
Ικανότητα Διαχείρισης 
Συγκρούσεων στο 

Χώρο Εργασίας 

Ενότητα 7. 

Ισχύς και συνεργατική 
δύναμη 

Συγγραφή:  
Αλεξάνδρα Βασιλείου 
Νόπη Κεχάογλου 



Σωτήρας 
  

Σινιάλα θέσης 
ισχύος 

  

Σινιάλα χαμηλής 
ισχύος 

  

 
θύτης 
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Σκοπός της ενότητας 

• Σκοπός της έβδομης ενότητας, είναι να 
διερευνήσεις περισσότερο την επίδραση της 
ισχύος στις ανθρώπινες σχέσεις και να 
αναγνωρίσεις τα σινιάλα της καθώς και πιθανούς 
τρόπους απεμπλοκής από τα παιχνίδια εξουσίας 
έτσι ώστε να είσαι σε θέση να αξιοποιείς την 
ισχύ σου προς όφελος της σχέσης μέσω της 
συνεργατικής δύναμης. 

 

 

 



Διάγραμμα της ενότητας 

 

 

5 Υποενότητες 
 

1η υποενότητα  Πώς επιδρά η ισχύς στις σχέσεις 

2η υποενότητα Σινιάλα ισχύος 

3η υποενότητα Θέση ισχύος και κλιμάκωση των συγκρούσεων 

4η υποενότητα 
 

Παιχνίδια εξουσίας και απεμπλοκή από αυτά 

5η υποενότητα 
 

Συνεργατική δύναμη 



Στόχοι της ενότητας 

 

 

• Να αναγνωρίζεις πώς η ισχύς επιδρά στις σχέσεις. 

• Να αναγνωρίζεις βασικά σινιάλα θέσης ισχύος και σινιάλα χαμηλής 
ισχύος. 

• Να προβληματιστείς περισσότερο σχετικά με το ρόλο της ισχύος στην 
κλιμάκωση των συγκρούσεων. 

• Να απεμπλέκεσαι ευκολότερα από παιχνίδια εξουσίας και να 
διαπραγματεύεσαι καλύτερα και πιο συνεργατικά την προσωπική σου 
δύναμη για την επίλυση πιθανών συγκρούσεων. 

 

 



Ενότητα 7. 
Ισχύς και συνεργατική 

δύναμη 

 

Υποενότητα 7.1:  

Πώς επιδρά η ισχύς στις 
σχέσεις 



Υποενότητα 7.1 
Πώς επιδρά η ισχύς στις σχέσεις 

• Σινιάλα 

• Ασυνείδητη χρήση 

• Έλλειψη επιγνώσης 

• Ισχύς και σχέση 

• Δεν μπορούμε να αποφύγουμε την ισχύ 

 

 



Υποενότητα 7.2 

Σινιάλα ισχύος 

• Σινιάλα από θέση ισχύος 
– Άνεση 

– Εμπιστοσύνη 

– Αποστασιοποίηση 

– Επικοινωνία 

– Αυτοπεποίθηση 

• Σινιάλα χαμηλής ισχύος 
– Έυκολος συμβιβασμός 

– Αμφιβάλεις για τον εαυτός σου 

– Επαινείς τον άλλον 

– Πρόβα 

– Δυσκολία 

 

 

 

 



Υποενότητα 7.3 
Θέση ισχύος και κλιμάκωση της σύγκρουσης 

 

 

• Θύτης 

• Θύμα 

• Παγίδα 

• Δεν μπορείς να κρύψεις την ισχύ σου 

 

 



Υποενότητα 7.4 
Παιχνίδια εξουσίας και απεμπλοκή από αυτά 

 

 

• Μοχλός δύναμης 

• Ενσυνείδητη χρήση της ισχύος 

• Χειρισμός 

• Επιρροή 

• Θύτης-Θύμα-Σωτήρας 

 



Υποενότητα 7.5 
Συνεργατική δύναμη 

 

 

• «Πρέπει» 

• «Υποταγή» και «Επανάσταση 

• Συμπεριφορά απαίτησης 

• Συνεργατική δύναμη 

 



Προβολή 
video/Ομάδες 

εργασίας 

 

«99 προβλήματα» 



99 προβλήματα 

 

 

 

Η Ισχύς υπάρχει ακόμη και όταν δεν είναι ορατή  



Ανακεφαλαίωση Ενότητας 

Έννοιες 
• Ισχύς και σχέσεις 

• Θέση ισχύος 

• Χαμηλά σινιάλα ισχύος 

• Παιχνίδια εξουσία 

• Θύμα-θύτης-σωτήρας 

• Συνεργατική δύναμη 

  

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 
• Να αναγνωρίζεις πώς η ισχύς επιδρά 

στις σχέσεις. 

• Να αναγνωρίζεις βασικά σινιάλα 
θέσης ισχύος και σινιάλα χαμηλής 
ισχύος. 

• Να προβληματιστείς περισσότερο 
σχετικά με το ρόλο της ισχύος στην 
κλιμάκωση των συγκρούσεων. 

• Να απεμπλέκεσαι ευκολότερα από 
παιχνίδια εξουσίας και να 
διαπραγματεύεσαι καλύτερα και πιο 
συνεργατικά την προσωπική σου 
δύναμη για την επίλυση πιθανών 
συγκρούσεων. 

 

 



ΤΕΛΟΣ  

Ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας! 

Η συνέχεια εδώ:  


