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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας 2022-2023 

 Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν  

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν  Α  Ε Τ Ο Υ Σ  Π Π Σ  Γ Ι Α  Τ Ο  Α Κ Α Δ .  Ε -

Τ Ο Σ  2 0 2 2 - 2 0 2 3   

 
 

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ω Ν  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν  

Τ Ω Ν  Δ Ι Δ Α Σ Κ Ο Ν Τ Ω Ν  Κ Α Ι  Δ Ι Δ Α Σ Κ Ο Υ Σ Ω Ν  

Τ Ο Υ  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ   

 
 

 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ που προσφέρουν διδάσκοντες 
άλλων Τμημάτων ως συνδιδασκαλία - όπως αναγράφεται στο πρόγραμμα μαθημάτων 

προηγουμένως - βλ. ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας 2022-2023 

 

1Ο ΕΤΟΣ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (Α) 

 

Νεότερη πολιτική φιλοσοφία 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_1.1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Νεότερη πολιτική φιλοσοφία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Υποχρεωτικό 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/ PHIL1883/ 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί:  

-να έχει μια εποπτική εικόνα των βασικών ερωτημάτων και ζητημάτων που εξετάζει η νεότερη πολιτική φιλοσοφία  

-να κατηγοριοποιεί τις τάσεις της νεότερης πολιτικής φιλοσοφίας  

-να εφαρμόζει έννοιες που έχει διαμορφώσει η παράδοση της πολιτικής φιλοσοφίας σε συγκεκριμένα πρακτικά προ-

βλήματα και να κατανοεί την επικαιρότητά τους 

- να αποτιμά κριτικά διαφορετικές ερμηνείες  της σκέψης των νεότερων πολιτικών φιλοσόφων 

Γενικές Ικανότητες 

Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτική 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η εξέταση των βασικότερων προβλημάτων της νεότερης πολιτικής φιλοσοφίας. 

Συγκεκριμένα θα εξετάσουμε τις θεωρίες του κοινωνικού συμβολαίου του Hobbes, του Locke και του Rousseau καθώς 

και τη σχέση αυτών των θεωριών με την κοινωνικοπολιτική συγκρότηση  του νεότερου κόσμου. Θα εξεταστούν διε-

ξοδικά οι βασικές έννοιες (ανθρώπινη φύση, φυσικό δίκαιο, ατομική ιδιοκτησία, κοινωνικό συμβόλαιο, κράτος-κοι-

νωνία ιδιωτών, εξουσία και κυριαρχία, γενική βούληση κ.α.) και τα κανονιστικά περιεχόμενα της νεότερης πολιτικής 

σκέψης (ελευθερία, ισότητα, κοινωνική ευταξία, κοινωνική συνεργασία και αλληλεγγύη, δημοκρατία κ.ά.). 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Το μάθημα πραγματοποιείται κυρίως με παραδόσεις αλλά σε κάθε μά-
θημα διαβάζουμε και αναλύουμε χαρακτηριστικές παραγράφους από τις 
πηγές 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

e-class 
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας 2022-2023 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 31 

Σύντομες εργασίες κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου 

29 

Αυτοτελής μελέτη 65 

Σύνολο μαθήματος 125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Τελικές Γραπτές Εξετάσεις 
Αξιολόγηση σύντομων εργασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αγγελίδης, Ε. και Α. Γκιούρας, Θεωρίες του Κράτους και της Πολιτικής (Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel), Σαβ-

βάλας, Αθήνα, 2005. 

Κιτρομηλίδης, Πασχάλης, Νεότερη Πολιτική Θεωρία, Σάκκουλας Αθήνα, 1996. 

Στυλιανού, Άρης, Θεωρίες του Κοινωνικού Συμβολαίου, Πόλις, Αθήνα, 2006. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Αξιολογικά, Δευκαλίων 
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας 2022-2023 

Εισαγωγή στη φιλοσοφία Ι 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_1.2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στη φιλοσοφία Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

- να διακρίνει τη φιλοσοφία από άλλα σύμπαντα λόγου όπως είναι η επιστήμη, η θρησκεία και η τέχνη  

- να διακρίνει τους διαφορετικούς κλάδους της φιλοσοφίας και να οριοθετεί χρονικά τις εποχές της φιλοσοφίας 

- να διακρίνει τα βασικά προβλήματα κάθε κλάδου της φιλοσοφίας  

- να αναγνωρίζει τα βασικά σημεία διαφωνίας μεταξύ των φιλοσοφικών παραδόσεων στα παραπάνω προβλή-

ματα  

- να απομονώνει τα επιχειρήματα υπέρ και κατά μιας θέσης και τα σημεία τομής της διαλεκτικής συζή-τησης 

γύρω από μια επίμαχη φιλοσοφική θέση  

- να συγκρίνει μεταξύ τους και να αξιολογεί φιλοσοφικά επιχειρήματα, 

- να εντοπίζει λάθη στην παρουσίαση ή χρήση των θέσεων των παραπάνω φιλοσόφων 

Γενικές Ικανότητες 

· Εννοιολογική ανάλυση, σύνθεση και κριτική αποτίμηση επιχειρημάτων 
· Αναγνώριση ορολογίας 
· Στρατηγικές μάθησης και χρήση βοηθημάτων στη μελέτη της φιλοσοφίας 
· Εποπτεία των κλάδων και της ιστορίας της φιλοσοφίας 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα περιλαμβάνει δύο μέρη.  
Στο Α΄ μέρος θα εξετάσουμε τη φύση της ίδιας της φιλοσοφίας ως επιστήμης: Γιατί φιλοσοφούμε; Πώς διακρίνονται 
οι φιλοσοφικοί κλάδοι μεταξύ τους; Ποια είναι η σχέση της φιλοσοφίας με τις άλλες επιστήμες, με την τέχνη, την 
ιδεολογία, ή τη θρησκεία; Ποια είναι η ιδιαίτερη σχέση της φιλοσοφίας με την ιστορία της φιλοσοφίας;  
Στο Β΄ μέρος, οι παραπάνω διακρίσεις θα μελετηθούν μέσα από την επεξεργασία ορισμένων κεντρικών ερωτημάτων 
και προβλημάτων που απασχόλησαν διαχρονικά τη φιλοσοφία. Τα ερωτήματα που θα αναλυθούν είναι τα ακό-
λουθα: 
1. Πώς είναι δυνατή η γνώση εν γένει (είτε η γνώση του εξωτερικού κόσμου είτε του ίδιου του εαυτού μας ή 
των άλλων ανθρώπων); Ποιος ο ρόλος της αισθητηριακής αντίληψης και της λογικής μας ικανό-τητας 
2. Πώς συζητούν η φιλόσοφοι το ερώτημα που αφορά  την ύπαρξη ενός ανώτερου θεϊκού όντος;  
3. Πώς σχετίζονται ο νους και το σώμα; Και πώς διαφορετικές θεωρίες για τη σχέση νου σώματος αντι-μετω-
πίζουν το πρόβλημα της προσωπικής ταυτότητας; Είναι η ελεύθερη βούληση ένα από τα χαρα-κτηριστικά που ορί-
ζουν την ταυτότητά μας;  
4. Ποιος ανθρώπινος βίος είναι ο πιο ευδαίμων; Οι ηθικές αρχές είναι καθολικές και σταθερές ή σχετι-κές 
ανάλογα, για παράδειγμα, με την κοινωνική και ιστορική συγκυρία;   

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας 2022-2023 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο, στην τάξη και σε ομάδες μελέτης μέσω τηλε-εκπαί-
δευση 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Ηλεκτρονικής πλατφόρμα e-class, χρήση εφαρμογών τηλε-εκπαίδευσης 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 
  
 

40 

Μελέτη και ανάλυση βι-
βλιογραφίας 

40 

Συγγραφή εργασίας 10 

Αυτοτελής Μελέτη 
 

35 

Σύνολο Μαθήματος 125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Γραπτές και προφορικές ομαδικές ασκήσεις και δοκιμασίες  ή εργασίες (50 
% τελικού βαθμού) 
Γραπτή τελική εξέταση (50 % του τελικού βαθμού), στα νέα ελληνικά, που 
περιλαμβάνει:  
· ανάλυση χωρίων από τα διδαγμένα φιλοσοφικά κείμενα  
· ανάπτυξη δοκιμίου με κριτική εξέταση φιλοσοφικών επιχειρημά-
των. 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αυγελής, Νίκος. Εισαγωγή στη φιλοσοφία . - 7η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Σταμούλης Αντ., 2019. 

Annas, Julia Ε. Αρχαία φιλοσοφία : Μια σύντομη εισαγωγή· μετάφραση Γιάννης Αβραμίδης. - Αθήνα : Θύρα-

θεν, 2016.  

Βέικος, Θεόφιλος Α. Εισαγωγή στη φιλοσοφία : Προβλήματα, αναλύσεις, ασκήσεις - Αθήνα : Θεμέλιο, 1989. 

Driver, Julia. Ηθική φιλοσοφία : Οι βασικές της αρχές, μετάφραση Ι. Ν. Μαρκόπουλος · επιμέλεια Ι. Ν. Μαρ-

κόπουλος. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : University Studio Press, 2010.  

Εrnst, Gerhard. Σκέψου σαν φιλόσοφος: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία σε επτά 

ημέρες, Μετάφραση: Κ. Σαργέντης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης: 

Ηράκλειο Κρήτης, 2017. (κεφ. 4, 5 & 6, σσ. 117-200) 

Searle, John N. Νους, εγκέφαλος και επιστήμη, Μτφρ. Κ. Χατζηκυριακού, 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης: Ηράκλειο Κρήτης, 1999. 

Warburton, Nigel, 1962-. Μικρή ιστορία της φιλοσοφίας  μετάφραση Γιώργος Λαμπράκος · εικονογράφηση 

Jeffrey Thompson. - 1η έκδ. - Αθήνα : Εκδόσεις Πατάκη, 2012. 
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας 2022-2023 

Αρχαία Φιλοσοφία. Εργαστήριο ανάγνωσης φιλοσοφικών κειμένων (Α): 

  ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΕΥΘΥΔΗΜΟΣ  

 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_1.3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Αρχαία Φιλοσοφία. Εργαστήριο Ανάγνωσης Φιλοσοφικών Κειµένων (Α): 
Πλάτωνος Ευθύδημος 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 10 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• να εντοπίζει, να διακρίνει και να παρουσιάζει τα επιχειρήματα του πλατωνικού κειμένου, 

• να εντοπίζει και να αξιολογεί την ορθότητα και πειστικότητα των επιχειρημάτων,  

• να εντοπίζει και να αναλύσει λογικά κενά στα επιχειρήματα,  

• να συνθέτει και να παρουσιάζει την αρχιτεκτονική του κειμένου,  

• να κατανοεί δευτερεύουσα βιβλιογραφία πάνω στο πλατωνικό κείμενο,  

• να εντοπίζει λάθη στην παρουσίαση ή χρήση των θέσεων της πλατωνικής φιλοσοφίας, 

• να χρησιμοποιεί βιβλιογραφία για την εκπόνηση της παραπάνω εργασίας. 

Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση επιχειρημάτων. 
• Άσκηση κριτικής. 
• Αυτόνομη εργασία. 
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και συνειδητοποίηση της σημασίας που έχει η κατανόηση των θέσεών 
τους. 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Το μάθημα είναι εργαστηριακό. Αναλώνεται στην σχεδόν λέξη προς λέξη ανάγνωση του πλατωνικού Ευθύδημου. Η 
εργαστηριακότητα του μαθήματος συνίσταται στο ότι: (α) η παρουσία των φοιτητών είναι υποχρεωτική (δηλαδή, η 
απουσία τους σημαίνει αποτυχία στο μάθημα), (β) απαιτείται να έχουν παράξει έναν συγκεκριμένο όγκο εργασίας 
ανά εβδομάδα, (γ) οι φοιτητές παράγουν δύο (2) σύντομα φιλοσοφικά δοκίμια, με βάση τα οποία αξιολογείται η 
επίδοσή τους. 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο, στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

ηλεκτρονικής πλατφόρμα e-class 
ανοικτό μάθημα 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 40 
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Παρακολούθηση ανοικτού 
μαθήματος 

20 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας  

30 

Αυτοτελής μελέτη 30 

Συγγραφή εργασιών 130 

Σύνολο Μαθήματος  250 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Συγγραφή δύο φιλοσοφικών δοκιμίων αυξανόμενης δυσκολίας κατά την 
6η, 9η, και 13η εβδομάδα του εξαμήνου 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Πλάτων, Ευθύδημος (μτφρ. Ν Σκουτερόπουλος), Εκ. Καρδαμίτσα, 1987. 

