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Φύλλο εργασίας για τη Σύγκρουση 

Οδηγίες: 

• Θα πρέπει να συμπληρώσετε το «Φύλλο εργασίας για τη σύγκρουση – Μέρος Α» 
καταγράφοντας 3 συγκρούσεις στις οποίες συμμετείχατε την τελευταία εβδομάδα (ή και 
περισσότερο). Πρέπει να καταγράψετε τις «τοξικές λέξεις» που πυροδότησαν τις 
συγκρούσεις και σας έκαναν να νιώσετε ότι έπρεπε να διαμαρτυρηθείτε και να 
υπερασπιστείτε τον εαυτό σας.

• Αφού συμπληρώσετε το «Φύλλο εργασίας για τη σύγκρουση μέρος Α» θα πρέπει να 
προσπαθήσετε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις συμπληρώνοντας το μέρος Β:

o Πώς σας έκανε να νιώσετε η ανάμνηση της σύγκρουσης;
o Θα μπορούσατε να είχατε χειριστεί διαφορετικά τη συγκεκριμένη κατάσταση;
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Μέρος A: Παρακαλώ συμπληρώστε τον πίνακα με 3 συγκρούσεις στις οποίες είχατε εμπλοκή τις τελευταίες μέρες.
Αντικείμενο της 
σύγκρουσης: Εμπλεκόμενα άτομα Τί συνέβη

Λέξη που πυροδότησε τη 
σύγκρουση

Παράδειγμα:
Πλύσιμο πιάτων

Ο σύζυγός μου κι εγώ Ο σύζυγός μου με κατηγόρησε ότι είμαι ακατάστατη λέγοντας:
«Πάντα αφήνεις ένα βουνό πιάτα στον νεροχύτη για μέρες»

 Πάντα 

Μέρος B: Τώρα, αφού έχετε σκεφτεί τις συγκρούσεις που περιγράψατε στο Μέρος Α και έχετε συζητήσει με έναν συνάδελφο/φίλο, 
συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα:  
Αντικείμενο της 
σύγκρουσης: 

Συναίσθημα που 
προκλήθηκε

Πώς θα μπορούσα να είχα χειριστεί
την κατάσταση διαφορετικά;

Παράδειγμα:
Πλύσιμο πιάτων 

Θυμός και άδικη κριτική Θα μπορούσα να είχα εξηγήσει στον σύζυγό μου ότι το «πάντα» δεν 
είναι αλήθεια, καθώς συνήθως βοηθάω στο καθάρισμα του σπιτιού 
και λόγω του φορτωμένου προγράμματος της περασμένης 
εβδομάδας το παρέβλεψα. Θα μπορούσα να τον κάνω να 
συμφωνήσει ότι το «πάντα» δεν είναι αλήθεια, κάτι που θα με 
κάνει να νιώσω καλύτερα και θα συμφωνούσα να βοηθήσω 
περισσότερο τις επόμενες μέρες.

Θα μπορούσα να είχα πει ότι τις επόμενες μέρες 
θα προσπαθήσω να επανορθώσω κάνοντας 
περισσότερες δουλειές

Πρόταση άλλων μελών της ομάδας




