
Ρηςξοική και Αμςιλξγία ρςιπ 

επιρςήμεπ Τεχμξλξγίαπ και 

Μαθημαςικώμ 

 

Σκήκα: Α4  

4ν Γεληθό Λύθεην Λακίαο 



Οκάδεο 

1. Σζειίθαο ., Σζηάπα Ρ., Φέξξα Μ.,Σαθηηθόο Γ., 
Χαιεπιήο Λ. 

2. Σξηαληαθύιινπ  .,Χαξίια Π., ηξσκαηηά Κ., Φνύληα 
Μ., σηήξρνπ Κ. 

3. Χαξίδη Χ.,Σνύκπεο Π., Χαξηνδηπισκέλνο ., 
ηξσκαηηάο Β., Σζακαληάλεο ., ηνπξλάξαο Χ. 

4. Χαιεπιή Μ., ηξνγγπινύ Γ., Σζειή Χ., Σζαθηάλε Ι., 
Σζεθνύξα Κ. 

5. Σζηκπνύξεο Β. ,Σξαγνπιηά Δ., Σζηγάλεο Γ., Φνύληαο 
Ο., Χνιέβα Ν. 



ηόρνο  

• λα κάζνπλ πώο λα δνκνύλ έλα επηρείξεκα,  

• λα εθθξάζνπλ επηζηεκνληθέο ζέζεηο πάλσ ζε 
έλα ζέκα,  

• θαη λα παξέρνπλ αμηόπηζην απνδεηθηηθό πιηθό 
γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηηο ζέζεηο απηέο. 

 



Μεθξδξλξγία 

• Οη καζεηέο εμαζθήζεθαλ ζην λα αθνύλε θαη λα 
δηαιέγνληαη, εθαξκόδνληαο ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ 
δηαιόγνπ θαη αλαγλσξίδνληαο απόςεηο πνπ 
πξνβάιινληαη ζε επηρεηξεκαηνινγηθά θείκελα. 

• Δληόπηζαλ ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ελόο γεγνλόηνο, 
κηαο θαηάζηαζεο ππνζηεξίδνληάο ηα κε επηρεηξήκαηα 
θαη κε θαηάιιειε ρξήζε ηεο γιώζζαο ζε γξαπηό 
θείκελν.  

• Χξεζηκνπνίεζαλ ζπλεξγαηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο 
ηθαλόηεηεο θαζώο θιήζεθαλ κέζα από ηελ πινπνίεζε 
αγώλσλ αληηινγίαο λα αλαπηύμνπλ    

    δεμηόηεηεο παξαγσγήο θαη θαηαλόεζεο γξαπηνύ 
     ιόγνπ. 

 



Ρηςξοική 

• Με ηνλ όξν Ρεηνξηθή ελλνείηαη ν ηνκέαο κειέηεο 
θαη ηερληθήο πνπ αζρνιείηαη κε ηε ζύλζεζε ηνπ 
πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ ζηηο ζύγρξνλεο 
κνξθέο εθθνξάο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 
σο κέζνλ πεηζηηθόηεηαο  θαη 
απνηειεζκαηηθόηεηαο.  

• Η ξεηνξηθή είλαη κηα πνιπζύλζεηε  ηερληθή 
ζπνπδή. 



Σύγχοξμη οηςξοική 

    Η έλλνηα ηεο ξεηνξηθήο ζήκεξα πεξηιακβάλεη θάηη 
πεξηζζόηεξν από ηελ απιή δεκόζηα επηθνηλσλία θαη 
αιιειεπίδξαζε. Παξόιν πνπ παξαδνζηαθά ε 
ξεηνξηθή ζρεηηδόηαλ κε ηελ πνιηηηθή, ην δίθαην, 
ηηο δεκόζηεο ζρέζεηο, ηελ αγνξά θαη ηε δηαθήκηζε, ε 
κειέηε ηεο εηζήιζε πιένλ ζε δηαθνξεηηθνύο ηνκείο 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλζξσπηζηηθέο 
επηζηήκεο, ηε ζξεζθεία θαη ηηο θνηλσληθέο 
επηζηήκεο, ηε δεκνζηνγξαθία, ηελ ηζηνξία, ηε 
ινγνηερλία, αθόκα θαη ηε ραξηνγξαθία ή ηελ 
αξρηηεθηνληθή, σο νπηηθέο γιώζζεο πνπ  

    κεηαθέξνπλ λόεκα. 



