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ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ (ΜτΘ) ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ / ΤΑΞΗ: Γ΄ 



ΠΩΛ ΒΑΛΕΡΥ, (1996),  

Επιλογή από το έργο του, 

εισαγωγή – μτφρ.  

Χαρά Μπανάκου – 

Καραγκούνη,  

Αθήνα: Στιγμή, σ. 119 [275].  

 «Πρόβλημα: ένας άνθρωπος αναθρεμμένος από την παιδική του ηλικία 

με τη μελέτη των πραγμάτων, που δεν θα του είχαν διδάξει παρά ό,τι 

είναι επαληθεύσιμο – δημιουργώντας του τη συνήθεια να μη συγχέει 

ποτέ ένα γεγονός με μια ιδέα·  μια λέξη με ένα πράγμα, μια 

συγκίνηση με μια απόδειξη, μια επιθυμία με αντικείμενο – που δεν 

δίνει, γενικά, στα αποτελέσματα ψ παρά μια αξία ψ, δηλαδή 

ουσιαστικά προσωρινή και ενδιάμεση – θα ξανάβρισκε στα ερωτήματα 

που σ’ αυτά απαντούν οι θρησκείες και οι μεταφυσικές ; ;» 



NICOLAS BERDYAEV, (1980),  

Το πεπρωμένο του ανθρώπου  

στο σύγχρονο κόσμο,  

μτφρ. Ευτυχία Β. Γιούλτση, 

Θεσσαλονίκη: Πουρναράς,  

σσ. 43-44. 

 

ΣΧΟΛΙΟ: Παρότι αυτό το βιβλίο 

εκδόθηκε στα αγγλικά το 1961  

και στην ελληνική γλώσσα 

μεταφράστηκε αρκετά χρόνια 

αργότερα, το 1980,  

είναι εξαιρετικά επίκαιρο. 

Οι υπογραμμίσεις στο διπλανό 

κείμενο είναι δικές μου. 

 «Η σύγχρονη επιστήμη έχει έναν ανάλογο χαρακτήρα. Περνά μέσα από τις σφαίρες 

της φυσικής ζωής που δε συνδέονται πια με το περιβάλλον, όπου ήταν συνηθισμένος 

ο άνθρωπος. Η φυσική ανακαλύπτει τον ήχο που δεν ακούγεται, το φως που δε 

φαίνεται και τις σύγχρονες τεχνικές εφαρμογές. Υπεροπτική για την απόλυτη αξία 

της μας μεταφέρει σ’ έναν ασυνήθιστο χώρο, σ’ ένα απάνθρωπο κοσμικό 

περιβάλλον. Θα έλεγε κανείς πως οι πρόσφατες ανακαλύψεις ξεπερνούν τα πιο 

τολμηρά όνειρα, τις πιο τρελές εικασίες. Αλλά γίνεται όλο και περισσότερο φανερό ότι 

αυτή η τεχνική μεταμορφώνει το άνθρωπο σε μια καθαρά τεχνική λειτουργία 

που τον απανθρωπίζει, όπως εδώ και χρόνια έγραψα στο άρθρο μου: Ο άνθρωπος 

και η μηχανή». 



Θ.  Ε .  1 :   Δ Ι Λ Η Μ Μ Α Τ Α 

1. 1. Ε π ι σ τ ή μ η 

(2 ώρες)  

1. 2. Τεχνολογία 

1. 3. Γενετική 

1. 4. Οικολογία 



1. 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ· (1η ώρα)… 

 



Ε Π Ι Π Λ Ε Ο Ν   Σ Τ Ο Χ Ο Σ  

Ενίσχυση της φιλαγνωσίας 

 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   

 

 

Οι μαθητές/ μαθήτριες να:  

• παρουσιάζουν προσεγγίσεις της 

επιστήμης και της πίστης σε 

σύγχρονα ζητήματα,  

• εξηγούν την εξέλιξη της σχέσης 

θρησκείας και επιστήμης στη 

νεωτερική εποχή,  

• διατυπώνουν συλλογισμούς για 

θέσεις και αντιθέσεις πίστης και 

επιστήμης στη σύγχρονη εποχή.  

  

 

 

 Παρουσίαση παραδειγμάτων 

προσέγγισης σύγχρονων ζητημάτων 

από επιστημονική και θρησκευτική 

πλευρά.  

