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Σσέδιο Μαθήμαηορ 

Πποκαηαπκηικέρ ζκέτειρ για ηη θαναηική ποινή 

Γπκλάζην-Λύθεην 

 

Υλικό 

Φύιιν Εξγαζίαο 1: Μειέηε πεξίπησζεο 

Γεγνλόηα θαη αξηζκνί: 

            http://www.amnesty.org.gr/death-sentences-and-executions-in-2010 

   http://www.amnesty.org.gr/list-of-states-that-have-abolished-the-death-penalty-and-states-that-

retain-the 

  

 

Διάπκεια 

Δύν δίσξα θαη κηα ελδηάκεζε θάζε έξεπλαο ζην δηαδίθηπν. 

 

Σκοπιμόηηηα 

Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνύλ, πεξηγξάθνπλ, αλαθνηλώλνπλ θαη ζπδεηνύλ ζηελ ηάμε ηηο απόςεηο 

ηνπο γηα ηε ζαλαηηθή πνηλή. Τέινο έρνπλ ηελ επθαηξία λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ ππέξ ή θαηά 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο αλεμάξηεηα από ηελ άπνςή ηνπο.  

 

Σηόσοι 

- Οη καζεηέο θαηαλννύλ ηηο πνιππνίθηιεο θαη ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο πνπ πξνϋπνζέηεη ε 

ελζπλείδεηε επηβνιή ηεο εζράηεο ησλ πνηλώλ.  

- Οη καζεηέο αλαπηύζζνπλ δεμηόηεηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη καζαίλνπλ λα ιακβάλνπλ ππόςε 

ηνπο ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο κηαο ππόζεζεο. 

- Οη καζεηέο θαιιηεξγνύλ ηελ θξηηηθή ζηάζε θαη ζθέςε θαηά ηελ επεμεξγαζία απόςεσλ.  
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Διαδικαζία  

1. Δώζηε 3 ιεπηά ζηνπο καζεηέο γηα λα γξάςνπλ κε ηελ ηερληθή ηεο απηόκαηεο γξαθήο – ρσξίο 

λα ην πνιπζθέθηνληαη θαη ρσξίο λα ζεθώζνπλ ην κνιύβη από ην ραξηί - ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ έρνπλ ζρεηηθά κε ηε ζαλαηηθή πνηλή.  

 
2. Σηακαηήζηε ηνπο ζηνλ θαζνξηζκέλν ρξόλν θαη δεηήζηε λα δηαβάζνπλ ην γξαπηό ηνπο. 

Καηαγξάςηε ηηο βαζηθέο ηδέεο ζηνλ πίλαθα, θαζώο νη καζεηέο κηινύλ. Ζεηήζηε από θάπνηνλ λα 

θαηαγξάθεη επίζεο ζηνλ πίλαθα ηα εξσηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε θάζε απηή.  

 

3. Δώζηε ιίγν ρξόλν ζηνπο καζεηέο λα θνηηάμνπλ ζηνλ πίλαθα θαη λα απνθαζίζνπλ πνηα ζέκαηα 

ή πνηεο ηδέεο ζεσξνύλ ζεκαληηθόηεξν λα ζηγνύλ ζρεηηθά κε ηε ζαλαηηθή πνηλή, π.ρ. γηα ηε 

δηθαζηηθή δηαδηθαζία, γηα ηελ εζηθή, γηα ην ξόιν ηνπ θξάηνπο ή γηα ην ςπρνινγηθό κέξνο ηνπ 

δεηήκαηνο. Μπνξεί λα ρξεηαζηνύλ ιίγν ρξόλν λα ην ζπδεηήζνπλ κεηαμύ ηνπο.  

 
4. Πείηε ζηνπο καζεηέο λα θαληαζηνύλ όηη απνηεινύλ ην ζώκα ησλ ελόξθσλ πνπ ζα απνθαζίζεη 

ηελ πνηλή ελόο θαηεγνξνπκέλνπ, ζε κηα ρώξα όπνπ ηζρύεη ε ζαλαηηθή πνηλή. Εμεγήζηε ηνπο 

επίζεο όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα εμεηάζνπλ, νη θαηεγνξνύκελνη έρνπλ θξηζεί έλνρνη. Μνηξάζηε 

ζηνπο  καζεηέο ην Φύιιν Εξγαζίαο 1: Μειέηε πεξίπησζεο θαη δεηήζηε από θάπνηνλ λα ην 

δηαβάζεη δπλαηά.  

