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O2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: 

Τεχνικές και Φυλλάδια Εκπαίδευσης 

O2.1. Διδακτικό και εκπαιδευτικό υλικό βασισμένο στην 

προσέγγιση κοινωνικής ενεργοποίησης  

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ A1:   Τεχνικές και Φυλλάδια Εκπαίδευσης για ενήλικες εκπαιδευτές/καθηγητές 

που θα χρησιμοποιήσουν το ENTRE4ALL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Εταίρος: Emphasys Centre 

Ημερομηνία:  

  

 

ENTRE4ALL COMMUNITY SUPPORT CENTRES 

Project number: 2019-1-SI01-KA204-060426 
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Ενότητα  4. Κοινωνικές Δεξιότητες  

Αριθμός 
Δραστηριότητας  

M4-T2-A4  

Θέμα Διαχείριση συγκρούσεων 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

 Βασικό (A): Αναφερόμενο στο επίπεδο EQF 3-4 

Γνώσεις 

• Να αναγνωρίσετε διαφορετικά είδη συναισθηματικών πλαισίων 

Δεξιότητες 

• Για να αναγνωρίσετε διαφορετικά είδη συναισθημάτων 

• Για να ορίσετε χρήσιμες συμπεριφορές 

Ικανότητες 

• Για να δικαιολογήσετε τη χρήση χρήσιμων συμπεριφορών 

Μαθησιακή 
Προσέγγιση 

☐ Μικτές ευκαιρίες μάθησης            ☒ Φυσική Εκπαίδευση (Face-to-Face) 

☐ Ατομική ηλεκτρονική μάθηση       ☒  Ανοιχτής και εξ αποστάσεως 

μάθηση 

☒Εκμάθηση βάσει εργασίας              ☐  Κοινοτική εργασία 

☐ Άλλο (διευκρινίστε) 

Τεχνικές 
κατάρτισης 

Βοηθητική συμπεριφορά 

Διάρκεια 70 λεπτά  

Εγκαταστάσεις / 
εξοπλισμός 

Αίθουσα διδασκαλίας, πρόσβαση στο Διαδίκτυο, καρέκλες, τραπέζια, 
αίθουσα εκπαίδευσης 

Οι 
συμμετέχοντες 
θα χρειαστούν: 

N/A 

Συνημμένα 
φύλλα εργασίας 

B1-1: Read emotions 
B1-2: Helpful behaviour 
B1-3: Helpful Behaviour Scenario 
I1-1: Conflict Management  
 

Κύρια 
καθήκοντα/ 
Διαδικασία    

Για αυτήν τη δραστηριότητα, ο δάσκαλος πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
ανάγκες των μαθητών. 
Εργασία 1: 
Κάντε μια μικρή εισαγωγή της περιγραφής των συναισθημάτων. Δώστε το 
φύλλο εργασίας B1-1: Κατανοήστε τα συναισθήματα (B1-1: Understand 
emotions.). Ο στόχος αυτής της άσκησης είναι να αναγνωρίσει κανείς τα 
συναισθήματά του για να μπορεί να τα ελέγξει. 
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Αφού διαβάσετε το φύλλο εργασίας, ρωτήστε τους μαθητές τα εξής: 
 

• Τι σε κάνει χαρούμενο? 
• Τι σε κάνει να λυπάσαι; 
• Τι σε θυμώνει? 
• Τι σε κάνει να νιώθεις φόβο; 
• Τι σε κάνει να νιώθεις αηδία; 
• Τι σου προκαλεί έκπληξη; 

 
Μπορείτε να παρέχετε διαφορετικές επιλογές στο μαθητή εάν θεωρεί ότι η 
ερώτηση προκαλεί σύγχυση. Για παράδειγμα, στην ερώτηση «τι σε κάνει 
να θυμώνεις;», ρωτήστε και ζητήστε από τον μαθητή να επιλέξει από τα 
ακόλουθα «κίνηση στο δρόμο», «όταν κάποιος λέει όχι σε μένα», «όταν 
κάποιος μου λέει τι να κάνω», «όταν δεν τρώω εγκαίρως», «όταν κάποιος 
ακύρωση μια συνάντηση μας», «όταν κάποιος μου λέει ψέματα» κ.λπ. 
Ρωτήστε τους μαθητές για ποιο λόγο τους κάνει λυπημένους / 
απογοητευμένους / θυμωμένους; 
Χωρίστε τους μαθητές σε μια ομάδα με 2 ή 3 άτομα. Ζητήστε από τους 
μαθητές να κάνουν ο ένας στον άλλο μια ερώτηση από τα παραπάνω 
στους συμμαθητές τους. Δώστε τους 15 λεπτά. 
 