Φάκελος άρθρων. 
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Αρχαία Φιλοσοφία. Εργαστήριο ανάγνωσης φιλοσοφικών κειμένων (Β): 

  ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΧΑΡΜΙΔΗΣ  

 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_1.3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Αρχαία Φιλοσοφία. Εργαστήριο Ανάγνωσης Φιλοσοφικών Κειµένων (Β): 
Πλάτωνος Χαρμίδης 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 10 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 να εντοπίζει, να διακρίνει και να παρουσιάζει τα επιχειρήματα του πλατωνικού κειμένου, 

 να εντοπίζει και να αξιολογεί την ορθότητα και πειστικότητα των επιχειρημάτων,  

 να εντοπίζει και να αναλύσει λογικά κενά στα επιχειρήματα,  

 να συνθέτει και να παρουσιάζει την αρχιτεκτονική του κειμένου,  

 να κατανοεί δευτερεύουσα βιβλιογραφία πάνω στο πλατωνικό κείμενο,  

 να εντοπίζει λάθη στην παρουσίαση ή χρήση των θέσεων της πλατωνικής φιλοσοφίας, 

 να χρησιμοποιεί βιβλιογραφία για την εκπόνηση της παραπάνω εργασίας. 

 

Γενικές Ικανότητες 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση επιχειρημάτων. 

 Άσκηση κριτικής. 

 Αυτόνομη εργασία. 

 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και συνειδητοποίηση της σημασίας που έχει η κατανόηση των θέσεών 
τους. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Το μάθημα είναι εργαστηριακό. Η εργαστηριακότητα του μαθήματος συνίσταται στο ότι: (α) η παρουσία των φοι-
τητών είναι υποχρεωτική (δηλαδή, η απουσία τους σημαίνει αποτυχία στο μάθημα), (β) απαιτείται να έχουν παράξει 
έναν συγκεκριμένο όγκο εργασίας ανά εβδομάδα, (γ) οι φοιτητές παράγουν δύο (2) σύντομα φιλοσοφικά δοκίμια, 
με βάση τα οποία αξιολογείται η επίδοσή τους. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο, στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

ηλεκτρονικής πλατφόρμα e-class 
ανοικτό μάθημα 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
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Διαλέξεις 40 

Παρακολούθηση ανοικτού 
μαθήματος 

20 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας  

30 

Αυτοτελής μελέτη 30 

Συγγραφή εργασιών 130 

Σύνολο Μαθήματος  250 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Συγγραφή δύο φιλοσοφικών δοκιμίων αυξανόμενης δυσκολίας κατά την 
6η, 9η, και 13η εβδομάδα του εξαμήνου 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Πλάτων, Χαρμίδης (μτφρ. Ν Σκουτερόπουλος), Εκ. Καρδαμίτσα, 1987. 

 Φάκελος άρθρων. 
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Αρχαία Φιλοσοφία: εργαστήριο ανάγνωσης φιλοσοφικών κειμένων (Γ): 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΤΙΚΗ 

 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_1.3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Αρχαία Φιλοσοφία. Εργαστήριο Ανάγνωσης Φιλοσοφικών Κειµένων (Γ): 

Φιλοσοφία και ρητορική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και ασκήσεις πράξης  3 10 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Κανένα ― απαιτείται ωστόσο κάποια εξοικείωση με την αρχαία ελληνική 

γλώσσα. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL2082/ 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια ή ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση: 

Να γνωρίζει και να κατανοεί το πλαίσιο της αντιπαράθεσης ανάμεσα στον ρητορικό και τον φιλοσοφικό λόγο, με τους 

όρους που θέτει ο Πλάτων. 

Να μπορεί να διακρίνει ανάμεσα στον ρητορικό και τον φιλοσοφικό λόγο, κατανοώντας τις προϋποθέσεις και τις 

σκοπιμότητες που διέπουν την κάθε έκφραση. 

Να διακρίνει κάποιες από τις προϋποθέσεις και τις σκοπιμότητες που εκβάλλουν στην εκφορά του λόγου, προκειμένου 

να διεκδικηθεί η εγκυρότητά του. 

Να χειρίζεται ένα κείμενο του Πλάτωνα και να προσανατολίζεται σε αυτό και στις μεταφράσεις του. 

Να μπορεί να συντάσσει δοκιμιακού τύπου και φιλοσοφικού περιεχομένου σχόλια με βάση τους προβληματισμούς 

που εγείρονται από τα κείμενα. 

Γενικές Ικανότητες 

 Αυτόνομη Εργασία. 

 Αναζήτηση, ανάλυση και κριτική επιχειρημάτων. 

 Εξοικείωση με τη στάση της ερμηνευτικής προσέγγισης. 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 Ομαδική εργασία. 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Από μεθοδολογική άποψη το συγκεκριμένο μάθημα προτείνει την κατ’ αντιπαραβολή μελέτη δύο εκφράσεων στο 

πεδίο του λόγου, οι οποίες θεωρούνται αντίπαλες ή ασύμβατες. Θεωρώντας ότι το επιτυχημένο εργαστήριο ανάγνωσης 

φιλοσοφικών κειμένων είναι εκείνο που κατορθώνει την ενεργοποίηση του προβληματισμού που εκείνα περιλαμβά-

νουν, το μάθημα φιλοδοξεί να πυροδοτήσει αυτόν τον προβληματισμό, εν μέρει καταστρατηγώντας παραδεδομένες 

και σχολαστικές θέσεις υπναλέας διάθεσης. Η διαλεκτική υφή του φιλοσοφικού στοχασμού εξυπηρετείται καλύτερα, 

θέλουμε να πιστεύουμε, από τη διαλεκτική αντιπαράθεση στο πεδίο του λόγου και την ανασύσταση της αγωνιώδους 

προσπάθειας να επιδιωχθεί η αλήθεια. 

Από άποψη περιεχομένου το μάθημα ανιχνεύει τη διάσταση ανάμεσα στον ρητορικό και τον φιλοσοφικό λόγο, αντι-

παραβάλλοντας δύο σημαντικές εκφάνσεις τους. Θα έχουμε την τύχη να μελετήσουμε δείγματα γραφής από δύο πολύ 

σπουδαίους τεχνίτες του λόγου: α) Ως ρητορικός και επιδεικτικός λόγος, το Ελένης εγκώμιον του Γοργία εμφανίζει 

χαρακτηριστικά που συναρπάζουν: ένα πολύ ενδιαφέρον από ηθικής άποψης θέμα, ισορροπημένη δομή και επιμελη-

μένο λόγο, ιδιαίτερα εμβριθή επιχειρηματολογία με ικανό θεωρητικό υπόβαθρο. Αλλά και μία κατάληξη που ξενίζει 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL2082/
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με την άρση της υπευθυνότητας του συγγραφέα. β) Από την άλλη πλευρά έχουμε ένα κείμενο πολύ πιο σημαντικό, 

τον Γοργία του Πλάτωνα, σύγραμμα το οποίο σηματοδοτεί την πολεμική στην προηγούμενη εκδοχή του λόγου, κα-

ταγγέλλοντας με τρόπο απηνή τις προϋποθέσεις, τη μέθοδο και τη σκοπιμότητα που εξυπηρετεί αυτού του είδους η 

λογοτεχνία. 

Είναι φανερό ότι τα δύο κείμενα συσχετίζονται, διότι το β) προέκυψε ως αντίδραση στον τρόπο του α). Ώστε ανα-

πτύσσεται στην πορεία της φιλοσοφίας και ένας διάλογος διακειμενικός, ο οποίος προωθεί τον στοχασμό και την 

έρευνα στο πεδίο του λόγου. Καλούμαστε ούτε λίγο ούτε πολύ να παρακολουθήσουμε πώς συντελείται η διαμόρφωση 

μίας διακριτής έκφανσης του λόγου, με ιδιαίτερες απαιτήσεις και με κύριο διακύβευμα την αλήθεια: ο φιλοσοφικός 

λόγος. Ο Πλάτων χρησιμοποιεί σ’ αυτήν του την προσπάθεια το πρόσωπο του Σωκράτη και μέσα από αυτό το προ-

σωπείο μεθοδεύει την περιχάραξη του πεδίου της αυστηρής επιχειρηματολογίας, η ανάπτυξη του οποίου δεν επηρεά-

ζεται από τις πεποιθήσεις των ανθρώπων. Ο στόχος της κριτικής λοιπόν είναι η ρητορική τέχνη, η επιδίωξη ωστόσο 

φαίνεται να είναι η διαφοροποίηση του φιλοσοφικού λόγου και της ιδιαίτερης μεθόδου του, που είναι η διαλεκτική. 

Οι φοιτητές καλούνται να γνωρίσουν τον τρόπο έκφρασης, τη σκοπιμότητα κάθε κειμένου, τις θέσεις που διατυπώνο-

νται και κυρίως τα επιχειρήματα που επιστρατεύουν οι ομιλητές. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι, παρότι ο Γοργίας 

ασκεί μία τέχνη εκ γενετής «αγωνιστική», το κείμενό του συνιστά μάλλον μία επίδειξη διεξιοτεχνίας. Αντιθέτως, ο 

διάλογος του Πλάτωνα, παρότι ο Σωκράτης διακηρύσσει την από κοινού πρόσβαση στην αλήθεια, είναι στην ουσία 

ένα έντονα πολεμικό, δηλαδή ανταγωνιστικό κείμενο. Εντέλει οι φοιτητές θα κληθούν να απαντήσουν σε ένα κρίσιμο 

ερώτημα: διακρίνεται πράγματι ο φιλοσοφικός από τον ρητορικό λόγο; 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Βασικός τρόπος διδασκαλίας είναι η ομαδική ανάγνωση, ο συστηματικός 

και κριτικός σχολιασμός. Προβλέπεται επίσης η διάθεση επιπλέον αποσπα-

σμάτων στους φοιτητές και η παροχή υποστηρικτικού υλικού ανά ενότητα. 

Εφόσον απαιτηθεί, θα αξιοποιηθεί το διαδίκτυο για τη διδασκαλία, τη συ-

νεργασία και την αξιολόγηση του μαθήματος. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗ-

ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΩΝ 

 

Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελί-

δας του μαθήματος στο σύστημα e-class του Πανεπιστημίου Πατρών. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη βασικών κειμένων 60 

Αυτοτελής μελέτη 60 

Μελέτη παράλληλων 

κειμένων 

30 

Ατομικές εργασίες 

εξάσκησης 

60 

Σύνολο Μαθήματος  249 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Η αξιολόγηση θα διεκπεραιωθεί στη νέα ελληνική. 

 

Μέθοδοι αξιολόγησης: 

Ι.  Ασκήσεις πάνω σε κείμενα (20%). Κατά τη διάρκεια των παραδό-

σεων θα ζητηθούν τέσσερις ασκήσεις ερμηνευτικού και κριτικού τύπου, 

πάνω σε αποσπάσματα αρχαίων κειμένων. 

ΙΙ. Τελική διαδικασία εξέτασης (80%), η οποία θα περιλαμβάνει τέσ-

σερα δια-φορετικού είδους ζητήματα: 

α) Ερώτηση επισταμένης γνώσης επί του αντικειμένου. 

β) Ερώτηση κριτικού προβληματισμού. 

γ) Ερώτηση φιλοσοφικού σχολιασμού σε δοσμένο απόσπασμα. 

δ) Άσκηση ανάπτυξης επιχειρήματος. 