 Αποτύπωση των σχέσεων επιστήμης 

και πίστης στη σύγχρονη εποχή.  

 Ανάλυση των αντιθέσεων πίστης και 

επιστήμης στη σύγχρονη εποχή.  

 



Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Η    

Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Διερευνητική… 

 Ανοικτή σε περισσότερες ερευνητικές εργασίες… 

 Κριτική στάση έναντι διαφόρων εννοιών… 

 



Παρουσιάζοντας… 

   

 Η αξία της επιστήμης στη σύγχρονη σκέψη… 

Παράλληλα κείμενα… 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 



Ι δ ε ο θ ύ ε λ λ α 

B r a I n s t o r m I n g  

 

 

Χ ι ο ν ο σ τ ι β ά δ α 

S n o w b a l l I n g      

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Βασικά ερωτήματα προς τους μαθητές… 

o Ποια είναι η σημασία της επιστήμης για τον καθένα σας προσωπικά;  

o Πως θα ήταν ο κόσμος μας χωρίς την ιατρική και τις ανακαλύψεις της;  

 Επιστημονικές ανακαλύψεις που άλλαξαν τον κόσμο… 



Χιονοστιβάδα·  

μια σύγχρονη τεχνική 

διδασκαλίας.  

 Χρησιμοποιείται με στόχο να εξοικειωθούν οι μαθητές για να νιώσουν 

μέλη της μαθησιακής κοινότητας…  

 Οι μαθητές ανταλλάσσουν απόψεις με στόχο την προώθηση και 

διερεύνηση του προβληματισμού τους γύρω από ένα θέμα… 

 Με διαφορετική όμως μεθοδολογία, γιατί η τεχνική της χιονοστιβάδας 

δεν είναι συζήτηση… 

 ΣΤΑΔΙΑ: 

  Αποφασίζεται η ομάδα των μαθητών να επεξεργαστεί ένα θέμα, μια 

έννοια… 

  Κάθε μαθητής ατομικά το/την σχολιάζει γραπτά... 

  Συγκρίνει τα σχόλια του με εκείνα ενός άλλου μαθητή, εντοπίζοντας 

κοινά σημεία και διαφορές… 

  Τέλος, όλοι οι μαθητές προβαίνουν στην αλληλοσυμπλήρωση των 

απόψεων τους… 



 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Πως θα ήταν ο κόσμος μας χωρίς  

την ιατρική και τις ανακαλύψεις της; 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

ΑΠΑΝΤΩ ΕΔΩ 

 

 



PETER MEDAWAR, (1992),  

Τα όρια της επιστήμης,  

μτφρ. Α. Τσουκαλαδάκης, Αθήνα: 

Τροχαλία, σ. 21. 

 

Ο συγγραφέας (1915-1987) 

εργάστηκε στο Κέντρο Ιατρικών 

Ερευνών της Αγγλίας,  

στην ανοσολογική προφύλαξη 

από τον καρκίνο. Το 1960 

τιμήθηκε με Βραβείο Νόμπελ  

για τις εργασίες του  

στη μεταμόσχευση των ιστών. 

 «Το βαθύτερο ατόπημα ενός επιστήμονα είναι να δηλώσει κάτι ως αληθές ενώ δεν 

είναι. Αν ο επιστήμονας δεν μπορεί να εξηγήσει ένα φαινόμενο που μελετά, 

πρέπει να αφήσει αυτή τη δουλειά σε κάποιον άλλον. Όταν υπάρχει η υποψία ότι ο 

επιστήμονας πλαστογραφεί ή παραποιεί αποτελέσματα για να προωθήσει τα 

συμφέροντά του ή να υποστηρίξει μια προσφιλή του θεωρία, αυτομάτως 

απομονώνεται και περιβάλλεται με πέπλο δυσπιστίας. Η επιστήμη, όπως όλες οι 

ανθρώπινες δραστηριότητες, ευδοκιμεί μόνο σε κλίμα εμπιστοσύνης: μεταξύ των 

επιστημόνων πρέπει να υπάρχει αμοιβαία κατανόηση και όχι καχυποψία, όσον 

αφορά την εντιμότητα ή τις προθέσεις τους, εκτός κι αν συντρέχει σοβαρός λόγος 

που επιβάλει διαφορετική συμπεριφορά». 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μελετώντας το κείμενο  