Αμςιλξγία 

• Με ηνλ όξν αληηινγία ελλννύκε ηελ έθθξαζε 
κίαο αληίζεηεο άπνςεο, αληίζεηεο 
επηρεηξεκαηνινγίαο. Δίλαη ε αληίξξεζε, ε κε 
ζπλαίλεζε πνπ κπνξεί λα έρεη θάπνηνο. 



Ο δεξμςξλξγικόπ κώδικαπ ςξσ Snider, 

(2008), 

• Α) Γηα ηνλ εαπηό κνπ 

• Β) Γηα ηνπο άιινπο 



Debate 

• To debate είναι έναρ δομημένορ διαγυνιζμόρ λόγος 

αναθοπικά με ένα αμθιλεγόμενο θέμα ή ππακηική.  

• Υπάπσοςν δύο απότειρ ζσεηικά με ηο θέμα, μία 

«Υπέπ» ηος θέμαηορ και μία «Καηά» ηος θέμαηορ, οι 

οποίερ εκπποζυπούνηαι, ανηίζηοισα, από δύο ομάδερ. 

 



Debate και ςάνειπ STEM (Science, 

Technology, Engineering and 

Mathematics) 

• Η επηρεηξεκαηνινγία απνηειεί κηα εμαηξεηηθά 
ζεκαληηθή ιεθηηθή δηαδηθαζία ζηελ ηάμε TEM 
θαη ζα έπξεπε λα δηδάζθεηαη σο αλαπόζπαζην 
ηκήκα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηνπ 
επηζηεκνληθνύ γξακκαηηζκνύ.  

• Η επηρεηξεκαηνινγία ππνγξακκίδεη ηελ αμία ησλ 

   επηζηεκηθώλ δειώζεσλ, πνπ δηθαηνινγνύληαη 
κέζσ απνδείμεσλ θαη εληζρύεη ηε  

   ζπιινγηζηηθή δηαδηθαζία ζε όινπο ηνπο 

   ηνκείο TEM. 



Η δηαδηθαζία εκπινθήο ησλ 
καζεηώλ ζηελ επηρεηξεκαηνινγία 
Jonassen & Kim (2010)  

     

    Η νπζία ηνπ επηζηεκνληθνύ επηρεηξήκαηνο 
βξίζθεηαη ζηε δηακόξθσζε κηαο ζέζεο, ζηε 
βειηηζηνπνίεζε θαη ππνζηήξημή ηεο βάζεη 
επηζηεκνληθώλ απνδείμεσλ, πνπ βαζίδνληαη ζε 
αμηόπηζηεο πεγέο. 



Βαρικέπ επικξιμωμιακέπ δενιόςηςεπ 

•Ενεπγηηική ακπόαζη 

•Η θυνή ηος ομιληηή 

•Γλώζζα ηος ζώμαηορ 

 
 



Erasmus+KA2 odyssey 

  Η επγαζία αςηή εκπονήθηκε ζηο 

πλαίζιο ηος erasmus+ KA2 odyssey 

  « Oxford Debates για Νέοςρ ζηη 

Διδακηική ηυν Φςζικών Επιζηημών» 

 
 



Θέμαςα αμςιλξγιώμ πξσ εκπξμήθηκαμ 

 
• 1ο  Θέμα: Πςπηνική Ενέπγεια και Ανανεώζιμερ μοπθέρ 

ενέπγειαρ.  

• Διαθυνία: Η αξιοποίηζη ηηρ πςπηνικήρ ενέπγειαρ 

αποηελεί ηη μόνη λύζη για ηην επίλςζη ηος 

ενεπγειακού πποβλήμαηορ. 

• 2ο  Θέμα: Εξεπεύνηζη Διαζηήμαηορ. 

• Διαθυνία: Η Ανθπυπόηηηα ππέπει να επενδύζει ζηην 

εξεπεύνηζη ηος Διαζηήμαηορ. 



Εσχαοιρςξύμε 
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