
Αναψηλάφηση της δίκης του Σωκράτη: εκπαιδευτική 
δράση που αξιοποιεί τη ρητορική τέχνη και το θέατρο 

στην εκπαίδευση

Μαρίνα Τουτουδάκη

Φιλόλογος, MEd, 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου Κρήτης 

martou10@gmail.com

mailto:martou10@gmail.com


Η Δίκη του Σωκράτη

Καινοτόμος εκπαιδευτική δράση



Αφορμή της δράσης

Παρά την αδιαμφισβήτητη σημασία που έχει η επαφή των 
μαθητών με την τέχνη, η ελληνική γυμνασιακή εκπαίδευση δίνει 
λίγες σχετικές ευκαιρίες, περιορίζοντας την επαφή αυτή σε 
ελάχιστες ώρες διδασκαλίας μουσικής, εικαστικών και λογοτεχνίας

Ως συνέπεια, στις περισσότερες περιπτώσεις οι μαθητές 
αποφοιτούν από το Γυμνάσιο χωρίς να έχουν γνωρίσει ποτέ άλλες 
μορφές τέχνης



Πλαίσιο της δράσης

 Πλαίσιο της δράσης μας αποτέλεσε πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο «Europia: Building New 
European Dreams»

 Στόχο του προγράμματος αποτέλεσε η ανάδειξη στοιχείων που συγκροτούν την πολιτισμική 
ταυτότητα κάθε χώρας, έτσι ώστε να επισημανθούν τα κοινά στοιχεία που συνδέουν τους 
λαούς 

 Στο πλαίσιο αυτό η δράση μας εστίασε στην αρχαία Ελλάδα και σε μια προσωπικότητα με 
μεγάλη επιρροή στην παγκόσμια φιλοσοφική σκέψη, τον Σωκράτη



Συμμετέχοντες

 19 μαθητές, 6 της Β και 13 της Γ Γυμνασίου, μέλη της ρητορικής και 
της θεατρικής ομάδας του σχολείου

 10 από τους μαθητές συμμετείχαν για πρώτη φορά σε παρόμοια 
δραστηριότητα ενώ οι 9 είχαν ήδη σχετική εμπειρία ενός έτους. 2 από 
τους τελευταίους είχαν μητρική γλώσσα διαφορετική από την 
ελληνική

 4 φιλόλογοι ελληνικής και αγγλικής γλώσσας



Χαρακτηριστικά δράσης

 Συνδυασμός δύο μορφών τέχνης, της ρητορικής και του θεάτρου, με αναφορές 
στην ιστορία, την αρχαία ελληνική γραμματεία από μετάφραση και τη φιλοσοφία 

 Μέσα από τη διαδικασία αυτή αναδείχθηκε η άμεση εφαρμογή, που μπορεί να 
έχει στην καθημερινή ζωή η ρητορική τέχνη, καθώς και η διαχρονική σχέση της με 
το δημόσιο και τον ιδιωτικό λόγο 

 Έγινε εμφανής η διπλή διάσταση της ρητορικής, αφού αποσκοπεί όχι μόνο στο να 
πείσει αλλά και στο να τέρψει, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το θέατρο. Το 
στοιχείο αυτό αποτέλεσε τη βάση για τη σύζευξη των δύο τεχνών στη δράση μας



Στοχοθεσία

Γνωστικοί στόχοι

• Να γνωρίσουν οι μαθητές τη ζωή και τις ιδιαίτερες συνθήκες θανάτου του
Σωκράτη, καθώς και τις βασικές αρχές της σωκρατικής φιλοσοφίας

• Να συνειδητοποιήσουν μέσα από το παράδειγμα του Σωκράτη ότι η αδικία είναι
διαχρονικό στοιχείο της ανθρώπινης ζωής και να κατανοήσουν τις αιτίες αυτού
του φαινομένου

• Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και αποτελεσματικό λόγο, που θα εκφράζεται με
πειστικά επιχειρήματα

• Να γνωρίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα

• Να έρθουν σε επαφή με τις βασικές αρχές της ρητορικής και του θεάτρου



Στοχοθεσία

Συναισθηματικοί στόχοι

• Να αποκτήσουν ενσυναίσθηση στα ανθρώπινα προβλήματα

• Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα



Στοχοθεσία

Ψυχοκινητικοί στόχοι

• Να μπορούν να συνεργάζονται

• Να εξοικειωθούν με τεχνικές συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών και
πηγών, πρωτογενών και δευτερογενών

• Να ασκηθούν στην ενεργητική ακρόαση

• Να παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους το αποτέλεσμα της προσπάθειάς
τους, παίρνοντας οι ίδιοι το ρόλο των διδασκόντων



Μεθοδολογία

• Ομαδοσυνεργατική: η δράση πραγματοποιήθηκε από ομάδες εργασίας

• Αλληλοδιδακτική: η γνώση μεταφέρθηκε από μαθητή σε μαθητή, ενώ ο
εκπαιδευτικός είχε το ρόλο του ενορχηστρωτή της δράσης

