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− Κερδίζω-Κερδίζεις: όλοι είναι χαρούµενοι και παίρνουν αυτό που θέλουν. 
− Κερδίζω-χάνεις: Ο ένας δεν παίρνει αυτό που θέλει και είναι δυστυχισµένος. 
− Χάνω-κερδίζεις: Ο άλλος δεν παίρνει αυτό που θέλει και είναι δυστυχισµένος. 
− Χάνω-χάνεις: Όλοι χάνουν την ώρα τους µαλώνοντας και κανένας δεν παίρνει 

αυτό που θέλει. 
Μόλις τα παιδιά κατανοήσουν αυτό τον τρόπο εξέτασης συγκρούσεων (κερδίζω – 

κερδίζεις), αξιοποιήστε τον όταν πραγµατικές συγκρούσεις εκδηλωθούν σε µια τάξη. 
Ζητήστε από τα παιδιά που συµµετέχουν στον καβγά, ή από όλη την τάξη, να καταλήξει 
σε µια λύση όπου όλοι θα είναι κερδισµένοι. 

Αυτό δεν σηµαίνει ότι απαραίτητα θα υπάρχει συµβιβασµός. Συχνά, και οι δυο 
άνθρωποι που βρίσκονται σε σύγκρουση µπορούν να κερδίσουν από µια λύση «κερδίζω-
κερδίζεις». Για παράδειγµα, φανταστείτε ότι δυο παιδιά µαλώνουν για ένα πορτοκάλι. 
Ίσως να µαλώνουν επειδή το ένα θέλει να φάει το εσωτερικό του πορτοκαλιού, ενώ το 
άλλο θέλει να το ξεφλουδίσει για να φτιάξει κέικ. Αυτή η σύγκρουση µπορεί να επιλυθεί 
ειρηνικά, και τα δυο παιδιά µπορούν να «κερδίσουν»! Φυσικά, δεν επιλύονται όλες οι 
συγκρούσεις τόσο εύκολα, αλλά µπορεί να είναι πολύ χρήσιµο να προσπαθούµε να 
σκεφτόµαστε έτσι. 
 

Πλέγµα συγκρούσεων 
 
Στόχοι: Αυτή η δραστηριότητα, στην οποία τα παιδιά καλούνται να ζωγραφίσουν, βοηθά 
τα παιδιά να αναλύουν συγκρούσεις που αφορούν στα δικαιώµατά τους χρησιµοποιώντας 
τις εµπειρίες τους. 
 
Μαθησιακά σηµεία: 
− Μερικές φορές οι άνθρωποι συµµετέχουν σε καταστάσεις όπου τα δικαιώµατά τους 

συγκρούονται. 
− Αυτές οι συγκρούσεις µπορούν να επιλυθούν ειρηνικά. 
 
Τι χρειάζεστε: Έναν πίνακα ή ένα µεγάλο κοµµάτι χαρτί. 
 
Χρόνος: Σαρανταπέντε λεπτά. 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Στο µέσο ενός χαρτιού/ πίνακα γράψτε τη λέξη «σύγκρουση» και κυκλώστε την. 
• Ζητήστε από τα παιδιά να σας πουν τι νοµίζουν ότι σηµαίνει αυτή η λέξη. 
• Ρωτήστε τους τι αναµνήσεις ή σκέψεις τους φέρνει στο µυαλό. Κάθε φορά που λένε 

κάτι, τραβήξτε µια γραµµή από τον κεντρικό κύκλο και προσθέστε τη λέξη ή τη 
φράση που σας προτείνουν. 

• Όταν τα παιδιά αρχίσουν να εκφράζουν ιδέες που σχετίζονται µε πράγµατα που ήδη 
προτάθηκαν, συνδέστε τα µε τη σχετική προηγούµενη πρόταση, όχι τον κεντρικό 
κύκλο. Συνεχίστε όσο δείχνουν ακόµη να ενδιαφέρονται 

• Στο τέλος, κάντε τις παρακάτω ερωτήσεις, που δίνουν κάποιες γενικές ιδέες 
αναφορικά µε τις συγκρούσεις. 
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Ερωτήσεις: 
• Πώς µπορούµε να ορίσουµε τη «σύγκρουση»; 
• Τι κοινό υπάρχει ανάµεσα στις συγκρούσεις που ορίσαµε; 
• Τι προκαλεί τις συγκρούσεις; 
• Τι τις επιδεινώνει; 
• Τι αποτρέπει ή επιλύει τις συγκρούσεις; 
• Στα παραδείγµατα, για ποιου τα δικαιώµατα αδιαφορούν οι άλλοι; Και ποιοι είναι 

αυτοί; Ποια δικαιώµατα; (βλέπε Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση για τα 
∆ικαιώµατα του Παιδιού στο Πέµπτο Μέρος) 

 
Επιλογές: 
• Ως εργασία: Ζητήστε από τα παιδιά να κρατήσουν ηµερολόγιο των συγκρούσεων που 

βλέπουν κατά τη διάρκρια µιας εβδοµάδας. Ζητήστε τους να προσδιορίσουν 
συγκρούσεις που επιλύονται χρήσιµα, συγκρούσεις που χάνεται πολύς χρόνος ή που 
επαναλαµβάνονται πολύ συχνά. Ίσως είναι χρήσιµο να τοποθετήσετε αυτές τις 
συγκρούσεις σε κατηγορίες. Για παράδειγµα φιλικές/ γεµάτες θυµό, απλές/ 
πολύπλοκες, βίαιες/ µη-βίαιες. Πείτε στα παιδιά ότι η αποµάκρυνση από µια 
σύγκρουση και η ανάλυσή της είναι το πρώτο βήµα για την επίλυση της σύγκρουσης 
µε τρόπο που γίνονται σεβαστά τα δικαιώµατα όλων όσοι εµπλέκονται στη 
σύγκρουση. 

• Για µια λεπτοµερέστερη ανάλυση, ζητήστε από τα παιδιά ειδικά σηµεία των 
συγκρούσεων που κατέγραψαν. Για παράδειγµα: Θα µπορούσαν να είχαν δοθεί 
καλύτερες λύσεις; Ή χειρότερες; 

 

 
 
 
 
 
 
 


