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Φυγή 
  

Οικείες 
συμπεριφορές 

  

Συμπεριφορές 
στη σύγκρουση 

  

 
Κερδίζω-
Κερδίζεις 

  

Πάλη 
 
  

Ροή 
 
  



Σκοπός της ενότητας 

• H κατανόηση της έννοιας της σύγκρουσης και 
των πιθανών ωφελειών που μπορούν να 
προκύψουν από αυτήν έτσι ώστε να μπορείς να 
την αντιμετωπίσεις ως εν δυνάμει χρήσιμη 
διεργασία, όσον αφορά την προσωπική σου 
ανάπτυξη άλλα και τη βελτίωση των 
διαπροσωπικών και κοινωνικών σχέσεων. 



Διάγραμμα της ενότητας 

 

 

4 Υποενότητες 
 

1η υποενότητα  Αντιμετώπιση της σύγκρουσης 

2η υποενότητα  Διερεύνηση της στάσης που υιοθετούμε σε μια σύγκρουση 
(Πάλη, Φυγή, Ροή)  

3η υποενότητα Οι Αρχές της προσέγγισης “Κερδίζω-Κερδίζεις”  

4η υποενότητα Όταν αυτή η προσέγγιση μοιάζει ανέφικτη  



Στόχοι της ενότητας 

 

 

• Να κατανοείς τη στάση σου απέναντι στη σύγκρουση 

• Να προσεγγίζεις τη σύγκρουση ως διεργασία που μπορεί εν δυνάμει να 
σε εμπλουτίσει και να σε δυναμώσει 

• Να προβληματιστείς ως προς τα οφέλη της προσέγγισης 
‘κερδίζω/κερδίζεις’ 

 

 



Ενότητα 3. 
Στάση απέναντι στη 

σύγκρουση 

 

Υποενότητα 3.1:  

Η αντιμετώπιση της 
σύγκρουσης 



Υποενότητα 3.1 

Η αντιμετώπιση της σύγκρουσης 

• Συμπεριφορές που ενθαρρύνουν την αντιμετώπιση 

• Συμπεριφορές που ενθαρρύνουν την αποφυγή της 

• Οικείες συμπεριφορές 

• Μαθημένες συμπεριφορές 

 

 

 



Υποενότητα 3.2 
Διερεύνηση της στάσης που υιοθετούμε σε μια σύγκρουση 

(Πάλη, Φυγή, Ροή) 

• Επιθετική συμπεριφορά 

• Εγώ κερδίζω, εσύ χάνεις 

• Παθητική συμπεριφορά 

• Εγώ χάνω, εσύ κερδίζεις 

• Διεκδικιτική συμπεριφορά 

• Υπάρχει τρόπος να κερδίσουμε κι οι δυο 



Υποενότητα 3.3 
Οι αρχές της προσέγγισεις Κερδίζω/Κερδίζεις 

 

 

• Συμβιβασμός 

• Διερεύνηση αναγκών και στη συνέχεια αναζήτηση λύσεων 

• Διαθέσιμος πόρος 

• Αξιοποίηση πόρου 

• Βασικές αρχές της προσέγγισεις Κερδίζω/Κερδίζεις 

 

 



Υποενότητα 3.4 
Όταν αυτή η προσέγγιση μοιάζει ανέφικτη 

 

 

• Εστίασε στις ανάγκες 

• Εστίασε πρώτα στην προσέγγιση και όχι στο αποτέλεσμα 

• Εστίασε στο θέμα 

• Διεύρυνε την οπτική σου 

• Διευκόλυνε το «ναι» 

• Υποστήριξε το σωστό και το δίκαιο 

• Δείξε επιμονή 

 



Ομάδες Εργασίας 

 

«Συμπεριφορές μέσα 
στη σύγκρουση» 



Συμπεριφορές μέσα στη σύγκρουση 

 

 

Υπάρχουν συμπεριφορές που εμφανίζονται σε 
περισσότερες από μία κατηγορίες; 



Ανακεφαλαίωση Ενότητας 

Έννοιες 
• Επιθετκή Συμπεριφορά 

• Παθητική Συμπεριφορά 

• Διεκδικητική Συμπεριφορά 

• Πάλη-Φυγή-Ροή 

• Κερδίζω - Κερδίζεις 

  

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 
• Να κατανοείς τη στάση σου απέναντι 

στη σύγκρουση 

• Να προσεγγίζεις τη σύγκρουση ως 
διεργασία που μπορεί εν δυνάμει να 
σε εμπλουτίσει και να σε δυναμώσει 

• Να προβληματιστείς ως προς τα 
οφέλη της προσέγγισης 
‘κερδίζω/κερδίζεις’ 

 

 

 

 



ΤΕΛΟΣ  

Ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας! 

Η συνέχεια εδώ:  


