
1.

2.

Mark only one oval.

Πρόεδρος

Πάρεδρος

3.

Mark only one oval.

1

2

3

4.

Mark only one oval.

Υπέρ

Κατά

Φύλλο Κριτή
Η παρούσα φόρμα έχει ως στόχο την αξιολόγηση των μαθητών βασισμένοι στην δίκη που 
παρακολουθήσατε.  
Θα πρέπει σε κάθε γύρο να συμπληρώσετε την φόρμα ΔΥΟ φορές, μια για την ομάδα των 
υπερ και μια για την ομάδα των κατά.

* Required

Ονοματεπώνυμο *

Θέση Κριτή *

Αριθμός Γύρου *

Θέση Ομάδας *



5.

6.

7.

8.

Check all that apply.

Σφαιρική κάλυψη του θέματος μέσω της επιχειρηματολογίας

Ξεκάθαρος συλλογισμός που οδηγεί σε λογικά συμπεράσματα

Κατανοητά και πειστικά επιχειρήματα

Λελογισμένη χρήση παραδειγμάτων και άλλων παρεμφερών μέσων πειθούς

Οι απαντήσεις προς το προεδρείο ήταν πλήρως τεκμηριωμένες δεν δήλωναν
αμφιβολία για τα λεγόμενά του/της.

Διατύπωση βοηθητικών ερωτήσεων στους μάρτυρες της ομάδας του

Διατύπωση εύστοχων και στοχευμένων ερωτήσεων στους αντιπάλους μάρτυρες

Σύντομες ερωτήσεις στους μάρτυρες (έως 15 δευτερόλεπτα)( Αν όχι σε όλους
απαιτείται σχόλιο)

Παρουσίαση έως 3 επιχειρημάτων

Σωστή χρήση του δικαιώματος της ένστασης

Στοχευμένη απάντηση στην ερώτηση του προεδρείου

Όνομα Ομάδας *

Όνομα Α' Δικηγόρου *

Περιεχόμενο /50 *

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν θετικά στο περιεχόμενο *



9.

Check all that apply.

Προκείμενες που δεν οδηγούν με λογικό τρόπο στο συμπέρασμα, κενά συλλογισμού

Εκτεταμένη χρήση παραδειγμάτων και άλλων παρεμφερών μέσων πειθούς

Παρουσίαση 4 ή παραπάνω επιχειρημάτων χωρίς να αναλυθούν πλήρως

Χρήση στατιστικών ποσοστών ή ερευνών

Αδυναμία απάντησης της ερώτησης που τέθηκε από το προεδρείο, με αποτέλεσμα να
απαντηθεί από τον Β' Δικηγόρο

Η απάντηση που δόθηκε στο προεδρείο δήλωνε αμφιβολία σχετικά με τα λεγόμενά
του/της και παρέκκλινε από την θέση που υποστήριζε η ομάδα

Απουσία ερωτήσεων προς τους μάρτυρες

Μη αξιοποίηση του δικαιώματος της ένστασης σε σχόλιο που έχρηζε χρήσης του

Επιχειρηματολόγηση/ Διατύπωση θέσης κατά την διατύπωση ερωτήσεων στους
μάρτυρες

Δεν υπήρχε κάποιο λάθος

10.

11.

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν αρνητικά στο περιεχόμενο *

Επιπλέον σχόλια για το περιεχόμενο

Δομή /30 *



12.

Check all that apply.

Ομιλία με αρχή, μέση και τέλος

Διακριτός διαχωρισμός της ομιλίας στα επιμέρους τμήματά της και παροχή
ξεκάθαρου νοητού σχεδιαγράμματος.

Σωστή σειρά παρουσίασης των επιχειρημάτων, από το ισχυρότερο στο πιο αδύναμο

Τήρηση του χρόνου

Συνεκτική σύνδεση των νοημάτων

Ύπαρξη ροής στο λόγο

Επαρκής χρήση συνδετικών λέξεων

13.

Check all that apply.

