
Ο ινηκόο ηωλ Αζελώλ 

έλα δηεπηζηεκνληθό ηαμίδη ζην ρξόλν κε άμνλεο ηνλ 

άνθπωπο και ηην επιζηήμη 



Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 

 

Ιζηνξία  
 

Αξραία Διιεληθή 

Φηινινγία 

Βηνινγία 



Λνηκώδε λνζήκαηα δηαρξνληθά: 

Σπκπηώκαηα, αληηδξάζεηο 



Ο ξόινο ηωλ βηνεπηζηεκώλ ζηελ 

ηζηνξηθή έξεπλα 

● Χξεζηκόηεηα ηωλ Βηνεπηζηεκώλ 

ζηελ επίιπζε ηζηνξηθώλ 

εξωηεκάηωλ:  

Το DNA ηηρ Μύπηιδαρ θωηίζει ηον 

ανεξισνίαζηο λοιμό ηων Αθηνών  

● Γλωξηκία κε δηεπηζηεκνληθνύο 

θιάδνπο: 

Μνξηαθή Αξραηνινγία, 

Παιαηνπαζνινγία 

● Η Δπηζηεκνληθή γλώζε είλαη 

πξνζωξηλή θαη ε εξκελεία 

δεδνκέλωλ ελέρεη ππνθεηκεληθόηεηα 

 



Γηάξζξωζε δηδαζθαιίαο 

● Δξγαζία ζε νκάδεο 

● Αθόπμηζη (εξωηήκαηα, βίληεν, 

θωηνγξαθίεο) 

● Ανάπηςξη: 

○ Ιζηνξηθή πξνζέγγηζε: πιαίζην, 

θύλλα επγαζίαρ με κείμενα 

○ Δηζήγεζε γηα ηηο βηνεπηζηήκεο θαη 

ηε λέα εξκελεία ηνπ ινηκνύ 

● Βιωμαηική δπάζη ‘Ο διάδπομορ’ 

● Η Μύξηηδα πξέζβεηξα ηνπ ΟΗΔ - Τν 

ζήκεξα 

● Αμηνιόγεζε 



Σηόρνη - Αλαζηνραζκόο (1) 

○ Γλωξηκία ηωλ καζεηώλ κε ηνλ κεζηό, πεξηεθηηθό θαη δωληαλό λόγο ηος 

Θοςκςδίδη πνπ θαηαθέξλεη λα πεξηγξάθεη κε ζαθήλεηα ηα ζπκπηώκαηα, λα 

κεηαθέξεη ζπλαηζζήκαηα θαη λα ραξαθηεξίδεη θαηαζηάζεηο θαη αλζξώπηλεο 

ζπκπεξηθνξέο, κε απιόηεηα θαη ακεζόηεηα.  

○ Να απνθηήζνπλ εκπεηξία ζςγκπιηικήρ ανάλςζηρ κειμένων διαθόπων 

εποσών θαη ζπγγξαθέωλ 

○ Να εληνπίζνπλ ηηο νκνηόηεηεο ζηελ ζςμπεπιθοπά ηος ανθπώπος 

διασπονικά θαη λα πξνβιεκαηηζηνύλ αλάινγα 

 

 

 



Σηόρνη - Αλαζηνραζκόο (2) 

 
○ Να δηεπξύλνπλ ηηο γνώζειρ ηοςρ για ηιρ 

μεηαδοηικέρ αζθένειερ 

○ Να πηνζεηήζνπλ ηθική αλλά και αζθαλή 

ζςμπεπιθοπά έλαληη ηωλ αζζελώλ 

○ Να ζπλδένπλ ηελ εμέιημε ηεο ηεσνολογίαρ κε ηελ 

επιζηημονική ππόοδο θαη λα αλαγλωξίδνπλ ηελ 

μεηαβληηόηηηα ηηρ επιζηημονικήρ γνώζηρ 

 

 



Σηόρνη - Αλαζηνραζκόο (3) 

                                     

● Δπηηπρεκέλα 

 

● Χξόλνο:  

a. Γύν δηδαθηηθέο ώξεο θαίλνληαη επαξθήο 

b. Δμαίξεζε: ε νινθιήξωζε βηωκαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο 
 

● Βειηηώζεηο: Πξνηείλεηαη δηάξθεηα ηξηώλ ωξώλ γηα πιήξε 

νινθιήξωζε 

 

Σηνηρεία ζρεδηαζκνύ 

Θεηηθέο εληππώζεηο καζεηώλ 



Η Μύξηηο, ‘ζύκκαρνο’ ηνπ ΟΗΔ 

‘Ο ζάλαηόο κνπ ήηαλ αλαπόθεπθηνο. Τνλ 5ν αηώλα π.Χ. δελ 

είρακε νύηε ηε γλώζε νύηε ηα κέζα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ζαλαηεθόξωλ ινηκώλ θαη αζζελεηώλ. Όκωο εζείο, νη άλζξωπνη 

ηνπ 21νπ αηώλα, δελ έρεηε θακία δηθαηνινγία. Γηαζέηεηε όια ηα 

απαξαίηεηα κέζα θαη ηνπο πόξνπο γηα λα ζώζεηε ηηο δωέο 

εθαηνκκπξίωλ αλζξώπωλ, εθαηνκκπξίωλ παηδηώλ πνπ όπωο 

εγώ, πεζαίλνπλ από αζζέλεηεο νη νπνίεο κπνξνύλ λα 

πξνιεθζνύλ θαη λα ζεξαπεπηνύλ. Απηό είλαη ην κήλπκά κνπ. 

Απηό είλαη ην κήλπκα ηνπ ΟΗΔ.’ 

Εςσαπιζηούμε 

Φηινζόθνπ Μαξία, ΠΔ02, Αξιαπάλνο Γεώξγηνο, ΠΔ0404 


