
Η ασφάλεια των εργαζοµένων αποτελεί βασική µέριµνα για κάθε 
επιχείρηση. Και υπάρχει σοβαρός λόγος αφού ο Βρετανικός 
οργανισµός υγείας και ασφαλείας εκτιµά ότι οι ασθένειες και οι 
τραυµατισµοί που σχετίζονται µε την εργασία κοστίζουν στους 
εργοδότες  13,8 λίρες δισ. το χρόνο και είναι υπεύθυνοι για 28,2 
εκατοµµύρια χαµένες εργάσιµες ηµέρες ετησίως. 

Παρά τα στοιχεία αυτά, η παρακίνηση των εργαζοµένων και η 
προσέλκυση της προσοχής τους στην υγεία και στην ασφάλεια 
είναι συχνά, µια αληθινή πρόκληση. Οι εργαζόµενοι µπορεί να 
βρουν τα θέµατα αυτά 
βαρετά ή µπορεί να 
πιστεύουν ότι  µια 
συζήτηση για τους 
κινδύνους δεν τους 
αφορά. Ωστόσο, στην 
πραγµατικότητα, οι 
κίνδυνοι για την υγεία 
και την ασφάλεια είναι 
πάντα παρόντες σε κάθε κλάδο. 

Ο τρόπος διδασκαλίας του εκπαιδευτή ασφάλειας έχει δραµατικό 
αντίκτυπο στην αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης στην 
αίθουσα. Πόσοι άνθρωποι θυµούνται όλα τα βασικά στοιχεία 
µιας βαρετής ή επαναλαµβανόµενης εκπαιδευτικής συνάντησης 
σε θέµατα ασφάλειας; Πολύ λίγοι, αν υπάρχει κανείς! Ακόµα κι αν 
ο εκπαιδευτής ασφάλειας είναι καλός γνώστης, αν η στάση του 
και η ικανότητά του να τους εµπλέξει είναι ελλιπής, τότε τα 
αποτελέσµατα της εκπαίδευσης θα είναι φτωχά.

Όσο πιο ενδιαφέρουσα, διαδραστική και διασκεδαστική είναι η 
τάξη, τόσο είναι πιο πιθανό να θυµούνται τα σηµαντικά σηµεία 
µάθησης και να τα εφαρµόσουν στην πράξη. 

Σε µια προσπάθεια καλύτερης συµµετοχής των εργαζοµένων, 
ορισµένες εταιρείες έχουν αρχίσει να αξιοποιούν τις τεχνικές 
αφήγησης στις παρουσιάσεις τους για την υγεία και την 
ασφάλεια. Οι ιστορίες είναι ένα από τα πιο αποτελεσµατικά 
εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου. 

Οι άνθρωποι από την φύση τους απλά ενδιαφέρονται για 
ιστορίες, από τα αρχαία έπη µέχρι τις τελευταίες τηλεοπτικές 
σειρές. Γιατί να µην αξιοποιήσετε αυτό το φυσικό ενδιαφέρον για 
ιστορίες στην κατάρτιση σε θέµατα ασφάλειας η οποία µπορεί 
συχνά να είναι στεγνή, δύσκολη ή περίπλοκη; Επιπλέον, όταν οι 
άνθρωποι ακούν µια ιστορία, συχνά γίνονται ενεργοί συµµέτοχοι 
στην αφήγηση. Ταυτίζονται µε τους ήρωες και προσπαθούν να 
προβλέψουν γεγονότα και συνέπειες. Αυτή η ενεργή συµµετοχή 
είναι σαν µια προσοµοίωση του περιστατικού, στην οποία ο 
εκπαιδευόµενος δηµιουργεί νοητικές διασυνδέσεις και µαθαίνει 
καθώς η ιστορία εξελίσσεται. 

     ?

Story
Telling 

in Safety 
& Health

Ποιά είναι η 
δική σας 
ιστορία;

“Storytelling reveals 
meaning without 
commiting the error of 
defining it”

Hannah Arendt



ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

Όλοι γνωρίζουµε πόσο µεγάλη επιρροή µπορεί να έχει µία καλή ιστορία. Σε αυτό το εργαστήριο θα µάθετε πώς 
να χρησιµοποιείτε το storytelling για να πετύχετε πολλούς από τους στόχους που εταιρείες και οι υπεύθυνοι 

 επιδιώκουν.