(25 λεπτά) 
 
Εργασία 2 
Δώστε το φύλλο εργασίας B1-2: Χρήσιμη συμπεριφορά σε κάθε 
μαθητή(B1-2: Helpful behavior to each student.). Διαβάστε το χαρτί 
δυνατά. Εξηγήστε και συζητήστε τη σημασία της υιοθέτησης χρήσιμων 
μηχανισμών συμπεριφοράς και αντιμετώπισης θυμού όπως περιγράφει το 
φύλλο εργασίας. 
(10 λεπτά) 
 
Εργασία 3 
Αυτή η δραστηριότητα είναι ένα παιχνίδι ρόλων. Δώστε το φύλλο εργασίας 
B1-3: Σενάριο χρήσιμης συμπεριφοράς(B1-3: Helpful Behaviour 
Scenario.). Κάντε μερικές ομάδες των 2-3 ατόμων και ενημερώστε τους ότι 
θα παίξουν ένα ρόλο. Εάν κάποιος δεν θέλει να συμμετάσχει στη 
δραστηριότητα, μπορεί να παρακολουθήσει ένα άλλο ομαδικό παιχνίδι 
ρόλων. 
Στο τέλος της δραστηριότητας, ζητήστε από μια ομάδα να παρουσιάσει το 
σενάριό τους μπροστά στους άλλους μαθητές. 
(20 λεπτά) 
 
 
 
Εργασία 4 
Εξηγήστε εν συντομία τι έχετε κάνει στην τάξη. Εξηγήστε τη σημασία 
υιοθέτησης μιας χρήσιμης συμπεριφοράς και κατανόησης των 
συναισθημάτων σας Περιγράψτε τους μηχανισμούς αντιμετώπισης του 
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θυμού και ζητήστε από τους μαθητές να σας κάνουν οποιαδήποτε 
ερώτηση. 
(5 λεπτά) 

Χρήσιμες πηγές 
που 

αναφέρονται 
στο DATABANK 

(IO2-A2) 

Ways to manage anxiety for adults with learning disabilities  
5 Common Workplace Conflicts- Scenarios & Resolutions 
Conflict 

Συμβουλές 

Επίπεδα EQF 5 & 6 
Μαθησιακά αποτελέσματα: 

• Να κατανοήσουμε τις υγιείς δεξιότητες αντιμετώπισης σε 
καταστάσεις άγχους π.χ. αποφύγετε αγχωτικές καταστάσεις, 
αναγνωρίστε την κατάλληλη εργασιακή συμπεριφορά 

• Για να ορίσετε τη διαχείριση συγκρούσεων και τις βοηθητικής 
συμπεριφορές 

• Να ενθαρρύνσει της βοηθητικής συμπεριφοράς  
• Να υιοθετήσει υγιείς ικανότητες αντιμετώπισης 

 
Ο δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ίδιες δραστηριότητες από τις 
Εργασίες 1 και 3. Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει τη Δραστηριότητα 
Εργασίας 2 χρησιμοποιώντας ένα φύλλο εργασίας (Φύλλο εργασίας-I1-1: 
Διαχείριση συγκρούσεων- (Worksheet- I1-1: Conflict Management)) που 
περιλαμβάνει τον ορισμό της διαχείρισης συγκρούσεων και παραδείγματα 
συγκρούσεων σε ένα εργασιακό περιβάλλον . Αφού συζητήσει με τους 
μαθητές τι είναι η διαχείριση συγκρούσεων, ο δάσκαλος παρέχει ένα 
σενάριο περίπτωσης σύγκρουσης που συμβαίνει σε μια κοινωνική 
επιχείρηση και ζητά από τους μαθητές να σκεφτούν τρόπους με τους 
οποίους πρέπει να αντιδράσουν οι εργαζόμενοι. 
 
