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Φύλλο εργασίας «Οπτικές γωνίες Σύγκρουσης»

1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μίας σύγκρουσης; 

2. Πώς αντιδράτε συνήθως σε μία σύγκρουση;

3.  Ποιο είναι το πιο σημαντικό αποτέλεσμα μιας σύγκρουσης; 

4. Ποια είναι τα δυνατά σας σημεία όταν διαχειρίζεστε μια σύγκρουση; 

5. Αν θα μπορούσατε να αλλάξετε κάτι στον τρόπο που διαχειρίζεστε
 της σύγκρουση, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί; 
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6. Υπάρχουν οφέλη από καταστάσεις σύγκρουσης σε μια ομάδα; 

7. Πώς μπορεί μία σύγκρουση να είναι επιβλαβής σε μια ομάδα;

8. Ποιοι είναι οι λόγοι που μπορεί να επιλέξει κάποιος να αποφύγει
 τη σύγκρουση;

9. Ποια είναι μια καλή στάση όταν διαχειρίζεστε τη σύγκρουση στο
 πλαίσιοτης ομάδας σας;
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