Θα µάθετε πως οι ιστορίες και η τέχνη του storytelling µπορούν να σας βοηθήσουν:
Να µεγαλώσετε την εντύπωση που κάνουν οι κανόνες και οι πολιτικές ασφαλείας
Να συνδεθείτε µε τους εργαζόµενους σας και να τους πείσετε
Να βελτιώσετε την µεταδοτικότητά σας σε παρουσιάσεις και 
εκπαιδεύσεις
Να ηγηθείτε θεµάτων 
Να γνωρίσετε τρόπους εφαρµογής του story telling στην 
εκπαίδευση για να εµπνεύσετε, να επικοινωνήσετε και να 
παρακινήσετε τους ανθρώπους.

Να κατανοήσουν πώς και γιατί µία εµφανώς απλή µορφή 
ιστορίας µπορεί να πετύχει τόσο σύνθετα και θεαµατικά 
αποτελέσµατα 
Να αξιοποιήσουν τους µηχανισµούς που κάνουν δυνατό  να ξεπηδήσει µία ιστορία
Να κατανοήσουν τις αρχές και τους τρόπους παραγωγής αποτελεσµατικών ιστοριών
Nα αναπτύξουν το δικό τους portfolio προσωπικών ιστοριών ασφάλειας και υγιεινής
Να εξασκηθούν σε µεθόδους αφηγηµατικής

ασφάλειας και υγιεινής

Θα πάρετε συγκεκριµένα παραδείγµατα του τρόπου που οι ιστορίες και η αφήγησή τους µπορούν να 
βελτιώσουν την κατανόηση θεµάτων ασφάλειας και υγιεινής. 

ασφάλειας και υγιεινής

 Οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση :
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
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Το µοντέλο αυτό είναι ένα πολύ πρακτικό και 
εύκολο εργαλείο που έχει αποδειχθεί 
πολύτιµο για νέα ή έµπειρα στελέχη κάθε 
ηλικίας  υπεύθυνα για την ασφάλεια και την 
υγιεινή σε τµήµατα, διευθύνσεις, 
εργοστάσια, επιχειρήσεις και οργανισµούς  
που θέλουν να αναπτύξουν αποτελεσµατικές 
δεξιότητες παρουσίασης θεµάτων υγιεινής 
και ασφάλειας µε την χρήση ιστοριών, µε 
απώτερο σκοπό να παρακινήσουν και να 
ενεργοποιήσουν.  

Το Coach Lab  αποτελείται από τέσσερις  
ενότητες, που µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν ανεξάρτητα η µια από 
την άλλη, σύµφωνα µε τις ανάγκες 
προγραµµατισµού του πελάτη.

Η διαδικασία εκπαίδευσης περιλαµβάνει 
παρουσίαση τεχνικών, ασκήσεις, παιχνίδια 
αυτοσχεδιασµών και την χρήση Video. 

Ο αριθµός των συµµετεχόντων µπορεί να 
κυµαίνεται από 3 έως 7 ώστε να 
µεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες για προσωπικό 
coaching.

H διάρκεια του εργαστηρίου είναι 2 ηµέρες.

Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεµινάριο περιλαµβάνει τις εξής ενότητες :

1) Αρχές και τεχνικές του story telling
Τι είναι το business story telling  
Story telling και θεωρίες µάθησης
Τα  9 στάδια αποτελεσµατικού story telling   

2) Story telling in vitro
Περιστατικά: δυστυχήµατα, ατυχήµατα και παρ’ 
ολίγον ατυχήµατα 
Είδη ιστοριών κατάλληλα για υγιεινή και 
ασφάλεια
Βασική δοµή ιστορίας
Λεκτική, & νοηµατική επεξεργασία κειµένου 

3) Story telling in vivo
Αυτοσχεδιασµός: αποδοχή & ανάπτυξη
Εξέταση του τρόπου µε τον οποίο γεννιέται η 
ιστορία
Τροποποίηση και προσαρµογή στις ανάγκες του 
ακροατηρίου
Σύµβαση και ανατροπή

4) Performing
! Ενεργοποιήστε την φαντασία
! Από τις δεξιότητες παρουσίασης στις δεξιότητες 

αναπαράστασης
! Πρόθεση & απεύθυνση,
! ∆ιασύνδεση και αποσύνδεση
! Προσωπικά σχέδια βελτίωσης
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