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Δραστηριότητα 3: Σύγκρουση από  διαφορετικές οπτικές γωνίες  

 

Τύπος δραστηριότητας: Βιωματική 

Εκπαιδευτικός στόχος: Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να σας βοηθήσει να κατανοήσετε 
την αντίληψή σας για τη σύγκρουση και ταυτόχρονα να έρθετε σε επαφή με διαφορετικές οπτικές 
γωνίες για τη σύγκρουση και τεχνικές για τον καλύτερο χειρισμό της. Επιπλέον, με αυτή τη 
δραστηριότητα θα έχετε την ευκαιρία να εξετάσετε τις θετικές πτυχές της σύγκρουσης και να 
νιώσετε πιο άνετα μαζί της. 
 Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα 
 Διάρκεια: 45 λεπτά  
Χρήσιμα υλικά: Ένα αντίγραφο του φύλλου εργασίας «Οπτικές γωνίες της Σύγκρουσης» 
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Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Ενημερώστε τους εκπαιδευόμενους ότι θα τους δοθεί το φυλλάδιο «οπτική γωνία σύγκρουσης»  
(link & αρχείο Word)όπου θα πρέπει να απαντήσουν σε πολλές ερωτήσεις σχετικά με τη σύγκρουση 
από τη δική τους οπτική γωνία. Αυτό θα γίνει ατομικά. Θα έχουν περίπου 15-20 λεπτά για να 
γράψουν τις απαντήσεις τους. 

Στη συνέχεια, όταν όλοι οι εκπαιδευόμενοι ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα, που τους έχει 
ανατεθεί, βάλτε τους όλους σε μια ομάδα να συζητήσουν την εμπειρία τους. 

 

Οδηγίες:  

Πρώτα συμπληρώστε μόνοι σας το «φύλλο οπτικές γωνίες σύγκρουσης» για 15-20 λεπτά. 

 Αφού απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, ελάτε στην ομάδα για να συζητήσετε για τις απαντήσεις 
σας με άλλα μέλη.  
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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;  
…………………………………………….. 

 
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 πλαίσιο της ομάδας 
σας; 
…………………………………………….. 
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Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Ήταν οι οπτική γωνία των συναδέλφων σας διαφορετικές από τις δικές σας; 
• Τί ήταν αυτό που μάθατε σκεπτόμενοι την οπτική γωνία των άλλων; 
• Το να συζητάτε τη σύγκρουση την κάνει να φαίνεται «λιγότερο επικίνδυνη»; Με ποιους 

τρόπους; 
• Η σύγκρουση είναι κάτι καλό ή κακό; 
• Με ποιους τρόπους μπορεί η σύγκρουση να είναι επιβλαβής για την ομάδα; 
• Με ποιους τρόπους μπορεί η σύγκρουση να ωφελήσει την ομάδα; 

 


