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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το διδακτικό σενάριο αποβλέπει σε μία σύγχρονη προσέγγιση της Ρητορικής. Με 

τη χρήση τεχνολογικών μέσων ο στόχος είναι να διεξαχθεί ένας ρητορικός αγώνας, 
που προϋποθέτει την κατασκευή επιχειρημάτων και την ανασκευή των επιχειρημάτων 
της άλλης πλευράς. Μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία γίνεται σαφής ο ρόλος και η στάση 
του πομπού και του δέκτη, το μήνυμα και η μορφή του, οι υφολογικές επιλογές που 
είναι αναγκαίες να γίνουν με απώτερο στόχο την πειθώ σε σύγχρονες επικοινωνιακές 
περιστάσεις. Έτσι, πρόκειται για μια τεχνική εξάσκησης στη λογική οργάνωση 
δομημένου κειμένου και στην αναγνώριση τρόπων συναισθηματικού επηρεασμού του 
άλλου. Η χρήση της τεχνολογίας καθιστά την όλη προσπάθεια ελκυστική για τους 
μαθητές και πυροδοτεί τη δημιουργικότητά τους. 

ΛΕΞΕΙΣ  ΚΛΕΙΔΙΑ: ρητορική, επιχείρημα, κριτικός γραμματισμός, διδασκαλία με ΤΠΕ 
 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Μια σύγχρονη προσέγγιση της Ρητορικής, «Το 
εργαστήρι του Λυσία» 

 
2. Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου: 8 ώρες 

 
3. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών/προαπαιτούμενες 

γνώσεις 
 

Διδακτική ενότητα: Επανάληψη μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του 
λόγου του Λυσία, «Υπέρ Μαντιθέου» (μετάβαση, ένα είδος γέφυρας, στο λόγο 
του Δημοσθένη που ακολουθεί). 
Τάξη: Β΄ Λυκείου (θεωρητική κατεύθυνση), αριθμός μαθητών:15 
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Αρχαία ελληνικά με προεκτάσεις στη 
Γλώσσα, Ιστορία, Ποίηση(δραματική), Θεατρολογία, Πληροφορική. 
Σύνδεση με το Δ.Ε.Π.Π.Σ.: Το εκπαιδευτικό σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με το 
σχολικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, αφού ο κεντρικός άξονας αφορά 
στη διαμόρφωση στάσεων και συστήματος αξιών με την καλλιέργεια της 
δημιουργικής σκέψης. Ταυτόχρονα υποστηρίζει τη σύνδεση του αρχαίου λόγου 
με το παρόν, προσδίδοντας μια διαθεματικότητα στο γνωσιακό περιεχόμενο με 
την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. 
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Γνωστικά προαπαιτούμενα: Οι μαθητές γνωρίζουν πλέον τα δομικά μέρη ενός 
ρητορικού λόγου, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, καθώς και τα μέσα πειθούς 
στα οποία καταφεύγει ο ρήτορας, προκειμένου να πείσει (Τα παιδιά έχουν 
ασκηθεί στους κανόνες για τη διεξαγωγή ενός ρητορικού αγώνα, καθώς τους 
είχε ζητηθεί και στην Α΄ Λυκείου να ανασκευάσουν ως «δημοκρατικοί» τα 
επιχειρήματα των ολιγαρχικών (Θουκυδίδης, Κερκυραϊκά, κεφ. 72). Θα 
μπορούσαν, αν δεν είναι εξοικειωμένα με τους ρητορικούς αγώνες να μεταβούν 
στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση και να μελετήσουν τους κανόνες: 
http://amabilis.debating.net/content/resources/debaters/documents/Debati
ng%20Manual%20Executive%20Copy.pdf) 
 

4. Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου 
Γνωστικοί: 
Στόχος είναι οι μαθητές να: 
• γνωρίσουν τη λειτουργία της δημοκρατίας και τους βασικότερους θεσμούς 

της, καθώς και μερικές πτυχές του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων 
Αθηναίων. 

• μελετήσουν μια ειδική μορφή λόγου, τον ρητορικό, ο οποίος ως λόγος 
«πειθούς δημιουργός» διαφέρει σημαντικά από τα άλλα γραμματειακά είδη 
ως προς τη δομή, τη λογική οργάνωση, την πλούσια επιχειρηματολογία και 
την ειδική γλωσσική έκφραση 

• αναγνωρίσουν τις έντεχνες πίστεις, δηλαδή τα λογικά επιχειρήματα, τα 
ρητορικά ήθη και πάθη, με τα οποία ο ομιλητής προσπαθεί να κερδίσει την 
εύνοια του ακροατή ή του αναγνώστη του 

• προσδιορίσουν ιδιαίτερα τη διαχείριση της έμφασης και της 
συναισθηματικής φόρτισης με τα ποικίλα σχήματα λόγου και την όλη 
οργάνωση και διασύνδεση των μερών του λόγου 

• καταστούν ικανοί να αξιολογούν το περιεχόμενο ενός ρητορικού λόγου, τη 
βαρύτητα των επιχειρημάτων και κατά συνέπεια την αποτελεσματικότητα της 
τεκμηρίωσης. 