Απουσία ξεκάθαρου νοητού σχεδιαγράμματος και ασαφής διαχωρισμός της ομιλίας
σε επιμέρους τμήματα

Μη συνεκτική σύνδεση των νοημάτων

Έλλειψη σε συνδετικές λέξεις

Λανθασμένη αξιοποίηση του χρόνου

Παρουσίαση των επιχειρημάτων με λανθασμένη ιεράρχιση

Δεν υπήρχε κάποιο λάθος

14.

15.

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν θετικά στη δομή *

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν αρνητικά στη δομή *

Επιπλέον σχόλια για τη δομή

Έκφραση /20 *



16.

Check all that apply.

Ισορροπία μεταξύ λεξιλογικού πλούτου και απλότητας της έκφρασης

Η εκφορά του λόγου ήταν απλή/κατανοητή από έναν μέσο ακροατή χωρίς υπερβολική
χρήση δυσνόητων εννοιών

Ύπαρξη θεατρικότητας, μέσω των εκφράσεων του προσώπου, του τόνου της φωνής
και της κινησιολογίας του ομιλούντος, χωρίς να γίνεται υπερβολική χρήση αυτών

Σωστή και σταθερή ταχύτητα λόγου

Απουσία άγχους και εκφώνηση της ομιλίας με αυτοπεποίθηση

Εμπλουτισμός της αγόρευσης με στοιχεία γλαφυρότητας του λόγου

Η συμπεριφορά του ομιλούντος ήταν κόσμια και ευπρεπής σε όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας

Ύπαρξη αμεσότητας

17.

Check all that apply.

Απουσία αναλογίας μεταξύ λεξιλογικού πλούτου και απλότητας έκφρασης

Ομιλία χωρίς στοιχεία γλαφυρότητας του λόγου

Απουσία θεατρικότητας και αμεσότητας

Ένταξη υπερβολικών στοιχείων θεατρικότητας και αμεσότητας στο λόγο

Αυξημένη ταχύτητα λόγου

Μειωμένη ταχύτητα λόγου

Αισθητή ύπαρξη άγχους και απουσία αυτοπεποίθησης

Εντοπίστηκαν δείγματα ειρωνικής/προσβλητικής συμπεριφοράς τα οποία ξεπέρασαν
το επιτρεπτό όριο

Δεν υπήρχε κάποιο λάθος

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν θετικά στη έκφραση *

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν αρνητικά στην έκφραση *



18.

19.

20.

21.

Check all that apply.

Ξεκάθαρος συλλογισμός που οδηγεί με λογικό τρόπο στο συμπέρασμα

Εμφανές, κατανοητό και πειστικό επιχείρημα

Παρουσίαση 1 επιχειρήματος

Το επιχείρημα παρουσιάστηκε μέσα από ερωτήσεις των δικηγόρων της ομάδας του

Λελογισμένη χρήση παραδειγμάτων και άλλων παρεμφερών μέσων πειθούς

Το επιχείρημα που παρατέθηκε συνάδει με την ιδιότητα του μάρτυρα και απορρέει
από αυτήν

Ο ρόλος είχε συνάφεια με τη μαρτυρία

Η επιχειρηματολογία του ενίσχυσε τη θέση της ομάδας του

Πρωτότυπο επιχείρημα

Οι απαντήσεις του ανέδειξαν τη σημασία του επιχειρήματος

Στην αντεξέταση δόθηκαν απαντήσεις που προστάτευαν/ενίσχυαν τη δυναμική της
επιχειρηματολογίας του και τηρήθηκε η γραμμή της ομάδας του

Δόθηκαν απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν προς τον μάρτυρα

Επιπλέον σχόλια για την έκφραση

Ονοματεπώνυμο Α' Μάρτυρα *

Περιεχόμενο /50 *

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν θετικά στο περιεχόμενο *



22.

Check all that apply.

Προκείμενες που δεν οδηγούν με λογικό τρόπο στο συμπέρασμα, κενά συλλογισμού.