 

5. Ζεηήζηε από ηνπο καζεηέο λα ζρεκαηίζνπλ 6 νκάδεο. Η θάζε νκάδα ζα ηξαβήμεη κε θιήξν κία 

από ηηο παξαθάησ απνθάζεηο ηελ νπνία ζα αλαιάβεη λα ππνζηεξίμεη:  

1. Ο Andy Smith λα ηηκσξεζεί κε ηε ζαλαηηθή πνηλή. 

2. Ο Andy Smith λα κελ ηηκσξεζεί κε ηε ζαλαηηθή πνηλή. 

3. Ο Jim Stiles λα ηηκσξεζεί κε ηε ζαλαηηθή πνηλή. 

4. Ο Jim Stiles λα κελ ηηκσξεζεί κε ηε ζαλαηηθή πνηλή. 

5. Ο Sam Waltham λα ηηκσξεζεί κε ηε ζαλαηηθή πνηλή. 

6. Ο Sam Waltham λα κελ ηηκσξεζεί κε ηε ζαλαηηθή πνηλή. 

 

6. Εμεγήζηε ζηνπο καζεηέο όηη ζε απηή ηε θάζε ζα πξέπεη λα ζθεθηνύλ αλεμάξηεηα από ηε δηθή 

ηνπο άπνςε. Δώζηε 10 ιεπηά ζηελ θάζε νκάδα θαη ηδηαίηεξν ρώξν ζύζθεςεο γηα λα ζθεθηεί θαη 

λα ζπδεηήζεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ ζα αλαπηύμεη γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ απόθαζε. 
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7. Εμεγήζηε ζηα παηδηά όηη αλάκεζα ζε απηά πνπ ζα ιάβνπλ ππόςε ηνπο ζηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπο πξέπεη λα είλαη: ε απαγσγή, ν βηαζκόο, ε αιεηεία, ε ρξήζε όπινπ, ε 

ειηθία ηνπ θαζελόο, ε λνεηηθή ηνπ ηθαλόηεηα, ε αβεβαηόηεηα ησλ γεγνλόησλ, ν ξόινο ηνπ 

θαζελόο ζην έγθιεκα.  

 
8. Κάζε νκάδα εθιέγεη ηνλ εθπξόζσπό ηεο γηα λα αλαθνηλώζεη ζηελ ηάμε ηα επηρεηξήκαηά ηεο 

γηα ηελ πνηλή ηνπ θαηεγνξνύκελνπ. Αθνινπζεί ζπδήηεζε όπνπ εζηηάδνπκε ηελ πξνζνρή ζηα 

εζηθά ζέκαηα ηεο πνηλήο, ζηελ ακεξνιεςία, θ.ά.. Εμεγήζηε ζηνπο καζεηέο όηη κόιηο άγγημαλ έλα 

κεγάιν ζέκα, πνπ απαηηεί πεξηζζόηεξε δηεξεύλεζε.  

 

1. Σςζήηηζη αξιολόγηζηρ: 

 

  Από ηα ζέκαηα πνπ ζίρηεθαλ ζήκεξα, πνην ζνπ έθαλε ηε κεγαιύηεξε εληύπσζε; Γηαηί; 

 Η ζεκεξηλή ζπδήηεζε επεξέαζε ηε ζηάζε ζνπ ζρεηηθά κε ηε ζαλαηηθή πνηλή; Αλ λαη, πώο 

ηελ επεξέαζε; 

 Σε πνηα ζεκεία εζηηάζηεθε ε πξνζνρή ηεο ζπδήηεζεο ζηελ ηάμε; Σε πνηα ζεκεία ππήξμε 

δηαθσλία; Γηαηί απηά ηα ζεκεία είλαη ακθηιεγόκελα; 

 Σε εληππσζίαζε θάηη από απηά πνπ εηπώζεθαλ; Τη θαη γηαηί; 

 Πνηα ζέκαηα ζα ήζειεο λα δηεπθξηλήζεηο πεξηζζόηεξν; 

 Πνηα είλαη ηώξα ε άπνςή ζνπ γηα ηε ζαλαηηθή πνηλή; 

