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Διαχείριση συγκρούσεων 
 
 
 

...στο σχολικό περιβάλλον 
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Το προσωπικό του σχολείου μας? 

Διαχείριση συγκρούσεων 
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Η σύγκρουση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης 
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time 
to 
think 

Ας μοιραστούμε παραδείγματα 
συγκρούσεων από το σχολικό 
περιβάλλον... 
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Κουμπί 
πανικού 

Πως  αντιμετωπίζουν οι 
περισσότεροι άνθρωποι τις 
συγκρούσεις ? 
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Διαχείριση συγκρούσεων 

 

• Η διαχείριση των συγκρούσεων δεν είναι 
εύκολη υπόθεση 

• Οι διευθυντές (& υποδιευθυντές) δεν 
...κρύβονται όταν συμβαίνουν συγκρούσεις 

• Δεξιότητες ? 
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time 
to 
think 

Αποτελεί η σύγκρουση πάντα ένα γεγονός 
με αρνητικές συνέπειες ? 
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Τα ...θετικά της σύγκρουσης 

 

• Νέα γνώση 

• Νέες (καινοτόμες) στρατηγικές 

• Διαφορετικές «οπτικές γωνιές» 
 

 

Ο στόχος σε ένα σχολείο δεν πρέπει να είναι η 
αποφυγή των συγκρούσεων αλλά η εποικοδομητική 

τους κατάληξη 
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• Διαταράσσεται το σχολικό περιβάλλον (κλίμα); 

 
• Θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στους μαθητές; 

 
• Είναι πιθανό αυτό το ζήτημα να λυθεί χωρίς την 

παρέμβασή μου; 
 

• Υπάρχει πιθανή απειλή βίας; 
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Ανίχνευση – αξιολόγηση  
συγκρουσιακών καταστάσεων 



Προτεραιότητα στα συναισθήματα  
 - μετά η λύση του προβλήματος 

 

 
 Αποφύγετε οτιδήποτε «ρίχνει λάδι στη 
φωτιά» 
 Αναγνωρίστε τα συναισθήματα των άλλων 
 Μην ...αρχίσετε καυγά 
 Αποσαφηνίστε το ρόλο σας 
 Εστιάστε στο πρόβλημα 
 Ενεργή ακρόαση  
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Προτεραιότητα στα συναισθήματα  
 - μετά η λύση του προβλήματος 

 

 
• Κατανοήστε την οπτική/προσέγγιση του άλλου 
ατόμου 

• Λειτουργείστε με ενσυναίσθηση 

• Βοηθήστε τους άλλους να λύσουν το πρόβλημά   
τους 

• Μην οδηγηθείτε αμέσως σε μια λύση - ακούστε! 

• Αναζητήστε συνεργατικές λύσεις 
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time 
to 
think 

Ποιές είναι οι αιτίες της σύγκρουσης? 
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Αιτίες σύγκρουσης 

 

• Διαφορετικές ανάγκες 
 
 • Αντιφατικές αντιλήψεις 
 
  •Αποκλίνοντες στόχοι 
 
   •Συγκρουόμενα συμφέροντα 
 
  • Εμπλοκή ρόλων 
 
 •Διαφορετικές «αξίες» 
 
•Συγκρουόμενες εξουσίες ή πολιτικές 
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Χειρισμός μιας τηλεφωνικής κλήσης γονέα 

Να του το κλείσω? 
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Αντιμετώπιση των συγκρούσεων μέσω τηλεφώνου 

 
• Αφήστε τον γονέα να εκτονωθεί 
 
• Κρατείστε σημειώσεις 

 
• Επικεντρωθείτε στα βασικά στοιχεία- ενεργή ακρόαση 

 
• Επιδείξτε ενσυναίσθηση και αναγνωρίστε σημεία με τα οποία 

πιθανόν συμφωνείτε 
 

• Αποφύγετε να κλείσετε (άκαιρα) το τηλέφωνο  στον καλούντα 
 

• Προσχεδιάστε μια στρατηγική ...εξόδου 
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Αντιμετώπιση των συγκρούσεων μέσω τηλεφώνου 

 

• Μην ακούτε με σκοπό να απαντήσετε, να 
ακούτε για να καταλάβετε 

 

• Προκλητικές τηλεφωνικές κλήσεις: 

   μια ευκαιρία για εξάσκηση! 
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Βήμα 1: Συμφωνείστε  για το βασικό 
πλαίσιο 
 
- Δεν διακόπτουμε τον άλλο 
- Δεν κάνουμε προσωπικές επιθέσεις 
- Εμπιστευτικότητα των συζητήσεων 
- Ουδετερότητα 

Διαμεσολάβηση 
Βήματα για τη διαχείριση των συγκρούσεων 
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Βήμα 2: Ακούστε και τις δύο ιστορίες 
(ενεργή ακρόαση, σημειώσεις) 
Βήμα 3: Εντοπίστε τις διαφορές 
Βήμα 4: Προτείνετε εναλλακτικές λύσεις στα ζητήματα 
που ανακύπτουν 
Βήμα 5: Συμφωνία για τις λύσεις (ενέργειες) και τα 
χρονοδιαγράμματα 
(οι λύσεις θα προκύψουν από τα άτομα που βρίσκονται σε σύγκρουση) 

 

Βήματα  
για τη διαχείριση των συγκρούσεων 
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Συμβιβασμός 
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Μπορούμε  να είμαστε Επαγγελματίες και Συνεργάτες  

χωρίς να είμαστε Φίλοι 
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«Peace does not mean an absence of 
conflicts; differences will always be there.  
Peace means solving these differences 
through peaceful means; through dialogue, 

education, knowledge; and through 
humane ways.» 

14th Dalai Lama  
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 
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