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Σηόσοι ηος Μαθήμαηορ:
Οη θύξηνη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη:
 Η θαηαλόεζε θαη ε αλάπηπμε πξνζαξκνγώλ πνπ λα ζηεξίδεη ηνπο Οξγαληζκνύο
ζηα λέα δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγνύληαη ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ ιόγσ ησλ
δεκνγξαθηθώλ θαη άιισλ αιιαγώλ
 Η επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο
δηαθνξεηηθόηεηα ζηνλ ρώξν εξγαζίαο

θαη

ζεβαζκνύ

πξνο

ηελ

 Η νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ε νπνία λα βαζίδεηαη πάλσ ζηηο αξρέο ζεβαζκνύ ηεο
δηαθνξεηηθόηεηαο θαη ε επίδξαζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ
δπλακηθή ζε νκάδεο εξγαζίαο, ζηηο αξρέο θαη αμίεο ηνπ νξγαληζκνύ, ζηελ
παξαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο ΓΑΠ.

Μαθηζιακά Αποηελέζμαηα:
Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα:
1. Σπιιέμνπλ θαη λα αλαιύζνπλ πιηθό θαη δεδνκέλα πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ
δηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ζηνπο Οξγαληζκνύο
2. Αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα
δηαρεηξηζηνύλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάκνπλ κε ηελ
δηαθνξεηηθόηεηα ζηνλ ρώξν εξγαζίαο

3. Αλαιύζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε έηζη πνπ λα
επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα ηα ζέκαηα ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο θαη ηνλ ζεβαζκό πξνο
απηή
4. Πξνζεγγίζνπλ κε θξηηηθή πξνζέγγηζε ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάκνπλ κε ηελ
πξνθαηάιεςε ζηνλ ρώξν εξγαζίαο
5. Καηαλνήζνπλ ηελ ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηνπ ζεβαζκνύ πξνο ηελ
δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνύξα θαη ηηο εζηθέο αμίεο ηνπ
Οξγαληζκνύ

Πεπιεσόμενα ηος Μαθήμαηορ:
1. Πποκλήζειρ ηηρ Γιοίκηζηρ Ανθπώπινων Πόπων: ην λέν εξγαζηαθό
πεξηβάιινλ, αιιαγέο ζηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα, ε νηθνλνκηθή θξίζε, θαη νη
θνηλσληθέο αιιαγέο
2. Η διαθοπεηικόηηηα: δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ δηαθνξεηηθόηεηα, ε
παξνρή ηεο δπλαηόηεηαο ζε όινπο ηνπο ππαιιήινπο γηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο
δπλαηόηεηεο ηνπο ζηνλ ρώξν εξγαζίαο, ε νξγαλσζηαθή θνπιηνύξα θαη ν
ζεβαζκόο ζηελ δηαθνξεηηθόηεηα.
3. Ίζερ Δςκαιπίερ-Γιοίκηζη και διασείπιζη ηηρ διαθοπεηικόηηηαρ: αηνκηθά
δηθαηώκαηα ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν, δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο, ε λνκηθή ζθνπηά
(πξνζέγγηζε) ηνπ ζέκαηνο .
4. Πποζεγγίζειρ ζηη διοίκηζη/διασείπιζη ηηρ διαθοπεηικόηηηαρ: ε αμηνπνίεζε
ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο από ηνπο Οξγαληζκνύο, ηη ππνθηλεί ηνπο Οξγαληζκνύο λα
δηαρεηξηζηνύλ ηελ δηαθνξεηηθόηεηα
5. Ππογπάμμαηα διασείπιζηρ ηηρ διαθοπεηικόηηηαρ: Η δηνίθεζε/δηαρείξηζε ηεο
δηαθνξεηηθόηεηαο θαη ε ΓΑΠ, ε θηινζνθία ηεο ΓΑΠ, ε αλάπηπμε πξνγξακκάησλ
δηαρείξηζεο.
6. Ππωηογενήρ και Γεςηεπογενήρ: διαθοπεηικόηηηα: Η πξσηνγελήο
δηαθνξεηηθόηεηα (εζληθόηεηα, θπιή, θύιν, ζεμνπαιηθόο πξνζαλαηνιηζκόο)
Η δεπηεξνγελήο δηαθνξεηηθόηεηα (εκθάληζε, ζξεζθεία, θνηλσληθή ηάμε)
7. Οι ηθικέρ πποεκηάζειρ ηηρ διασείπιζηρ ηηρ διαθοπεηικόηηηαρ: ν ξόινο ηεο
επηθνηλσλίαο θαη ηεο δηαθήκηζεο
8. Η διασείπιζη ηηρ αλλαγήρ ζηοςρ Οπγανιζμούρ ζε ζσέζη με ηην διασείπιζη ηηρ
διαθοπεηικόηηηαρ: ν ξόινο ηεο εγεζίαο, ν ξόινο ησλ νξγαλσκέλσλ ζπλόισλ θαη
ησλ ζεζκώλ

Δνδεικηική Βιβλιογπαθία (Αγγλικά):
Λόγσ ηνπ όηη δελ ππάξρεη βηβιίν ζηελ ειιεληθή γιώζζα πνπ λα θαηαπηάλεηαη
εμεηδηθεπκέλν κε ηελ Γηαθνξεηηθόηεηα, ζα αμηνπνηεζνύλ ζρεηηθά άξζξα θαη άιιε
βηβιηνγξαθία πνπ ζα βξίζθνληαη ζηελ πιαηθόξκα.
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