Εκτεταμένη χρήση παραδειγμάτων και άλλων παρεμφερών μέσων πειθούς

Το επιχείρημα της μαρτυρίας δεν προέκυψε μέσα από συνεχείς ερωτήσεις των
δικηγόρων

Παρουσίαση επιχειρήματος που δεν συνάδει με την επικαλούμενη ιδιότητα του
μάρτυρα

Ανακύκλωση προαναφερθέντος επιχειρήματος

Παρουσίαση παραπάνω του 1 επιχειρημάτων

Επιχείρημα που αποτελεί απόρροια αυθαίρετων συμπερασμάτων

Αδυναμία ενίσχυσης της επιχειρηματολογίας της ομάδας

Χρήση στατιστικών ποσοστών ή ερευνών

Αδυναμία απάντησης σε ερωτήσεις που τέθηκαν

Απαντήσεις που δήλωναν αμφιβολία σχετικά με τα λεγόμενά του/της και
παρέκκλιναν από την θέση που υποστήριζε η ομάδα, με αποτέλεσμα να προκύψουν
αντιφάσεις

Κατάχρηση μέσων πειθούς

Δεν υπήρχε κάποιο λάθος

23.

24.

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν αρνητικά στο περιχόμενο *

Επιπλέον σχόλια για το περιεχόμενο

Δομή /30 *



25.

Check all that apply.

Ομιλία με αρχή, μέση και τέλος

Διακριτός διαχωρισμός της ομιλίας στα επιμέρους τμήματά της και παροχή
ξεκάθαρου νοητού σχεδιαγράμματος.

Το επιχείρημα προέκυπτε από έναν συγκεκριμένο θεματικό άξονα για την καλύτερη
διάρθρωση της συνολικής παρουσίας των μαρτύρων

Τήρηση του χρόνου

Συνεκτική σύνδεση των νοημάτων

Ύπαρξη ροής στο λόγο

Επαρκής χρήση συνδετικών λέξεων

Αυτοτελώς ισχυρό επιχείρημα, το οποίο αξιολογικά παρουσιάστηκε στη σωστή σειρά

26.

Check all that apply.

Απουσία ξεκάθαρου νοητού σχεδιαγράμματος και ασαφής διαχωρισμός της ομιλίας
σε επιμέρους τμήματα

Μη συνεκτική σύνδεση των νοημάτων

Έλλειψη σε συνδετικές λέξεις

Λανθασμένη αξιοποίηση του χρόνου

Απουσία σύνδεσης επιχειρήματος με συγκεκριμένο θεματικό άξονα, αρνητική
επίπτωση στη διάρθρωση της συνολικής παρουσίας των μαρτύρων

Δεν υπήρχε κάποιο λάθος

27.

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν θετικά στη δομή *

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν αρνητικά στη δομή *

Επιπλέον σχόλια για  τη δομή



28.

29.

Check all that apply.

Ισορροπία μεταξύ λεξιλογικού πλούτου και απλότητας της έκφρασης

Η εκφορά του λόγου ήταν απλή/κατανοητή από έναν μέσο ακροατή χωρίς υπερβολική
χρήση δυσνόητων εννοιών

Ύπαρξη θεατρικότητας, μέσω των εκφράσεων του προσώπου, του τόνου της φωνής
και της κινησιολογίας του ομιλούντος, χωρίς να γίνεται υπερβολική χρήση αυτών

Ύπαρξη αναλογίας μεταξύ έκφρασης και επικαλούμενης ιδιότητας του μάρτυρα

Σωστή και σταθερή ταχύτητα λόγου

Απουσία άγχους και εκφώνηση της ομιλίας με αυτοπεποίθησης

Εμπλουτισμός της αγόρευσης με στοιχεία γλαφυρότητας του λόγου

Η συμπεριφορά του ομιλούντος ήταν κόσμια και ευπρεπής σε όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας

Ύπαρξη αμεσότητας

30.

Check all that apply.

Απουσία αναλογίας μεταξύ λεξιλογικού πλούτου και απλότητας έκφρασης

Ομιλία χωρίς στοιχεία γλαφυρότητας του λόγου

Απουσία αναλογίας μεταξύ έκφρασης και επικαλούμενης ιδιότητας του μάρτυρα

Απουσία θεατρικότητας και αμεσότητας

Ένταξη υπερβολικών στοιχείων θεατρικότητας και αμεσότητας στο λόγο

Αυξημένη ταχύτητα λόγου

Μειωμένη ταχύτητα λόγου

Αισθητή ύπαρξη άγχους και απουσία αυτοπεποίθησης

Εντοπίστηκαν δείγματα ειρωνικής/προσβλητικής συμπεριφοράς τα οποία ξεπέρασαν
το επιτρεπτό όριο

Δεν υπήρχε κάποιο λάθος

Έκφραση /20 *

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν θετικά στην έκφραση *

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν αρνητικά στην έκφραση *



31.

