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Εμπλεκόμε
νοι 

  

Χαρτογράφηση 

Καθόρισε το 
πρόβλημα 

  

 
Ανάγκες 

  

Ανησυχίες 
 
  

Μεταμφιεσμ
ένες ανάγκες 

 
  



Σκοπός της ενότητας 

• η κατανόηση της έννοιας της χαρτογράφησης 
και η εξάσκηση στην εφαρμογή των βημάτων 
της έτσι ώστε να είσαι σε θέση να αναλύεις 
διαφορετικούς χάρτες σύγκρουσης και να 
διερευνάς εναλλακτικές επιλογές που 
αναδύονται μέσα από αυτούς. 

 

 

 

 



Διάγραμμα της ενότητας 

 

 

3 Υποενότητες 
 

1η υποενότητα  Τί είναι η χαρτογράφηση – Πότε τη χρησιμοποιούμε 

2η υποενότητα Βήματα για τη χαρτογράφηση μιας σύγκρουσης 

3η υποενότητα Αναλύοντας το χάρτη μια σύγκρουσης 



Στόχοι της ενότητας 

 

 

• Να κατανοείς την έννοια της χαρτογράφησης και τους λόγους 
αξιοποίησής της 

• Να εφαρμόζεις αναλυτικά τα βήματα για τη χαρτογράφηση μιας 
σύγκρουσης 

• Να αναλύεις μια σύγκρουση, κατανοώντας τις ανάγκες, έγνοιες και 
ανησυχίες όλων των πλευρών 

• Να χαρτογραφείς μια σύγκρουση  

 



Ενότητα 9. 
Χαρτογράφηση μιας 

σύγκρουσης 

 

Υποενότητα 9.1:  

Τί είναι η χαρτογράφηση 
– Πότε τη 

χρησιμοποιούμε 



Υποενότητα 9.1 
Τί είναι η χαρτογράφηση – Πότε τη χρησιμοποιούμε 

• Χαρτογράφηση 

• Σύντομος δρόμος 

• Ορατότητα 

• Αναζήτηση 

 



Υποενότητα 9.2 

Βήματα για τη χαρτογράφηση μιας σύγκρουσης 

 

 

• Καθόρισε το πρόβλημα 

• Ονομάτισε τους εμπλεκόμενους 

• Απαρίθμησε ανάγκες, έγνοιες και ανησυχίες της κάθε πλευράς  
 

 

 



Υποενότητα 9.3 
Αναλύοντας το χάρτη μιας σύγκρουσης 

 

 

• Κοινό έδαφος 

• Νέες οπτικές 

• Κρυμμένες ανάγκες 

• Ιδιαίτερες ανησυχίες 

• Οδηγοί 

 



Μελέτη 
περίπτωσης 

 

«Χαρτογράφηση» 



Χαρτογράφηση 

 

 
• Σκεφτείτε μια σύγκρουση που σας αφορά είτε από την επαγγελματική είτε 

από την προσωπική σας ζωή και χαρτογραφήστε τη  



Ανακεφαλαίωση Ενότητας 

Έννοιες 
• Χαρτογράφηση 

• Ανάγκες 

• Κρυμμένες ανάγκες 

• Ανάλυση του χάρτη 

  

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 
• Να κατανοείς την έννοια της 

χαρτογράφησης και τους λόγους 
αξιοποίησής της 

• Να εφαρμόζεις αναλυτικά τα βήματα 
για τη χαρτογράφηση μιας 
σύγκρουσης 

• Να αναλύεις μια σύγκρουση, 
κατανοώντας τις ανάγκες, έγνοιες και 
ανησυχίες όλων των πλευρών 

• Να χαρτογραφείς μια σύγκρουση  

 



ΤΕΛΟΣ  

Ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας! 