• διαπιστώσουν βασικές αρετές του λόγου, τη σαφήνεια, την απλότητα του 
λεξιλογίου και την προσαρμογή της έκφρασης στο χαρακτήρα των 
ομιλητών (ηθοποιία) 

Παιδαγωγικοί: 
Στόχος είναι οι μαθητές να: 
• να εξετάσουν και να επιλύσουν ένα πρόβλημα 
• να οργανώσουν λογικά δομημένο κείμενο 
• αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να αξιοποιούν δημιουργικά τον υπάρχοντα 

σχολικό χρόνο και χώρο 
• αναγνωρίσουν ότι η προσέγγιση οποιουδήποτε γνωστικού πεδίου 

προϋποθέτει ανακάλυψη, σύγκριση, σύνδεση, συνεργασία, παρουσίαση 
αποτελεσμάτων, αλλά και διαμεσολάβηση του ερευνητικού υποκειμένου 

• ασκηθούν ως πομποί και ως δέκτες 
• ασκήσουν κριτική στα μηνύματα που δέχονται 
• αναγνωρίσουν την προσπάθεια του πομπού να διεγείρει τα συναισθήματά 

τους και να τους κατευθύνει στις αποφάσεις τους 
• σεβαστούν τη διαφορετική άποψη 
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• και έτσι να οργανώσουν τα επιχειρήματά τους και να αντικρούσουν τα 
επιχειρήματα της άλλης πλευράς 

• ενισχύσουν την αυτοεικόνα τους μέσα από τη συνεργασία και την 
παρουσίαση 

Τεχνολογικοί: 
Οι μαθητές να: 
• εξοικειωθούν με τη χρήση ηλεκτρονικών λεξικών και διαδικτυακών πηγών 

γενικότερα 
• μάθουν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ και τους υπάρχοντες ψηφιακούς 

πόρους, ώστε να παράγουν δικό τους έργο 
• ταξινομούν τη γνώση μέσω κατασκευής εννοιολογικών χαρτών 
• επικοινωνούν με την ομάδα σε ένα χώρο (όπως το fakebook) και να 

διακρίνουν τον εικονικό κόσμο από τον πραγματικό 
• συντάσσουν ένα κείμενο με επεξεργαστή κειμένου 
• οργανώνουν μία παρουσίαση (Power Point) 
• και γενικά να παράγουν πολυτροπικά κείμενα 
• αντιληφθούν ότι οι ΤΠΕ μπορούν να καταστήσουν τη διαδικασία 

πρόσληψης της γνώσης ελκυστική και ευχάριστη και δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις για άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία (π.χ. 
ερωτηματολόγιο) 

 
5. Οργάνωση της τάξης - Διδακτικό συμβόλαιο - Χρήση Η.Υ. και γενικά 

ψηφιακών μέσων για το διδακτικό σενάριο  
 

Ομάδες εργασίας: 4 (τέσσερα μέλη η κάθε ομάδα, εκτός των κριτών που είναι 
τριμελής) [με κοινές αλλά και διακριτές δραστηριότητες]. 
Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: 
Οι μαθητές και ο διδάσκων πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με βασικά εργαλεία 
ΤΠΕ. Θα μπορούσε να συμμετέχει και ο καθηγητής πληροφορικής με 
υποστηρικτικό ρόλο ή να προηγηθεί μια ώρα εξοικείωσης σε βασικά εργαλεία 
ΤΠΕ. Το μάθημα θα γίνεται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. 
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση του σεναρίου:  

 Φύλλα εργασίας 
 Λογισμικά 
 Διευθύνσεις στο διαδίκτυο 

Τεχνολογικά εργαλεία: επεξεργαστής κειμένου, φυλλομετρητής, σύνδεση 
διαδικτύου, μηχανή αναζήτησης (google), λογισμικό παρουσίασης, 
εννοιολογικός χάρτης(inspiration),video media player, voki, fakebook, 
googledocs (δημιουργία ερωτηματολογίου). 

 

6. Περιγραφή και αιτιολόγηση του διδακτικού σεναρίου 
  
Α. Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση εντάσσεται μέσα στη γενικότερη 
προσπάθεια στόχευσης στην ενεργητική-κριτική μάθηση και στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων γόνιμης διαχείρισης της γνώσης. Συγκεκριμένα, η δημιουργική 
σύνδεση αρχαίου και σύγχρονου κόσμου, η δημιουργική πρόσληψη του 
παρελθόντος μέσα από τη σύγκριση με το παρόν και η διαπίστωση της 
συνέχειας αποτελεί αντικείμενο μιας σύγχρονης ερευνητικής μεθόδου. Επίσης, 
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μια προσέγγιση διδακτική, όπως αυτή που περιγράφεται, μπορεί να οδηγήσει, 
μέσα από την κριτική διαχείριση της γνώσης, σε μια πιο άμεση αίσθηση και 
αντιληπτικότητα της επιρροής του λόγου. Έτσι, ξεκινάμε με γνώση του 
εσωτερικού μηχανισμού και λειτουργίας του λόγου στη βάση της ίδιας μας της 
εμπειρίας. Ο ενεργούμενος προφορικός λόγος δίνει τη δυνατότητα να είναι 
παρόντα και παρατηρήσιμα και τα δύο στοιχεία: ο πομπός (ομιλητής) και ο 
δέκτης (ακροατής). Το σενάριο στηρίζεται στις αρχές του εποικοδομητισμού 
(constructivism) και στις κοινωνικοπολιτιστικές θεωρήσεις του Vygotsky και των 
απογόνων του, όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία, στην 
αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, καθώς και στο 
κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον που λαμβάνει χώρα (Vygotsky, 1978). Δίνεται 
έμφαση στην «κριτική και στοχαστική σκέψη, στη συμμετοχική και συνεργατική 
μάθηση, στη δημιουργική έκφραση και στη διεπιστημονική προσέγγιση της 
γνώσης» (Μακράκης, 2006, Ράπτης και Ράπτη, 2006).Η οπτικοποίηση μέσω της 
δημιουργίας εικόνων (video, comic) με τη χρήση του υπολογιστή προσθέτει 
στην εκπαιδευτική διαδικασία τη δυνατότητα διαχείρισης της εικόνας μέσω του 
υπολογιστή. Οι εικόνες αποτελούν πλέον νοητικά μοντέλα. Τα παιδιά καλούνται 
να «διαβάσουν» τα νοήματα, να προχωρήσουν πέρα απ’ αυτά που 
αντιλαμβάνονται μόνο με τις αισθήσεις. Μέσα από την επίλυση προβλήματος 
καλούνται να σκεφθούν, να συγκρίνουν, να κρίνουν, να αναλύσουν και να 
συνθέσουν. Επίσης, μαθαίνουν να λειτουργούν μέσα σε ένα ομαδοσυνεργατικό 
περιβάλλον και αναπτύσσουν αντίστοιχες δεξιότητες. Ο διδάσκων είναι 
συμπαραστάτης και η καθοδήγηση φθίνουσα. Εν τέλει μέσα από αυτή την 
συμπόρευση οι μαθητές βιώνουν το ρητορικό λόγο όχι μόνο ως αντικείμενο 
μέσα από το οποίο διοχετεύεται η γνωστική και η συναισθηματική ενέργεια του 
ανθρώπου, αλλά γίνεται και υποκείμενο που μπορεί να προκαλέσει μια 
αντίδραση και πράξη από τον δέκτη (ακροατή). Η μελέτης της πολύπλευρης 
ανθρώπινης εμπειρίας και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε αυτή είναι ικανή 
να τους εντάξει σε μια πολύπλοκη νέα επικοινωνιακή πραγματικότητα. 
Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ 
Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αξιοποιήσουν τεχνολογικά εργαλεία που 
τους βοηθούν να χαρτογραφούν έννοιες (inspiration),να αναζητούν 
πληροφορίες (μηχανές αναζήτησης), να καταγράφουν και να οργανώσουν τις 
πληροφορίες (Word, Power Point), να αποκωδικοποιούν μηνύματα και να 
οπτικοποιούν τα δικά τους (windows Live media Maker), να τα καθιστούν 
ελκυστικά (Voki),να ενισχύουν τις συμμετοχικές διαδικασίες (ανοιχτή 
ψηφοφορία), να επικοινωνούν, να συνεργάζονται διαδικτυακά, εξοικονομώντας 
χρόνο (Fakebook). 
 
