
Επιχειρήματα για αγώνα λόγου 

Συντονίστρια Άσπα: -Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας μας 

“Σχεδιάζω το μέλλον μου επιλέγοντας κατάλληλες σπουδές και 

επάγγελμα” και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όλοι εμείς οι μαθητές 

της Α'Λυκείου θα χρειαστεί στο τέλος της χρονιάς να επιλέξουμε 

προσανατολισμό/κατεύθυνση αποφασίσαμε να οργανώσουμε και να σας 

παρουσιάσουμε έναν αγώνα λόγου στον οποίο δύο ομάδες θα 

διαγωνιστούν καταθέτοντας επιχειρήματα για να μας πείσουν ότι ο ένας  

ή ο άλλος προσανατολισμός είναι η καλύτερη επιλογή για τους ίδιους 

αλλά και για εσάς.  

-Παρακαλώ τους εκπροσώπους των δύο ομάδων να παραθέσουν τα 

επιχειρήματά τους. Ας ξεκινήσουμε με αλφαβητική σειρά από την ομάδα 

του ανθρωπιστικού προσανατολισμού. 

Ομάδα Α΄: Ανθρωπιστικός Προσανατολισμός 

Ζωή: Επιχείρημα Α: Ακολουθώντας ανθρωπιστικές σπουδές καλλιεργείς 

ολόπλευρα την προσωπικότητά σου αποφεύγοντας τη μονομέρεια που 

μαστίζει την εποχή μας. 

Ομάδα Β: Θετικός Προσανατολισμός 

Μαρία: Αντεπιχείρημα Α: Ακολουθώντας θετικές σπουδές λαμβάνεις 

την απαραίτητη επιστημονική κατάτριση και εξειδικεύεσαι σε έναν 

κλάδο, όπως απαιτεί η σύγχρονη εποχή. 

Ομάδα Β: Θετικός Προσανατολισμός 

Έλενα: Επιχείρημα Β: Οι θετικές επιστήμες έχουν συμβάλλει 

καθοριστικά στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και του σύγρονου υλικού 

πολιτισμού βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων. 

Ομάδα Α: Ανθρωπιστικός Προσανατολισμός 

Εμμανουέλα: Ανεπιχείρημα Β: Αυτή η ανάπτυξη συχνά είναι μονομερής, 

στερείται ανθρωπισμού και ευθύνεται για πολλά σύχρονα προβλήματα, 

όπως η καταστροφή του περιβάλλοντος και η άνιση κατανομή του 

πλούτου στον κόσμο.    

Ομάδα Α: Ανθρωπιστικός Προσανατολισμός 



Αντώνης; Επιχείρημα Γ: Οι ανθρωπιστικές επιστήμες καλλιεργούν την 

κριτική σκέψη, την ευαισθησία, την δημιουργικότητα, την ανθρωπιά και 

στοχεύουν στην ισορροπημένη ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού και 

στον εξανθρωπισμό της επιστήμης. 

Ομάδα Β: Θετικός Προσανατολισμός  

Χαρά: Αντεπιχείρημα Γ: Χάρη στις ειδικές γνώσεις, την τεχνογνωσία, τη 

μεθοδικότητα, τις καινοτομίες των θετικών επιστημών έχει σημειωθεί 

αλματώδης πρόοδος σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας αποφεύγοντας το συντηρητισμό και τις ηθικές 

αναστολές των ανθρωπιστικών επιστημών. 

Ομάδα Β: Θετικός Προσανατολισμός 

Ευτυχία: Επιχείρημα Δ: Ακολουθώντας θετικές σπουδές αντιμετωπίζεις 

με ρεαλισμό την πραγματικότητα και ασκείς επαγγέλματα που δίνουν 

άμεσες και πρακτικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 

άνθρωπος στην καθημερινότητά του. 

 

Ομάδα Α: Ανθρωπιστικός Προσανατολισμός 

Ελένη: Αντεπιχείρημα Δ: Ακολουθώντας ανθρωπιστικές σπουδές ασκείς 

επαγγέλματα που έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο και τον βοηθούν να 

αντιμετωπίσει τα κοινωνικά και ψυχολογικά  προβλήματα που 

αντιμετωπίζει στο σύγχρονο κόσμο.  

Ομάδα Α: Ανθρωπιστικός Προσανατολισμός 

Μαριαγγέλα: Επιχείρημα Ε: Με τις ανθρωπιστικές σπουδές διευρύνεις 

τους ορίζοντές σου μελετώντας τα επιτεύγματα του παγκόσμιου 

πολιτισμού και αναγνωρίζοντας την αξία και τη χρησιμότητα όλων των 

επιστημών, καλλιεργείς το πνεύμα της ομαδικότητας και της 

συνεργασίας και γίνεσαι ενεργός πολίτης. 