με προσοχή να απαντήσεις 

στο παρακάτω ερώτημα: 

 Ποιος νομίζεις ότι είναι  

ο ρόλος του επιστήμονα  

και ποια είναι τα εχέγγυα 

της εγκυρότητας  

της έρευνάς του; 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

ΑΠΑΝΤΩ ΕΔΩ 



A. F. Chalmers, (2000), Τι είναι 

αυτό που το λέμε επιστήμη, 

μτφρ. Γιώργος Φουρτούνης, 

επιστημονική επιμέλεια  

Α. Μπαλτάς, Ηράκλειο: 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 

Κρήτης, σσ. xvx-xx. 

 «Στην εποχή μας η επιστήμη χαίρει πολύ υψηλής εκτίμησης. Είναι ευρύτατα 

διαδεδομένη η πεποίθηση ότι υπάρχει κάτι το εξαιρετικό σε σχέση με την επιστήμη 

και τις μεθόδους της. Χαρακτηρίζοντας κανείς “επιστημονικό” έναν ισχυρισμό, ένα 

επιχείρημα ή ένα ερευνητικό αποτέλεσμα, σημαίνει ότι του αποδίδει κάποιο έπαινο 

ή ότι του αναγνωρίζει μια αξιοπιστία ειδικού τύπου… Η υψηλή υπόληψη της 

επιστήμης δεν εξαντλείται μόνο στην καθημερινή ζωή… Είναι φανερή στον 

εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό κόσμο και σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας 

γνώσεων». 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μελετώντας το κείμενο με προσοχή να απαντήσετε στο παρακάτω ερώτημα: 

 Γιατί η επιστημονική γνώση είναι – αν είναι – περισσότερο έγκυρη από 

άλλες μορφές γνώσεις; 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 



Γιατί η επιστημονική γνώση είναι 

– αν είναι – περισσότερο έγκυρη 

από άλλες μορφές γνώσεις; 

 

 

ΑΠΑΝΤΩ ΕΔΩ 

 

 



Ε Φ Α Ρ Μ Ο Ζ Ο Ν Τ Α Σ 

 ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ 

Από τη χρησιμότητα της γνώσης στη γνώση της αλήθειας… 

Η πίστη και η γνώση ως δώρα Θεού με διαφορετικό στόχο…  

o Φύλλα εργασίας· (οι μαθητές γράφουν υποχρεωτικά)… 

 Τέσσερα παράλληλα κείμενα… 

 Video… 





Αναστάσιος  

(Γιαννουλάτος),  

Αρχιεπίσκοπος Τιράνων  

και πάσης Αλβανίας (2004),  

Ίχνη από την αναζήτηση  

του υπερβατικού.  

Συλλογή θρησκειολογικών 

μελετημάτων,  

Αθήνα: Ακρίτας, σσ. 41-42. 



Έ ν α   ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ό   β ι β λ ί ο 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ, (2014), Το φάντασμα της όπερας. Η επιστήμη στον πολιτισμό μας,  

Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 

https://www.youtube.com/watch?v=CqcEmKupZNI 

1:28 – 4:30· Σπύρος Σφενδουράκης, βιολόγος 

17:48 – 20:55· Ηλίας Κούβελας, νευροεπιστήμονας 

35: 14 – 40: 07· Σταυρούλα Τσινόρεμα, φιλόλογος 

1:02:15 – 1:04:42· Στέφανος Τραχανάς, φυσικός 

Το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου εδώ:  

http://www.cup.gr/Files/files/fantasma-kef.pdf  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CqcEmKupZNI
https://www.youtube.com/watch?v=CqcEmKupZNI
http://www.cup.gr/Files/files/fantasma-kef.pdf
http://www.cup.gr/Files/files/fantasma-kef.pdf
http://www.cup.gr/Files/files/fantasma-kef.pdf
http://www.cup.gr/Files/files/fantasma-kef.pdf


Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Υ Σ Α  

Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Σ Η   

 «Η θέση της επιστήμης στον πολιτισμό μας φαίνεται να είναι τελικά εκείνη 

του περίεργου ξένου. Κάνουμε δουλειές μαζί του αλλά δεν τον καλούμε στο 

σπίτι μας. Μας αρέσει η “μουσική” αλλά δεν θέλουμε να βλέπουμε το 

πρόσωπο του συνθέτη», (αυτόθι, σ. 112)… 



ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΙΝΙΟΣΟΓΛΟΥ 

«Περί αβεβαιότητας, δόγματος 

και επιστήμης». 

 file:///C:/Users/user/Desktop/ARB%2353%20Siniossoglou_Trachanas.pdf  

C:/Users/user/Desktop/ARB
C:/Users/user/Desktop/ARB


 

ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, 

«Η Μεγάλη Έκρηξη και το 

Φως το Αρχέγονο». 