Β. Προβληματική 
Στόχος να αντιληφθούν οι μαθητές πως η πειθώ αποτέλεσε και αποτελεί ανάγκη 
κάθε εποχής και ότι μπορούν να καταστούν ενεργοί κριτές μόνο αν πρώτα 
«περιδιαβούν» τη διαδικασία της ενεργητικής ακρόασης. Με αφορμή ένα κείμενο 
της αρχαίας ελληνικής οι μαθητές οδηγούνται στη γλωσσική επικοινωνιακή 
μάθηση. Οι ερωτήσεις από τον διδάσκοντα μπορούν να διαφωτίζουν την 
πληροφόρηση (ανάκληση), την κατανόηση και τη σκέψη (κρίση, δημιουργία). 
Αφετηρία είναι πάντοτε η σύγχρονη πραγματικότητα, η οποία συνδέεται με το 
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παρελθόν και νοηματοδοτείται εκ νέου. Έτσι οι μαθητές συνειδητοποιούν τη 
διαλεκτική σχέση παρελθόντος-παρόντος, συλλαμβάνουν τη γλώσσα ως 
ολότητα και ως δυναμικό μέσο που εξυπηρετεί πολλαπλές επικοινωνιακές 
περιστάσεις. Συνειδητοποιούν ότι η καλλιέργεια υψηλού επιπέδου προφορικού 
λόγου αποτελεί εντέλει ανάγκη κάθε εποχής. Τελικό προϊόν ο προσχεδιασμένος 
προφορικός λόγος. 
Αφόρμηση: 
Μέσα στην τάξη δημιουργήθηκε έντονος προβληματισμός με την επιβολή 
αυστηρής ποινής σε δύο μαθητές, μετά από έντονο λεκτικό επεισόδιο που 
προηγήθηκε (θα μπορούσε να τεθεί ως υποθετική κατάσταση και οι μαθητές να 
κληθούν να επιλύσουν το πρόβλημα). Οι μαθητές αποφασίζουν να καλέσουν το 
σύλλογο των διδασκόντων και το σύλλογο των γονέων προκειμένου να 
εκφράσουν τον έντονο προβληματισμό τους για το νόημα 
αμοιβών(παρακίνηση, ενθάρρυνση με στόχο τη βελτίωση της συμπεριφοράς) – 
ποινών (ως εναλλακτική περίπτωση στην ενίσχυση ή στην επιβράβευση). 
Επίσης, αποφασίζουν αυτό να γίνει με τη μορφή ρητορικού αγώνα, έτσι ώστε να 
αντιμετωπίσουν τόσο οι ίδιοι όσο και οι υπόλοιποι το θέμα με τη δέουσα 
σοβαρότητα. Άλλωστε η προηγούμενη εμπειρία (περιορισμένη μέσα στην τάξη) 
από αγώνα λόγων, κατά τη δική τους ομολογία, αισθητοποίησε καλύτερα τις 
θέσεις των δύο αντιπάλων(ολιγαρχικών – δημοκρατικών)και έτσι διέγνωσαν τις 
πραγματικές προθέσεις τους. Αποφασίζουν να χωριστούν σε τέσσερις ομάδες: 
Κυβέρνηση (υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα των ποινών), Αντιπολίτευση 
(υποστηρίζουν την αξία των αμοιβών), οι κριτές (δικαστές, θα αποφανθούν για 
το νικητή) και οι τεχνικοί σύμβουλοι  (manager) (θα συμβουλεύουν τις ομάδες 
για την εμφάνισή τους, το ρυθμό του λόγου, την άρθρωση, τον επιτονισμό, τη 
στίξη, τις παύσεις, τη βλεμματική επαφή με τους αντιδίκους ή τους δικαστές ή το 
ακροατήριο, κινήσεις χεριών, στάση σώματος και γενικά σε ό,τι αφορά στο πως 
θα επιδράσουν καλύτερα στην ψυχολογία του δέκτη).Επίσης, αποφασίζουν σε 
όλη τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας, προκειμένου να συλλέξουν και να 
οργανώσουν το υλικό τους, να αναρτούν τα πορίσματά τους στο Fakebook, 
ως μέλη του εργαστηρίου του Λυσία. Έδωσαν όνομα στην ομάδα τους(θα 
συμμετέχουν ως αρχαίοι ρήτορες: Υπερείδης, Δημοσθένης, Αντιφώντας, 
Ισοκράτης) και όρισαν το ρόλο του κάθε μέλους (πρόεδρος, γραμματέας, 
συντονιστής, σύνδεσμος με τις άλλες ομάδες). Οι ρόλοι θα κατανέμονται εκ 
περιτροπής σε κάθε φάση. Η αφόρμηση και ο χωρισμός έγινε πριν τη διδακτική 
παρέμβαση. 
 