• Βιωματική και διερευνητική: με ενεργή εμπλοκή και αυτενέργεια των μαθητών



Υλοποίηση – Στάδιο 1

Οκτώβριος 2018 - δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις

 Οι συντονιστές καθοδήγησαν τους μαθητές σε αναζήτηση και κριτική μελέτη 
στοιχείων της ζωής του Σωκράτη, των ιδεών και των αρχών του

 Αφετηρία: το σχολικό βιβλίο «Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων» της Γ 
τάξης, σε συνδυασμό με το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας 

 Παρουσίαση των στοιχείων σε δράσεις αλληλοδιδακτικής 

 Παρακολούθηση αναπαράστασης της Δίκης του Σωκράτη από τη Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση

 Βιωματικά σεμινάρια από μέλη της Ένωσης για την προώθηση της Ρητορικής 
στην Εκπαίδευση



Υλοποίηση – Στάδιο  2

Αρχές Νοεμβρίου 2018 έως μέσα Ιανουαρίου 2019 

 Δράσεις ρητορικής: εξάσκηση σε ζεύγη (Λόγος – Αντίλογος) στα βασικά ρητορικά 
αγωνίσματα της εκφραστικής ανάγνωσης και των διττών λόγων

 Διαμόρφωση θέματος Εικονικής Δίκης με θέμα τον Σωκράτη

 Ομαδοσυνεργατική εργασία όλη την εβδομάδα μέσω ηλεκτρονικών αρχείων 
κοινής διαχείρισης- καταγραφή επιχειρημάτων δικηγόρων

 Διά ζώσης συναντήσεις (1 δίωρη ανά εβδομάδα): άσκηση στην ενεργητική 
ακρόαση, ανταλλαγή απόψεων, διορθώσεις κειμένων

 Αποτέλεσμα: διαμόρφωση σεναρίου του θεατρικού δρώμενου, στο οποίο 
δικηγόροι υπεράσπισης και κατηγορίας υπερασπίστηκαν και απέρριψαν 
αντίστοιχα την αθωότητα του Σωκράτη 



Υλοποίηση – Στάδιο  3

Μέσα Ιανουαρίου έως μέσα Μαρτίου 2019 

 Εστίαση στο θεατρικό μέρος της δράσης

 Δημιουργία ρόλων με βάση το σενάριο (Σωκράτης, τριμελές προεδρείο, δύο 
τετραμελείς ομάδες δικηγόρων, αντίστοιχα κατηγορίας και υπεράσπισης), 
κατανομή, εξάσκηση 

 Παρακολούθηση αποσπασμάτων από θεατρικές παραστάσεις αρχαίων 
τραγωδιών αλλά και σύγχρονων θεατρικών έργων.



Παρουσίαση Δίκης Σωκράτη

 23 Μαρτίου 2019

 Εμπορικό Επιμελητήριο Αγίου Νικολάου



Τεχνική υποστήριξη

Ομάδες μαθητών

 βιντεοσκόπηση

 μετάφραση του σεναρίου στα αγγλικά για τη δημιουργία υπότιτλων, καθώς στο 
ακροατήριο υπήρχαν μαθητές από τις συνεργαζόμενες στο πρόγραμμα Erasmus+ 
ευρωπαϊκές χώρες

 οργάνωση διαδραστικής ψηφοφορίας, με την οποία, μετά την ολοκλήρωση της 
ακροαματικής διαδικασίας, οι ακροατές όρισαν την έκβαση της δίκης, 
αθωώνοντας το μεγάλο φιλόσοφο



Αξιολόγηση

 Αυτός ο διαφορετικός τρόπος εργασίας αποδείχθηκε ιδιαίτερα 
αποτελεσματικός στο πλαίσιο του σύγχρονου σχολείου, που εξακολουθεί να 
ευνοεί όχι την κατανόηση αλλά την αποστήθιση και που έχει σχεδόν 
εξοβελίσει από το πρόγραμμά του την επαφή με την τέχνη 

 Με βάση βιωματικές, συνεργατικές και διερευνητικές μεθόδους εξασφάλισε 
ευκολότερη και γρηγορότερη κατανόηση και εμπέδωση των επιδιωκόμενων 
γνώσεων 

 Διευκόλυνε, επίσης, την προσαρμογή στη σχολική κοινότητα μαθητών με 
διαφορετικό πολιτισμικό και γλωσσικό υπόβαθρο



Αξιολόγηση

 Ο ρόλος των εκπαιδευτικών αναπροσδιορίστηκε, καθώς δεν 
λειτούργησαν ως φορείς της γνώσης αλλά ως απλοί 
καθοδηγητές και ενορχηστρωτές εργασιών

 Θεωρούμε ότι ανάλογος τρόπος εργασίας μπορεί να 
εφαρμοστεί στο πλαίσιο πολλών σχολικών μαθημάτων σε όλες 
τις εκπαιδευτικές βαθμίδες αλλά και για την προετοιμασία 
σχολικών εορτών και εκδηλώσεων. 



Η Δίκη του Σωκράτη
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