 

 

 http://www.kathimerini.gr/769881/article/proswpa/synentey3eis/h-megalh-

ekrh3h-kai-to-fws-to-arxegono  

 Πρβλ. http://www.tovima.gr/science/article/?aid=594512  
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Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ, (2006),  

Η Κόμη της Βερενίκης,  

Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης, σσ. 90-91.  





ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ, (1996), 

«Αινιγματική λειτουργία»,  

στο: Εποχή των ερωτημάτων,  

Αθήνα: Οι Εκδόσεις  

των Φίλων,  

σ. 59· (απόσπασμα). 



ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ – 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΕΙΜΕΝΑ 

 



 

Έχεις 5 λεπτά  

για να επεξεργαστείς  

το παρακάτω θέμα:  

«Από τη χρησιμότητα  

της γνώσης στη γνώση  

της αλήθειας». 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΑΠΑΝΤΩ ΕΔΩ 

 

 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  



 

Έχεις 5 λεπτά  

για να επεξεργαστείς  

το παρακάτω θέμα:  

«Η πίστη και η γνώση ως δώρα 

του Θεού με διαφορετικό στόχο».  

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΑΠΑΝΤΩ ΕΔΩ 

 

 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  



1. 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ· (2η ώρα)… 

 



 

Δ Ι Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Τ Α Σ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Επιστήμη και θρησκεία στην κατανόηση του κόσμου… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Συνέντευξη  

Μητρ. Μεσογαίας  

Νικολάου (Χατζηνικολάου), 

(2014), «Επιστήμη  

και Εκκλησία»,  

στην: Πεμπτουσία. 

 

 https://www.pemptousia.gr/video/epistimi-ke-orthodoxia/ 
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Άγιος Λουκάς, Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας, 

(2014), Επιστήμη και Θρησκεία.,  

στο: Λόγοι και Ομιλίες,  

Θεσσαλονίκη: Ορθόδοξη Κυψέλη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «’Όταν εξετάζουμε τη σύγχρονη επιστήμη όπως αυτή δημιουργήθηκε από επιστήμονες σαν τον Λαμάρκ και τον 

Δαρβίνο, βλέπουμε την αντίθεση και θα έλεγα την απόλυτη ασυμφωνία που υπάρχει μεταξύ επιστήμης και θρησκείας, 

σε θέματα που αφορούν τα βασικότερα προβλήματα της ύπαρξης και της γνώσης. Γι' αυτό, νους φωτισμένος και 

λογικός δεν μπορεί να δέχεται ταυτόχρονα και το ένα και το άλλο, και πρέπει να επιλέξει μεταξύ θρησκείας και 

επιστήμης’. Τα λόγια αυτά έγραψε 65 χρόνια πριν ένας γνωστός Γερμανός ζωολόγος, θερμός οπαδός του Δαρβίνου, ο 

Γέκκελ στο βιβλίο του Τα μυστικά του κόσμου που γνώρισε μεγάλη επιτυχία, και όπως φαινόταν απέδειξε ότι η 

πίστη είναι ένας παραλογισμός. Λέει, λοιπόν, ο Γέκκελ ότι κάθε άνθρωπος με φωτισμένη διάνοια πρέπει να διαλέξει 

μεταξύ επιστήμης και θρησκείας και να ακολουθήσει είτε το ένα είτε το άλλο. Και θεωρεί απαραίτητο να αρνηθούν 

αυτοί οι άνθρωποι την θρησκεία, διότι ένας άνθρωπος λογικός δεν μπορεί να αρνηθεί την επιστήμη. 