Α ΦΑΣΗ (2 ώρες, όχι απαραίτητα συνεχόμενες): 
1η ώρα 
Από την αρχή της διδασκαλίας του λόγου του Λυσία δόθηκε στους μαθητές 
ένας ημιδομημένος χάρτης, προκειμένου να συμπληρώσουν τα μέρη του 
ρητορικού λόγου και αυτός ο εννοιολογικός χάρτης θα αποτελέσει τη βάση και 
για την οργάνωση του δικού τους λόγου.  
Ζητείται και από τις τέσσερις ομάδες (κοινό φύλλο) να αναζητήσουν στην Πύλη 
για την ελληνική γλώσσα βασικούς όρους ρητορικής (ανάκληση 
προϋπάρχουσας γνώσης, αφού τα γνωρίζουν από τη διδασκαλία της 
εισαγωγής του βιβλίου) και να εξετάσουν τη θέση του ρήτορα στην αρχαιότητα. 
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Επίσης συγκρίνουν το προοίμιο του λόγου που διδάχτηκαν με το προοίμιο του 
λόγου του Λυσία «Υπέρ του αδυνάτου». Στη φάση αυτή θα συντάξουν σε Power 
Point ένα μικρό λεξικό με τους όρους της ρητορικής, στο οποίο θα μπορούν να 
ανατρέχουν, όποτε το χρειάζονται. Παράλληλα θα τα «ποστάρουν» στο 
fakebook και εκεί θα γίνει η πρώτη ανατροφοδότηση των ομάδων. Εάν δεν 
προλάβουν, το Fakebook τους δίνει τη δυνατότητα να συνεργαστούν και να 
επικοινωνήσουν όποια στιγμή αυτοί επιθυμούν. 
2η ώρα  
Αρχίζει η εργασία να γίνεται πιο συστηματική. Το φύλλο είναι κοινό για τις 
ομάδες. Και «αρχή ην το προοίμιο». Θα πρέπει να δουν τα δομικά μέρη, την 
οργάνωση και τη λειτουργία του στο λόγο. Ζητείται απ’ όλες τις ομάδες να 
ανατρέξουν στο Perseus και στην Πύλη προκειμένου να αναζητήσουν προοίμια 
από την ποίηση (Ομήρου Οδύσσεια), την ιστορία (Θουκυδίδου Ιστορία) και το 
λόγο του Κλεόκριτου (ψηφιακό βιβλίο μαθητή) στα «Ελληνικά» του Ξενοφώντα 
(το είχαν διδαχθεί την προηγούμενη χρονιά). Συγκρίνουν τα προοίμια, ελέγχουν 
αν εξυπηρετούν τους βασικούς στόχους ενός προοιμίου (ευμάθεια, πρόσεξις, 
εύνοια). Στόχος είναι, μέσα από τη σύγκριση διαφορετικών επικοινωνιακών 
περιστάσεων, να συνειδητοποιήσουν την αξία και τη λειτουργικότητα του 
προοιμίου. Να συναισθανθούν ότι και στο δικό τους λόγο πρέπει να 
«καταλάβουν» διανοητικά και ψυχικά το δέκτη τους από την αρχή. Αν 
προλάβουν, συνθέτουν το προοίμιο του δικού τους λόγου σε έγγραφο word και 
αναρτούν το παραγόμενο στο Fakebook. Ειδάλλως αυτό μπορεί να γίνει και την 
τρίτη ώρα. 
 