ΙΙΙ. Ανάληψη ερευνητικής εργασίας (προαιρετική). Σε συνεννόηση με 

τον διδάσκοντα, μπορούν να ανατεθούν θέματα για ατομικές ή ομαδικές ερ-

γασίες, η επίδοση στις οποίες θα μετρήσει σε ποσοστό 20% εις βάρος της 

γραπτής εξέτασης. 

IV. Κατά την όποια επαναληπτική περίοδο εξέτασης του μαθήματος 

ισχύουν οι ασκήσεις και οι εργασίες που έχουν παραδοθεί. Αν κάποιος /-α 

εξεταζόμε-νος /-η δεν έχει παραδώσει ασκήσεις, θα πρέπει να γνωρίζει ότι 

στην τελική βαθμολογία θα επιβαρυνθεί με βαθμολογική απώλεια -20%. 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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α) Αρχαία κείμενα και μεταφράσεις 

 

 ΚΑΛΛΙΓΑΣ, Παύλος 

[2020]* Πλάτωνος Γοργίας. Εισαγωγή - μετάφραση - σημειώσεις: Παύλος Καλλιγάς. Αθήνα: Εκ-

δόσεις στιγμή / Βιβλιοθήκη Αρχαίων Συγγραφέων, 60 (σελίδες 329 + 10 βιβλιογρα-φία και ευρετήριο 

αρχαίων χωρίων· σε 21,5 εκ.). 

 ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΛΑΛΑ, Τερέζα 

[1999] Γοργίας. Στο έργο περιέχεται εκτενής εισαγωγή και μελέτη του αρχαίου σοφιστή, καθώς 

και τα βασικά κείμενα που αποδίδονται σ’ αυτόν, στο πρωτότυπο και σε μετάφραση. Θεσσαλονίκη: Εκ-

δόσεις Ζήτρος / Αρχαίοι συγγραφείς, 10 (σελίδες 380 + 18 βιβλιο-γραφία· σε 19,5 εκ.). 

 ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, Nίκος M. 

[1991]* H αρχαία σοφιστική. Tα σωζόμενα αποσπάσματα. Mετάφραση και σχολιασμός του N. M. 

Σκουτερόπουλου. Aθήνα: Eκδόσεις «Γνώση» / Φιλοσοφική & πολιτική βιβλιοθή-κη, αρ. 40 (σελίδες 

663· σε 21 εκ.). 

 DODDS, Eric Robertson (1893-1979) 

[1959]* Plato Gorgias. A revised text with introduction and commentary by E. R. Dodds. Οξφόρδη 

(Oxford): Clarendon Press (σελίδες viii + 407· σε 22 εκ.). 

 

β) Σύγχρονη βιβλιογραφία και κριτική: 

 

 ΜΠΑΛΛΑ, Χλόη 

[1997] Πλατωνική Πειθώ. Από τη Ρητορική στην Πολιτική. Πρόλογος: Παύλος Καλλιγάς. Αθήνα: 

Εκδόσεις Πόλις (σελίδες 187+ 12 βιβλιογραφία· σε 24 εκ.). 

[2018]* Φιλοσοφία και Ρητορική στην κλασική Αθήνα. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 

Κρήτης / Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης (σελίδες 228· σε 20,5 εκ.). 

 ΣΠΑΘΑΡΑΣ, Δήμος Γ. 

[2003]* & Λένια ΤΖΑΛΛΗΛΑ, 

Πειθώ. Δεκατρία μελετήματα για την αρχαία ρητορική. Επιλογή-επιμέλεια: Δ. Γ. Σπαθάρας & Λ. Τζαλ-

ληλά. Αθήνα: Εκδόσεις Σμίλη (σελίδες 429· σε 24 εκ.). 

 KENNEDY, George (Τζωρτζ Κέννεντυ) 

[1994] A new history of classical rhetoric [= Ιστορία της κλασικής ρητορικής]. Νέα Ιερσέη (New 

Jersey): Princeton University Press. Ελληνική μετάφραση Νίκος Νικολούδης. Επίβλεψη Ιωάννης Ανα-

στασίου. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδήμας (2002³, σελίδες 452 + 27 βιβλιογραφία, ευρετήριο· σε 24 εκ.). 

 PERNOT, Laurent (Λωράν Περνό) 

[2000] La rhétorique dans l’antiquité. [= Η ρητορική στην Αρχαιότητα.] Παρίσι (Paris): Librairie 

Générale Française. Μετάφραση στα ελληνικά: Ξανθίππη Τσελέντη. Επιμέλεια: Βάλια Σερέτη. Αθήνα: 

Εκδόσεις Δαίδαλος – Ι. Ζαχαρόπουλος / Σύγχρονη αρχαιογνωστική βιβλιοθήκη (2005, σελίδες 325 + 46 

Παράρτημα, βιβλιογραφία, ευρετήρια· σε 21 εκ.). 

 VLASTOS, Gregory (Γρηγόρης Βλαστός, 1907-1991) 

[1973] Platonic studies [= Πλατωνικές μελέτες]. Παραπέμπουμε στην ελληνική έκδοση του έργου, 

η οποία βασίζεται στη δεύτερη αγγλική και περιλαμβάνει τρία νέα δοκίμια και εκ νέου επεξεργασμένες 

σημειώσεις. Μετάφραση Ιορδάνη Αρζόγλου. Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ. (1994, σελίδες 586, + 12 σημ. μεταφρα-

στή, + 35 βιβλιογραφία, ευρετήρια). 

 WORTHINGTON, Ian (Ίαν Γουόρθινγκτον) 

[1994]* Persuasion : Greek rhetoric in action. Edited by Ian Worthington. Λονδίνο (London): 

Routledge (σελίδες 263 + 14 βιβλιογραφία, ευρετήριο· σε 23 εκ.). 
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Τεχνολογίες πληροφορικής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_1.4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τεχνολογίες πληροφορικής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 10 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Υποχρεωτικό 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL1957/ 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου και σταδιακά ανά εβδομάδα οι φοιτητές/τριες θα έχουν τις γνώσεις: 

α) σε βασικές έννοιες της πληροφορικής όπως δεδομένα και πληροφορία, αναπαράσταση και επεξεργασία δεδομένων, 

είδη λογισμικού καθώς και την αρχιτεκτονική ενός υπολογιστή, 

β) να κάνουν αναζήτηση επιστημονικών άρθρων και εγγράφων σε ηλεκτρονικές βάσεις (Αποθετήρια) φιλοσοφικών 

κειμένων, καθώς και προχωρημένη αναζήτηση σε διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης του ιστού, 

γ) να χειρίζονται ένα υπολογιστικό σύστημα και τις βασικές εφαρμογές του, 

δ) να χρησιμοποιούν τον κειμενογράφο (word) για συγγραφή επιστημονικών εργασιών, 

ε) να κάνουν παρουσιάσεις στο πρόγραμμα ηλεκτρονικών παρουσιάσεων power point, 

στ) να κάνουν βασικές εργασίες σε υπολογιστικά φύλλα excel, 

ζ) να χειρίζονται διαμοιραζόμενα έγγραφα, 

η) να συλλέγουν και να οργανώνουν πληροφορίες, χρησιμοποιώντας τις φόρμες της Google. 

Γενικές Ικανότητες 

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου οι φοιτητές θα έχουν αναπτύξει  δεξιότητες: 
στην χρήση ενός υπολογιστικού συστήματος και των βασικών εφαρμογών του λειτουργικού του συστήματος  
στην προχωρημένη αναζήτηση σε μηχανές αναζήτησης του ιστού αλλά και σε εξειδικευμένες βάσεις επιστημονικών 
άρθρων 
στον κειμενογράφο word όπως μορφοποίηση, πίνακες, βιβλιογραφία, συγχώνευση εγγράφων, αυτόματη εισαγωγή 
περιεχόμενων 
στο power point δομή της παρουσίασης, μορφοποίηση, animation, ήχο, χρήση εργαλείων σχε-διασμού 
στο excel βασικές συναρτήσεις και υπολογισμοί, διαγράμματα  
στην συγγραφή και επεξεργασία διαμοιραζόμενων εγγράφων 
στην συλλογή και οργάνωση πληροφοριών με τις φόρμες της Google 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Αρχιτεκτονική υπολογιστών, λογισμικό, δεδομένα. 
Κειμενογράφος word 
Δομή επιστημονικών κειμένων 
Μορφοποίηση κειμένου 
Διαμόρφωση σελίδων 
Χρήση γραφικών, Χειρισμός πινάκων 
Συγχώνευση αλληλογραφίας 
Ορθογραφικός έλεγχος και παρακολούθηση αλλαγών 
Πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων PowerPoint  
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Δομή παρουσίασης 
Μορφοποίηση κειμένου 
Χειρισμός γραφικών, Χειρισμός γραφημάτων 
Εφέ, κίνηση και προσθήκη πολυμέσων 
Διαμοιραζόμενα έγγραφα 
Δημιουργία, Kοινή χρήση 
Mορφοποίηση, Φόρμες της Google 
Δημιουργία, κοινή χρήση, συλλογή πληροφοριών 
Επεξεργασία πληροφοριών 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. διαλέξεις 
εργαστηριακή διδασκαλία  
εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων σε εβδομαδιαία βάση με χρήση δια-
δεδομένων εφαρμογών. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Σύντομες εργασίες κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου  

65 

Αυτοτελής μελέτη 21 

Σύνολο μαθήματος 125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου με αξιολόγηση των δεξιοτήτων σε υπολο-
γιστή 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

U. Eco, Πώς γίνεται μια διπλωματική εργασία. Αθήνα: Νήσος 1994. 

Curtis Frye, Joan Lambert, Ελληνικό Microsoft Office 2016 Βήμα Πρός Βήμα. 

Κλειδάριθμος, 7+1 Ελληνικά Microsoft Windows 10 - Office 
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Παιδαγωγικά Ι 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_1.5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Παιδαγωγικά Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 3 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Υποχρεωτικό 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL1967/ 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής-τρια θα μπορεί: 

να  προβαίνει σε εννοιολογικό προσδιορισμό των βασικών όρων των Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευ-σης 

να περιγράφει τα βασικά πεδία των Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης  

να θέτει τα σύγχρονα ζητήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης 

να αναγνωρίζει  τη σχέση της Παιδαγωγικής Επιστήμης με άλλες επιστήμες και να αναλύει την διεπιστημονική διά-

σταση των Επιστημών της Αγωγής. 

Γενικές Ικανότητες 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής-τρια θα μπορεί: 
να οργανώνει το σύνολο της εκπαιδευτικής του παρέμβασης, όσον αφορά στη διδασκαλία της φιλοσοφίας. 
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης των φιλοσοφικών μαθημάτων στο πλαί-
σιο της σχολικής διδασκαλίας. 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές/τριες στα βασικά ζητήματα της Παιδαγωγικής Επι-
στήμης. Ο φοιτητής-τρια  να αποκτήσει μια συνολική εικόνα του γνωστικού αντικειμένου των Επιστημών της Αγωγής 
και της πορείας της παιδαγωγικής σκέψης ώστε να τη συνδέσει με την ανάπτυξη του διεπιστημονικού πεδίου των 
Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης.  Πιο συγκεκριμένα το μάθημα εμβαθύνει στις ακόλουθες ενότητες: 
Παρουσίαση του περιεχομένου και των εννοιολογικών πεδίων των Επιστημών της Αγωγής και της  Εκπαίδευσης 
Οι όροι της παιδαγωγικής πράξης,  οι σκοποί της αγωγής, η συνθήκη της παιδαγωγικής παρέμβασης σε σχέση με τις 
παραμέτρους που ορίζει κάθε εκπαιδευτική διαδικασία 
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, η οικογένεια και το σχολείο 
Η σχέση της Παιδαγωγικής με άλλες επιστήμες (Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία) 
Τα σύγχρονα ζητήματα της εκπαίδευσης, όπως το φύλο, το περιβάλλον, η ανισότητα ευκαιριών, η δημιουργικότητα 
και η κριτική σκέψη.  
Ανάλυση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών συνθηκών και εκπαιδευτικών γεγονότων στο πεδίο της σύγχρονης παιδα-
γωγικής πράξης. 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Το μάθημα πραγματοποιείται κυρίως με παραδόσεις αλλά σε κάθε μάθημα 
διαβάζουμε και αναλύουμε χαρακτηριστικές παραγράφους από τις πηγές. 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

e-class 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Σύντομες εργασίες κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου  

21 

Αυτοτελής μελέτη 65 

Σύνολο μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Τελικές Γραπτές Εξετάσεις 
Αξιολόγηση σύντομων εργασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Mialaret, G. (2011). Περί Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (επιμ.: Π. Καλογιαννάκη & Κ. Καρράς). Αθήνα: Gutenberg. 

