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Δραστηριότητα 2: Αντιπαράθεση έναντι Διαλόγου – Διαχείριση σύγκρουσης  

 

Τύπος δραστηριότητας: Βιωματική  

Εκπαιδευτικός στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για τους 
συμμετέχοντες να εμπλακούν σε μια μίνι σύγκρουση με ένα άλλο μέλος της ομάδας με μη 
απειλητικό τρόπο. 

Ο σκοπός αυτής της άσκησης είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες ότι η αντιπαράθεση είναι μια 
προσπάθεια για να αποδειχθεί ότι η θέση του ενός είναι καλύτερη από τη θέση του άλλου ατόμου. 
Ο στόχος κάθε συμμετέχοντα είναι να «κερδίσει» τον άλλον βρίσκοντας λάθη στη θέση του άλλου. 
Από την άλλη πλευρά, ο διάλογος αφορά στην κατανόηση και τη συνεργασία. Ο στόχος του 
διαλόγου είναι η επίτευξη αμοιβαίας κατανόησης, εκτιμώντας παράλληλα τα δυνατά σημεία της 
θέσης του άλλου ατόμου και αυτή είναι η καλύτερη λύση για τη διαχείριση των συγκρούσεων. 

Διάρκεια: 45 λεπτά. 
Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα – 2 άτομα στο παιχνίδι ρόλων και ομαδική συζήτηση  
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Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Αρχικά πρέπει να ενημερώσετε τους εκπαιδευόμενους ότι ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι 
να βιώσουν τη διαφορά μεταξύ αντιπαράθεσης και διαλόγου. Στη συνέχεια, χωρίστε τους σε ομάδες 
των 2 ατόμων και εξηγήστε τους τις Οδηγίες της δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητας, μπορείτε να επιβλέπετε πώς χειρίζονται την κατάσταση της «αντιπαράθεσης» και 
του «διαλόγου» και να τους βοηθήσετε όποτε είναι απαραίτητο. Όταν όλες οι ομάδες 
ολοκληρώσουν το παιχνίδι ρόλων, βάλτε τις ξανά σε μια ομάδα για να συζητήσουν την εμπειρία 
τους 

 

Οδηγίες:  

 1. Θα δουλέψετε σε ζευγάρια.  

2. Κάθε άτομο θα πρέπει να αναφέρει το όνομα ενός αντικειμένου που μπορεί να σκεφτεί (π.χ. 
τραπέζι, αυτοκίνητο, ζώο, φαγητό, κτλ). Στη συνέχεια, θα πρέπει να έρθετε σε αντιπαράθεση με τον 
συνομιλητή σας, με στόχο να αποδείξετε ότι το δικό σας αντικείμενο είναι καλύτερο από το 
αντικείμενο που έχει επιλέξει ο άλλος. Αυτή θα διαρκέσει περίπου 3 λεπτά.   

4. Αφού περάσουν τα 3 λεπτά, θα πρέπει να ξεκινήσετε έναν ουσιώδη διάλογο, που σημαίνει ότι θα 
ρωτάτε ο ένας τον άλλον σχετικά με το αντικείμενό του, ακούγοντας τις απαντήσεις που δίνονται, 
με στόχο να φτάσετε σε συμφωνία σχετικά με αυτά. Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει 5 λεπτά.  

 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση:   

• Πώς νιώσατε σε κάθε κατάσταση (αντιπαράθεση – διάλογος); 
• Πώς αντιδράσατε σε κάθε κατάσταση; 
• Πώς θα συμπεριφερόσασταν σε πραγματικές καταστάσεις σύγκρουσης; 
• Πώς άλλαξαν τα πράγματα μόλις αλλάξατε προσέγγιση; Από αντιπαράθεση σε διάλογο; 
• Είναι δύσκολο να ακούτε τον άλλον όταν διαφωνείτε μαζί του; Γιατί; Πώς φτάσατε σε 

συμφωνία; 
• Με ποιον τρόπο θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις δεξιότητες την επόμενη 

φορά που θα έρθετε σε σύγκρουση με ένα άλλο άτομο; 

 


