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Δραστηριότητα 1: Βοήθησέ με 

 

Δραστηριότητα: Βιωματική 

Εκπαιδευτικός στόχος: Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες 
φέρνοντας στον νου τους 3 συγκρούσεις που βίωσαν το τελευταίο διάστημα, να διαπιστώσουν ποιες 
ήταν οι λέξεις που πυροδότησαν τη σύγκρουση και να αντιληφθούν μέσα από προτάσεις των 
συναδέλφων τους με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να την επιλύσουν.  

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα 

Διάρκεια: 1 ώρα 

Εργαλεία που χρειάζονται: Το φύλλο εργασίας για τις συγκρούσεις (διαδικτυακό ερωτηματολόγιο 
και σε & pdf για εκτύπωση) 
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Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Ενημερώστε τους εκπαιδευόμενους ότι θα τους δοθεί ένα «Φύλλο εργασίας για τη σύγκρουση» 
(διαδικτυακό ερωτηματολόγιο και σε & pdf για εκτύπωση) όπου θα πρέπει να καταγράψουν 3 
συγκρούσεις που έχουν βιώσει, τα εμπλεκόμενα άτομα, τις λέξεις που προκάλεσαν τη σύγκρουση 
κ.λπ. Όταν θα έχουν ολοκληρώσει το μέρος Α, θα περάσουν στο μέρος Β, όπου θα ανακαλέσουν το 
συναίσθημα που ένιωσαν σε κάθε περίπτωση και θα προσπαθήσουν να σκεφτούν πώς θα 
μπορούσαν να είχαν χειριστεί την κατάσταση διαφορετικά. 

Όταν όλοι οι εκπαιδευόμενοι ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα, συγκεντρώστε τους σε μια ομάδα 
να συζητήσουν την εμπειρία τους. Στην ομάδα, ζητήστε από κάθε εκπαιδευόμενο να μοιραστεί μια 
από τις περιπτώσεις σύγκρουσής του και προσκαλέστε τους άλλους εκπαιδευόμενους να κάνουν 
προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να χειριστεί την κατάσταση με διαφορετικό τρόπο. 

 

 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: 

-Πώς σας έκανε να νιώσετε η ανάμνηση της σύγκρουσης; 

-Θα μπορούσατε να είχατε χειριστεί διαφορετικά τη συγκεκριμένη κατάσταση; 

 

Φύλλο εργασίας για τη Σύγκρουση  

Μέρος A 

Παρακαλώ συμπληρώστε τον πίνακα με 3 συγκρούσεις στις οποίες είχατε εμπλοκή τις τελευταίες 
μέρες. 
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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 

1:       

2:      

    

 

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; 

Πρόταση άλλων μελών της ομάδας 

Παράδειγμα: 

Πλύσιμο πιάτων 

Θυμός και άδικη 
κριτική 

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

 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 
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συμφωνούσα να βοηθήσω 
περισσότερο τις επόμενες μέρες. 

1:     

2:      

3    

 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  

Κάθε συμμετέχων παρουσιάζει ένα θέμα σύγκρουσης και ο συντονιστής ζητά από τα άλλα 
μέλη να δώσουν κάποιες προτάσεις για το πώς θα έπρεπε να είχε ανταποκριθεί διαφορετικά. 

• Ήταν χρήσιμες οι προτάσεις των συναδέλφων; 

Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τις νέες προτάσεις για να επιλύσετε τη σύγκρουσή σας 
ή να την αποτρέψετε από το να συμβεί εξαρχής; 