Ομάδα Β: Θετικός Προσανατολισμός 

Βεατρίκη: Αντεπιχείρημα Ε: Οι θετικές σπουδές καλλιεργούν τον 

ορθολογισμό, ερμηνεύουν λογικά τον κόσμο και τα φαινόμενα 



απαλλάσσοντας την ανθρωπότητα από την άγνοια, το σκοταδισμό, τις 

προκαταλήψεις και τις δεισιδαιμονίες. 

Ομάδα Β: Θετικός Προσανατολισμός 

Εύα: Επιχείρημα ΣΤ: Επιλέγοντας θετικό προσανατολισμό οδηγείσαι σε 

σχολές που συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας και σου δίνουν 

προοπτικές για καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση. 

Ομάδα Α: Ανθρωπιστικός Προσανατολισμός 

Δήμητρα: Αντεπιχείρημα ΣΤ: Στην εποχή της οικονομικής κρίσης η 

ανεργία πλήττει εξίσου όλους τους επαγγελματικούς κλάδους.  

Ομάδα Α: Ανθρωπιστικός Προσανατολισμός 

Ηλιάννα: Επιχείρημα Ζ: Τα κριτήρια επιλογής σπουδών και 

επαγγέλματος δεν θα πρέπει να είναι μόνο χρησιμοθηρικά αλλά είναι 

καλύτερο να συνδέονται με τα ενδιαφέροντα, τα ταλέντα και τις κλίσεις 

κάθε ατόμου ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει σε οποιαδήποτε 

πιθανή δυσκολία.  

Ομάδα Β: Θετικός Προσανατολισμός 

Πέλλυ: Αντεπιχείρημα Ζ: Ο απόφοιτος των θετικών σπουδών διαθέτει 

ειδικές επαγγελματικές γνώσεις που θα τον βοηθήσουν να ανταποκριθεί 

στις υψηλές απαιτήσεις και τις ανταγωνιστικές συνθήκες της σύγχρονης 

αγοράς εργασίας. 

Συντονίστρια: Άσπα: Μετά τη λήξη της ανταλλαγής επιχειρημάτων η 

συντονίστρια θα ζητήσει από την επιτροπή να αξιολογήσει ποια ομάδα 

κερδίζει. 

Άσπα: Θα παρακαλούσα τα μέλη της κριτικής επιτροπής να 

ανακοινώσουν ποια ομάδα θεωρούν ότι κατέθεσε τα πιο πειστικά 

επιχειρήματα και είναι η νικήτρια του debate. 

Κριτική επιτροπή:  

1.Σοφία Κοντιζά 

2.Φαίδρα Ιωάννου 

3. Βρακόπουλος Πέτρο 



Η κριτική επιτροπή μετά από σύντομη συνεννόηση ανακοινώνει: 

Σοφία Κοντιζά: Θεωρούμε ότι και οι δύο ομάδες υπεράσπισαν επάξια 

και ισάξια τον προσανατολισμό που υποστήριζαν με πειστικά και ισχυρά 

επιχειρήματα που ανταποκρίνονται στη σύγχονη πραγματικότητα. 

Πέτρος: Πιστεύουμε άλλωστε ότι τόσο οι ανθρωπιστικές όσο και οι 

θετικές σπουδές είναι εξίσου χρήσιμες και οφείλουν να συνεργαστούν 

αρμονικά για να δώσουν απαντήσεις στα περίπλοκα σύγχρονα κοινωνικά 

προβλήματα.  

Φαίδρα: Γι' αυτό αντί να ανακοινώσουμε νικητή αποφασίσαμε να σας 

ανακοινώσουμε τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία έχουμε καταλήξει 

μέσα από την ερευνητική μας εργασία ότι θα ήταν καλό να επιλέγουμε  

κατάλληλες σπουδές και επάγγελμα. 

Σοφία: Ο καλύτερος προσνατολισμός είναι αυτός που ταιριάζει στα 

ταλέντα,τις κλίσεις, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά μας. 

Πέτρος: Το καλύτερο επάγγελμα είναι εκείνο που αγαπάμε και που 

ικανοποιεί τις προσωπικές μας ανάγκες και φιλοδοξίες, τα προσωπικά 

μας όνειρα. 

Φαίδρα: Επιλέγουμε για το μέλλον μας ό,τι μας κάνει να αισθανόμαστε 

δημιουργικοί, χρήσιμοι, χαρούμενοι. 

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής σηκώνουν ταμπελάκια που γράφουν με 

έντονα γράμματα και χρώματα.  

ενδιαφέροντα/κλίσεις/ταλέντα 

ανάγκες/φιλοδοξίες/όνειρα 

δημιουργικότητα/χρησιμότητα/χαρά 

 

 

  

  