Β ΦΑΣΗ: 3η ώρα - 4η ώρα 
Θα πρέπει τώρα να περάσουν στο ουσιαστικό μέρος του λόγου τους που είναι 
η σύνθεση ορθών επιχειρημάτων και να κατανοήσουν τι σημαίνει ανασκευή 
επιχειρήματος. Περνάνε στο πιο ουσιαστικό μέρος του λόγου. Καιρός να 
δουλέψει η κάθε ομάδα μόνη της. Όχι ακόμη όμως. 
Η πρώτη και η δεύτερη ομάδα με κοινό φύλλο, καλό θα είναι να 
πληκτρολογήσουν στο google τους όρους «επιχείρημα», «ανασκευή 
επιχειρήματος», «ορθότητα επιχειρήματος» (τους δίνονται ενδεικτικά κάποιες 
διευθύνσεις ( υπάρχει και το εγχειρίδιο της ρητορικής), χωρίς αυτές να είναι 
δεσμευτικές. Οι μαθητές ανακαλούν στη μνήμη τους ότι στο μάθημα της 
Γλώσσας συζητήθηκε η κριτική στάση που οφείλουν να υιοθετούν στην 
αξιοποίηση των ψηφιακών πόρων και γι’ αυτό σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαν 
να αντιγράψουν τα στοιχεία σε ένα έγγραφο World και να τα συγκρίνουν. Τα 
συμπεράσματα και τα σχόλιά τους μπορείτε να τα βρείτε στο Fakebook.  
Η Τρίτη και η τέταρτη με κοινό φύλλο ανιχνεύουν τις πιθανές αντιδράσεις των 
ακροατών (θα μπορούσαν να πάνε στο «Θουκυδίδου Περικλέους Επιτάφιος», 
ψηφιακό βιβλίο, στο κεφ. 35 και να δουν ποια είναι τα είδη των ακροατών). Θα 
φτιάξουν όσα Voki κρίνουν προκειμένου να δίνουν αντιδράσεις ακροατών. Στη 
συνέχεια θα τα ανεβάσουν στο Fakebook, προκειμένου να ενημερώσουν τους 
συμμαθητές τους για τις δυσκολίες που πρόκειται να αντιμετωπίσουν σε σχέση 
με τους ακροατές. 
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Γ ΦΑΣΗ: 5η ώρα - 6η ώρα 
Σε αυτή τη φάση η πρώτη ομάδα (Κυβέρνηση) (φύλλο) παρακολουθεί ενδεικτικά 
κάποια video από το you tube που τους ανέβασα στο fakebook με 
αποσπάσματα από το λόγο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και του Ελευθερίου 
Βενιζέλου. Αν θέλουν, μπορούν να αναζητήσουν και να ανεβάσουν και οι 
μαθητές video με λόγους άλλων ιστορικών προσώπων που επηρέασαν σύνολα 
ανθρώπων. Τους ζητείται να επιβεβαιώσουν σ’ αυτά τα αποσπάσματα τα 
χαρακτηριστικά ενός δίκαιου λόγου που προσπαθεί να πείσει (επίκληση στη 
λογική, στο συναίσθημα, στο ήθος πομπού και δέκτη, επίθεση στο ήθος του 
αντιπάλου) και τις υφολογικές επιλογές του πομπού (κυρίως λεξιλόγιο). 
Η δεύτερη ομάδα (Αντιπολίτευση) (φύλλο)παρακολουθεί κι αυτή κάποια Video 
από το you tube (σκηνή από την Αντιγόνη, διάλογος Κρέοντα-Αίμονα), τους 
δίνεται η δυνατότητα να αναζητήσουν και οι ίδιοι δείγματα εξουσιαστικού λόγου 
και προσπαθούν να ανιχνεύσουν τα χαρακτηριστικά του λόγου αυτού 
(παρακάμπτει τη λογική, λόγος δεοντολογικός, κυριαρχεί η επίκληση στο 
συναίσθημα, έλλειψη επιχειρημάτων). Μπορούν να αναζητήσουν και 
διαφημιστικά μηνύματα, που ήδη θεωρούν «πετυχημένα» και να κάνουν σε αυτά 
μια «δεύτερη ανάγνωση» ως προς τους τρόπους πειθούς. 
Η Τρίτη ομάδα (Κριτές) (φύλλο), ταυτόχρονα, θα δει τα video των δύο άλλων 
ομάδων, αλλά θα εστιάσει και θα καταγράψει τη στάση του δέκτη και στις δύο 
περιπτώσεις (επιφυλακτικότητα, αντικειμενικότητα, λογικός έλεγχος, 
συναισθηματική διέγερση) 
Η τέταρτη ομάδα (τεχνικοί σύμβουλοι) (φύλλο) θα παρακολουθήσει 
αποσπάσματα ταινιών από το you tube («Οι δώδεκα ένορκοι», «Μάρτυς 
κατηγορίας|», «Κράμερ εναντίον Κράμερ», «Δίκες Απριλιανών» από το ψηφιακό 
αρχείο της ΕΡΤ, «Απολογία του Σωκράτη» του Ροσελίνι) και αυτή η ομάδα έχει τη 
δυνατότητα να αναζητήσει σκηνές από άλλες ταινίες με δικαστικό περιεχόμενο 
και να καταγράψει την εμφάνιση των εναγόμενων, των δικαστών, του 
ακροατηρίου, τη στάση του σώματος, τις κινήσεις των χεριών, τον επιτονισμό 
στο λόγο, τις παύσεις, τα πρόσωπα και ό,τι άλλο θεωρεί αναγκαίο προκειμένου 
να παρέχει τις συμβουλές της στις άλλες τρεις ομάδες. 
Την επόμενη ώρα με τη χρήση του windows Live movie maker θα φτιάξουν ένα 
σύντομο video με τις πληροφορίες τους και θα το ανεβάσουν στο Fakebook, 
ώστε να τροφοδοτήσουν τις άλλες ομάδες. Αν ο χρόνος δεν επαρκεί, τότε 
μπορούν να εργαστούν και στο σπίτι και να συζητήσουν στο διαδίκτυο 
(Fakebook, εργαστήρι) τους προβληματισμούς τους. 

 
 Δ ΦΑΣΗ: 7η - 8η ώρα 

Στη διάρκεια της 7ης ώρας (φύλλο) οι δύο πρώτες ομάδες οργανώνουν από 
δύο έως τρία επιχειρήματα και τη σύνοψη του λόγου τους. Τα συντάσσουν σε 
έγγραφο Word επιλέγοντας την «παρακολούθηση αλλαγών». Η τρίτη ομάδα 
καταγράφει και αυτή σε έγγραφο Word τι περιμένει να ακούσει σχετικά με τις 
αμοιβές και ποινές και η τέταρτη συνεργάζεται με τις δύο πρώτες και παρεμβάλει 
στο έγγραφο σχόλια για τη στάση, τις κινήσεις του σώματος και όλα τα άλλα 
στοιχεία που κρίνει αναγκαία για ένα αποτελεσματικό λόγο. Εάν προλάβουν τους 
ζητείται να φτιάξουν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο (αμοιβές, ποινές ή μπορούν 
να λειτουργούν συμπληρωματικά). Στην 8η ώρα θα γίνει η διεξαγωγή του αγώνα 
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(15΄ λεπτά για την κάθε πλευρά) , 5΄ λεπτά θα διατεθούν για την κρίση των 
δικαστών και στα τελευταία 5΄ λεπτά θα ενημερώσουν το ακροατήριο ότι υπάρχει 
ανοιχτή ψηφοφορία στο ιστολόγιο του σχολείου στο οποίο μπορούν όλοι να 
ψηφίσουν. 