Ματσαγγούρας, Η. (2009). Εισαγωγή στις Επιστήμες της Παιδαγωγικής: εναλλακτικές προσεγγίσεις, διδακτικές προ-

εκτάσεις. Αθήνα: Gutenberg.  

Καρράς, Γ. Η Παιδαγωγική επιστήμη άλλοτε και τώρα: ιστορία-μεταβάσεις-προκλήσεις. Αθήνα: Gutenberg. 
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1Ο ETOΣ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (Β)  
 

Πλάτων 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_2.1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πλάτων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Υποχρεωτικό 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL1833/ 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Το μάθημα αποτελεί το βασικό μάθημα που εισάγει και μυεί στις θεμελιώδεις συνιστώσες της Πλα-τωνικής φιλοσο-

φίας στο πεδίο της Οντολογίας, Μεταφυσικής, Γνωσιολογίας, Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας. 

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην αναγνώριση, εξήγηση και κατανόηση των βασικών θεματικών που συνθέτουν 

την Πλατωνική φιλοσοφία, όπως η θεωρία των Ιδεών, η θεωρία για την αθανασία της ψυχής, η θεωρία για την επι-

στήμη και την αλήθεια, για την Ιδέα του Αγαθού, για τον φιλόσοφο και την ιδανική Πολιτεία.  

Στο μάθημα εξετάζονται, διακρίνονται και αναλύονται μέσα από συστηματική κειμενική ανάγνωση και ανάλυση οι 

σημαντικότερες έννοιες που εντάσσονται στις ανωτέρω θεματικές της Πλατωνικής φιλοσοφίας, έτσι ώστε ο φοιτητής 

να έχει μια εκτεταμένη αντίληψη του Πλατωνικού έργου και της σημασίας του για την μεταγενέστερη φιλοσοφική 

παράδοση.  

Στόχος του μαθήματος είναι όχι μόνον η κατανόηση των προβλημάτων που θέτει η Πλατωνική φιλο-σοφία και των 

λύσεων που προτείνει αλλά και η  κατανόηση της σημασίας τους  όχι μόνον για το σύγχρονό της φιλοσοφικό πλαίσιο,  

αλλά και για όλη την μετέπειτα Ιστορία της φιλοσοφίας. 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 

· Έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση φιλοσοφικών θεμάτων που παρουσιάζονται σε ορισμένα από τα 

πιο σημαντικά πλατωνικά κείμενα 

· Χρησιμοποιεί την αποκτηθείσα γνώση και κατανόηση και σε άλλα πλατωνικά ή συναφή φιλοσοφικά κείμενα 

και να αποδεικνύει ότι διαθέτει ικανότητες φιλοσοφικής ανάγνω-σης, ανάλυσης, και κριτικής κατανόησης των κειμέ-

νων αυτών 

· Διαθέτει ικανότητες διατύπωσης και  ανάπτυξης επιχειρημάτων για την υποστήριξη ή την αντίκρουση φιλο-

σοφικών θεωριών και αντιλήψεων 

· Διαμορφώνει κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό για συναφή μεταφυσικά, γνωσιολογικά ή επιστη-

μονικά και ηθικά ζητήματα 

· Έχει αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων που του χρειάζονται για να συνεχίσει σε περαι-

τέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας. 

Γενικές Ικανότητες 

Αυτόνομη εργασία 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 1.Προσωκρατικές επιδράσεις στην Πλατωνική φιλοσοφία 
2. Μένων: Το γνωσιολογικό παράδοξο. Η θεωρία για την αθανασία της ψυχής και η θεωρία της αναμνήσεως. Επι-
στήμη και δόξα. 
3. Συμπόσιο: Η Πλατωνική θεωρία για τον Έρωτα 
4. Φαίδων: Ο θάνατος, ο φιλοσοφικός βίος, τα επιχειρήματα για την αθανασία της ψυχής, η θεωρία των Ιδεών, η 
υποθετική μέθοδος 
5. Πολιτεία: Ο φιλόσοφος βασιλιάς, η παραβολή του ηλίου, η Ιδέα του Αγαθού, η παραβολή της γραμμής, η Δια-
λεκτική, η παραβολή του σπηλαίου. 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη και ανάλυση βι-
βλιογραφίας 

30 

Αυτοτελής μελέτη 56 

Σύνολο μαθήματος 125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Γραπτή τελική εξέταση (100%)  που περιλαμβάνει 
-Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων 
-Φιλοσοφική Ανάλυση κειμένου 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :  

K. Bormann, Plato, Freiburg/München: Verlag Karl Alber 20034. 

P. Stemmer, Platons Dialektik: die frühen und mittleren Dialoge, Berlin, New York: Walter de Gruyter 1992. 

C. H. Kahn, Plato and the Socratic Dialogue, Cambridge: Cambridge University Press 1999. 

A. Graeser: Platons Ideenlehre. Sprache, Logik und Metaphysik. Eine Einführung. Bern and Stuttgart: Paul 

Haupt 1975. 

G. Vlastos, Platonic Studies, Princeton 1973. 

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά: 

Plato Journal 

Études platoniciennes 

The International Journal of the Platonic Tradition 
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Εισαγωγή στη φιλοσοφία ΙΙ 
 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_2.2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στη φιλοσοφία ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

· να διακρίνει και να αναλύει τα φιλοσοφικά επιχειρήματα και τα σημεία κριτικής, 

· να ανακατασκευάζει τα επιχειρήματα, 

· να συνδέει μεταξύ τους επιχειρήματα διαφορετικών φιλοσόφων, 

· να συγκρίνει μεταξύ τους και να αξιολογεί φιλοσοφικά επιχειρήματα, 

· να αναγνωρίζει δάνεια και διαφοροποιήσεις από άλλους φιλοσόφους, 

· να εντοπίζει λάθη στην παρουσίαση ή χρήση των θέσεων των παραπάνω φιλοσόφων, 

· να τοποθετεί διάφορες φιλοσοφικές ιδέες και πρόσωπα φιλοσόφων στην ιστορία της φιλοσοφίας 

Γενικές Ικανότητες 

· Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση επιχειρημάτων. 
· Παραγωγή νέων ιδεών 
· Άσκηση κριτικής 
· Εποπτεία της ιστορία της φιλοσοφίας 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Ο σκοπός του μαθήματος είναι διττός. Θέλει να προσφέρει: (α) μια πρώτη εικόνα για το πώς η φιλοσοφία θέτει και 
προσεγγίζει τα ερωτήματα που την απασχολούν και ποιο είναι το είδος των λύσεων που προσφέρει και (β) μια 
πρώτη χαρτογράφηση αυτών των λύσεων μέσα στην ιστορία της φιλοσοφίας σύμφωνα με τη γενική διάκριση ανά-
μεσα σε αρχαία-μεσαιωνική-νεότερη-σύγχρονη φιλοσοφία. 
Βασικός άξονας του μαθήματος θα είναι η πραγμάτευση του προβλήματος του κακού, το οποίο θα μας δώσει την 
ευκαιρία να δούμε τα εξής: (α) τη σχέση ανάμεσα στην ηθική, την πολιτική, τη μεταφυσική, (β) τη σχέση της φιλο-
σοφίας με τη θρησκεία, την ψυχολογία, την εγκληματολογία, κτλ., (γ) τις θέσεις φιλοσοφικών σχολών από την αρ-
χαιότητα μέχρι σήμερα, (δ) τη σχέση φιλοσοφίας και λογοτεχνίας.  
Ενδεικτικά ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν: πώς πρέπει να νοήσουμε την «κλίμακα» του κακού και τι θα 
ήταν το «ριζικό» κακό; Γιατί το φοβόμαστε σαν να ήταν μολυσματικό; Γιατί μας απωθεί ενώ, ταυτόχρονα, ασκεί 
επάνω μας μια παράξενη γοητεία για την οποία νιώθουμε ενοχή ή ντροπή; Υπάρχει το ριζικό κακό και, εάν ναι, τι 
είναι (αρρώστια, μοίρα, επιλογή;) και πού κατοικεί (μέσα μας, στη φύση, στον διάβολο, στην κοινωνία); Γιατί ένας 
σπλαχνικός θεός επιτρέπει στο κακό να υπάρχει και, πόσο μάλλον, να νικάει; 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο, στην τάξη  
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

ηλεκτρονικής πλατφόρμα e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 40 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας  

45 

Αυτοτελής μελέτη 40 

Σύνολο μαθήματος  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Γραπτή τελική εξέταση, στα νέα ελληνικά, που περιλαμβάνει:  
· ανάλυση χωρίων από τα διδαγμένα φιλοσοφικά κείμενα  
· ανάπτυξη δοκιμίου με κριτική εξέταση φιλοσοφικών επιχειρημά-
των. 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

· Ευριπίδης: Μήδεια (μτφρ. Θ. Στεφανόπουλος Θ., Αθήνα: Κίχλη, 2012 ή μτφρ. Γ.  Γιατρομανωλάκης Γ., Α-

θήνα: Εκ. Καρδαμίτσα, 1990).  

· Π. Κόντος, Τα δύο ευ της ευτυχίας. Εισαγωγή στα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη, Αθήνα/Ηράκλειο: 

Παν/κές Εκδόσεις Κρήτης, 2018). 

· J.J. Rousseau, Πραγματεία για την καταγωγή και τα θεμέλια της ανιστότητας ανάμεσα στους ανθρώπους 

(Œuvres Complètes, Paris : Gallimard).  

· I. Kant, Η θρησκεία εντός των ορίων του λόγου και μόνο (μτφρ. Κ. Ανδρουλιδάκης, Αθήνα: Πόλις, 2007). 

· F. Nietzsche, Γενεαλογία της ηθικής (μτφρ. Ζ. Σαρίκα, Εκδόσεις Πανοπτικόν, Αθήνα: 2010).  

· H. Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. New York: Viking Press, 1963 (21965) (Ο 

Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ. Η κοινοτοπία του κακού) 
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Νεότερη γνωσιοθεωρία- μεταφυσική Ι 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_2.3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Νεότερη γνωσιοθεωρία-μεταφυσική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Υποχρεωτικό 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL1937/ 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με το πέρας των διαλέξεων οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν εξοικειωθεί με: 

τις βασικές τομές και θέσεις στη γνωσιοθεωρία και στη μεταφυσική της νεώτερης εποχής, 

το θέμα της μεθόδου στην προσέγγιση της γνώσης, 

τις βασικές όψεις των δύο κεντρικών ρευμάτων του ορθολογισμού και του εμπειρισμού, προβλήματα και αντιθέσεις, 

τις βασικές φιλοσοφικές θέσεις του  Ντεκάρτ, του Λοκ, και του Χιουμ. 

Επίσης θα πρέπει να έχουν εξοικειωθεί με τις ακόλουθες βασικές έννοιες: υποκείμενο, μέθοδος, Λόγος,  έμφυτες ιδέες,  

εντυπώσεις, αισθητηριακή εμπειρία,  ιδέες, υπόσταση, ουσία, σχέση σώματος–νου, δυϊσμός-μονισμός, ορθολογισμός, 

εμπειρισμός, σκεπτικισμός, νατουραλισμός. 

