
 

  



 

  

Πρόλογος 
 
 Με τον όρο διαθεµατικότητα στο σχολείο, έχει ε�ικρα-
τήσει να εννοούµε την οργάνωση της σχολικής γνώσης διαµέ-
σου θεµάτων και όχι διαµέσου διακριτών µαθηµάτων. Με α�λά 
λόγια αυτό σηµαίνει ότι καταργείται στη διδακτική �ράξη η 
αυτοτέλεια των διδασκόµενων µαθηµάτων και τη θέση τους 
�αίρνουν ως δοµή στη µάθηση και στην οργάνωση του σχολι-
κού χρόνου τα θέµατα. Τα θέµατα µε τα ο�οία ασχολούνται τα 
διαθεµατικά �ρογράµµατα σ�ουδών είναι ζητήµατα και �ρο-
βλήµατα της ανθρώ�ινης ζωής, τα ο�οία εξετάζουν σε βάθος. Η 
δια�ραγµάτευση αυθεντικών καταστάσεων α�οκτά ενδιαφέρον 
για τους µαθητές, ενώ �αράλληλα η ε�ιστηµονική γνώση δεν 
καταργείται, αλλά �ροσφέρεται σε διαφορετικό �λαίσιο. 
 Το βιβλίο "Ιστορία των ε�ιστηµών και η Φιλοσοφία της 
Ε�ιστήµης (∆ιαθεµατική �ροσέγγιση των Θετικών Ε�ιστηµών 
στην Εκ�αίδευση)" χωρίζεται σε δύο µέρη. Στο �ρώτο µέρος 
του βιβλίου �ου έχει τίτλο «Εισαγωγή στην ιστορία της ε�ι-
στήµης και της τεχνολογίας» γίνεται µια ιστορική αναδροµή 
στις ε�ιστήµες α�ό την αρχαιότητα µέχρι τις µέρες µας. ∆ίνε-
ται έµφαση στις δύο χαρακτηριστικές �εριόδους �ου διαµόρ-
φωσαν σε �αγκόσµια κλίµακα τον τρό�ο σκέψης και �ροσέγγι-
σης των διαφόρων ε�ιστηµών. Την �ερίοδο �ου ονοµάζεται Αρ-
χαία Ελληνική Ε�ιστήµη (6ος �.Χ. – 2ος µ.Χ αιώνας) και την 
�ερίοδο της Ε�ιστηµονικής Ε�ανάστασης (16ος – 17ος αιώ-
νας).  Στο δεύτερο µέρος του βιβλίου, µε τίτλο «Ο χαρακτήρας 
των ε�ιστηµονικών θεωριών», γίνεται αναφορά στο αντικείµε-
νο της Φιλοσοφίας της Ε�ιστήµης και στη συνέχεια �ροσεγγί-
ζονται µε εισαγωγικές έννοιες τα �ροβλήµατα �ου αναφέρονται 
στη φύση και το χαρακτήρα των ε�ιστηµονικών θεωριών. 



  

Με το βιβλίο αυτό ε�ιδιώκεται µέσα α�ό τη γνώση της Ιστορίας 
των Ε�ιστηµών να ενηµερώσει και ταυτόχρονα να �ροβληµα-
τίσει τους µαθητές ως �ρος τις θεωρίες �ερί Ε�ιστήµης. Ε�ί-
σης, ε�ιθυµεί να συνδράµει στην �ροσ�άθεια των εκ�αιδευτι-
κών �ου ε�ιδιώκουν τη διαθεµατική �ροσέγγιση της γνώσης 
θεµάτων των Θετικών Ε�ιστηµών, µε τη συµµετοχή της Ιστο-
ρίας των Ε�ιστηµών και της Φιλοσοφίας της Ε�ιστήµης 
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