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ΤΙΤΛΟΣ Επίλυση συγκρούσεων  

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ  
#επίλυση προβλημάτων #επίλυση συγκρούσεων #ομαδική 
εργασία #ανοιχτή επικοινωνία εντός ομάδας #παροχή 
πληροφοριών #λήψη πληροφοριών #συζήτηση 
προκλήσεων #αξιολόγηση ομάδας  

ΦΑΣΗ #γνωριμία #δράση #ενημέρωση 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ #ενδοσκόπηση #αυτοκριτική #ενσυναίσθηση #επικοινωνία 
#ενεργή ακρόαση #ηγετικές ικανότητες 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ #60-120 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ  #1-5 #6-15 #16-30 #>30 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ Ειδικές Γνώσεις 

ΕΠΙΠΕΔΟ  ΑΝΕΣΗΣ  Απαιτητικό  

 
 

 
 
Πρόκειται για εργασία κατά την οποία η ομάδα πρέπει να αναλογιστεί παλιές συγκρούσεις 
και να τις χρησιμοποιήσει ώστε να καταρτίσει οδηγίες με σκοπό την αποτελεσματική 
διαχείριση των συγκρούσεων. Η άσκηση χρησιμοποιεί το μοντέλο επίλυσης συγκρούσεων 
Thomas-Killman για τη δημιουργία πλαισίου με στόχο το γόνιμο διάλογο. Χρησιμοποιείστε 
το για να ξεκινήσετε με την ομάδα σας μια συζήτηση περί συγκρούσεων. 
Σκεφτείτε ως ομάδα παλιές συγκρούσεις και χρησιμοποιείστε τες για να καταρτίσετε 
οδηγίες για την αποτελεσματική επίλυσή τους. 
 

 
 

● Διαλέξτε ένα εργαλείο τηλεδιάσκεψης της επιλογής σας. 
● Χαρτί και στυλό. 

 

 
 

Βήματα   

Αναγκαία εργαλεία (τι θα χρειαστείτε) 

Εισαγωγή  



 

  

 

 
Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Οι γνώμες και οι απόψεις που εκφράζονται στην 
παρούσα δημοσίευση αποτελούν ευθύνη του συντάκτη και δεν αποτυπώνουν τη 

γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Καταρτίστηκε  από τη συνεργασία του προγράμματος FAVILLE. Όλες οι μέθοδοι και 

τα εργαλεία ανήκουν © στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. 
 

1. Ζητήστε στους συμμετέχοντες να σκεφτούν ομαδικές συγκρούσεις που έχουν 
βιώσει. Αυτές μπορεί να αφορούν την εν λόγω ομάδα ή όχι, ή την εν λόγω εταιρεία 
ή όχι. 
Θα πρέπει να το κάνουν ατομικά και να αναφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερες 
συγκρούσεις. Μπορούν να ανατρέξουν και στο παρελθόν αν χρειαστεί. Τις 
σημειώνουν στα σημειωματάριά τους. 
Σημείωση για τον συντονιστή: αν αναφέρουν παραδείγματα εκτός της ομάδας, 
παροτρύνετέ τους να μην αναφέρουν ονόματα όταν περιγράφουν τις συγκρούσεις 
για να διατηρηθεί η εμπιστευτικότητα. 

2. Βάσει των συγκρούσεων που έχουν καταγράψει, ζητήστε τους να τις 
βαθμολογήσουν από το ένα ως το τρία. 

● 1 = Σύγκρουση που αντιμετώπισα καλά  
● 2 = Σύγκρουση που αντιμετώπισα μέτρια  
● 3 = Σύγκρουση που αντιμετώπισα άσχημα  

3. Παρουσιάστε στην ομάδα το μοντέλο διαχείρισης συγκρούσεων Thomas-
Killman. Για διευκόλυνση της περιγραφής μπορείτε να δείξετε ένα βίντεο ή να 
χρησιμοποιήσετε δικά σας ή διαδικτυακά υλικά. 
Ζητήστε στους συμμετέχοντες να σκεφτούν ατομικά και στη συνέχεια να 
συζητήσουν σε ζευγάρια ή σε τριάδες βασισμένοι στις παρακάτω ερωτήσεις. 

● Ποιες αντιδράσεις εκφράστηκαν κατά τις συγκρούσεις που ανέφερα; 
● Ποιες συμπεριφορές και ενέργειες ήταν αποτελεσματικές κατά την επίλυση 

των συγκρούσεων; 
● Ποιες συμπεριφορές και ενέργειες δεν ήταν αποτελεσματικές κατά την 

επίλυση των συγκρούσεων; 
4. Μετά από τη συζήτηση σε μικρότερες ομάδες, ζητήστε σε κάθε συμμετέχοντα να 

σκεφτεί 2-3 οδηγίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συγκρούσεων 
που πιστεύει ότι πρέπει να ακολουθήσει στο εξής η ομάδα. 
Ζητήστε σε όλους να μοιραστούν τις οδηγίες τους με την ομάδα και να 
συμφωνήσουν σε αυτές που θα ακολουθούσαν όλοι με χαρά. 
Καταγράψτε τις οδηγίες και κοινοποιήστε τις ψηφιακά. 

 

 
 

● Χρησιμοποιήστε εργαλεία ψηφοφορίας όπως του Mural κατά τη διαδικασία 
ψηφοφορίας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε σχόλια στο Google Docs ή να 
ζητήσετε στους συμμετέχοντες να προσθέσουν ένα εικονίδιο ανεβασμένου 
αντίχειρα δίπλα σε μια ιδέα στο Slack, για να συγκεντρώσετε ψήφους όταν 
χρησιμοποιείτε αυτά τα εργαλεία. 
 

 
 
https://toolbox.hyperisland.com/ 

Πηγή 

Χρήσιμες Συμβουλές  

https://toolbox.hyperisland.com/
https://toolbox.hyperisland.com/
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