Γενικές Ικανότητες 

Αρχική εξοικείωση με την μελέτη πρωτότυπων φιλοσοφικών κειμένων.  
Ικανότητα κατανόησης, οργάνωσης και σύγκρισης φιλοσοφικών εννοιών. 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στα κεντρικά φιλοσοφικά ερωτήματα 
που αναδύονται στην πρώιμη νεωτερική εποχή και να αναδείξει  τις βασικές τομές που συντελέστηκαν από τον 
φιλοσοφικό στοχασμό του 17ου αι. σε σχέση με τη μεσαιωνική και αναγεννησιακή παράδοση. Το μάθημα θα ε-
στιάσει στην επαναδιατύπωση του προβλήματος της  βεβαιότητας της γνώσης και της αλήθειας, στο φως της επι-
στημονικής επανάστασης και των ριζικών αλλαγών και αντιστροφών στη σχέση Λόγου και πίστης.  
Eιδικότερα, θα ασχοληθούμεμε την καρτεσιανή αμφιβολία και την προσπάθεια του Ντεκάρτ να οικοδομήσει στη 
βάση της ένα στέρεο φιλοσοφικό σύστημα. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τη διαφορά μεταξύ ορθολογιστικής και 
εμπειριστικής προσέγγισης, με βάση τη φιλοσοφία του Λοκ και, τέλος, θα μελετήσουμε τη σκεπτικιστική και να-
τουραλιστική μεταμόρφωση τοου εμπειρισμού στο έργο του Χιουμ. 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Το μάθημα πραγματοποιείται κυρίως με παραδόσεις αλλά σε κάθε μάθημα 
διαβάζουμε και αναλύουμε χαρακτηριστικές παραγράφους από τις πηγές 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 
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Προετοιμασία για την κοινή 
ανάγνωση 

21 

Αυτοτελής μελέτη 65 

Σύνολο μαθήματος 125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Τελική γραπτή εξέταση 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Descartes, René., Στοχασμοί περί της Πρώτης Φιλοσοφίας, Εκκρεμές, Αθήνα 2003. 

Desartes, René, Λόγος περί της Μεθόδου για την Καλή Καθοδήγηση του Λογικού της, Παπαζήσης, Αθήνα  1976. 

Locke, John, Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, Παπαζήσης, Αθήνα 2016. 

Hume, David, Πραγματεία για την ανθρώπινη φύση. Βιβλίο πρώτο: Για τη νόηση: Απόπειρα εισαγωγής της πειραμα-

τικής μεθόδου συλλογισμού στα ηθικά, Πατάκης, Αθήνα, 2005. 

Cottingham, J., Φιλοσοφία της επιστήμης, τόμ. Α΄: Οι ορθολογιστές, Πολύτροπον, Αθήνα 2003. 

Woolhouse, R. S., Φιλοσοφία της επιστήμης, τόμ. Β΄: Οι εμπειριστές, Πολύτροπον, Αθήνα 2003. 

Kenny, A. (επ.), Ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας, Νεφέλη, Αθήνα 2005. 
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Λογική 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_2.4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Λογική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και ασκήσεις πράξης 3 10 (Από κοινού με το εργα-
στήριο) 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL1970/ 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα μπορεί: 

• Να αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί τις βασικές έννοιες της μη τυπικής λογικής 

• Να αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί τις βασικές έννοιες του προτασιακού λογισμού 

• Να αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί τις βασικές έννοιες της κατηγορηματικής λογικής 

• Να συλλάβει και να επιχειρηματολογήσει υπέρ της χρήσης της λογικής στην φιλοσοφία 

Γενικές Ικανότητες 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα μπορεί: 
• Να αναγνωρίζει τα μέρη του λόγου που συνιστούν επιχειρήματα καθώς και να διακρίνει τα μέρη ενός επι-
χειρήματος. Επίσης, τα διακρίνει τις διάφορες μορφές παραγωγικών και επαγωγικών επιχειρημά-των 
• Να μεταφράζει (τυποποιεί)  στη γλώσσα της προτασιακής και κατηγορηματικής λογικής  
•       Να διενεργεί έλεγχο εγκυρότητας επιχειρημάτων αφότου έχουν τυποποιηθεί στη γλώσσα του προτα-σιακού 
λογισμού 
•       Να διενεργεί λογικές παραγωγές στη γλώσσα της κατηγορηματικής λογικής 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

  
Το μάθημα αποτελείται από τρία μέρη: 
 
α) Μη τυπική λογική 
 
β) Προτασιακός λογισμός 
 
γ) Κατηγορηματική λογική 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλε-κτρονικής πλατφόρμας 
e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής μελέτη 86 
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Σύνολο μαθήματος 125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Γραπτές εξετάσεις που περιλαμβάνουν: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Τυποποιήσεις στη γλώσσα του προτασιακού λογισμού και της κα-
τηγορηματικής λογικής 
-    Επίλυση ασκήσεων ελέγχου εγκυρότητας    τυποποιημένων επιχειρημά-
των    

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Πορτίδης Δ., Ψύλλος Σ., Αναπολιτάνος Δ. (2007), Λογική: η δομή του επιχειρήματος, Αθήνα, Νεφέλη 
2. Παιονίδης, Φ. (2014), Στοιχεία Κριτικής Επιχειρηματολογίας, Θεσσαλονίκη: Εκδ. Ζήτη. 
3. Σημειώσεις διδάσκοντος 
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Εργαστήριο Λογικής 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_2.4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  2ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εργαστήριο λογικής 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Ασκήσεις εφαρμογής της 
θεωρίας. 

3 10  
(Από κοινού με το μάθημα «Λογική») 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυ-
ξης Δεξιοτήτων 

Ανάπτυξης δεξιοτήτων. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική. 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL1818/ 

 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου και σταδιακά ανά εβδομάδα οι φοιτητές/τριες θα μπορούν: 

 να εμβαθύνουν σε βασικές έννοιες προτασιακού και κατηγορηματικού λογισμού (ενδεικτικά: επιχείρημα, 
λογική μορφή, εγκυρότητα, συνέπεια, κατηγόρημα, σύνταξη, σημασιολογία, ερμηνεία, απόδειξη). 

 να διακρίνουν τις βασικές ιδιότητες και σχέσεις τύπων της προτασιακής λογικής. 

 να αναγνωρίζουν και να εξετάζουν βασικές ιδιότητες της πρωτοβάθμιας λογικής. 

Γενικές Ικανότητες 

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου και σταδιακά ανά εβδομάδα οι φοιτητές/τριες  θα είναι ικανοί/ές να: 

 συγκρίνουν λογικές μορφές επιχειρημάτων ως προς την εγκυρότητά τους.  

 τυποποιούν προτάσεις της φυσικής γλώσσας (σε προτασιακή και πρωτοβάθμια γλώσσα). 

 κατασκευάζουν πίνακες αληθείας και συζυγή δενδροδιαγράμματα. 

 διαπιστώνουν βασικές ιδιότητες και σχέσεις προτασιακών τύπων με την χρήση πινάκων αληθείας και της 
μεθόδου των δενδροδιαγραμμάτων. 

 αποφασίζουν αν ένα επιχείρημα είναι έγκυρο και αν ένα σύνολο προτασιακών τύπων είναι συνεπές με 
χρήση των παραπάνω μεθόδων. 

 αξιοποιούν σε ασκήσεις τις έννοιες της ορθότητας και της πληρότητας. 

 αποδεικνύουν δενδροδιαγραμματικά τη λογική συνέπεια συνόλων, προτάσεων και τη λογική εγκυρότητα 
επιχειρημάτων. 

 ερμηνεύουν τύπους μιας πρωτοβάθμιας γλώσσας. 

 συσχετίζουν μεταξύ τους τις έννοιες της ερμηνείας, της ικανοποιησιμότητας, της αλήθειας. 

 

 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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Το εργαστήριο, σε αντιστοιχία με το υποχρεωτικό μάθημα Λογική, δομείται σε τρία μέρη: α) Μη τυπική Λογική, β) 
Προτασιακή Λογική και γ) Κατηγορηματική Λογική. Συνοπτικά τα επιμέρους μαθησιακά αντικείμενα, αντίστοιχα, 
αφορούν στα ακόλουθα: α) Η έννοια του επιχειρήματος, παραγωγή-επαγωγή, β) Φυσική γλώσσα και προτασιακή 
γλώσσα, λογική μορφή, λογικές πλάνες, εγκυρότητα και ορθότητα, σύνταξη και τυποποίηση στον προτασιακό λογι-
σμό, σημασιολογία και αληθοσυναρτησιακότητα, αληθοπίνακες και συζυγή δενδροδιαγράμματα, ιδιότητες και σχέ-
σεις προτασιακών τύπων, σχέση συνέπειας και εγκυρότητας· και γ) Η έννοια του κατηγορήματος, των ποσοδεικτών, 
των μεταβλητών, τυποποίηση φυσικής γλώσσας σε πρωτοβάθμια γλώσσα, δενδροδιαγραμματικές αποδείξεις και 
λογική συνέπεια-λογική εγκυρότητα, η έννοια της ερμηνείας στις πρωτοβάθμιες γλώσσες, λογική αλήθεια. 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Εκπαιδευτικές μέθοδοι: εμπλουτισμένη εισήγηση, εργασία σε ομάδες, brainstorming, 
επίλυση προβλήματος, ασκήσεις ανακάλυψης - ασκήσεις εφαρμογής - ασκήσεις 
(αυτο)αξιολόγησης. Εκπαιδευτικά μέσα/υλικά: σελίδα του εργαστηρίου στην πλατ-
φόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass, συνοδευτικό έντυπο υλικό . 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ-

ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Πλατφόρμα eclass 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Ασκήσεις εφαρμογής θεωρίας στην 
τάξη 

39 

Αυτοτελής μελέτη και προετοιμα-
σία στο σπίτι 

 
50 

 
Προετοιμασία για τις γραπτές 
προόδους 
 

36 

Σύνολο Μαθήματος  
 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Γραπτές εβδομαδιαίες ασκήσεις προετοιμασμένες στο σπίτι.  
Δύο γραπτές πρόοδοι. 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Δ. Πορτίδης - Σ. Ψύλλος - Δ. Αναπολιτάνος, Λογική. Η δομή του επιχειρήματος. Αθήνα: Νεφέλη 2007. 

D. Barker - Plummer, Language, Proof and Logic. CSLI Publications 2011. 
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Παιδαγωγικά ΙΙ 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_2.5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Παιδαγωγικά ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Συνδυασμός ανάπτυξης δεξιοτήτων και επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL1996/ 
 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Το μάθημα  επικεντρώνεται  στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, παρουσιάζοντας διεξοδικά 

τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης στην συνάφεια τους με το διδακτικό σχεδιασμό και τη διδακτική παρέμβαση εν γένει. 

