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ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  

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



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 

 



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… 

 



 

Δ Ι Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Τ Α Σ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Επιστήμη και θρησκεία στην κατανόηση του κόσμου… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 15 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:  



ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ  

ΓΝΩΡΙΖΩ  

ΦΡΟΝΤΙΖΩ  

(Perspective, Know, Care About) 

[1]  

 

 Ένα μοτίβο για την εξοικείωση με τις εσωτερικές - και μη ορατές εκ 

πρώτης όψεως - γωνίες θέασης.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 Υπάρχουν τρία θεμελιώδη ερωτήματα που οδηγούν τους μαθητές στην 

κατανόηση και στη διερεύνηση μιας άποψης:  

1. Τι μπορεί να αντιλαμβάνεται, να σκέφτεται ή να νιώθει το υπό 

διερεύνηση πρόσωπο ή η πράγμα;  

2. Τι θα μπορούσε ίσως να γνωρίζει ή να πιστεύει;  

3. Τι είναι αυτό για το οποίο πιθανόν να νοιάζεται και τι να φροντίζει;  

 



ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ  

ΓΝΩΡΙΖΩ  

ΦΡΟΝΤΙΖΩ  

(Perspective, Know, Care About) 

[2]  

 

 ΠΟΙΟ ΕΙΔΟΣ ΣΚΕΨΗΣ ΕΥΝΟΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΤΙΒΟ;  

o Βοηθάει τους μαθητές να εξερευνούν διάφορες οπτικές και απόψεις, 

καθώς επιχειρούν να φανταστούν ιδέες, γεγονότα, προβλήματα ή 

ζητήματα με διαφορετικούς τρόπους και από διαφορετικές γωνίες 

θέασης.  



ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ  

ΓΝΩΡΙΖΩ  

ΦΡΟΝΤΙΖΩ  

(Perspective, Know, Care About) 

[3]  

 

 ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ;  

Χρησιμοποιείστε το μοτίβο, όταν θέλετε οι μαθητές σας να διευρύνουν 

τη σκέψη τους και να κοιτάξουν με διαφορετικό τρόπο τα πράγματα.  

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα εισαγωγικό είδος για τη λύση ενός 

προβλήματος που τίθεται από μια ιδεοθύελλα (brainstorming), η οποία 

μας εισάγει σε ένα ζήτημα, θέμα ή αντικείμενο.  

Μπορεί επίσης να ζωντανέψει στους μαθητές αφηρημένες έννοιες, 

εικόνες ή γεγονότα.  



ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ  

ΓΝΩΡΙΖΩ  

ΦΡΟΝΤΙΖΩ  

(Perspective, Know, Care About) [4]  

 

 ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΝΑ ΑΡΧΙΣΩ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟ ΜΟΤΙΒΟ;  

Το μοτίβο ζητάει από τους μαθητές:  

1. Να «εισέλθουν» στην ψυχή και στο ρόλο ενός χαρακτήρα ή ενός 

αντικειμένου, μιας εικόνας που βλέπουν, μιας ιστορίας που 

διαβάζουν, ενός στοιχείου από ένα έργο τέχνης ή ενός ιστορικού 

γεγονότος που συζητείται.  

2. Να ταυτιστούν με αυτά και να φανταστούν τους εαυτούς τους εντός 

της οπτικής και του πλαισίου που αυτά λειτουργούν.  



ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ  

ΓΝΩΡΙΖΩ  

ΦΡΟΝΤΙΖΩ  

(Perspective, Know, Care About) 

[5]  

 

 ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΡΑΤΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΗΣ Η ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΗΝ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΩ;  

Οι απαντήσεις των μαθητών μπορούν να κατατίθενται γραπτά, έτσι 

ώστε οι διαφορετικές απόψεις να εξετάζονται και να 

αντιπαραβάλλονται.  

Αυτό μπορεί να πάρει τη μορφή μιας σχάρας ή πλέγματος, όπου οι 

απόψεις κατηγοριοποιούνται στην κορυφή (οριζόντια) και οι τρεις 

ερωτήσεις μπαίνουν στην αριστερή πλευρά (κάθετα).  

Χρησιμοποιώντας τη σχάρα, ο δάσκαλος μπορεί να ρωτά, ποια θέση 

φαίνεται πιο οικεία στον καθένα.  



  

 

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (μετά τη διενέργεια της διδασκαλίας) 

  

  

Θετικά σημεία της διδασκαλίας:  

  

  

 

 

 

Αρνητικά σημεία της διδασκαλίας:  

  

  

 

 

 

Προτάσεις βελτίωσης:  

  

  

  



 
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας… 

 


