αξίες του 
Οργανισµού  
 
 

 
Περιεχόµενα του Μαθήµατος: 
 
 
1. Προκλήσεις της ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων: το νέο εργασιακό 
περιβάλλον, αλλαγές στα δηµογραφικά δεδοµένα, η οικονοµική κρίση, και οι 
κοινωνικές αλλαγές  
 

2. Η διαφορετικότητα: διαφορετικές προσεγγίσεις για την διαφορετικότητα, η 
παροχή της δυνατότητας σε όλους τους υπαλλήλους για να µεγιστοποιήσουν τις 
δυνατότητες τους στον χώρο εργασίας, η οργανωσιακή κουλτούρα και ο 
σεβασµός στην διαφορετικότητα. 

 
3. Ίσες Ευκαιρίες-∆ιοίκηση και διαχείριση της διαφορετικότητας: ατοµικά 
δικαιώµατα στον εργασιακό χώρο, διαφοροποιηµένες ανάγκες, η νοµική σκοπιά 
(προσέγγιση) του θέµατος . 

 
4. Προσεγγίσεις στη διοίκηση/διαχείριση της διαφορετικότητας: η αξιοποίηση 
της διαφορετικότητας από τους Οργανισµούς, τι υποκινεί τους Οργανισµούς να 
διαχειριστούν την διαφορετικότητα 

 
5. Προγράµµατα διαχείρισης της διαφορετικότητας: Η διοίκηση/διαχείριση της 
διαφορετικότητας και η ∆ΑΠ, η φιλοσοφία της ∆ΑΠ, η ανάπτυξη προγραµµάτων 
διαχείρισης.  

 
6. Πρωτογενής και ∆ευτερογενής: διαφορετικότητα: Η πρωτογενής 
διαφορετικότητα (εθνικότητα, φυλή, φύλο, σεξουαλικός προσανατολισµός) 

      Η δευτερογενής διαφορετικότητα (εµφάνιση, θρησκεία, κοινωνική τάξη)  
 
7. Οι ηθικές προεκτάσεις της διαχείρισης της διαφορετικότητας: ο ρόλος της 
επικοινωνίας και της διαφήµισης  
 

8. Η διαχείριση της αλλαγής στους Οργανισµούς σε σχέση µε την διαχείριση της 
διαφορετικότητας: ο ρόλος της ηγεσίας, ο ρόλος των οργανωµένων συνόλων και 
των θεσµών  
 

 



  
 
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία (Αγγλικά): 
 
Λόγω του ότι δεν υπάρχει βιβλίο στην ελληνική γλώσσα που να καταπιάνεται 
εξειδικευµένο µε την ∆ιαφορετικότητα, θα αξιοποιηθούν σχετικά άρθρα και άλλη 
βιβλιογραφία που θα βρίσκονται στην πλατφόρµα.  
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