Διακρίνονται βασικές διδακτικές προσεγγίσεις σχετικά με την παραγωγή και τη συμβολή της σχολικής γνώσης στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Αναλύονται εκπαιδευτικές συνθήκες και εκπαιδευτικά γεγονότα στο πεδίο της σύγχρονης 

παιδαγωγικής θεώρησης.  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται να μπορεί: 

-Nα εφαρμόζει την κατάλληλη θεωρία μάθησης σε σχέση με το διδακτικό πλαίσιο 

- Nα προσαρμόζει τις απαιτήσεις του ΑΠ στις ανάγκες του διδακτικού πλαισίου  

- Nα επεξεργάζεται και να κατασκευάζει σχέδια διδασκαλίας για όλα τα πλαίσια μάθησης (τυπικά, άτυπα και μη τυ-

πικά) 

Γενικές Ικανότητες 

Άσκηση στην ατομική και ομαδική εργασία, ανάπτυξη της κατανόησης όσο και της κριτικής, δημιουργικής και συν-
δυαστικής σκέψης. 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι οργανωμένο σε δύο θεματικές ενότητες. Στην πρώτη θεματική ενότητα εξε-
τάζονται και αναλύονται οι σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης. Συγκεκριμένα αναπτύσσεται ένας γενικότερος προβλη-
ματισμός στην βάση θεωρητικών, επιστημονικών γνώσεων και γνώσεων δράσεων στην εκπαίδευση, όπως αυτές 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο της σύγχρονης παιδαγωγικής θεώρησης (Bronfenbrenner, Baker, Wright, Kounin, Pierre 
Bourdieu). Γίνεται αναφορά στην έννοια των «μαθησιακών στυλ», στην εκπαιδευτική φιλοσοφία του John Dewey 
και στις θεωρίες αφηγηματικής μάθησης (Lev Vygotsky, Bruner, Mezirow,). Στη Δεύτερη Θεματική Ενότητα εξετάζο-
νται ζητήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας. Συγκεκριμένα,  οι ταξινομήσεις των διδακτικών στόχων, οι βασι-κές μέθο-
δοι/μοντέλα διδασκαλίας, τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματά τους, καθώς και τα είδη σχεδίων διδασκαλί-ας. 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 
  
 

39 
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 40 

Επεξεργασία (ανά δύο φοι-
τητές) μικρού σε έκταση ε-
πιστημονικού άρ-θρου και 
προφορική παρουσίαση 
στην τάξη 

5 

Συγγραφή ατομικής εργα-
σίας  
 

16 

Αυτοτελής μελέτη 65 

Σύνολο μαθήματος 125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Τελική γραπτή εξέταση και ατομική εργασία 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Mialaret G. (2011), Περί παιδαγωγικής και εκπαίδευσης, μτφ Μ. Μαλαφέκα, Αθήνα: Gutenberg 

Kalantzis, Μ. & Cope, Β. (2013), Νέα Μάθηση: Βασικές Αρχές για την Επιστήμη της Εκπαίδευσης, Αθήνα: Εκ-

δόσεις Κριτική.  

Bruner J., 1997, The culture of education, Harvard University Press 

Dewey J., 2016, Δημοκρατία και Εκπαίδευση, μτφ Φ. Τερζάκης, Αθήνα: Ηριδανός Lave J & Wenger E., 1991, 

Situ-ated Learning: Practice, Person, Social World, Cambridge University Press 
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2Ο ETOΣ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (Γ)  
 

Νεότερη ηθική φιλοσοφία 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_3.1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Νεότερη ηθική φιλοσοφία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Υποχρεωτικό 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί:  

- να έχει μια εποπτική εικόνα των βασικών ερωτημάτων και ζητημάτων που εξετάζει η νεότερη ηθική φιλοσοφία  

- να αποτιμά κριτικά διαφορετικές ερμηνείες της σκέψης των νεότερων ηθικών φιλοσόφων 

-να εφαρμόζει έννοιες που έχει διαμορφώσει η παράδοση της ηθικής φιλοσοφίας σε συγκεκριμένα πρακτικά προ-

βλήματα και να κατανοεί την επικαιρότητά τους 

Γενικές Ικανότητες 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί:  
- να μελετά κείμενα της νεότερης ηθικής φιλοσοφίας 
- να κατανοεί τους τεχνικούς όρους τους 
- να ανασυγκροτεί και να αποτιμά επιχειρήματα 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε τα βασικά ερωτήματα της νεότερης ηθικής φιλοσοφίας (17ος-19ος αι.): τα ερω-
τήματα αυτά αφορούν τόσο το περιεχόμενο της ηθικής (π.χ. τα ηθικά καθήκοντα μας προς τους άλλους) όσο και το 
επιστημολογικό στάτους των ηθικών κρίσεων μας (π.χ. είναι δυνατό να δικαιολογηθούν και με ποιο τρόπο;). Εκκι-
νώντας από τις νέες πνευματικές και κοινωνικοπολιτι-κές συνθήκες εντός των οποίων εγείρονται και θεματοποιού-
νται τα παραπάνω ερωτήματα, θα πα-ρακολουθήσουμε,  καταρχάς, τις απαντήσεις των Βρετανών εμπειριστών ηθι-
κών φιλοσόφων και κυ-ρίως του David Hume στην πρόκληση της εγωιστικής προσέγγισης του Thomas Hobbes. Στη 
συνέχεια θα μελετήσουμε την ηθική φιλοσοφία του Immanuel Kant ως τη σημαντικότερη εκδοχή ηθικού ορ-θολο-
γισμού, ενώ στο τελευταίο μέρος του μαθήματος θα εξετάσουμε την ωφελιμιστική ηθική του John Stuart Mill. 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Διαλέξεις στην τάξη και μελέτη κειμένων 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 
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Σύντομες εργασίες κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου 

21 

Αυτοτελής μελέτη 65 

Σύνολο μαθήματος 125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

-Αξιολόγηση σύντομων εργασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου  
-Τελικές Γραπτές Εξετάσεις 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Δρόσος, Δ. (επιμ.-εισαγωγή- επίμετρο) Αρετές και συμφέροντα: Η Βρετανική ηθική σκέψη στο κατώφλι της 

νεωτερικότητας, Αθήνα, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα και Εκδόσεις Σαββάλα, 2008. 

Kant, Ι. (1785) Θεμελίωση της Μεταφυσικής των Ηθών, εισ. μτφρ. σχόλ. Κ. Ανδρουλιδάκης, Η-ράκλειο, ΠΕΚ, 

2017. 

Kant, Ι. (1788) Κριτική του Πρακτικού Λόγου, μτφρ. σημ. επιλεγ. Κώστας Ανδρουλιδάκης, Αθή-να, Εστία, 2004. 

Kant, I. (1797) Μεταφυσική των Ηθών, μτφρ. σημ. επιλεγ. Κ. Ανδρουλιδάκης, Αθήνα, Σμίλη, 2013. 

Mill, J.S. (1863) Ωφελιμισμός, μτφ.- σχόλια-εισαγωγή Φ. Παιονίδης, Αθήνα, Πόλις, 2002.  

Mill, J.S. (1859) Περί Ελευθερίας, μτφ. Γ. Βογιατζής, επί. Στ. Ροζάνης, Αθήνα, Ηριδανός, 2018. 

Mill, J.S. (1859) Για την Υποτέλεια των Γυναικών, μτφ.-πρόλογος, Φ. Τερζάκης, Αθήνα, Νόηση, 2017. 

Rousseau, J-J. (1762) Το κοινωνικό συμβόλαιο ή Αρχές πολιτικού δικαίου, μτφ. Βασιλική Γρηγο-ροπούλου - 

Αλβέρτος Σταϊνχάουερ, Αθήνα, Πόλις, 2005. 

Μελέτες 

Δρόσος, Δ. Το ευγενές εμπόριο της συμπάθειας: Αστικός πολιτισμός και ηθική κοινότητα στον σκωτικό Δια-

φωτισμό, Αθήνα: Νήσος, 2016. 

Rachels, J. και S. Rachels, Στοιχεία Ηθικής Φιλοσοφίας, μτφ. Ξ. Μπαμιατζόγλου, επιστ. επιμ. Φ. Παιονίδης, 

Αθήνα, Οκτώ, 2012. 

Rawls, J.  Κοινωνική Δικαιοσύνη και Καντιανή Ηθική, επιμ. Α. Μιχαλάκης, Liberal Books, 2016. 

Guyer, P. Καντ, μτφ. Γ. Μαραγκός, Gutenberg, 2013. 
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Αριστοτέλης 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_3.2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αριστοτέλης (ΕΣΠΑ) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Γενικές Ικανότητες 

 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

  

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

  

  

  

  

  

  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Εργαστήριο ανάγνωσης φιλοσοφικών κειμένων: Νεότερη φιλοσοφία (Α και Β  ο-
μάδα)  

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_3.3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εργαστήριο ανάγνωσης φιλοσοφικών κειμένων: Νεότερη φιλοσοφία Α 
και Β: Λάιμπνιτς, Μοναδολογία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 10 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Υποχρεωτικό / Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος  η φοιτήτρια / ο φοιτητής θα είναι σε θέση 
 

 να εντοπίζει και να αξιοποιεί ερμηνευτικές προϋποθέσεις για την ανάγνωση ενός συγκεκριμένου κειμέ-
νου της νεότερης φιλοσοφίας, 

 να εντοπίζει και να αξιοποιεί ενδοκειμενικές και διακειμενικές αναφορές,  

 να εφαρμόζει μεθόδους για την όσο το δυνατόν ακριβή κατανόηση φιλοσοφικών όρων, 

 να εφαρμόζει μεθόδους για την ανάλυση της δομής και της επιχειρηματολογίας ενός κειμένου της νεό-
τερης φιλοσοφίας,  

 να βρίσκει και να αξιοποιεί δευτερεύουσα βιβλιογραφία πάνω στο συγκεκριμένο κείμενο, 

 να γράφει, να παρουσιάζει και να υποστηρίζει εργασία με θέμα το συγκεκριμένο φιλοσοφικό κείμενο. 

 

Γενικές Ικανότητες 

 αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση επιχειρημάτων, 

 άσκηση κριτικής, 

 αυτόνομη εργασία, 

 σεβασμός στη διαφορετικότητα και συνειδητοποίηση της σημασίας που έχει η κατανόηση των θέσεων 
των άλλων. 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα είναι εργαστηριακό. Η κοινή εργασία στην τάξη συνίσταται στη λέξη προς λέξη ανάγνωση και συζή-
τηση της λεγόμενης «Μοναδολογίας» (1714) του Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) από την ελληνική μετά-
φραση του γαλλικού πρωτότυπου. Μέσα από την ανάγνωση και ανάλυση του συγκεκριμένου κειμένου γίνεται 
μια προσέγγιση στα μεγάλα μεταφυσικά συστήματα του 17ου αιώνα (Descartes, Spinoza, Leibniz). Η φύση του 
μαθήματος ως εργαστηριακή συνίσταται στο ότι: (α) η παρουσία των φοιτητών είναι υποχρεωτική (δεν επιτρέ-
πονται παραπάνω από τρεις απουσίες), (β) απαιτείται από τους φοιτητές προετοιμασία για κάθε μάθημα και 
ενεργή συμμετοχή σε αυτό, (γ) απαιτείται από τους φοιτητές να αναλάβουν μια γραπτή εργασία, να παραδώ-
σουν τα πρώτα κομμάτια της εργασίας τους στην τέταρτη και στην όγδοη εβδομάδα, και την ολοκληρωμένη ερ-
γασία στην τελευταία εβδομάδα του διδακτικού εξαμήνου. 
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4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Στην τάξη: κοινή ανάγνωση, ανάλυση, συζήτηση  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

  

Αυτοτελής μελέτη 80 

Συγγραφή εργασίας 80 

Προετοιμασία για την τε-
λική γραπτή εξέταση 

51 

Σύνολο Μαθήματος  250 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

1. Εργασία (50%) 
2. Τελική γραπτή εξέταση (50%) 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Leibniz, Gottfried Wilhelm: Φιλοσοφικά έργα. Δοκίμια, επιστολές, διασαφήσεις. Μετάφραση – Σχόλια 

Βάιος Ντάφος. Αθήνα: Εκδόσεις Αμολγος, 2017.  
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Εργαστήριο ανάγνωσης φιλοσοφικών κειμένων ΙΙ: Νεότερη φιλοσοφία (Γ ομάδα)  
 

1.Γενικά 
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS 3.3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εργαστήριο ανάγνωσης φιλοσοφικών κειμένων: Νεότερη Φιλοσο-
φία Γ: Ιμμάνουελ Καντ: Η θρησκεία εντός των ορίων του λόγου και 
μόνο. 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Εργαστηριακό μάθημα 3 10 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

- 

ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ (URL)  

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 

 η γνωριμία με τη σκέψη του φιλοσόφου 

 η καλλιέργεια της στοχευμένης ανάγνωσης και ερμηνείας πρωτογενών φιλοσοφικών κειμένων  