 
7. Φύλλα Εργασίας 
 
1ο φύλλο Εργασίας (κοινό φύλλο για όλες τις ομάδες) 
Παιδιά, ξέρετε ότι το να πείσει κανείς είναι πολύ δύσκολο (ποιος ξέρει τι έγινε με 
τον Μαντίθεο). Η αποστολή σας είναι να πείσετε, είτε για τις αμοιβές, είτε για τις 
ποινές. Μην ξεχνάτε ότι η ρητορική είναι «πειθούς δημιουργός». Η αλήθεια 
ενδιέφερε το Σωκράτη. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 
Σας έχω αναρτήσει τον ημιδομημένο χάρτη (inspiration) που συμπληρώσατε. Θα 
αποτελέσει τον οδηγό σας για τη σύνταξη του λόγου σας. 
•     Στο Fakebook σας έχω αναρτήσει ένα αρχείο Power Point. Σε αυτό σας δίνω 

οδηγίες για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε. 
•     Προκειμένου να θυμηθείτε βασικούς όρους της ρητορικής και τη θέση της 

ρητορικής και των λογογράφων στην Αρχαία Αθήνα, μπορείτε να μεταβείτε 
στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.greek-
language.gr/greekLang/index.html. 

•    Στη συνέχεια προσπαθήστε να δείτε αν οι όροι αυτοί διατηρούν και σήμερα 
την ίδια σημασία. 

•    Επίσης, μπορείτε να συγκρίνετε το προοίμιο του λόγου που διδαχτήκατε με το 
προοίμιο του λόγου «Υπέρ του Αδυνάτου» (στο Power Point σας λέω που θα 
το βρείτε) και να διαπιστώσετε πιθανές ομοιότητες και διαφορές κυρίως στον 
τρόπο που αρχίζει («σχήμα εξ απροόπτου»)  

•    Τώρα είναι η δική σας σειρά να συγκεντρώσετε τα στοιχεία σας και να 
φτιάξετε ένα μικρό λεξικό σε ένα αρχείο Power point. Στη συνέχεια θα το 
αναρτήσετε στο εργαστήρι μας στο Fakebook. Μην ξεχνάτε ότι ως φίλοι του 
Λυσία θα πρέπει να κάνετε like, αν κάτι το βρίσκεται ενδιαφέρον ή unlike, στην 
αντίθετη περίπτωση. 

 
2ο φύλλο Εργασίας (κοινό) 
Για να μπορέσετε να συνθέσετε ένα προοίμιο (πρόλογο, «ορισμό» θέσης) 
αποτελεσματικό  μπορείτε να μεταβείτε στους παρακάτω συνδέσμους: 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/,  http://www.greek-
language.gr/greekLang/index.html, http://dschool.edu.gr/ και να  αναζητήσετε 
το προοίμιο στα παρακάτω έργα: Ομήρου Οδύσσεια, Θουκυδίδου Ιστορία, και 
το λόγο του Κλεόκριτου στο έργο «Ελληνικά» του Ξενοφώντα (το συζητήσαμε την 
προηγούμενη χρόνια). 
•     Αφού μελετήσετε τα προοίμια, να τα συγκρίνετε με τα προοίμιο στους δύο 

λόγους του Λυσία («Υπέρ Μαντιθέου», «Υπέρ του Αδυνάτου»). 
Ανταποκρίνονται στους βασικούς στόχους ενός προοιμίου (εύνοια, 
πρόσεξις, ευμάθεια); Σε ένα έγγραφο Word, σε μορφή πίνακα, καταγράψτε τα 
συμπεράσματά σας και συζητήστε τα στο Fakebook. (Μην ξεχνάτε να 
«συναντηθείτε» στο εργαστήρι! 
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•     Την επόμενη ώρα, μετά τη συζήτηση που θα κάνετε όλες οι ομάδες 
διαδικτυακά, προσπαθήστε να συνθέσετε το προοίμιο του δικού σας λόγου 
σε ένα έγγραφο Word. Αυτό μη το ανεβάσετε. Από εδώ και πέρα κρατάτε «τα 
χαρτιά σας κλειστά». 

 
3ο φύλλο Εργασίας (1η και 2η ομάδα) 
Το ουσιαστικό μέρος του λόγου σας είναι τα επιχειρήματα. Αφού 
πληκτρολογήσετε και αναζητήσετε στο google τους όρους «επιχείρημα», 
«ανασκευή επιχειρήματος», «συλλογισμός», «ορθότητα επιχειρήματος», 
«σόφισμα» (ενδεικτικά σας δίνω τις παρακάτω διευθύνσεις: 
http://www.komvos.edu.gr/: και 
http://apps.lexigram.gr/ellinognosiademo/thisavros.php#Hist0), σε ένα 
Powerpoint καταγράψτε τα πορίσματα της έρευνά σας και ανεβάστε τα στο 
«εργαστήρι» (fakebook) προκειμένου να ενημερώσετε και τις άλλες δύο ομάδες. 
• Έχετε υπόψη σας τις παρακάτω ερωτήσεις: 

- Τι είναι επιχείρημα; 
- Τι σημαίνει ανασκευή επιχειρήματος; 
- Πότε ένας συλλογισμός θεωρείται έγκυρος; 
- Τι είναι σόφισμα; 

Εάν μεταβείτε σε άλλους ψηφιακούς πόρους, μπορείτε να κάνετε αντιγραφή και 
επικόλληση σε ένα έγγραφο Word, ώστε να συγκρίνετε τα στοιχεία που βρήκατε. 
 