32.

33.

34.

Check all that apply.

Ξεκάθαρος συλλογισμός που οδηγεί με λογικό τρόπο στο συμπέρασμα

Εμφανές, κατανοητό και πειστικό επιχείρημα

Παρουσίαση 1 επιχειρήματος

Το επιχείρημα παρουσιάστηκε μέσα από συνεχείς ερωτήσεις των δικηγόρων της
ομάδας του

Λελογισμένη χρήση παραδειγμάτων και άλλων παρεμφερών μέσων πειθούς

Το επιχείρημα που παρατέθηκε συνάδει με την ιδιότητα του μάρτυρα και απορρέει
από αυτήν

Ο ρόλος είχε συνάφεια με τη μαρτυρία

Η επιχειρηματολογία του ενίσχυσε τη θέση της ομάδας του

Πρωτότυπο επιχείρημά

Οι απαντήσεις του ανέδειξαν τη σημασία του επιχειρήματος

Στην αντεξέταση δόθηκαν απαντήσεις που προστάτευαν/ενίσχυαν τη δυναμική της
επιχειρηματολογίας του και τηρήθηκε η γραμμή της ομάδας του

Δόθηκαν απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν προς τον μάρτυρα

Επιπλέον σχόλια για την έκφραση

Ονοματεπώνυμο Β' Μάρτυρα *

Περιεχόμενο /50 *

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν θετικά στο περιεχόμενο *



35.

Check all that apply.

Προκείμενες που δεν οδηγούν με λογικό τρόπο στο συμπέρασμα, κενά συλλογισμού.

Εκτεταμένη χρήση παραδειγμάτων και άλλων παρεμφερών μέσων πειθούς

Το επιχείρημα της μαρτυρίας δεν προέκυψε μέσα από συνεχείς ερωτήσεις των
δικηγόρων

Παρουσίαση επιχειρήματος που δεν συνάδει με την επικαλούμενη ιδιότητα του
μάρτυρα

Ανακύκλωση προαναφερθέντος επιχειρήματος

Παρουσίαση παραπάνω του 1 επιχειρημάτων

Επιχείρημα που αποτελεί απόρροια αυθαίρετων συμπερασμάτων

Αδυναμία ενίσχυσης της επιχειρηματολογίας της ομάδας

Χρήση στατιστικών ποσοστών ή ερευνών

Αδυναμία απάντησης σε ερωτήσεις που τέθηκαν

Απαντήσεις που δήλωναν αμφιβολία σχετικά με τα λεγόμενά του/της και
παρέκκλιναν από την θέση που υποστήριζε η ομάδα, με αποτέλεσμα να προκύψουν
αντιφάσεις

Κατάχρηση μέσων πειθούς

Δεν υπήρχε κάποιο λάθος

36.

37.

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν αρνητικά στο περιεχόμενο *

Επιπλέον σχόλια για το περιεχόμενο

Δομή /30 *



38.

Check all that apply.

Ομιλία με αρχή, μέση και τέλος

Διακριτός διαχωρισμός της ομιλίας στα επιμέρους τμήματά της και παροχή
ξεκάθαρου νοητού σχεδιαγράμματος.

Το επιχείρημα προέκυπτε από έναν συγκεκριμένο θεματικό άξονα για την καλύτερη
διάρθρωση της συνολικής παρουσίας των μαρτύρων

Τήρηση του χρόνου

Συνεκτική σύνδεση των νοημάτων

Ύπαρξη ροής στο λόγο

Επαρκής χρήση συνδετικών λέξεων

Αυτοτελώς ισχυρό επιχείρημα, το οποίο αξιολογικά παρουσιάστηκε στη σωστή σειρά

39.