 εντοπισμός και αναδιατύπωση των θέσεων και των επιχειρημάτων του κειμένου 

 κριτική ανάλυση του περιεχομένου 

 διερεύνηση διακειμενικών αναφορών  

 διερεύνηση των πηγών του κειμένου και της σκέψης του φιλοσόφου  

 ανάπτυξη της δεξιότητας ερμηνευτικού σχολιασμού 

 χρήση γενικών και εξειδικευμένων έργων αναφοράς 

 χρήση ψηφιακών μέσων στον κλάδο των ανθρωπιστικών σπουδών  

Γενικές Ικανότητες 

 αυτοδύναμη και ομαδική εργασία 

 αναλυτική και συνθετική ικανότητα 

 κριτική σκέψη 

 αναζήτηση πληροφοριών σε γενικά και ειδικά έργα αναφοράς 

 ικανότητα ανασύνθεσης των θέσεων και των επιχειρημάτων ενός κλασικού φιλοσοφικού κειμέ-
νου 

 δεξιότητες προφορικής παρουσίασης 

 ψηφιακές δεξιότητες στον κλάδο των ανθρωπιστικών σπουδών 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ιμμάνουελ Καντ: Η θρησκεία εντός των ορίων του λόγου και μόνο 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Πρόσωπο με πρόσωπο παράδοση 

 Συζήτηση σε ολομέλεια  

 προετοιμασία και απάντηση  γραπτών/προφορικών ερω-
τήσεων επί του κειμένου 

 παρακολούθηση/υποστήριξη των φοιτητών στην εβδομα-
διαία προετοιμασία τους και στην ομαδική εργασία σε τα-
κτές ώρες συνεργασίας  

 χρήση τεχνολογιών πληροφορίας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση διαφανειών κατά την παράδοση 

 e-class  

 Voice Thread 

 Χρήση ηλεκτρονικών πηγών  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 
Εργασίας 

Παρακολούθηση και εβδομα-
διαία κατ΄οίκον προετοιμασία 
για το μάθημα (όπως περιγρά-
φεται ανωτέρω) 

130 

αυτοδύναμη εργασία ή/και 
ζεύγη 

60 

Αυτοτελής μελέτη και εξετάσεις 60 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

250 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Προφορικές και γραπτές ερωτήσεις επί του κειμένου. Κατ’ οίκον 
ασκήσεις. Δραστηριότητες εντός του εργαστηρίου. Τελικές εξετά-
σεις.  

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύγγραμμα 
Ιμμάνουελ Καντ: Η θρησκεία εντός των ορίων του λόγου και μόνο. Μτφ. Κ. Ανδρουλιδάκης. Πόλις. 
Αθήνα 2007. 

Λοιπή Βιβλιογραφία (επιλογή) 

 Aνδρουλιδάκης, Κώστας,  «Ο Καντ σε αναζήτηση του Θεού», στο Σταύρος Ζουμπουλάκης (ε-
πιμ.),  Ο Θεός της Βίβλου και ο Θεός των φιλοσόφων,  Αθήνα,  ΄Αρτος Ζωής, 2012, σ.358 – 401 

 Ανδρουλιδάκης, Κώστας,  «Πίστη του Λόγου: ΄Εννοια και λειτουργία της πίστης στη φιλοσοφία 
του Καντ»,  στο Σταύρος Ζουμπουλάκης (επιμ.), Για την πίστη,  Αθήνα,  ΄Αρτος Ζωής, 2019,  σ. 
159-203 

 Insole, Christopher,  Kant and the Divine.  From Contemplation to the Moral Law,  Oxford: Ox-
ford University Press, 2020 

 Michalson, Gordon (ed.), Kant’s Religion within the Boundaries of Mere Reason.  A Critical 
Guide,   Cambridge: Cambridge University Press, 2014 

 Palmquist, Stephen, Comprehensive Commentary on Kant’s Religion within the Boundaries of 
Bare Reason,  Malden and Oxford:  Wiley Blackwell, 2016 

 Kenny, A. (επιμ.): Ιστορία της Δυτικής φιλοσοφίας. Mτφ.: Δ. Ρισσάκη. Νεφέλη. Αθήνα 2006.  
Περαιτέρω βιβλιογραφία θα δοθεί στη διάρκεια του μαθήματος. Ακόμη, οι φοιτητές θα κληθούν να 
αναζητήσουν αυτοδύναμα περαιτέρω βιβλιογραφία  
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2Ο ETOΣ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (Δ)  

 

Μεσαιωνική φιλοσοφία  

 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  4ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεσαιωνική φιλοσοφία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επι-

στημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL2026/  

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 

(α) Γνώση των βασικών φιλοσοφικών προβλημάτων και ρευμάτων κατά τον λατινικό και τον ελληνικό μεσαίωνα 
(5ος – 15ος αι.). 
(β) Διάγνωση των σημείων συνέχειας και της ασυνέχειας κατά την πρόσληψη της φιλοσοφικής σκέψης της Αρ-
χαιότητας κατά τον λατινικό και τον ελληνικό μεσαίωνα. 
 

Γενικές Ικανότητες 

(α) Κατανόηση και ερμηνεία κειμένων της λατινικής και ελληνικής φιλοσοφικής γραμματείας. 
(β) Διάγνωση της αλληλεπίδρασης φιλοσοφίας και χριστιανικής σκέψης κατά τον λατινικό και τον ελληνικό με-
σαίωνα. 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(Α) Η χριστιανική σκέψη της Αρχαιότητας: ελληνική γραμματεία (3ος-7ος αι.· λατινική γραμματεία: Αυγουστίνος, 
Βοήθιος. Πρώιμος Μεσαίωνας (8ος-10ος αι.). Άνσελμος και Αβαιλάρδος. Οι σχολές του 12ου αιώνα. Η φιλοσο-
φία στον ισλαμικό κόσμο. Εβραϊκή φιλοσοφία. 13ος αιώνας: πανεπιστήμια και μεταφράσεις. Βοναβεντούρας. 
Αλβέρτος ο Μέγας. Θωμάς Ακυινάτης. Ο αριστοτελισμός και η παρισινή σχολή των Τεχνών. Ιωάννης Σκώτος του 
Δουνς. Ο 14ος αιώνας: Γουλιέλμος του Όκκαμ και νομιναλιστές. Στοχαστικός μυστικισμός. Πολιτική φιλοσοφία: 
Μαρσίλιος της Πάδοβας. Νικόλαος Κουζάνος. Η αναγεννησιακή φιλοσοφία ως συνέχεια της μεσαιωνικής. / Η 
φιλοσοφία κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο (9ος-11ος αι.). Η Παλαιολόγεια αναγέννηση: πλατωνισμός, αριστο-
τελισμός, στωικισμός, σκεπτικισμός. Φιλοσοφία και ησυχαστική έριδα. Ο Θωμάς Ακυινάτης στο Βυζάντιο. Πλα-
τωνισμός και αριστοτελισμός κατά τον 15ο αι.  

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL2026/
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4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Διαλέξεις 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

E-class  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής μελέτη 86 
 

Σύνολο Μαθήματος  
 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

 Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1) F.C. Copleston, Ιστορία της μεσαιωνικής φιλοσοφίας (πρόλογος - μτφ. - σημειώσεις I.A. Δημητρακόπουλος), 
Αθήνα: Gutenberg, 2020. 
2) F. Alessio, Ιστορία της μεσαιωνικής φιλοσοφίας (μτφ. Α. Μεσσάρη / Ι. Καρούζος, επιμ. Σ. Φουρνάρος), Αθήνα: 
Π. Τραυλός, 1997. 
3) W. Windelband / H.Heimsoeth, Εγχειρίδιο ιστορίας της φιλοσοφίας, 2ος τόμος (μτφ. Ν. Μ. Σκουτερόπουλος), 

Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ. (ανατύπωση 2005). 
4) Β.Ν. Τατάκης, Βυζαντινή φιλοσοφία (μτφ. Ε. Καλπουρτζή, επιμέλεια Λ.Γ. Μπενάκης), Αθήνα, 1977. 
5) Λ.Γ. Μπενάκης,  Βυζαντινή φιλοσοφία: κείμενα και μελέτες, Αθήνα, 2002. 
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Φιλοσοφία της γλώσσας 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_4.2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4o  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φιλοσοφία της γλώσσας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Υποβάθρου, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL1875/ 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Κατοχή θεμελιωδών εννοιών της σύγχρονης φιλοσοφίας· γνώση του περιεχομένου σύγχρονων θεωριών της σημα-
σίας· διαμόρφωση εποπτικής εικόνας των ζητημάτων που εξετάζει η φιλοσοφία της γλώσσας. Ο φοιτητής θα μπορεί 
να μελετά κλασικά κείμενα φιλοσοφίας της γλώσσας και να κατανοεί ευρύτερες προβληματικές από άλλους τομείς 
της σύγχρονης φιλοσοφίας. Οι φοιτητές που περνούν το μάθημα γνωρίζουν πώς να οικοδομούν επιχειρήματα 
σ’αυτή την περιοχή και να διατυπώνουν ενημερωμένες κρίσεις πάνω σε συναφή επιστημονικά ζητήματα (π.χ. θεω-
ρίες του νοητικού περιεχομένου, αιτιακές θεωρίες της αντίληψης). Αποκτούν τις γνώσεις και ικανότητες υποβάθρου 
για μαθήματα ειδίκευσης σε πολλούς κλάδους της σύγχρονης φιλοσοφίας. 

Γενικές Ικανότητες 

Εφαρμογή εργαλείων της τυπικής Λογικής σε φιλοσοφικά προβλήματα. Ανάπτυξη της ικανότητας απαγωγικής (ab-
ductive) σκέψης. Ανάπτυξη ικανότητας αφηρημένης σκέψης. Ταύτιση και οριοθέτηση προβλημάτων. Κριτική κατα-
νόηση και σύγκριση υποθέσεων. Λήψη αποφάσεων σε μη γνώριμο θεωρητικό περιβάλλον. 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη φιλοσοφία της γλώσσας. Εστιάζει σε βάθος στο πρόβλημα της αναφορικότητας 
και στον περιγραφισμό, ώστε οι φοιτητές να έχουν τις απαραίτητες βάσεις για να κατανοήσουν μεταγενέστερα συν-
θεσιακές θεωρίες της σημασίας, θεωρίες των λογικών προτάσεων και τροπικές αναλύσεις της σημασίας. Πα-ρου-
σιάζονται κυρίως οι θεωρίες της αναφορικότητας στους Frege, Russell και Kripke. Αναλυτικά περιεχόμενα: (1) Φρε-
γκεανή ανάλυση των δηλώσεων ταυτότητας, της εντασιακότητας και των κενών εκφράσεων. Εξαγωγή της έν-νοιας 
του νοήματος ως μηχανισμού που καθορίζει την έκταση και την αναφορά. (2) Ρασσελιανή αναγωγή ορισμέ-νων 
αναφορικών εκφράσεων σε περιγραφές και ποσόδειξη. Ενικές δηλώσεις, γνήσια κύρια ονόματα, γνωριμία, γνώση 
μέσω περιγραφών. Εφαρμογή της ανάλυσης του Russell στο πρόβλημα των αρνητικών υπαρκτικών δηλώ-σεων. Σύ-
γκριση με τη θεωρία του Meinong. Περιγραφισμός στον Frege, στον Russell, και στον Quine. Κριτικές του Russell 
ή/και του περιγραφισμού: Strawson 1950, Donnellan 1966. (3) Τροπικές κριτικές του περιγραφισμού (Kripke 1980). 
Επαναφορά της έννοιας του κυρίου ονόματος ως σταθεράς, τροπικότητα de re, αιτιότητα και ανα-φορά.   

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Παραδόσεις πρόσωπο με πρόσωπο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Powerpoint, χρήση φωτοτυπιών για εργασία κατά την ώρα της παράδοσης, 
eclass. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 
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Διαλέξεις 39 

Αυτόνομη εργασία 86 

Σύνολο μαθήματος 125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Τελική γραπτή εξέταση που προετοιμάζεται με επαναλήψεις και ερωτημα-
τολόγια την ώρα του μαθήματος. Παρουσιάσεις. 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Lycan, William. Φιλοσοφία της Γλώσσας, μτφρ. Γ. Μαραγκός, Αθήνα: Gutenberg, 2007. 

-Donnellan, Keith, “Reference and definite descriptions”, Philosophical Review 75.3: 281-304. 

- Kripke, Saul, Naming and Necessity, Harvard University Press, 1980. 

