
Αθανασούλα – Ρέππα Αναστασία*  

Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης και 

Οργανωσιακής Συμπεριφοράς 
 



 Γνωριμία ομάδας – παγοθραύστης  

 

 



 Τι είναι σύγκρουση; 
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 H φύση της σύγκρουσης 

 Έννοια – ορισμοί 

 Δεν υπάρχει ξεκάθαρος και περιεκτικός όρος. 

 Εντούτοις, ο κοινός παρονομαστής των διαφόρων ορισμών 
είναι η διαφορετικότητα στις ανάγκες, στους στόχους ή στα 
ενδιαφέροντα μεταξύ των ατόμων, καθώς και η αντιληπτή 
παρέμβαση από το ένα μέρος προς το άλλο, για να 
ικανοποιήσει τις ανάγκες ή να επιτύχει τους στόχους του. 

 Σύγκρουση θεωρείται και η έννοια της ειλικρινούς διάστασης 
απόψεων, η οποία πηγάζει από την παρουσία εναλλακτικών 
τρόπων δράσης (Everald & Morris, 1999). 

 

 Είδη συγκρούσεων 

 Ενδοπροσωπική (intrapersonal) 

 Διαπροσωπική (interpersonal) 

 Ενδοομαδική (intragroup) 

 Ομαδική (intergroup) 

 
 

 



 Καταγράψτε μερικά από τα αίτια 

εμφάνισης των συγκρούσεων στα 

σχολεία  
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Προβλήματα επικοινωνίας  

Η δομή του οργανισμού  

Ανθρώπινοι παράγοντες (ατομικές διαφορές) 

Περιορισμένοι πόροι  

Συγκρουόμενοι στόχοι 

Αλλαγές και καινοτομίες στους οργανισμούς 

 

 



 http://www.panoptron.gr/previews/confl

ict_management.htm 



1ος : «Τα καλά παιδιά δεν τσακώνονται» 

 

2ος : «Η σύγκρουση συνεπάγεται καβγά» 

 

3ος : «Μια ομάδα ανθρώπων που δουλεύει 

καλά μαζί δεν έχει συγκρούσεις» 
  





Συνειδητοποίηση 

Σκέψεις και 

συναισθήματα 

Προθέσεις 

Συμπεριφορά 

Αποτελέσματα 

Συνειδητοποίηση 

Αντίδραση του 

άλλου 

Επεισόδιο 2 

Επεισόδιο 1 



1. Συνειδητοποίηση: Η σύγκρουση ξεκινάει όταν 

το ένα μέλος συνειδητοποιεί ότι το άλλο 

επιδρά στα συμφέροντα του. Συνήθως κάτι 

τέτοιο συμβαίνει μετά από κάποιο συμβάν που 

κάνει φανερή αυτή την απειλή των 

συμφερόντων. 

 

2. Σκέψεις και συναισθήματα: Αναφέρονται στις 

υποκειμενικές ερμηνείες τις οποίες δίνει το 

μέλος που συνειδητοποιεί τη σύγκρουση, για 

την κατάσταση που δημιουργείται. Μια έντονη 

συναισθηματική αντίδραση είναι πιθανό να 

κάνει το άτομο να αγνοήσει συμφέρον ή 

κοινωνικούς κανόνες, όσον αφορά τη 

διευθέτηση μιας σύγκρουσης. 



Διεκδίκηση Συνεργασία 

Αποφυγή Αποδοχή 
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Υψηλή Χαμηλή 

Πρόθεση για την ικανοποίηση των  
συμφερόντων του άλλου ατόμου 

Συμβιβασμός 



4. Συμπεριφορά: Αναφερόμαστε σε παρατηρήσιμες 

ενέργειες ή σε συγκεκριμένα λόγια που 

διατυπώνονται από το πρώτο μέλος της 

σύγκρουσης και αναφέρονται στο υπό διαμάχη 

θέμα. 

 

5. Η αντίδραση του άλλου μέλους: Μετά την 

εκδήλωση κάποιας μορφής συμπεριφοράς εκ 

μέρους του πρώτου μέλους σε ένα επεισόδιο 

σύγκρουσης, ακολουθεί η αντίδραση του άλλου 

μέλους.  

Η διαντίδραση αυτή μπορεί να περάσει μια από τις 

τρεις ακόλουθες φάσεις κλιμάκωσης: 
 





6. Αποτελέσματα: Η τελική έκβαση.  

Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι 

εξεύρεση μιας λύσης, το αδιέξοδο ή άλλου 

είδους συνέπειες. Μπορεί να είναι η 

αφετηρία ενός δεύτερου επεισοδίου, που θα 

περάσει από τις ίδιες ή παρόμοιες φάσεις. 



