
Την Τετάρτη 28.07.21 στις 17.00 το Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Κέρκυρας θα
πραγματοποιήσει διαδικτυακή εκδήλωση μέσω τηλεδιάσκεψης (Πλατφόρ-
μα ZOOM) με τίτλο «Εργαλεία & Τρόποι Διαχείρισης Συγκρούσεων εντός
Ομάδων».

Για τη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί
μας στο τηλέφωνο 26610 20604 και την κα. Καραμανώλη ή ηλεκτρονικά
συμπληρώνοντας  την  παρούσα  φόρμα  συμμετοχής:
https://forms.gle/8FShf8bZK8vJL4wx9 

Είσοδος ελεύθερη.

Πρόγραμμα εκδήλωσης:

17:00 || Υποδοχή στο ZOOM – άνοιγμα εκδήλωσης – ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ.

Γνωριμία μεταξύ των παρευρισκόμενων.

17:10 || Αντώνης Πολίτης, υπεύθυνος του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Κέρ-
κυρας. Σύντομος χαιρετισμός.

17:15  || Χριστίνα  Παπαδοπούλου, Συμβουλευτική  στην  Επικοινωνία,
Μέλος της The Beehive Community ΚοινΣ.Επ.

Σύντομη παρουσίαση.

https://forms.gle/8FShf8bZK8vJL4wx9


17:30 || Ρένα Πολίτη, Εκπαιδευτικός, MA, Msc, Διευθύντρια στο Γυμνάσιο
Δροσιάς Αττικής.

Σύντομη παρουσίαση.

17:45 ||  Μαρίνα Καραμανώλη, στέλεχος του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.
Κέρκυρας.

Σύντομη παρουσίαση με τίτλο: «Τύποι Προσωπικότητας».

17:50 || ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Ένα εργαστήριο για την κατανόηση των αιτιών που προκαλούν συγκρού-
σεις σε μια ομάδα και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν αυτές να
επιλυθούν. Στόχος είναι η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών
εργαλείων διαχείρισης και επίλυσης συγκρούσεων εντός μιας ομάδας.

Οι συμμετέχοντες στο Εργαστήρι θα χωριστούν σε δύο Ομάδες την ομάδα
Α και την ομάδα Β. Η ομαδοποίηση θα γίνει στα πλαίσια ενός παιχνιδιού
ρόλων. Η ομάδα Α αποκρυσταλλώνει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότη-
τας τύπου Α με συγκρουσιακά χαρακτηριστικά ενώ η ομάδα Β έχει συναι-
νετικά χαρακτηριστικά. Στις 2 ομάδες παρουσιάζεται το ίδιο πρόβλημα. Οι
δύο ομάδες χωρίζονται σε διαφορετικές ψηφιακές αίθουσες και υπό την
καθοδήγηση των 2 ειδικών που έχουν ρόλο συμβουλευτικό προσπαθούν
να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που τους έχει τεθεί. Μετά το τέλος της
διαδικασίας που θα διαρκέσει περίπου 45 λεπτά οι δύο ομάδες συνέρχο-
νται ξανά σε κοινή αίθουσα προκειμένου να συζητήσουν τα αποτελέσματα
της προσπάθειάς τους και την εξαγωγή ποικίλων συμπερασμάτων. Στόχος
είναι κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου να παρουσιαστούν θεωρητικές έν-
νοιες αλλά και να γίνει χρήση πρακτικών εργαλείων που μπορούν να βοη-
θήσουν την επίλυση διαφορών/συγκρούσεων εντός ομάδων.

18:30 || Συζήτηση μεταξύ των παρευρισκόμενων. 

19.00 || Ολοκλήρωση της συζήτησης & Κλείσιμο της εκδήλωσης.

***

Το λινκ στο ZOOM θα ανοίξει στις 16:30. Αν αντιμετωπίζετε τεχνικά προβλήματα ή
απλά θέλετε να δοκιμάσετε τη σύνδεσή σας δοκιμάστε να συνδεθείτε πριν την
έναρξη της εκδήλωσης από τις 16:30 μέχρι τις  17:00 και κάποιο στέλεχος του
Κέντρου θα μπορέσει να σας βοηθήσει. Τηλέφωνο υποστήριξης 26610 20604.




