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Boxing Debate - (Λογομπόξ)

Τομέας Ενδιαφέροντος:   Πνευματική Καλλιέργεια
Είδος παιχνιδιού:   Ψυχαγωγικό Βραδινό

Σκοπός: αυτοπεποίθηση, “άνεση” λόγου μπροστά σε κοινό, λογική σκέψη με χρήση 
επιχειρημάτων, αυτοσχεδιασμός λόγου, σύνθετη σκέψη

Αρχές: σεβασμός στους άλλους, αρχές διαλόγου 

Περιγραφή παιχνιδιού:

H Ομάδα συγκεντρώνεται στον χώρο του παιχνιδιού με τα 8 “καμπανάκια” του Λογομάχου (αντί 
για σφυρίγματα).

Ο Λογομάχος συστήνεται και ξεκινάει.

1. Ο Λογομάχος ζητάει να τεστάρουμε την ένταση της φωνής του καθενός.

Με το ένα χέρι κρατάει ένα ραβδί το οποίο κινεί από άτομο σε άτομο δείχνοντάς τον και με το άλλο
χέρι δείχνει μία νοητή μπάρα που είναι η ένταση φωνής. Οι Πρόσκοποι προφέρουν “ααααα” βάσει 
της έντασης που ορίζει ο Λογομάχος. Πριν λήξει το τεστ, ο Λογομάχος ορίζει μία σωστή ένταση 
φωνής διαλόγου.

Χαρακτηριστικό κάθε λογομάχου: 

να έχει κατάλληλη ένταση στον λόγο του, χωρίς να φωνάζει αλλά ταυτόχρονα να ακούγεται
από όλους.

2. “Ποιος έφαγε γλιστρίδα;”

Οι Πρόσκοποι τοποθετούνται απέναντι ανά ζευγάρια – με την εκκίνηση (από το καμπανάκι) ο 
καθένας θα ξεκινήσει να μιλάει ακατάπαυστα. Αν σταματήσει να μιλάει, ο Λογομάχος τον βγάζει 
από τη θέση του και επανατοποθετεί αυτούς που απομένουν. Στην πορεία, ο Λογομάχος εισάγει 
επιπλέον κανόνες (βρίσκονται παρακάτω ως χαρακτηριστικά του λογομάχου) 

Χαρακτηριστικά κάθε λογομάχου:

 να μπορεί να μιλάει συνεχώς, ακολουθώντας έναν ιρμό στον λόγο του,
να κοιτάει αυτόν στον οποίο απευθύνεται,

να υποστηρίζει τα λόγια του με τις κινήσεις του  - εκφραστικότητα (π.χ. των χεριών του),
να διατηρεί έναν σταθερό ρυθμό στον λόγο του.

3.  Διάλογος Αλφαβήτα

O Λογομάχος χρησιμοποιώντας το ραβδί του για να δείχνει αυθαίρετα τη σειρά των ομιλητών – ο 
καθένας με τη σειρά πρέπει να συνεχίσει τον διάλογο από το επόμενο γράμμα της ΑΒ.
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Χαρακτηριστικά κάθε λογομάχου:

 να μπορεί να αυτοσχεδιάσει και να σκέφτεται γρήγορα.

4. Μπορείς να με πείσεις...;

Υπάρχει ένα καπέλο με ανολοκλήρωτες προτάσεις του τύπου: “Τα βιβλία είναι καλύτερα από την 
τηλεόραση, γιατί...” και ο κάθε Πρόσκοπος θα πρέπει ατομικά να συμπληρώσει την πρόταση 
γράφοντας έναν λογο. (Υπάρχουν και τα αντίθετα - “Η τηλεόραση ειναι καλύτερη από τα βιβλία, 
γιατί...”)

Στο τέλος διαβάζονται όλα τα... επιχειρήματα, όπως θα τα ονομάσει ο Λογομάχος. 

Τα παρακάτω θέματα θα αποτελούν και τις προτάσεις που θα συμπληρώσουν οι Πρόσκοποι (π.χ. 
“Οι βαθμοί στα σχολεία πρέπει να καταργηθούν, γιατί...”). Τα θέματα σε έντονα (bold) γράμματα 
θα είναι τα θέματα του debate (ή τουλάχιστον αυτά που χρησιμοποιήσαμε εμείς) και θα βρίσκονται 
σε περισσότερα χαρτάκια, ώστε να υπάρχει υλικό για να το χρησιμοποιήσουν τα παιδιά στο debate.
'Οποιο θέμα και αν επιλεγεί για το debate, καλό είναι να υπάρχει από πριν στα χαρτάκια ώστε να 
ακουστούν εκ των προτέρων αρκετά επιχειρήματα.

• Οι βαθμοί στα σχολεία πρέπει να καταργηθούν.
• Τα παιδιά κάτω των 14 δε πρέπει να επιτρέπεται να έχουν λογαριασμό στο facebook.
• Οι μαθητές δε πρέπει να βαθμολογούνται για τον γραφικό τους χαρακτήρα.
• Η τηλεόραση είναι καλύτερη από τα βιβλία.
• Η ιδιωτικότητα ειναι το ίδιο σημαντική για τα παιδιά όσο και για τους μεγάλους.
• Η ζωή στην πόλη είναι καλύτερη από τη ζωή στην επαρχία.