Άσκηση . Χαρτογράφηση σύγκρουσης  

Τι είναι  

 

Πού και πότε χρησιμοποιείται  

 

Ποια τα βήματα της χαρτογράφησης 

 

Ποια τα οφέλη. 



Τα βήματα της Χαρτογράφησης της 

σύγκρουσης  
Παρακάτω, θα δούμε ένα‐ένα τα βήματα για τη 

χαρτογράφηση μιας σύγκρουσης. 

1. Καθόρισε  το πρόβλημα 

2. Ονομάτισε τους εμπλεκόμενους 

3. Απαρίθμησε  ανάγκες, έγνοιες και 

ανησυχίες της κάθε πλευράς, 4. Εντοπισμός 

και καταγραφή ανησυχιών 

5. Κοινό έδαφος:  

6. Νέες οπτικές και ενοράσεις:  

7. Κρυμμένες ανάγκες, έγνοιες και 

ανταμοιβές 

8. Ιδιαίτερες ανησυχίες 
 

 

 

 

 



Καθορισμός προβλήματος και Συμφωνία στο 

Σενάριο σύγκρουσης σύμφωνα με τις ανάγκες της 

ομάδας: 

Ας ψηφίσουμε για το θέμα!  



Μετά το παίξιμο ρόλων ξανά ομάδες και ένα – ένα 

τα υπόλοιπα βήματα της χαρτογράφησης με βάση 

το σενάριο που παίχτηκες. 

Μετά το παίξιμο ρόλων ξανά ομάδες και ένα – ένα 

τα υπόλοιπα βήματα της χαρτογράφησης. 

Κάθε ομάδα ανακοινώνει τα συμπεράσματά της 

και το τι αποκόμισε ως δεξιότητα και γνώση που 

μπορεί φανεί χρήσιμο στην οργανωσιακή 

συμπεριφορά. 



Τότε έχουμε νέα διαπραγμάτευση μέσω του 

διαμεσολαβητή!   



 

 Διαπραγμάτευση, οι διαφορετικές πλευρές συζητούν και 

προσπαθούν να βρουν  μόνες τους μια λύση. Προϋποθέτει 

συμβιβασμούς και υποχωρήσεις 

 Διαμεσολάβηση, αναζητείται ένα κοινά αποδεκτό πρόσωπο που 

θα βοηθήσει τις δύο πλευρές να βρουν μια αμοιβαία λύση. 

 Διαιτησία, η παρέμβαση κάποιου προσώπου για να διευθετήσει 

την αντιπαράθεση με μια  δεσμευτική συμβιβαστική απόφαση 

 Εκδίκαση, η προσφυγή στα δικαστήρια ή σε φορέα τέτοιου είδους 

επιφέρει απολύτως δεσμευτικές αποφάσεις, σπάνια επωφελείς για 

όλες τις πλευρές 
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Η έγκαιρη διάγνωση τους δεν είναι πάντα εφικτή. Είναι σημαντικό 

να γνωρίζουμε κάποια βήματα που μπορούμε να ακολουθήσουμε. 

Στάδια επίλυσης συγκρούσεων 



Δίνεται έμφαση στην αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα της όλης οργάνωσης και 

τονίζεται ο ρόλος των επιμέρους τμημάτων και 

η συνεισφορά τους. 

Μεταξύ ομάδων της ίδιας οργάνωσης θα πρέπει 

να υπάρχει επικοινωνία και συνεργασία για την 

επίλυση κοινών προβλημάτων. 

Να επιδιώκεται κυκλική μετακίνηση μελών σε 

διάφορα τμήματα για να υπάρξει μεγαλύτερη 

κατανόηση των ιδιαίτερων προβλημάτων κάθε 

τμήματος. 



Να αποφεύγεται η εισαγωγή συνθηκών 

ανταγωνισμού μεταξύ των τμημάτων. Να 

δίνεται έμφαση στον συντονισμό δυνάμεων 

και ενεργειών με στόχο τη συνολική 

απόδοση. Ίσες αμοιβές με βάση την 

προσπάθεια και τη συνεισφορά. 



Όλοι κερδίζουν 

 
• Επίθεση στο πρόβλημα και όχι στους αντίπαλους - 

«εταίρους», με σκοπό την ανακατεύθυνση της 

σύγκρουσης 
 

• Από τον δια-χωρισμό και το δίλημμα «εγώ ή αυτός», 

περνάμε στο συνεργατικό «κερδίζω ΚΑΙ εγώ ΚΑΙ 

αυτός» 
 

• Εστίαση στις ανάγκες παρά στις εξ αρχής ορατές 

λύσεις, αναγνωρίζοντας τις διαφορές των ατόμων 

 

• Προσπάθεια για συμμετοχή των εμπλεκομένων για 

λύση και αναπροσαρμογή των θέσεών τους 



Είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. 
 
 

 

Απομνημονεύματα, Ι. Μακρυγιάννης 
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