Check all that apply.

Απουσία ξεκάθαρου νοητού σχεδιαγράμματος και ασαφής διαχωρισμός της ομιλίας
σε επιμέρους τμήματα

Μη συνεκτική σύνδεση των νοημάτων

Έλλειψη σε συνδετικές λέξεις

Λανθασμένη αξιοποίηση του χρόνου

Απουσία σύνδεσης επιχειρήματος με συγκεκριμένο θεματικό άξονα, αρνητική
επίπτωση στη διάρθρωση της συνολικής παρουσίας των μαρτύρων

Δεν υπήρχε κάποιο λάθος

40.

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν θετικά στη δομή *

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν αρνητικά στη δομή *

Επιπλέον σχόλια για τη δομή



41.

42.

Check all that apply.

Ισορροπία μεταξύ λεξιλογικού πλούτου και απλότητας της έκφρασης

Η εκφορά του λόγου ήταν απλή/κατανοητή από έναν μέσο ακροατή χωρίς υπερβολική
χρήση δυσνόητων εννοιών

Ύπαρξη θεατρικότητας, μέσω των εκφράσεων του προσώπου, του τόνου της φωνής
και της κινησιολογίας του ομιλούντος, χωρίς να γίνεται υπερβολική χρήση αυτών

Ύπαρξη αναλογίας μεταξύ έκφρασης και επικαλούμενης ιδιότητας του μάρτυρα

Σωστή και σταθερή ταχύτητα λόγου

Απουσία άγχους και εκφώνηση της ομιλίας με αυτοπεποίθησης

Εμπλουτισμός της αγόρευσης με στοιχεία γλαφυρότητας του λόγου

Η συμπεριφορά του ομιλούντος ήταν κόσμια και ευπρεπής σε όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας

Ύπαρξη αμεσότητας

43.

Check all that apply.

Απουσία αναλογίας μεταξύ λεξιλογικού πλούτου και απλότητας έκφρασης

Ομιλία χωρίς στοιχεία γλαφυρότητας του λόγου

Απουσία αναλογίας μεταξύ έκφρασης και επικαλούμενης ιδιότητας του μάρτυρα

Απουσία θεατρικότητας και αμεσότητας

Ένταξη υπερβολικών στοιχείων θεατρικότητας και αμεσότητας στο λόγο

Αυξημένη ταχύτητα λόγου

Μειωμένη ταχύτητα λόγου

Αισθητή ύπαρξη άγχους και απουσία αυτοπεποίθησης

Εντοπίστηκαν δείγματα ειρωνικής/προσβλητικής συμπεριφοράς τα οποία ξεπέρασαν
το επιτρεπτό όριο

Δεν υπήρχε κάποιο λάθος

Έκφραση /20 *

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν θετικά στην έκφραση *

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν αρνητικά στην έκφραση *



44.

45.

46.

47.

Check all that apply.

Ξεκάθαρος συλλογισμός που οδηγεί με λογικό τρόπο στο συμπέρασμα

Εμφανές, κατανοητό και πειστικό επιχείρημα

Παρουσίαση 1 επιχειρήματος

Το επιχείρημα παρουσιάστηκε μέσα από συνεχείς ερωτήσεις των δικηγόρων της
ομάδας του

Λελογισμένη χρήση παραδειγμάτων και άλλων παρεμφερών μέσων πειθούς

Το επιχείρημα που παρατέθηκε συνάδει με την ιδιότητα του μάρτυρα και απορρέει
από αυτήν

Ο ρόλος είχε συνάφεια με τη μαρτυρία

Η επιχειρηματολογία του ενίσχυσε τη θέση της ομάδας του

Πρωτότυπο επιχείρημά

Οι απαντήσεις του ανέδειξαν τη σημασία του επιχειρήματος

Στην αντεξέταση δόθηκαν απαντήσεις που προστάτευαν/ενίσχυαν τη δυναμική της
επιχειρηματολογίας του και τηρήθηκε η γραμμή της ομάδας του

Δόθηκαν απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν προς τον μάρτυρα

Επιπλέον σχόλια για την έκφραση

Ονοματεπώνυμο Γ' Μάρτυρα *

Περιεχόμενο /50 *

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν θετικά στο περιεχόμενο *



48.