 Πραγματικά αυτό είναι απαραίτητο; Όχι, καθόλου, διότι γνωρίζουμε ότι πολλοί και μεγάλοι επιστήμονες ήταν 

ταυτόχρονα και πολύ πιστοί άνθρωποι. Τέτοιος ήταν για παράδειγμα ο Πολωνός αστρονόμος Κοπέρνικος που έθεσε το 

θεμέλιο όλης της σύγχρονης αστρονομίας. Ο Κοπέρνικος δεν ήταν μόνο πιστός αλλά ήταν και κληρικός… Τι συμβαίνει 

λοιπόν; Γιατί και σήμερα υπάρχουν, και τους γνωρίζω προσωπικά, μερικοί επιστήμονες καθηγητές πανεπιστημίου που 

είναι πολύ πιστοί άνθρωποι; Γιατί την θρησκεία δεν την αρνούνται όλοι οι επιστήμονες αλλά μόνο ένα μέρος τους που 

έχουν τρόπο σκέψεως όμοιο μ' αυτόν που έχει ο Γέκκελ; Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν μόνο στην ύλη και 

αρνούνται τον πνευματικό κόσμο, δεν πιστεύουν στη μετά θάνατον ζωή, δεν δέχονται την αθανασία της ψυχής και 

βεβαίως δεν δέχονται την ανάσταση των νεκρών. Λένε ότι η επιστήμη τα καταφέρνει όλα, ότι δεν υπάρχει στην 

φύση μυστικό που η επιστήμη δεν μπορεί να ανακαλύψει. Εμείς τι μπορούμε να απαντήσουμε σ' αυτά; 

 Θα τους απαντήσουμε το εξής: Ζχετε απόλυτο δίκαιο. Δεν μπορούμε να περιορίσουμε την ανθρώπινη διάνοια που 

ερευνά την φύση. Ξέρουμε ότι σήμερα η επιστήμη γνωρίζει μόνον ένα μέρος απ' αυτά που θα έπρεπε εμείς να 

ξέρουμε για τη φύση. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι δυνατότητες της επιστήμης είναι μεγάλες. Σ' αυτό έχουν δίκαιο και 

δεν το αμφισβητούμε. Τι λοιπόν αμφισβητούμε εμείς; Γιατί δεν αρνούμαστε την θρησκεία όπως το κάνουν αυτοί και 

δεν τη θεωρούμε αντίθετη προς την επιστημονική γνώση;» 

 
http://www.agiosloukas.org/ 
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Μήνυμα της Αγίας  

και Μεγάλης Συνόδου  

της Ορθοδόξου Εκκλησίας 

(26 Ιουνίου 2016)· απόσπασμα. 

 «Ως προς το θέμα των σχέσεων της χριστιανικής πίστεως και των θετικών επιστημών, η 

Ορθόδοξος Εκκλησία αποφεύγει την κηδεμονία της επιστημονικής αναζητήσεως και δεν 

λαμβάνει θέση πάνω σε κάθε επιστημονικό ερώτημα. Ευχαριστεί τον Θεό που δωρίζει 

στους επιστήμονες το χάρισμα να αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές της θείας Δημιουργίας. 

Η σύγχρονη ανάπτυξη των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας επιφέρει ριζικές 

αλλαγές στη ζωή μας. Προσφέρει σημαντικές ευεργεσίες όπως είναι η διευκόλυνση του 

καθημερινού βίου, η αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών, η ευχερέστερη επικοινωνία των 

ανθρώπων, η έρευνα του διαστήματος κ.λπ. Παρ΄ όλα αυτά, έχει και ποικίλες αρνητικές 

επιπτώσεις, όπως είναι η χειραγώγηση της ελευθερίας, η σταδιακή απώλεια πολυτίμων 

παραδόσεων, η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, η αμφισβήτηση των ηθικών 

αξιών. Η επιστημονική γνώση, όσο κι αν εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, δεν 

κινητοποιεί τη βούληση του ανθρώπου, ούτε δίνει απάντηση στα σοβαρά ηθικά και 

υπαρξιακά προβλήματα, στην αναζήτηση για το νόημα της ζωής και του κόσμου. Αυτά 

απαιτούν πνευματική προσέγγιση, την οποία η Ορθόδοξος Εκκλησία επιχειρεί με την 

βιοηθική πού βασίζεται στην χριστιανική ηθική και στην πατερική διδασκαλία. Ταυτόχρονα 

με τον σεβασμό της ελευθερίας της επιστημονικής έρευνας η Ορθόδοξος Εκκλησία 

επισημαίνει τους κινδύνους, οι οποίοι υποκρύπτονται σε ορισμένα επιστημονικά 

επιτεύγματα και τονίζει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και τον θείο του προορισμό». 