4ο φύλλο εργασίας (3η και 4η ομάδα) 
•     Στο Λυσία διαπιστώσαμε ότι το προοίμιο είναι εύστοχο και διεγείρει λογικά και 

συναισθηματικά το δέκτη. Αυτό το πετυχαίνει και με κάποια ρητορικά 
σχήματα (σχήμα εξ απροόπτου, αντιθέσεις). Αφού μεταβείτε στο ψηφιακό 
βιβλίο του μαθητή ή στην Πύλη και μελετήσετε το κεφ. 35 από το έργο 
Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος, καταγράψτε σε έγγραφο Word ποια είναι 
τα είδη των ακροατών που αναφέρει ο Περικλής, ποιες οι αντιδράσεις τους 
και με ποια ρητορικά σχήματα πετυχαίνει να τραβήξει την προσοχή των 
ακροατών του. Αν έχετε απορίες  επικοινωνήστε μαζί μου στο Fakebook. 

•     Στη συνέχεια φανταστείτε κι άλλες πιθανές αντιδράσεις ακροατών που θα 
είχατε στο δικό σας λόγο. Φτιάξτε διάφορα voki (ανάλογα με τους τύπους και 
τις εσωτερικές αντιδράσεις των ακροατών) και ανεβάστε τα στο «εργαστήρι», 
ώστε να ενημερώσετε την «Κυβέρνηση» και την «Αντιπολίτευση». Άλλωστε 
περιμένουν τις συμβουλές σας (φανταστείτε πόσο θα δυσκολέψουν εσάς, 
αφού δυσκόλεψαν τόσο πολύ ολόκληρο Περικλή)! 

 
5ο φύλλο Εργασίας (1η ομάδα) 
• Για να σχηματίσετε μια πληρέστερη εικόνα για το «δίκαιο λόγο» που πείθει, 

καταφεύγοντας κυρίως στη λογική και λιγότερο στο συναίσθημα, μεταβείτε 
στο Fakebook και δείτε τα video που σας έχω ανεβάσει από το you tube 
(Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, «I have a dream», Λόγος του Ελευθερίου Βενιζέλου). 
Αν θέλετε μπορείτε να παρακολουθήσετε κι άλλα video στο you tube με 
προσωπικότητες ιστορικές που θεωρείτε ότι επηρέασαν με τον ορθό λόγο 
τους.  
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• Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τα χαρακτηριστικά ενός δίκαιου λόγου(επίκληση 
στη λογική, συναίσθημα, ήθος πομπού-δέκτη, επίθεση στο ήθος του 
αντιπάλου); 

• Φτιάξτε ένα σύντομο video (διάρκειας 3΄ λεπτών) με windows Live Maker με 
αποσπάσματα από τα video που παρακολουθήσατε και προσθέστε κείμενο 
στα σημεία που θεωρείτε ότι μετέρχεται ο πομπός κάποιο από τα παραπάνω 
μέσα. 

• Μην ξεχάσετε να το ανεβάσετε στο fakebook! 
 
6ο φύλλο Εργασίας (ομάδα 2η) 
Υπάρχει και ο λόγος που παρακάμπτει τη λογική και απευθύνεται στο 
συναίσθημα. Νομίζω ως δέκτες διαφημιστικών μηνυμάτων το ξέρετε καλά. Αν 
δυσκολευτείτε στην ανασκευή των επιχειρημάτων, μπορείτε και σεις να 
καταφύγετε σε τέτοια μέσα. Θα το κρίνετε εσείς.  
•     Δείτε πρώτα τα video που σας ανέβασα στο fakebook από το youtube 

(Διάλογος Κρέοντα –Αίμονα από την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή), επίσης 
μπορείτε να βρείτε διαφημιστικά μηνύματα που ήδη γνωρίζετε ή και video με 
πρόσωπα που θεωρείτε ότι ήθελαν με το λόγο τους να παρασύρουν τα 
πλήθη και μετά αποφασίστε για τις δικές σας επιλογές στο λόγο σας. 
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε χαρακτηριστικά λόγου που παραπλανεί ή 
προσπαθεί να επιβάλλει ο πομπός την άποψή του; 

•     Φτιάξτε ένα δικό σας video(διάρκειας 3΄λεπτών) με το Windows Live movie 
Maker με αποσπάσματα που θα επιλέξετε απ’ αυτά που θα 
παρακολουθήσετε και προσθέστε κείμενο που θα επισημαίνει τα σημεία που 
ο πομπός μετέρχεται μέσα, όπως επίκληση στο συναίσθημα, επίθεση στο 
ήθος του αντιπάλου, σοφίσματα. 

 
7ο φύλλο Εργασίας (ομάδα 3η) 
Έχετε δύσκολο έργο!  
•     Συνεργαστείτε με τις άλλες δύο ομάδες, δείτε τα video που δόθηκαν στις 

ομάδες (στον ίδιο χρόνο, έχουν ανέβει στο Fakebook), και καταγράψτε ποια 
στάση διαμορφώνει ο δέκτης (επιφυλακτικότητα, εγρήγορση, λογικός 
έλεγχος, εγκλωβισμός στα τεχνάσματα του δέκτη). 

•    Φτιάξτε ένα video με Windows Live movie Maker (διάρκειας 3΄ λεπτών) με 
αποσπάσματα από τα παραπάνω video και με κείμενο που θα προσθέσετε 
καταγράψτε τις πιθανές αντιδράσεις του δέκτη ή τα σημεία που κινδυνεύει να 
παρασυρθεί από τον πομπό 

 
8ο φύλλο Εργασίας (ομάδα 4η) 
Ως τεχνικοί σύμβουλοι πρέπει να δώσετε τις κατάλληλες οδηγίες στις άλλες 
ομάδες για θέματα όπως: εξωτερική εμφάνιση, στάση σώματος, κινήσεις χεριών, 
ρυθμός λόγου, επιτονισμός, παύσεις, άρθρωση, οπτική επαφή. 
•   Μπορείτε πρώτα να ανατρέξετε στην παρακάτω διεύθυνση: http://dide-

anatol.att.sch.gr/perival/FAKELOS_RITORIKI/indexRITORIKI.htm  και στη 
συνέχεια να παρακολουθήσετε τα video από το you tube που σας ανέβασα 
στο fakebook με αποσπάσματα ταινιών δικαστικού περιεχομένου (Μάρτυς 
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κατηγορίας, Κράμερ εναντίον Κράμερ, Δίκες Απριλιανών, Απολογία Σωκράτη 
του Ροσελίνι). Μπορείτε να επιλέξετε και ταινίες αντίστοιχες που γνωρίζετε εσείς. 