Χαρακτηριστικά κάθε λογομάχου:

 να βασίζει τα λόγια του σε επιχειρήματα, 
να είναι ανοιχτόμυαλος ώστε να μπορεί να δεχθεί τα δεχθεί τον λόγο του άλλου, 

να προσπαθεί να “δει τα πράγματα” από την απέναντι/αντίθετη σκοπιά – 
ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΔΕ ΣΥΜΦΩΝΕΙ 

(γιατί μπορεί να ζητηθεί να υποστηρίξει κάτι με το οποίο δε συμφωνεί)

5. Λογομπόξ – boxing debate!

Τα δύο θέματα με έντονα (bold) γράμματα παραπάνω είναι τα θέματα για debate. 

Οι δύο ενωμοτίες θα κάνουν καποιο έίδος debate (π.χ. debate boxing) και η τρίτη θα ειναι κριτής 
και κοινό (θα δίνει πόντους αλλα και θα κανει ερωτήσεις στο τέλος).

http://idebate.org/training/teaching-tools/debate-boxing

http://idebate.org/training/teaching-tools/debate-boxing
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6. 5' λεπτο Αρχηγού

- Λογομάχος – μάχεται δια του λόγου!
- σεβασμός στον λόγο του άλλου (παραδείγματα από την τηλεόραση, τη Βουλή, την... Ομάδα)
- πώς θα ήταν ο κόσμος μας αν ο καθένας σεβόταν το λόγο του άλλου
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Απόδοση πόντων

Debate Scoring Guide Name: ___________________________
Current Issues Date: _______________ Period: 
______

5 points

 Speaker demonstrates an excellent understanding of the subject matter 
 Speaker responds exceptionally well to opposing arguments 
 Speaker demonstrates mastery of speech components: volume, pacing, eye contact, posture, 

tone 
 Speaker adheres to time guidelines and is excellently prepared 

4 points

 Speaker demonstrates an above average understanding of the subject matter 
 Speaker responds very well to opposing arguments 
 Speaker demonstrates above average understanding of speech components: volume, pacing, 

eye contact, posture, tone 
 Speaker adheres to time guidelines and is well prepared 

3 points

 Speaker demonstrates an average understanding of the subject matter 
 Speaker responds adequately to opposing arguments 
 Speaker demonstrates average understanding of speech components though may 

demonstrate a marked weakness in one or more areas 
 Speaker may adhere to time guidelines and is adequately prepared 

2 points

 Speaker demonstrates a below average understanding of the subject matter 
 Speaker may struggle in responding to opposing arguments 
 Speaker does not demonstrate understanding of speech components with weaknesses in 

several areas 
 Presentation indicates that time and preparation are minimal 

1 points

 Speaker demonstrates little to no understanding of the subject matter 
 Speaker responds ineffectively to opposing arguments 
 Speaker generally has poor speaking skills with little attention to components 
 Preparation is not apparent 
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Σχόλια

Το παιχνίδι παίχτηκε στην κατασκήνωση ως ψυχαγωγικό βραδινό. 
Είδαμε πως τα παιδιά ανταποκρίθηκαν σοβαρά στα θέματα που τους δώσαμε – το θέμα για την 
κατάργηση των βαθμών στα σχολεία το κάναμε debate στην πυρά λήξης γονέων, όπου 4 
Πρόσκοποι ήταν υπέρ και 4 γονείς ήταν κατά.

Παίξαμε κάθε debate σε 4 γύρους (4 Πρόσκοποι-λογομάχοι από κάθε ομάδα κάθισαν στο “βήμα” 
για να βγάλουν τον λόγο τους), με διάρκεια κάθε λόγου 45''. 

Ο πρώτος της ομάδας που ήταν “υπέρ” έκανε εισαγωγή και έδινε το πρώτο επιχείρημα. Ο πρώτος 
της άλλης ομάδας τοποθετούνταν κατά του επιχειρήματος που είχε ακουστεί προηγουμένως και 
έδινε το δικό του, κλπ. Ο τελευταίος από κάθε ομάδα “έκλεινε”.

Κάθε λογομάχος μπορούσε να συνεχίσει ένα επιχείρημα ή να ξεκινήσει ένα νέο.

Δίναμε 30'' για να ετοιμάσουν την απάντηση στο επιχείρημα του αντιπάλου πριν ανέβει ο επόμενος 
στο βήμα. 

Δε χρησιμοποιήσαμε τους πόντους παρά μόνο αναφορικά για την διαδικασία. Οι πόντοι θα 
μπορούσαν να αποδοθούν μόνο από βαθμοφόρους, στον ρόλο των κριτών.  

Στο boxing debate η κάθε ομάδα προετοιμάζει στην “γωνία του ρίνγκ” τον λογομάχο της, δίνοντας 
του επιχειρήματα και ιδέες. (εξού και το όνομα boxing debate). Αν υπάρχει το υλικό μπορεί να 
στηθεί ένα ρίνγκ, να φορέσουν οι λογομάχοι γάντια του μποξ, να χρησιμοποιηθούν καρτελάκια για 
τους γύρους, κλπ.
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