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Διαχείριση Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας 

200.12
Κωδικός σεμιναρίου

Προτεινόμενη διάρκεια:
Μία ημέρα - 8 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται:
Σε στελέχη και ομάδες ανθρώπων που επιθυμούν να 
προσεγγίσουν με διαφορετικό τρόπο και να 
διαχειριστούν αποτελεσματικά δύσκολες σχέσεις και 
καταστάσεις στο χώρο εργασίας.

Το πρόγραμμα
Είναι ένα βιωματικό εργαστήριο το οποίο έχει ως στόχο να 
βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν ότι οι λύσεις σε 
κάθε δύσκολη κατάσταση ή απαιτητική σχέση, βρίσκονται 
μέσα στους ίδιους και όχι στους άλλους. Αλλάζοντας τον 
τρόπο που λέμε ή κάνουμε κάτι μπορεί να φέρει αλλαγές σε 
όλη την πορεία μιας σχέσης ή την εξέλιξη μιας κατάστασης. 
Μέσα από ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια 
παρουσιάζονται εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης εντάσεων και 
αρνητικών συμπεριφορών που συναντάμε στο χώρο 
εργασίας. 
Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες μπορούν: 

Μεθοδολογία

Η εκπαίδευση στηρίζεται σε ένα διαδραστικό πρόγραμμα 
και πλαισιώνεται με την αντίστοιχη θεωρία. Η συμμετοχή 
των εκπαιδευόμενων σε ασκήσεις, βιωματικές 
δραστηριότητες, παιχνίδια ρόλων και μελέτες 
περιπτώσεων, συντελεί στην αποτελεσματικότητα και 
διασφαλίζει την κατανόηση των εργαλείων και την 
πρακτική τους εφαρμογή στο πραγματικό περιβάλλον.

Leading & Managing Self

Συνοπτικό πρόγραμμα

– Είδη συγκρούσεων

– Οι αιτίες σύγκρουσης στον εργασιακό χώρο

– Tρόποι διαχείρισης συγκρούσεων – Μοντέλο Thomas 
Kilmann

– Πρόδραστικότητα και πρόληψη για την αποφυγή 
συγκρούσεων 

– Δυναμική Συμπεριφορά

– να αποκτήσουν επίγνωση για το ρόλο που παίζει
κάθε μέλος της ομάδας στη δημιουργία και εξέλιξη 
των εντάσεων

– να αλλάξουν αυτό που κάνουν ως τώρα, ώστε να
φέρουν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα

– να εξερευνήσουν νέες προοπτικές, βήματα και λύσεις,
που θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν δύσκολες 
καταστάσεις αποτελεσματικότερα

– να μετατρέπουν μια σύγκρουση σε συζήτηση
– να εστιάζουν τη συζήτηση στον πυρήνα του προβλήματος

– Μεταφορά δύσκολων μηνυμάτων

– Χρήσιμες φράσεις

– Ενεργητική ακρόαση και ενσυναίσθηση

– Μη λεκτική επικοινωνία & Γλώσσα του σώματος

– Οι δυσλειτουργίες της ομάδας

– Δημιουργία Αποτελεσματικής Ομάδας

– να επικεντρώνουν την ενέργειά τους στη λύση και όχι
στοπρόβλημα

– να διαχειρίζονται αποτελεσματικά έντονα συναισθήματα
– να μεταφέρουν άσχημα νέα
– να καταλήγουν σε μια λύση επικερδή για όλους (win- win)
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– να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικότερα

– να αναγνωρίζουν τις δυσλειτουργίες μιας ομάδας 
– να δημιουργούν και να διατηρούν αποτελεσματικές ομάδες