Επίπεδα EQF 7 & 8: 
Μαθησιακά αποτελέσματα: 

• Να εξηγήσει τη διαχείριση συναισθημάτων μέσω της βοηθητικής 
συμπεριφοράς 

• Να αντιδράσει σε συγκρούσεις με βοηθητική συμπεριφορά και 
λογική σκέψη 

• Να χειριστεί την επίλυση συγκρούσεων με την επίλυση 
προβλημάτων και τη διαχείριση συναισθημάτων 

 
Ο δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ίδιες δραστηριότητες με τις 
Εργασίες 1 και Εργασία 2 (Επίπεδο Β). Ο δάσκαλος μπορεί να 
προσθέσει μια δραστηριότητα (όπως η Εργασία 3) η οποία θα ζητήσει 
από τον μαθητή να αντιδράσει στην επίλυση συγκρούσεων με τη 
συμπεριφορά βοηθείας. 
Για αυτήν τη δραστηριότητα, ο καθηγητής τοποθετεί κάθε μαθητή στα 
ακόλουθα σενάρια περιπτώσεων: 

• Εργάζεστε σε τμήμα πωλήσεων ενδυμάτων. Ένας πελάτης που 
αγόρασε ένα μπλουζάκι από εσάς, έρχεται σε σας με 
απογοήτευση και σας ζητά να του επιστρέψετε τα χρήματα καθώς 

https://www.ecl.org/about/latest-news/blog/ways-to-manage-anxiety-for-adults-with-learning-disabilities
http://managestaff.com/common-workplace-conflicts/
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/conflict
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το μέγεθος είναι πολύ μικρό και δεν θέλει πια το μπλουζάκι. Πώς 
θα αντιδρούσατε; 

• Εργάζεστε σε ένα γραφείο και ένας συνάδελφος λέει μπροστά σε 
όλους ότι χάσατε ένα σημαντικό έγγραφο και δεν μπορεί να 
βρεθεί. Δεν ξέρετε ποιο είναι το έγγραφο. Πώς θα αντιδρούσες; 

• Κανονίζετε πριν από λίγο καιρό να πάτε στη συναυλία του 
αγαπημένου σας τραγουδιστή με έναν φίλο σας. Ο φίλος σας 
ακυρώνει την τελευταία στιγμή χωρίς να σας δίνει εξηγήσεις. Πώς 
θα αντιδρούσες; 

• Είστε μάγειρας σε ένα εστιατόριο και ένας πελάτης έρχεται να σας 
πει ότι βρήκε μαλλιά στο πιάτο του. Πώς θα αντιδρούσες; 

• Είστε τηλεφωνητής για εταιρεία παροχής υπηρεσιών 
πληροφορικής. Ένας πελάτης στο τηλέφωνο θέλει να μιλήσει με 
τον διαχειριστή σας, αλλά δεν είναι διαθέσιμος. Όταν λέτε στον 
πελάτη ότι ο διαχειριστής σας δεν είναι διαθέσιμος, ο πελάτης 
γίνεται πραγματικά αγενής και αρχίζει να φωνάζει. Τι κάνεις? 
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Φύλλο Εργασίας 1 

 

Φύλλο εργασίας B1-1: Διαβάστε τα συναισθήματα (Worksheet B1-1: Read emotions) 

Α. Ταιριάξτε κάθε συναίσθημα με την καταλληλότερη εικόνα 

 

1. Χαρούμενος       

   

2. Λυπημένος        

   

3. Απογοητευμένοι  

      

4. Έκπληκτος        

 

 

 

 

 

5. Θυμωμένος  
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Φύλλο Εργασίας 2 

 

Φύλλο εργασίας B1-2: Χρήσιμη συμπεριφορά (Worksheet B1-2: Helpful behaviour) 

 

  

 

 

A. Πώς μπορώ να παραμείνω ήρεμος; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ασκήσεις αναπνοής: Τρόποι αλλαγής της αναπνοής σας για να σας 

βοηθήσουν να αισθανθείτε ήρεμοι. 

 Γείωση με τις αισθήσεις σας: Χρησιμοποιώντας την όραση, την αφή, τη φωνή, 

τη μυρωδιά και τη γεύση για να εστιάσετε σε πράγματα γύρω σας. 

 Καθοδηγούμενη οπτικοποίηση για να σας βοηθήσει να φανταστείτε ότι 

βρίσκεστε κάπου αλλού. 

 Προοδευτική χαλάρωση των μυών(Progressive Muscle Relaxation) για τη 

μείωση του στρες στο σώμα σας που τεντώνει και χαλαρώνει τους μυς σας. 
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Β. Τι μπορώ να κάνω όταν νιώθω θυμωμένος ή απογοητευμένος; 

 Ζητήστε να επαναλάβετε όσα ειπώθηκαν 

 Μιλάτε και συζητάτε ήρεμα χωρίς να υψώνεται τη φωνή σας 

 Εξηγήστε τις ανάγκες σας στους ανθρώπους γύρω σας 

 Ζητήστε ένα διάλειμμα 
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Φύλλο Εργασίας 3 

 

Φύλλο εργασίας – Σενάριο βοηθητικής συμπεριφοράς 

Σε μια ομάδα 2 διαβάστε το ακόλουθο σενάριο. Ένας από εσάς είναι η Τζέιν και 

ο άλλος  η Αντρέα. 

