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Άσκηση 1.
▪ Χωριστείτε σε ομάδες των 5-7 ατόμων, συζητήστε και γράψτε σε ένα
χαρτί ποιες θεωρείτε ότι είναι οι 3 μεγαλύτερες προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σήμερα και τα επόμενα 5 χρόνια.
▪ Divisez en groupes de 5 à 7 personnes, discutez et écrivez sur papier
ce que vous considérez comme les 3 principaux défis auxquels les
employés sont confrontés aujourd'hui et dans les 5 prochaines
années.

Άσκηση 1.
▪ Χωριστείτε σε ομάδες των 5-7 ατόμων, συζητήστε και γράψτε σε ένα
χαρτί ποιες θεωρείτε ότι είναι οι 3 μεγαλύτερες προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σήμερα και τα επόμενα 5 χρόνια.

▪ Χρόνος 10’

Οι 10 μεγαλύτερες προκλήσεις για τους
εργαζόμενους στις ΗΠΑ
▪ Εύρεση ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (38%)
▪ Διαχείριση φόρτου εργασίας (31%)
▪ Αντιμετώπιση συναδέλφων (26%)
▪ Διαμάχες εξουσίας στον χώρο εργασίας (25%)
▪ Αντιμετώπιση διευθυντικών στελεχών (23%)
▪ Εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους (22%)
▪ Να είναι παθιασμένοι με αυτό που κάνουν (19%)
▪ Απουσία κάποιου στον οποίο να απευθυνθούν για βοήθεια (16%)
▪ Ισότητα αμοιβών και διαπραγμάτευση αποδοχών (15%)
▪ Να απαντάνε σε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (13%)

Άσκηση 2.
▪ Η διαχείριση της βιομηχανικής μεταλλαγής αποτελεί μία από τις κύριες προκλήσεις του 21ου
αιώνα. Η τρέχουσα οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη λαμβάνει χώρα σε όλους τους τομείς
δραστηριοτήτων, συχνά συνδεδεμένη με τον αντίκτυπο της ψηφιακής επανάστασης, της
ενεργειακής μετάβασης και της παγκοσμιοποίησης. Τόσο στους παραδοσιακούς κλάδους ―όπως η
βαριά μεταποιητική βιομηχανία― όσο και στους αναδυόμενους κλάδους (πιο οικολογικών και
βασισμένων στη γνώση βιομηχανιών) πρέπει να ακολουθηθεί μια προορατική και προβλεπτική
προσέγγιση, με προσαρμογή στις αλλαγές και αντίστοιχη διαχείρισή τους με τη βοήθεια νέων
βιώσιμων τεχνολογιών και νέων μορφών εργασίας, καθώς και με την απόκτηση νέων δεξιοτήτων,
που θα ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της Βιομηχανίας 4.0. (OKE)
▪ La gestion des mutations industrielles est l’un des principaux défis du XXIe siècle. Le développement
économique et social actuel concerne tous les domaines d'activité, souvent liés à l'impact de la
révolution numérique, de la transition énergétique et de la mondialisation. Dans les deux secteurs
traditionnels - tels que la fabrication lourde - et émergents (industries plus écologiques et fondées
sur la connaissance), une approche proactive et prévisible doit être suivie, en s’adaptant aux
changements et en les gérant à l’aide de nouvelles technologies durables et nouvelles. formes de
travail, ainsi que l'acquisition de nouvelles compétences, afin de relever les défis de l'industrie 4.0.
(Comité Economique et Social)

Ερωτήματα, που μπαίνουν
▪Τι θα γίνει με τους ανειδίκευτους εργαζόμενους ή εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης;

▪Ποια θα είναι η σχέση ελεύθερου χρόνου με εργάσιμο χρόνο; Πως θα είναι το ωράριο και θα είναι
πράγματι ο ελεύθερος χρόνος και προσωπικός χρόνος;
▪Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της αποκεντρωμένης εργασίας και λήψης αποφάσεων στο συνδικαλισμό;
▪Τι θα γίνει με χώρες με εκρηκτικό δημογραφικό (όπως αυτές της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Αφρικής)
και με τη μετανάστευση;
▪Questions qui se posent
▪Que deviendront les travailleurs non qualifiés ou peu qualifiés?

▪Quelle sera la relation entre temps de loisir et temps de travail? À quoi ressemblera l’horaire du travail et le
temps libre et sera vraiment du temps personnel?
▪Quel sera l'impact du travail et de la prise de décision décentralisés sur le syndicalisme?
▪Qu'en est-il des pays où la démographie est explosive (comme ceux de l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique) et de
l'immigration?