Α Ν Α Π Λ Α Ι Σ Ι Ω Ν Ο Ν Τ Α Σ 

 Θέσεις και αντιθέσεις επιστήμης και θρησκείας στη νεωτερική εποχή… 

 Παράλληλα κείμενα... 

 Τοποθέτηση απέναντι στο κείμενο – Σκέψου. Γράψε. Συζήτησε. Μοιράσου. 

(TWPS).  

 Οι μαθητές εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους για τα παρακάτω 

κείμενα…  

  Έντεχνος συλλογισμός (Artful Thinking) – Αντιλαμβάνομαι. Γνωρίζω. 

Φροντίζω…  



Τοποθέτηση απέναντι στο κείμενο: 

«Δημιουργία του κόσμου· Επιστήμη  

και Θεολογία»· 

Ιωάννης Ζηζιούλας, (Μητροπολίτης 

Περγάμου), «Ο άνθρωπος και το 

περιβάλλον. Ορθόδοξη θεολογική 

προσέγγιση», Πρακτικά Διεθνούς 

Επιστημονικού Συνεδρίου: Επιστήμες 

Τεχνολογίες αιχμής και Ορθοδοξία»,  

(4-8 Οκτωβρίου 2002). 

 

 Σκέψου. Γράψε. Συζήτησε. Μοιράσου. 

(TWPS).  

 

 «Η αλήθεια του ανθρώπου συνδέεται αδιάρρηκτα με την υπόλοιπη υλική κτίση. Η αλήθεια αυτή 

θεμελιώνεται στο ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό στο τέλος της Δημιουργίας και 

αφού είχε προηγηθεί η δημιουργία του υλικού κόσμου και όλου του ζωικού βασιλείου. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στα γνωστικά συστήματα ο άνθρωπος εμφανίζεται πριν δημιουργηθεί ο 

υλικός και ζωικός κόσμος. Στην Αγία Γραφή συμβαίνει το αντίστροφο. Αυτό δηλώνει την 

εξάρτηση του ανθρώπου από όλη την προηγουμένη δημιουργία και ιδιαίτερα από το ζωικό 

βασίλειο. Η θεωρία της εξελίξεως και, εδώ άπτομαι ίσως ευαισθησιών, κανένα πρόβλημα δεν 

παρουσιάζει για την θεολογία από την άποψη αυτή. Αντίθετα είναι ευπρόσδεκτη κατά το ότι 

αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος είναι άρρηκτα δεμένος με την υπόλοιπη υλική κτίση καθώς και 

κατά το ότι η νοημοσύνη για την οποία τόσο πολύ καυχάται και με την οποία καθυποτάσσει και 

εκμεταλλεύεται την υλική κτίση, δεν αποτελεί αποκλειστικό ιδίωμα του ανθρώπου αλλά μόνο 

διαφορά βαθμού όχι είδους από τα ζώα, όπως παρατήρησε ο Δαρβίνος. Η θεωρία της εξελίξεως 

στην σοβαρή και όχι στην γελοιοποιημένη εκδοχή της, καταγωγή από τον πίθηκο κ.λπ., 

αναφέρεται όχι στο ποιος αλλά στο πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Και μόνο η σύγχυση των δύο 

αυτών ερωτημάτων, όπως συμβαίνει σε μια φονταμενταλιστική προσέγγιση της Γραφής, μπορεί 

να αποτελέσει απειλή για την χριστιανική πίστη. Μια προσεκτική μελέτη των ομιλιών του Μ. 

Βασιλείου στην “Εξαήμερο” πείθει περί της εξελικτικής δημιουργίας των ειδών. Θεολογία και 

βιολογία δεν έχουν λόγο να αντιδικούν στο ζήτημα αυτό». 

 



 

Μελέτησε με προσοχή το κείμενο 

και κατέγραψε τις σκέψεις σου. 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΑΠΑΝΤΩ ΕΔΩ 

 

 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  



 

  ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

  

Προκαταρκτικά. 

 

  

Ανακοίνωση του ερωτήματος / προβλήματος από τον εκπαιδευτικό. 