•   Στη συνέχεια φτιάξτε ένα σύντομο video (διάρκειας 3΄ λεπτών) με Windows 
Live Movie Maker με στιγμιότυπα των ταινιών στα οποία θα δίνετε τις οδηγίες 
σας στις άλλες τρεις ομάδες. Μην ξεχάσετε να τους καλέσετε στο fakebook 
για να ενημερωθούν. 

 
9ο φύλλο εργασίας 
Και τώρα η σειρά σας! 
•     Η πρώτη και η δεύτερη ομάδα οργανώνετε δύο επιχειρήματα και τη σύνοψη 

του λόγου σας σε ένα έγγραφο Word επιλέγοντας την παρακολούθηση 
αλλαγών. Ο χρόνος για κάθε εισήγηση θα είναι 3΄ λεπτά. 

•     Η Τρίτη ομάδα καταγράφετε σε έγγραφο word με παρακολούθηση αλλαγών 
τι περιμένετε να ακούσετε  για τις αμοιβές και τις ποινές. 

•     Η τέταρτη ομάδα συνεργάζεστε με την πρώτη και τη δεύτερη και στο έγγραφο 
επιλέγετε προσθήκη σχολίου στο οποίο θα καταγράψετε τις οδηγίες σας 
προς τους ρήτορες. 

•     Αν προλαβαίνετε, φτιάξτε στο google drive (επιλογή φόρμες) ένα 
ερωτηματολόγιο και ανεβάστε το στο ιστολόγιο του σχολείου, ώστε να 
υπάρξει ανοιχτή ψηφοφορία. Αργότερα η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα 
να αναλύσετε τα αποτελέσματα.  

ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ!!! 
Το εργαστήρι σας στηρίζει…………. 
 
8. Προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητες – προτεινόμενες εργασίες – 

επέκταση 
Το παραπάνω σενάριο θα μπορούσε να διδαχτεί στα πλαίσια του project στο 
Λύκειο και να κληθούν τα παιδιά να διεξάγουν αγώνες επιχειρημάτων και σε 
άλλα θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων τους. Επίσης, εφόσον ο 
χρόνος θα είναι επαρκής μπορούν κάθε φορά να οπτικοποιούν το ρητορικό 
αγώνα σε μορφή κόμικ (π.χ. http://www.bitstrips.com/, ώστε να δώσουν και 
ένα χιουμοριστικό τόνο, αλλά και να εξασκηθούν να περνούν από την 
αφήγηση στο διάλογο. 
Επίσης, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και στο μάθημα της έκφρασης-έκθεσης, 
τόσο της Β΄ Λυκείου, όσο και της Γ΄ Λυκείου, αφού μέσα από την διαδικασία 
που περιγράψαμε πιο πάνω, οι μαθητές θα συλλάβουν και θα αφομοιώσουν 
τις έννοιες επιχείρημα, πειθώ, τρόποι και μέσα πειθούς, ανασκευή 
επιχειρήματος, αποδεικτικός και εξουσιαστικός λόγος, ο λόγος της 
διαφήμισης. 
Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του σεναρίου προέκυψαν κάποιες δυσκολίες, οι 
οποίες υπερκεράστηκαν χάρη στον ενθουσιασμό, στην εφευρετικότητα και 
προσαρμοστικότητα των παιδιών. Στο πρώτο δίωρο ο χρόνος δεν ήταν 
επαρκής, αλλά τα παιδιά συνεργάστηκαν στο Fakeboοk και σε χρόνο εκτός 
παρέμβασης. Κάποια προβλήματα με το διαδίκτυο ξεπεράστηκαν γρήγορα. Οι 
εφαρμογές με την παραγωγή video και Voki ενθουσίασαν ιδιαίτερα τους 
μαθητές. Σ΄ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης, αυτό που τους κινητοποιούσε 
ήταν να καταφέρουν να αναπτύξουν επιχειρήματα που θα πείσουν και θα 
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πάρουν την κοινή γνώμη με το μέρος τους. Η συνεργασία των ομάδων ήταν 
άψογη, οι τυχόν διαφωνίες ξεπερνιούνταν γρήγορα και συνήθως η 
παρέμβαση του εκπαιδευτικού ήταν περιορισμένη. Ο ρόλος του ήταν 
συμβουλευτικός. Στο τέλος δόθηκε ραντεβού την επόμενη χρονιά για τη 
δημιουργία ενός φιλοσοφικού διαλόγου.  

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Κατά τη διάρκεια του σεναρίου διερευνήθηκαν ερωτήματα σχετικά με την 
ιδιοτυπία του ρητορικού λόγου, τον τρόπο που λειτουργεί, που αποβλέπει η 
χρήση του και πως δένεται με την πολιτική, κοινωνική και πνευματική ζωή μιας 
συγκεκριμένης κοινότητας, τόσο της δημοκρατικής πόλης-κράτους τότε, όσο και 
της δημοκρατικής κοινότητας σήμερα. Έτσι κατανοήθηκε σε μεγάλο βαθμό η 
αναγκαιότητα μιας σύγχρονης προσέγγισης του «αρχαιογνωστικού κεφαλαίου». 
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