 Πηζηεύεηο όηη ε ζαλαηηθή πνηλή βνεζάεη ηε ζεκεξηλή θνηλσλία λα αλαπηπρζεί; Αλ λαη, πώο; 

 Είλαη εζηθό ην θξάηνο λα ζθνηώλεη ηνπο θπιαθηζκέλνπο ηνπ; Πώο ην ζρνιηάδεηο απηό; 

 Πηζηεύεηο όηη ην ζύζηεκα δηθαηνζύλεο είλαη δίθαην γηα όινπο ζε όινλ ηνλ θόζκν; 

 

 

Επγαζία για ηο ζπίηι: Μνηξάζηε ζηνπο καζεηέο πιηθό από ην Γεγνλόηα θαη αξηζκνί θαη εμεγήζηε 

ηνπο όηη ηελ επόκελε θνξά ζα ηνπο δεηήζεηε λα απαληήζνπλ νξηζκέλεο εξσηήζεηο. Σπδεηήζηε 

πόζν ρξόλν ρξεηάδνληαη γηα ηελ έξεπλα ζην δηαδίθηπν θαη νξίζηε ηελ επόκελε ζπλάληεζε. 

 

Φύιιν Εξγαζίαο 1: Μειέηε πεξίπησζεο 

 

Οη Andy Smith, Jim Styles, and Sam Waltham θαηαδηθάζηεθαλ γηα ηελ απαγσγή, ην βηαζκό θαη 
ηε δνινθνλία ηεο Jane Robinson, καζήηξηαο γπκλαζίνπ. 
 
Μάξηπξεο είδαλ ηνπο ηξεηο άληξεο λα πίλνπλ θαη λα κεζνύλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζηακαηνύλ λα 
βνεζήζνπλ ην ζύκα λα αιιάμεη ιάζηηρν ζην δξόκν. Τνπο είδαλ λα ηελ ζπξώρλνπλ κε ηε βία ζην 
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απηνθίλεηό ηνπο. Σηε ζπλέρεηα, όπσο νκνιόγεζαλ, ηελ νδήγεζαλ ζε απνκνλσκέλε πεξηνρή, ηε 
βίαζαλ θαη ηε ζθόησζαλ. 
 
Ο Smith είλαη 17 ρξνλώλ έρεη παξαηήζεη ην γπκλάζην θαη έρεη δηαγλσζζεί κε λνεηηθή 
θαζπζηέξεζε (δείθηεο λνεκνζύλεο: 62) 
 
Ο Styles έρεη απνθνηηήζεη από ην Λύθεην θαη πήγε λα θαηαηαγεί ζηελ Αεξνπνξία αιιά ηνλ 
απέιπζαλ ιόγσ θαθήο δηαγσγήο. Είλαη εμαξηεκέλνο από ηα λαξθσηηθά. Απηόο δηέζεηε ην 
απηνθίλεην.  
 
Ο Waltham είλαη ζπνπδαζηήο ζην θνιιέγην. Σηελ θαηάζεζή ηνπ είπε όηη έθαλε παξέα κε ηνπο 
άιινπο δύν παξά ηε ζέιεζε ησλ γνληώλ ηνπ θαη επέκεηλε όηη νη άιινη δύν ηνλ πίεζαλ λα πάξεη 
κέξνο ζην έγθιεκα. Υπνζηήξημε όηη ν Styles ήηαλ ν  αξρεγόο θαη αξλείηαη όηη πήξε κέξνο ζην 
βηαζκό.  
 
Ο Styles θαη ν Smith θαηέζεζαλ όηη ηελ ηδέα ηελ είρε ν Waltham θαη όηη απηόο είπε λα ζθνηώζνπλ 
ην ζύκα γηα λα κελ θαηαζέζεη ελαληίνλ ηνπο. Σηελ θαηάζεζή ηνπο επέκεηλαλ θαη νη δύν όηη ήηαλ 
κεζπζκέλνη θαη δελ είραλ θαζαξό κπαιό.  
 
Ο Styles ππνζηήξημε όηη ν Smith ππξνβόιεζε θαη ζθόησζε ην ζύκα. Ο Smith θαηεγνξεί ηνλ 
Waltham θαη ν Waltham επηκέλεη όηη ν Styles ππξνβόιεζε. Ο Waltham είλαη καύξνο. Ο Styles 
θαη ν Smith είλαη ιεπθνί. 
 

 

 

 

 

 


