
ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

 

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ 

 

 

Επιστήμη 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 

Διλήμματα 

 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑΤΑ 

 

 

Γ1 – Γ2 - Γ3 Λυκείου 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

Σεπτέμβριος 2017 

 

ΠΡΟŸΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ  

ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ 

(απαραίτητη υποσημείωση: 

για ένα συνεχόμενο δίωρο 

διδασκαλίας· στην περίπτωση 

που είναι διακεκομμένο το 

ωρολόγιο πρόγραμμα τότε 

την 1
η
 ώρα λαμβάνουμε 

υπόψη τους δύο πρώτους 

στόχους και την 2
η
 τους 

επόμενους δύο) 

 

Οι μαθητές/τριες να:  

1. Ανιχνεύσουν τις θρησκευτικές και ηθικές παραμέτρους σύγχρονων 

κοινωνικών, επιστημονικών και ηθικών ζητημάτων.  

2. Ανακαλύψουν τη θέση και τον ρόλο του Χριστιανισμού και των θρησκειών 

απέναντι σε προβλήματα και προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, σε 

παγκόσμια και τοπική διάσταση.  

3. Διερευνήσουν τη σύνδεση του χριστιανικού οράματος για τη μεταμόρφωση 

της ζωής και του κόσμου με τη σύγχρονη διανόηση και τον πολιτισμό.  

4. Προσεγγίσουν κριτικά τις συλλογικές απόψεις και να εκφράσουν τις 

προσωπικές τους θέσεις με επιχειρήματα. 

 

 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

 
Οι μαθητές/τριες να:  

1. Παρουσιάζουν προσεγγίσεις της επιστήμης και της πίστης σε σύγχρονα 

ζητήματα.  

2. Διατυπώνουν συλλογισμούς για θέσεις και αντιθέσεις πίστης και 

επιστήμης στη σύγχρονη εποχή. 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

 

Διερευνητική· (1
η
 ώρα). 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

ΧΡΟΝΟΣ 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 

3 min 

 

Δημιουργία πέντε ομάδων· (5χ4) 

 

Με κάρτες που απεικονίζουν έργα τέχνης. 

 

 

 

5 min 

 

 

Παρουσιάζοντας: 

«Η επιστήμη στον κόσμο  

και την ιστορία». 

 

 

ΙΔΕΟΘΥΕΛΛΑ: «Επιστημονικές ανακαλύψεις που άλλαξαν τον κόσμο». 

ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ: «Πώς θα ήταν ο κόσμος χωρίς την ιατρική και τις 

ανακαλύψεις της;»  

 

 

 

20 min 

 

 

 

Εφαρμόζοντας: 

«Πίστη και γνώση». 

 

 

Σε κάθε ομάδα μοιράζεται φύλλο εργασίας: «Από τη χρησιμότητα 

της γνώσης στη γνώση της αλήθειας».  

Εκπρόσωπος κάθε ομάδας παρουσιάζει το φύλλο εργασίας. 

Συζήτηση στην ολομέλεια. 

 



 

 

 

25 min 

 

 

Διερευνώντας: 

«Επιστήμη και Θρησκεία  

στην κατανόηση του κόσμου». 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ), Μητροπολίτης Μεσογαίας, (2014), 

«Επιστήμη και Εκκλησία», Συνέντευξη στην Πεμπτουσία, διαθέσιμο 

στο: https://www.pemptousia.gr/video/epistimi-ke-orthodoxia/  

ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Για τη σχέση επιστήμης και θρησκείας 

ποιους προβληματισμούς θέτει ο Σεβ. Νικόλαος;» Ενδεικτική 

παρουσίαση φύλλων εργασίας. Συζήτηση στην ολομέλεια. 

 

 

 

 

 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

(για προαιρετική επεξεργασία) 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: 

Κριτικός στοχασμός πάνω σε κείμενα 

σχετικά με την έννοια της επιστήμης 

ΣΤΟΧΟΣ: Ενίσχυση της φιλαγνωσίας 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ / ΥΛΙΚΟ / ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Βλ. Υλικό για το σπίτι.   

 

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (μετά τη διενέργεια της διδασκαλίας) 

 

 

Θετικά σημεία της διδασκαλίας:  

 

 

Αρνητικά σημεία της διδασκαλίας:  

 

 

Προτάσεις βελτίωσης:  

 

 

 

 

https://www.pemptousia.gr/video/epistimi-ke-orthodoxia/