 

 

 

 

Η Τζέιν είναι 23 ετών και είναι νέος υπάλληλος στο εστιατόριο. Η Τζέιν ζητά από τον διευθυντή 

της να πάρει μια άδεια για να πάει στην τράπεζα. 

Τζέιν: Κυρία Αντρέα, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι; 

Άντρεα: Ναι, πες μου Τζέιν. 

Τζέιν: Θέλω μία άδεια επειδή πρέπει να πάω στην τράπεζα το πρωί. 

Άντρεα: Και χρειάζεστε όλη μέρα για αυτό; Δεν μπορείτε να πάρετε μια άδεια επειδή έχουμε μια 

σημαντική συνάντηση. 

Τζέιν: (είπε θυμωμένα) Γιατί δεν μπορώ να πάρω μια άδεια; Ποτέ δεν το ζήτησα. Αυτό είναι 

άδικο. 

Άντρεα: Πρέπει να ηρεμήσεις και να σταματήσεις να  φωνάζεις. 

Τζέιν: (συνεχίζει φωναχτά) Ναι, αλλά γιατί δεν μου επιτρέπεται; 

Άντρεα: Σου εξήγησα ότι αύριο έχουμε μια σημαντική συνάντηση και πρέπει να είσαι εδώ. Τι θα 

λέγατε για να πάτε στην τράπεζα το πρωί και μετά να επιστρέψετε στη δουλειά και μπορείτε να 

πάρετε μια άδεια για οποιαδήποτε άλλη μέρα; 

Τζέιν: Ναι, εντάξει. Ακούγεται λογικό. 
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 Φύλλο Εργασίας 4 

 

Φύλλο εργασίας- I1-1: Διαχείριση συγκρούσεων (Worksheet- I1-1: Conflict Management)  

Αυτό το φύλλο εργασίας απευθύνεται σε μαθητές επιπέδου Β και Γ.  

 Τι είναι μια σύγκρουση; 

Η σύγκρουση ορίζεται ως μια ενεργή διαφωνία μεταξύ ατόμων με 

αντίθετες απόψεις ή αρχές. 

 

 

 Τι είναι η διαχείριση συγκρούσεων; 

CΗ διαχείριση συγκρούσεων είναι η διαδικασία αντιμετώπισης 

(αντιληπτών) ασυμβίβαστων ή διαφωνιών που προκύπτουν, για 

παράδειγμα, από διαφορετικές απόψεις, στόχους και ανάγκες. 
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 Πιθανά παραδείγματα συγκρούσεων στο χώρο εργασίας 

Συγκρούσεις Λύσεις 

Ξεκινήσατε σε λάθος βάση την σχέση σας με έναν 

νέο συνεργάτη και υπάρχει ένταση μεταξύ των 

δύο σας. 

Ρωτήστε: Μπορούμε να συζητήσουμε για αυτό; 

Ένας συνάδελφος συνεχίζει να σας στέλνει 

μηνύματα στη μέση της νύχτας και δεν απαντάτε 

ότι σας καλεί. 

Προγραμματίστε μια ώρα για να συνομιλήσετε 

μαζί τους μέσω τηλεφώνου ή βιντεοκλήσης και να 

συζητήσετε το ζήτημα. 

Ένας συνάδελφος είναι αγενής απέναντί σας. Ζητήστε να του μιλήσετε και να αντιμετωπίσετε το 

ζήτημα απευθείας, παραμένοντας ήρεμοι. 

Διαφορά στο στυλ εργασίας: Ένας υπάλληλος 

παραπονιέται για τον τρόπο που εργάζεστε. 

Κατανοήστε και αποδεχτείτε τις προσωπικότητες 

του άλλου. Ζητήστε να αναδιοργανώσετε τη δομή 

της εργασίας 

Πολιτιστικές συγκρούσεις: Έχετε μια διαφορετική 

θρησκεία από έναν συνάδελφό σας και μερικές 

φορές όταν συζητάτε για την πολιτική και τη 

θρησκεία υπάρχει ένταση καθώς διαφωνείτε σε 

πολλά θέματα. 

Να σέβεστε τις πεποιθήσεις ο ένας του άλλου και 

να μην είστε προσβλητικοί. 

 