Check all that apply.

Προκείμενες που δεν οδηγούν με λογικό τρόπο στο συμπέρασμα, κενά συλλογισμού.

Εκτεταμένη χρήση παραδειγμάτων και άλλων παρεμφερών μέσων πειθούς

Το επιχείρημα της μαρτυρίας δεν προέκυψε μέσα από συνεχείς ερωτήσεις των
δικηγόρων

Παρουσίαση επιχειρήματος που δεν συνάδει με την επικαλούμενη ιδιότητα του
μάρτυρα

Ανακύκλωση προαναφερθέντος επιχειρήματος

Παρουσίαση παραπάνω του 1 επιχειρημάτων

Επιχείρημα που αποτελεί απόρροια αυθαίρετων συμπερασμάτων

Αδυναμία ενίσχυσης της επιχειρηματολογίας της ομάδας

Χρήση στατιστικών ποσοστών ή ερευνών

Αδυναμία απάντησης σε ερωτήσεις που τέθηκαν

Απαντήσεις που δήλωναν αμφιβολία σχετικά με τα λεγόμενά του/της και
παρέκκλιναν από την θέση που υποστήριζε η ομάδα, με αποτέλεσμα να προκύψουν
αντιφάσεις

Κατάχρηση μέσων πειθούς

Δεν υπήρχε κάποιο λάθος

49.

50.

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν αρνητικά στο περιεχόμενο *

Επιπλέον σχόλια για το περιεχόμενο

Δομή /30 *



51.

Check all that apply.

Ομιλία με αρχή, μέση και τέλος

Διακριτός διαχωρισμός της ομιλίας στα επιμέρους τμήματά της και παροχή
ξεκάθαρου νοητού σχεδιαγράμματος.

Το επιχείρημα προέκυπτε από έναν συγκεκριμένο θεματικό άξονα για την καλύτερη
διάρθρωση της συνολικής παρουσίας των μαρτύρων

Συνεκτική σύνδεση των νοημάτων

Τήρηση του χρόνου

Ύπαρξη ροής στο λόγο

Επαρκής χρήση συνδετικών λέξεων

Αυτοτελώς ισχυρό επιχείρημα, το οποίο αξιολογικά παρουσιάστηκε στη σωστή σειρά

52.

Check all that apply.

Απουσία ξεκάθαρου νοητού σχεδιαγράμματος και ασαφής διαχωρισμός της ομιλίας
σε επιμέρους τμήματα

Μη συνεκτική σύνδεση των νοημάτων

Έλλειψη σε συνδετικές λέξεις

Λανθασμένη αξιοποίηση του χρόνου

Απουσία σύνδεσης επιχειρήματος με συγκεκριμένο θεματικό άξονα, αρνητική
επίπτωση στη διάρθρωση της συνολικής παρουσίας των μαρτύρων

Δεν υπήρχε κάποιο λάθος

53.

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν θετικά στη δομή *

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν αρνητικά στη δομή *

Επιπλέον σχόλια για τη δομή



54.

55.

Check all that apply.

Ισορροπία μεταξύ λεξιλογικού πλούτου και απλότητας της έκφρασης

Η εκφορά του λόγου ήταν απλή/κατανοητή από έναν μέσο ακροατή χωρίς υπερβολική
χρήση δυσνόητων εννοιών

Ύπαρξη θεατρικότητας, μέσω των εκφράσεων του προσώπου, του τόνου της φωνής
και της κινησιολογίας του ομιλούντος, χωρίς να γίνεται υπερβολική χρήση αυτών

Ύπαρξη αναλογίας μεταξύ έκφρασης και επικαλούμενης ιδιότητας του μάρτυρα

Σωστή και σταθερή ταχύτητα λόγου

Απουσία άγχους και εκφώνηση της ομιλίας με αυτοπεποίθησης

Εμπλουτισμός της αγόρευσης με στοιχεία γλαφυρότητας του λόγου

Η συμπεριφορά του ομιλούντος ήταν κόσμια και ευπρεπής σε όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας

Ύπαρξη αμεσότητας

56.