  

   

ΦΑΣΗ 1η· Ατομικός στοχασμός· (Σκέψου - Think). 

  

Στοχασμός γύρω από το υπό διερεύνηση ερώτημα / πρόβλημα  

από κάθε μαθητή ατομικά. 

 

  

        ΦΑΣΗ 2η· Καταγραφή· (Γράψε - Write).  

 

 

  

Καταγραφή των προσωπικών ιδεών.  

  

  

 ΦΑΣΗ 3η· Συζήτηση ανά ζεύγη· (Συζήτησε με τον συμμαθητή σου - Pair).  

 

Καθορισμός των ζευγαριών. Στοχασμός του υπό διερεύνηση θέματος / 

προβλήματος ανά ζεύγη. Αναθεώρηση ατομικών απόψεων και διαμόρφωση 

κοινών απόψεων που εκφράζουν το ζευγάρι. Καταγραφή ιδεών. 

 

  

 

 

ΦΑΣΗ 4η· Συνεισφορά ιδεών· (Μοιράσου με τους συμμαθητές σου - Share).  

  

Παρουσίαση των ιδεών από την κάθε ομάδα - ζεύγος σε όλη την τάξη.  

Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης. Σχηματισμός των τετράδων.  

Τα 2 ζεύγη συγκρίνουν τη λύση και τη μεθοδολογία στις οποίες κατέληξαν  

το καθένα από αυτά στην προηγούμενη φάση. Διαμόρφωση της βέλτιστης  

λύσης και μεθοδολογίας. Σε περίπτωση που πρόκειται για ανοικτό ερώτημα,  

υιοθετείται μια πιο περιεκτική και εμπεριστατωμένη άποψη.  

  

 



Ο Γαλιλαίος  

αντιμετωπίζει  

την Ιερά Εξέταση· 

Cristiano Banti, 1857 



Σ Ι Ω Π Η Λ Ο   Ε Ρ Ε Θ Ι Σ Μ Α  

 «Δεν νομίζω ότι πρέπει να πιστέψω ότι ο ίδιος ο Θεός που μας προίκισε με 

αισθήματα, λογική και διανόηση, μας έχει ζητήσει να παραιτηθούμε από τη χρήση 

τους», Γαλιλαίος. 



 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

 

Έχεις 5 λεπτά να ολοκληρώσεις 

αυτό το φύλλο εργασίας. 

Παρατήρησε με προσοχή  

τον πίνακα που απεικονίζει  

τη δίκη του Γαλιλαίου. 

Σκέψου δημιουργικά πάνω στο 

απόφθεγμά του  

και απάντησε εδώ: 

 

 

 
 Αντιλαμβάνομαι: 
 
 
 
 
 
 
 
 Γνωρίζω: 
 
 
 
 
 
 
 
 Φροντίζω: 

 
 
 
 
 
 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  



Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν Τ Α Σ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Στρογγυλή τράπεζα… 

 Πείραμα CERN… 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Case Study 

 
Με αφορμή ένα 

επιστημονικό συνέδριο. 

  ΘΕΜΑ: 

«Θεολογία  

και Σύγχρονη Φυσική»,  

Θεσσαλονίκη 

Οκτώβριος 2014. 

  



Π Λ Ο Η Γ Ο Υ Μ Α Ι  

 

 

 Στο blog Θεολογικά Δρώμενα αναζητούμε το πρόγραμμα καθώς 

και τις εισηγήσεις που έγιναν στο εν λόγω συνέδριο… 

 http://blogs.auth.gr/moschosg/  

 http://www.kathimerini.gr/788441/article/epikairothta/episthmh/h-

or8odo3h--ekklhsia-apenanti-sto-big-bang 
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Δ Υ Ο    

Α Κ Ρ Ο Τ Ε Λ Ε Υ Τ Ε Ι Α    

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Α  

 Με βάση τις παραπάνω προσεγγίσεις, ποιά νομίζετε ότι μπορεί 

να είναι η άποψη ενός σύγχρονου επιστήμονα για την έννοια 

της επιστήμης;  

 Απ’ όσα παραπάνω αναπτύχθηκαν, πώς εσείς προσωπικά 

αντιλαμβάνεστε τη σχέση θεολογίας και επιστήμης; 



 
Σασ ευχαριςτώ για την προςοχή ςασ… 

 


