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Σκοπός της ενότητας 

• Σκοπός της τελευταίας ενότητας είναι η 
διεύρυνση της οπτικής μας έτσι ώστε, 
εμπεριέχοντας την πραγματικότητα όλων των 
πλευρών, να είμαστε σε θέση να 
αναπλαισιώσουμε το πρόβλημα και να 
πλησιάσουμε όσο το δυνατόν στην επίλυση μιας 
σύγκρουσης, αξιοποιώντας το σύνολο των 
δεξιοτήτων με τις οποίες ασχοληθήκαμε στο 
παρόν εκπαιδευτικό υλικό. 

 
 
 

 



Διάγραμμα της ενότητας 

 

 

1 Υποενότητα 
 

1η υποενότητα  Διεύρυνση της οπτική μας - Ανακεφαλαίωση 



Στόχοι της ενότητας 

 

 

• Να κατανοήσεις τη σημασία και την αξία της διεύρυνσης της οπτικής σου 
σε μια σύγκρουση 

• Να εντάσσεις την ‘αλήθεια’ όλων των πλευρών 

• Να αναπλαισιώνεις το πρόβλημα 

• Να μετατοπίζεις την οπτική σου, αξιοποιώντας το σύνολο των δεξιοτήτων 
που έχεις αναπτύξει μελετώντας αυτό το εκπαιδευτικό υλικό 

• Να εφαρμόζεις το σύνολο των παραπάνω έτσι ώστε να πλησιάσεις, όσο 
το δυνατόν, στην επίλυση μιας σύγκρουσης 

 

 



Ενότητα 10. 
Διεύρυνση της οπτικής 
μας – Ανακεφαλαίωση 

δεξιοτήτων 

 

Υποενότητα 10.1:  

Διεύρυνση της οπτικής 
μας - Ανακεφαλαίωση 



Υποενότητα 10.1 
Διεύρυνση της οπτικής μας - Ανακεφαλαίωση 

• Διεύρυνση οπτικής 

• Αναπλαισίωση προβλήματος 

• Προσωπική επίγνωση 

• Δεξιότητες 

• Στάσεις 

 



Απόσπασμα 
ταινίας 

 

«Οι δώδεκα ένορκοι» 



Οι δώδεκα ένορκοι 

 

 
 «Οι πολλοί μπορούν να πείσουν τον έναν. Ο ένας, μπορεί να πείσει τους 

πολλούς»;  



Ανακεφαλαίωση Ενότητας 

Έννοιες 
• Αναπλαισίωση προβλήματος 

• Διεύρυνση οπτικής 

• Δεξιότητες 

• Στάσεις 

  

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 
• Να κατανοήσεις τη σημασία και την 

αξία της διεύρυνσης της οπτικής σου 
σε μια σύγκρουση 

• Να εντάσσεις την ‘αλήθεια’ όλων των 
πλευρών 

• Να αναπλαισιώνεις το πρόβλημα 

• Να μετατοπίζεις την οπτική σου, 
αξιοποιώντας το σύνολο των 
δεξιοτήτων που έχεις αναπτύξει 
μελετώντας αυτό το εκπαιδευτικό 
υλικό 

• Να εφαρμόζεις το σύνολο των 
παραπάνω έτσι ώστε να πλησιάσεις, 
όσο το δυνατόν, στην επίλυση μιας 
σύγκρουσης 

 



ΤΕΛΟΣ  

Ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας! 