Check all that apply.

Απουσία αναλογίας μεταξύ λεξιλογικού πλούτου και απλότητας έκφρασης

Ομιλία χωρίς στοιχεία γλαφυρότητας του λόγου

Απουσία αναλογίας μεταξύ έκφρασης και επικαλούμενης ιδιότητας του μάρτυρα

Απουσία θεατρικότητας και αμεσότητας

Ένταξη υπερβολικών στοιχείων θεατρικότητας και αμεσότητας στο λόγο

Αυξημένη ταχύτητα λόγου

Μειωμένη ταχύτητα λόγου

Αισθητή ύπαρξη άγχους και απουσία αυτοπεποίθησης

Εντοπίστηκαν δείγματα ειρωνικής/προσβλητικής συμπεριφοράς τα οποία ξεπέρασαν
το επιτρεπτό όριο

Δεν υπήρχε κάποιο λάθος

Έκφραση /20 *

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν θετικά στην έκφραση *

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν αρνητικά στην έκφραση *



57.

58.

59.

60.

Check all that apply.

Ξεκάθαρος συλλογισμός που οδηγεί σε λογικά συμπεράσματα

Εμφανή, κατανοητά και πειστικά επιχειρήματα

Λελογισμένη χρήση παραδειγμάτων και άλλων παρεμφερών μέσων πειθούς

Διατύπωση βοηθητικών ερωτήσεων στους μάρτυρες της ομάδας

Διατύπωση εύστοχων και στοχευμένων ερωτήσεων στους αντιπάλους μάρτυρες

Σύντομες ερωτήσεις στους μάρτυρες (έως 15 δευτερόλεπτα)( Αν οχι σε όλους
απαιτείται σχόλιο)

Σωστή χρήση του δικαιώματος της ένστασης

Απάντηση στην ερώτηση του προεδρείου, λόγω αδυναμίας του Α' Δικηγόρου να την
καλύψει

Ολοκληρωμένη σύνοψη των επιχειρημάτων της ομάδας του

Πλήρης αντίκρουση των επιχειρημάτων της αντίπαλης ομάδας

Ομαδικό πνεύμα

Επιπλέον σχόλια για την έκφραση

Ονοματεπωνυμο Β΄ Δικηγόρου *

Περιεχόμενο /50 *

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν θετικά στο περιεχόμενο *



61.

Check all that apply.

Προκείμενες που δεν οδηγούν με λογικό τρόπο στο συμπέρασμα, κενά συλλογισμού.

Εκτεταμένη χρήση παραδειγμάτων και άλλων παρεμφερών μέσων πειθούς

Προσθήκη νέου επιχειρήματος

Χρήση στατιστικών ποσοστών ή ερευνών

Η απάντηση που δόθηκε στο προεδρείο δήλωνε αμφιβολία σχετικά με τα λεγόμενά
του/της και παρέκκλινε από την θέση που υποστήριζε η ομάδα

Απουσία ερωτήσεων προς τους μάρτυρες

Μη αξιοποίηση του δικαιώματος της ένστασης σε σχόλιο που έχρηζε χρήσης του

Ανεπαρκής σύνοψη της επιχειρηματολογίας της ομάδας του

Απουσία αντίκρουσης των επιχειρημάτων της αντίπαλης ομάδας

Ελλιπής αντίκρουση των επιχειρημάτων των αντιδίκων

Επιχειρηματολόγηση/ Διατύπωση θέσης κατά την διατύπωση ερωτήσεων στους
μάρτυρες

Δεν λειτούργησε ομαδικά

Δεν υπήρχε κάποιο λάθος

62.

63.

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν αρνητικά στο περιεχόμενο *

Επιπλέον σχόλια για το περιεχόμενο

Δομή /30 *



64.

Check all that apply.

Ομιλία με αρχή, μέση και τέλος

Διακριτός διαχωρισμός της ομιλίας στα επιμέρους τμήματά της και παροχή
ξεκάθαρου νοητού σχεδιαγράμματος.

