Hvad er meningen?

NATURVIDENSKAB

HUMANIORA

Nyt og innovativt tværfagligt forløb i november 2016
Få en spændende vinkel på et tværfagligt forløb med
religion og naturvidenskab - lige til at gå til.

INFORMATION:

Her bliver rig mulighed for at træne og udfordre eleverne i
diskussionen mellem fag og fakulteter.

Der oprettes fælles digitalt ressourcerum. Det finder du
sammen med yderligere information på hjemmesiden:
hvadermeningen.nu

Tag eleverne med til Aalborg og mød forskere fra
naturvidenskab, filosofi og teologi. Få materiale og
input til det videre undervisningsforløb.

HVORNÅR:
Uge 46 (tirsdag og onsdag den 15/11 og 16/11) og
uge 47 (tirsdag og onsdag den 22/11 og 23/11) 2016.

Mød bl.a. Lone Frank, Troels W. Kjær, Sørine Gotfredsen,
Morten DD, David Bugge, Pernille Vigsø Bagge, Henning Toft
Bro, Per Michael Johansen og mange flere
og mange flere.

TIDSRAMME FOR ALLE DAGE ER: kl. 09.30-15.00
HVOR:
Folkekirkens Hus, Gammeltorv 4, 9000 Aalborg

• Kærlighed og godhed

• Sandheden

• Møde med andre gymnasieelever i Aalborg

Brug det enkeltfagligt,
tværfagligt eller
som AT-projekt

• 2 fælles oplæg samt 4 individuelle workshops med
diskussion
• Dialog med fageksperter fra naturvidenskab, filosofi
og teologi
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• Tværfaglige forløb, enkeltfaglig fordybelse og
AT-vinkler. Vælg selv og kombiner dagens indhold
ud fra emnerne:

FILOSOFI

Skabelse og menneskets rolle i naturen
Kærlighed og godhed
TILMELDING:
Forhåndstilmelding og yderligere spørgsmål sendes til
hvadermeningennu@gmail.com

Ondskab og lidelse
Sandheden
• Gratis frokost og vand

COMPLOT.DK ¦ 16103.703

Find os på facebook: hvadermeningen.nu

• Skabelse og menneskets
rolle i naturen

• Ondskab og lidelse

PAKKEN INDEHOLDER:

• Fælles ressourcerum med dagenes oplæg, artikler
og billedmateriale på hjemmesiden
www.hvadermeningen.nu

Hvad er
meningen?

PROJEKTET ER UDARBEJDET AF:
Hasseris Gymnasium,
Hjørring Gymnasium & HF,
Fjerritslev Gymnasium,
Thisted Gymnasium og
Aalborg Stift i samarbejde med
Aalborg Universitet.
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NOVEMBER 2016
Nu udbydes det første projekt af sin art, hvor Universiteterne, Gymnasieskolen og Stiftet arbejder sammen. Projektet bliver fulgt med stor interesse flere steder i landet,
og det er tanken, at erfaringerne herfra skal bruges til at
videreudvikle ideen fremadrettet.
Kom og vær med til at skabe historie ved dette enestående
arrangement i Aalborg.
Vælg mellem 4 dage:
15/11, 16/11, 22/11, 23/11.
Tilmelding efter først til mølle-princippet
Det er gratis for det enkelte gymnasium og for eleverne at
deltage. Der serveres sandwich og vand for de deltagende.
Gymnasiet sørger selv for transport.
Se mere på vores hjemmeside hvadermeningen.nu

PROGRAM ALLE DAGE KL. 9:30 - 15:00

Hver elev kan i
løbet af dagen nå:
To fælles introduktionsforedrag, der præsenterer en tilgang fra
humaniora og en fra naturvidenskab. Derudover vælger eleverne at deltage i fire workshops inden for nedenstående emner.

Skabelse og menneskets rolle i naturen
•
•
•
•
•

Evolution, oprindelse, tilblivelse
Kreationisme - Intelligent design
Forståelse af tid: mytisk, historisk, geologisk
(Over)udnyttelse af jordens ressourser
Menneskets selvforståelse

Kærlighed og godhed
•
•
•
•
•

Kan kærlighed kan måles?
Kommer kærlighed fra Gud?
Etik - flygtningeproblematik
Næstekærlighed - håb - tillid
Forelskelse og pardannelse

9:30

Velkomst i Aalborgsalen

Ondskab og lidelse

9:40

Introduktionsforedrag med henholdsvis
en naturvidenskabelig og en
religionsvidenskabelig profil (2 x 20 min).

•
•
•
•
•

10:25

Introduktion og logistik til workshops

10:40

Workshop 1

11:30

Workshop 2

12:20

Frokost

13:00

Workshop 3

13:50

Workshop 4

14:40-15:00 Fælles afslutning i Aalborgsalen
Hver workshop indeholder et 10 minutters oplæg fra
foredragsholderen, hvorefter de resternede 30 minutter
bruges som dialog og diskussion med eleverne.

Mød blandt andre:

Naturkatastrofer
Psykiske og fysiske lidelser
Krig - terror
Gudsbillede - synd - Teodicé
Er mennesket godt eller ondt?

Morten D.D Hansen

Sørine Gotfredsen

Museumsinspektør, cand. scient

Journalist, forfatter, sognepræst
og samfundsdebattør

Troels W Kjær

David Bugge

Lone Frank

Per Michael Johansen

Professor, overlæge, forfatter,
hjerneforsker i neurofysiologi

Forfatter, videnskabsjournalist,
ph.d. i neurobiologi

Videnskab og uredelighed
Objektivitetens paradoks
Tro, tvivl og viden(skab)
Fundamentalisme
Forståelsen af sandhed gennem tiderne

Billedkunst
På en workshop helt for sig tages alle 4 emner op og
præsenteres gennem kunsten.
For hver af disse overskrifter præsenteres ligeledes en tilgang
fra humaniora og naturvidenskab.

Rektor på Aalborg Universitet,
ph.d. og dr.scient. i fysik

Du kan også møde:

Sandheden
•
•
•
•
•

Ph.d. lektor i systematisk teologi
Aarhus universitet

Marie Vejrup Nielsen

Ph.d. Leder for Center for
SamtidsReligion ved Aarhus
Universitet

Morten Ziethen
Thøger Dige,
Pernille Vigsø Bagge
Ruth Østergaard Poulsen
Casper V. Eriksen
Mariann Christensen
David Pind Jessen
Henrik V Pedersen
Dorthe Enger
Anne-Lise Schou
Henning Toft Bro
m.fl.
Ret til ændringer forbeholdes.