Σωστή σειρά παρουσίασης των επιχειρημάτων, από το ισχυρότερο στο πιο αδύναμο

Σωστή ομαδοποίηση των επιχειρημάτων κάθε ομάδας

Τήρηση του χρόνου

Συνεκτική σύνδεση των νοημάτων

Ύπαρξη ροής στο λόγο

Επαρκής χρήση συνδετικών λέξεων

65.

Check all that apply.

Απουσία ξεκάθαρου νοητού σχεδιαγράμματος και ασαφής διαχωρισμός της ομιλίας
σε επιμέρους τμήματα

Μη συνεκτική σύνδεση των νοημάτων

Έλλειψη σε συνδετικές λέξεις

Λανθασμένη αξιοποίηση του χρόνου

Παρουσίαση των επιχειρημάτων με λανθασμένη ιεράρχιση

Λανθασμένη ομαδοποίηση επιχειρημάτων κάθε ομάδας

Απουσία ξεκάθαρης μετάβασης μεταξύ σύνοψης και αντίκρουσης

Δεν υπήρχε κάποιο λάθος

66.

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν θετικά στη δομή *

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν αρνητικά στη δομή *

Επιπλέον σχόλια για τη δομή



67.

68.

Check all that apply.

Ισορροπία μεταξύ λεξιλογικού πλούτου και απλότητας της έκφρασης

Η εκφορά του λόγου ήταν απλή/κατανοητή από έναν μέσο ακροατή χωρίς υπερβολική
χρήση δυσνόητων εννοιών

Ύπαρξη θεατρικότητας, μέσω των εκφράσεων του προσώπου, του τόνου της φωνής
και της κινησιολογίας του ομιλούντος, χωρίς να γίνεται υπερβολική χρήση αυτών

Σωστή και σταθερή ταχύτητα λόγου

Απουσία άγχους και εκφώνηση της ομιλίας με αυτοπεποίθηση

Εμπλουτισμός της αγόρευσης με στοιχεία γλαφυρότητας του λόγου

Η συμπεριφορά του ομιλούντος ήταν κόσμια και ευπρεπής σε όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας

Ύπαρξη αμεσότητας

69.

Check all that apply.

Απουσία αναλογίας μεταξύ λεξιλογικού πλούτου και απλότητας έκφρασης

Ομιλία χωρίς στοιχεία γλαφυρότητας του λόγου

Απουσία θεατρικότητας και αμεσότητας

Ένταξη υπερβολικών στοιχείων θεατρικότητας και αμεσότητας στο λόγο

Αυξημένη ταχύτητα λόγου

Μειωμένη ταχύτητα λόγου

Αισθητή ύπαρξη άγχους και απουσία αυτοπεποίθησης

Εντοπίστηκαν δείγματα ειρωνικής/προσβλητικής συμπεριφοράς τα οποία ξεπέρασαν
το επιτρεπτό όριο

Δεν υπήρχε κάποιο λάθος

Έκφραση /20 *

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν θετικά στην έκφραση *

Στοιχεία που προσμετρήθηκαν αρνητικά στην έκφραση *



70.

Ομαδικότητα

71.

Check all that apply.

Συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ μαρτύρων και δικηγόρων ώστε να προκύψει το
επιχείρημα των πρώτων

Απάντηση ερώτησης του προεδρείου από τον Β' Δικηγόρο, προκειμένου να καλυφθεί
η αδυναμία του πρώτου

Δεν υπήρχε κάτι θετικό

72.

Check all that apply.

Δεν υπήρξε συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ μαρτύρων και δικηγόρων ώστε να
προκύψει το επιχείρημα των πρώτων

Ο Β’ Δικηγόρος πάρα την αδυναμία του Α’ Δικηγόρου να απαντήσει σε ερώτηση του
προεδρείου δεν βοήθησε την ομάδα του δίνοντας εκείνος απάντηση

Δεν υπήρξε κάποιο λάθος

Επιπλέον σχόλια για την έφραση

Προσμετρήθηκαν θετικά όσον αφορά την ομαδικότητα *

Προσμετρήθηκαν αρνητικά όσον αφορά την ομαδικότητα *



73.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Επιπλέον σχόλια για την ομαδικότητα

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