- Meinong, Alexius, “Über Gegenstandstheorie” (1904), μτφρ. “The Theory of Objects” in R. M. Chisholm, Re-

alism and the Background of Phenomenology, Ridgeview, 1981, 76-117. 

- Quine, W.V.O., “On What There Is”, From a Logical Point of View, Harvard University Press, 1953. 

- Strawson, P.F. ‘On Referring’, Mind 59 (1950), 320-344. 

- Russell, Bertrand, “On Denoting”, Mind 14: 479-93. 
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Νεότερη Γνωσιοθεωρία-Μεταφυσική ΙΙ 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_4.3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4o   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Νεότερη Γνωσιοθεωρία-Μεταφυσική ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Υποχρεωτικό 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Οι φοιτητές με το πέρας των διαλέξεων θα πρέπει να έχουν εξοικειωθεί με τα κάτωθι θέματα και έννοιες: Βασικές 

πλευρές της φιλοσοφίας του Σπινόζα και του Λάϊμπνιτς. Σπινόζα: Υπόσταση, τρόπος, κατηγόρημα, εμμένεια, 

έκφραση, μονισμός, τάξη των πραγμάτων-τάξη της γνώσης, σχέση σώματος-νου, ελευθερία και τάξη της φύσης Λάι-

μπνιτς: Μοναδολογική/οργανική σύλληψη του σύμπαντος, έκφραση και αναπαράσταση στην γνώση, παραλληλία 

σώματος-νου, προκαθορισμένη αρμονία. 

Γενικές Ικανότητες 

Μελέτη πρωτότυπων φιλοσοφικών κειμένων, κριτική ικανότητα μελέτης δευτερεύουσας βιβλιογραφίας, σχολια-
σμών και αντιπαραβολή με τα πρωτότυπα κείμενα. 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Το μάθημα εισάγει στις βασικές πλευρές της φιλοσοφίας του Σπινόζα και του Λάιμπνιτς με έμφαση στα ζητήματα της μεταφυσικής και της γνωσιοθερίας που ανακύπτουν στο πλαίσιο μιας μετακαρτεσιανής προβληματικής. 
Μέσα από την φιλοσοφία του Σπινόζα αναδεικνύεται η καινοτόμος σύλληψη μιας εντελώς νέας μεταφυσικής προσέγγισης, που ουσιαστικά εισηγείται μια ‘εκκοσμικευμένη μεταφυσική’ με κεντρικό εννοιακό άξονα την σύλληψη της ‘εμμένειας ́ της θεότητας και την ταύτισή της με την φυσική τάξη. Η εν λόγω τομή συνεπάγεται ενδιαφέρουσες και θεμελιώδεις αναθεωρήσεις σε σχέση 
με την καρτεσιανή προσέγγιση για την σύλληψη του ανθρώπου στο κοσμικό όλον, την γνωστική του ικανότητα, την σχέση σώματος-νου, την ερμηνεία των παθών και την έννοια της ελευθερίας. Η φιλοσοφία του Λάιμπνιτς θα εξεταστεί με συμπλρωματικό και παράλληλο τρόπο με την φιλοσοφία του Σπινόζα, επισημαίνοντας τις διαφοροποίησεις αλλά και τις σημαντικές συνάφειες της 
δικής του μεταφυσικής θεώρησης, με έμφαση στην οργανική σύλληψη του σύμπαντος και της ένταξης του ανθρώπου σε αυτό και τις επακόλουθες γνωσιοθεωρητικές και ηθικές συνέπειες.  
Υλη: Αποσπάσματα από τα πρωτότυπα κείμενα του Σπινόζα και του Λάιμπντς, αποσπάσματα από δευτερεύουσα βιβλιογραφία, που θα παρέχονται ηλεκτρονικά. 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Διάλεξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  39 

Αυτόνομη μελέτη 86 

Σύνολο μαθήματος 125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Τελική Εξέταση 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Πηγές:  
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Σπινόζα, Ηθική, Εκκρεμές, 2009. 

Λάιμπνιτς, Μοναδολογία, Εκκρεμές, 2006. 

Λάιμπνιτς, Μεταφυσική Πραγματεία, εκδ. Βάνιας 

 

Δευτερεύουσα βιβλιογραφία: 

Κ. Γουδέλη, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία του Σπινόζα, Ηλεκτρονικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα, www.kallipos.gr/repos-

itory 

Cottingham, J., Φιλοσοφία της Επιστήμης, Τόμoς Α ́ Οι Ορθολογιστές, Πολύτροπον, 2003.  

Alessio, F., Ιστορία της Νεώτερης Φιλοσοφίας, Τραυλός 2001. Kenny A. (επιμ.), Ιστορία της Δυτικής Φιλοσοφίας, 

Νεφέλη, 2005.  

Ντελέζ, Πρακτική Φιλοσοφία, νήσος, 1996 

Ντελεζ, Ο Σπινόζα και το πρόβλημα της έκφρασης, Γνώση, 1999. 
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Επεξεργασία φιλοσοφικών θεμάτων (Α ομάδα) 

 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_4.4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Επεξεργασία φιλοσοφικών θεμάτων Α: Η γνώση και το πραγματικό στον 
Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 6 15 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Συνδυασμός επιστημονικής περιοχής και ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στον τρόπο πραγμάτευσης ενός κεντρικού φιλοσοφικού ζητήματος. Παρουσιάζει 
μία φιλοσοφική αντιπαράθεση, αναδεικνύοντας την κοινή μέριμνα δύο φιλοσόφων για ένα κρίσιμο θέμα και 
συνάμα την διαφορετική αφετηρία της προσέγγισης του καθενός. Σκοπός του μαθήματος είναι να δείξει ότι σε 
ένα φιλοσοφικό πρόβλημα χωρούν διαφορετικές, έως και αντίθετες μεταξύ τους, πλήν όμως εξίσου πειστικές 
και λειτουργικές λύσεις, και να αναδείξει τις διαφορετικές προϋποθέσεις, που προσδιορίζουν την κατεύθυνση 
της καθεμιάς. Το κεντρικό θέμα του μαθήματος είναι το ερώτημα «τί συνιστά γνώση» και το, συναφές μ' αυτό, 
«πότε γνωρίζω». Εξετάζει, δηλαδή, τις προϋποθέσεις της γνώσης και τα αντικείμενά της.  
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες:  
θα έχουν μία γενική αλλά εμπεριστατωμένη εικόνα των θεωριών περί γνώσης του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη 
θα μπορούν να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο αυτών φιλοσόφων αναφορικά με το ζή-
τημα του τί συνιστά γνώση, και να τις αναφέρουν στις διαφορετικές προσεγγίσεις των ως προς το ζήτημα του 
ορισμού και της φύσης του πραγματικού  
θα μπορούν να συνδέουν μεταξύ τους τις θέσεις που αναπτύσσονται σε διαφορετικά κείμενα του κάθε φιλοσό-
φου ως προς το ζήτημα της γνώσης 

 θα μπορούν να διακρίνουν πώς και γιατί διαφέρουν οι λύσεις που προτείνουν αυτοί οι δύο φιλόσοφοι 
στο πρόβλημα της γνώσης 

Γενικές Ικανότητες 

 Αυτόνομη εργασία 

 Ομαδική εργασία 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Α. Πλάτων  
Μένων:  διάκριση μεταξύ του τί είναι κάτι και του τί λογής είναι κάτι, το παράδοξο της έρευνας, το πρόβλημα 
του ορισμού, η ορθή δόξα 
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Φαίδων: διάκριση νόησης και αίσθησης, ανωτερότητα του νοητού έναντι του αισθητού αντικειμένου, συγγένεια 
της ψυχής και της νόησης με τα όντα, αιτιότητα των Ιδεών, λογική προτερότητα των Ιδεών 
Πολιτεία: αντιστοιχία αντικειμένων της γνώσης και ειδών γνώσης στην «διαιρεμένη γραμμή», κριτική των μαθη-
ματικών, λογικές και οντολογικές προϋποθέσεις της γνώσης, ανωτερότητα της διαλεκτικής 
Φαίδρος: τα δύο μέρη της διαλεκτικής μεθόδου 
Β. Αριστοτέλης  
Αναλυτικά Ύστερα: ορισμός της επιστημονικής γνώσης, αποδεικτικός συλλογισμός, τα τέσσερα αντικείμενα της 
έρευνας, οι πρώτες αρχές και το πρόβλημα της πρόσκτησής τους 
Περί ψυχής: δυνάμει γνώση και εντελεχεία γνώση  
Γ. Ανακεφαλαίωση των ομοιοτήτων και των διαφορών των δύο προσεγγίσεων.   

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Πλάτων, Μένων, Πόλις, Αθήνα 2008. 

 Πλάτων, Φαίδων, Εστία, Αθήνα 2014. 

 Πλάτων, Πολιτεία, Πόλις, Αθήνα 2002. 

 Πλάτων, Φαίδρος, Πόλις, Αθήνα 2015.  

 N

White, Ο Πλάτων για τη γνώση και την πραγματικότητα, Γκούτενμπεργκ, Αθήνα 2012. 
 Μ. Κρυμπελλιέ-Π. Πελλεγκρέν, Αριστοτέλης. Ο φιλόσοφος και οι επιστήμες, Εστία, Αθήνα 2011. 

 
  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Μάθημα κορμού: στην τάξη 
Εργαστήριο: Φροντιστηριακές ασκήσεις σε μικρές ομάδες φοιτη-
τών/τριών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Powerpoint, χρήση φωτοτυπιών για εργασία κατά την ώρα της 

παράδοσης, e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Εργαστήριο 39 

Ομαδικές εργασίες 12 

Συγγραφή εργασιών 125 

Αυτοτελής μελέτη 160 

Σύνολο Μαθήματος  375 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Ι. Μάθημα κορμού (60% του τελικού βαθμού):  
Γραπτή τελική εξέταση, που περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης απάντη-
σης  
και ερωτήσεις σύντομου σχολιασμού κειμένων 
 
ΙΙ. Εργαστήριο (40% του τελικού βαθμού): 
Δημόσια παρουσίαση 
Γραπτή εργασία 
 
Για την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος απαιτείται προβιβάσι-
μος βαθμός και στο μάθημα κορμού και στο εργαστήριο. 
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Επεξεργασία φιλοσοφικών θεμάτων (B ομάδα) 

 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_4.4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Επεξεργασία φιλοσοφικών θεμάτων Β: Το ζήτημα της ακρασίας στον Πλά-
τωνα και στον Αριστοτέλη 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 6 15 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Συνδυασμός επιστημονικής περιοχής και ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL1869/ 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στον τρόπο πραγμάτευσης ενός κεντρικού φιλοσοφικού ζητήματος. Παρουσιάζει 
μία φιλοσοφική αντιπαράθεση, αναδεικνύοντας την κοινή μέριμνα δύο φιλοσόφων για ένα κρίσιμο θέμα και 
συνάμα την διαφορετική αφετηρία της προσέγγισης του καθενός. Σκοπός του μαθήματος είναι να δείξει ότι σε 
ένα φιλοσοφικό πρόβλημα χωρούν διαφορετικές, έως και αντίθετες μεταξύ τους, πλην όμως εξίσου πειστικές 
και λειτουργικές λύσεις, και να αναδείξει τις διαφορετικές προϋποθέσεις  που προσδιορίζουν την κατεύθυνση 
της καθεμιάς.  
 
Το κεντρικό θέμα του μαθήματος είναι το λεγόμενο ζήτημα της ακρασίας. Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στο 
εξής φαινόμενο: Ένα υποκείμενο καλείται να επιλέξει μεταξύ δύο δυνατών πράξεων Α και Β, και παρότι κρίνει 
ότι η Α είναι η καλύτερη εκ των δύο επιλογών, πράττει την Β. Για παράδειγμα, ένας διαβητικός κρίνει πως είναι 
καλύτερο για τον ίδιο να μην καταναλώνει γλυκά, και παρόλα αυτά τα καταναλώνει. Πώς μπορεί να εξηγηθεί 
αυτή η επιλογή;  
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες:  
 

 θα έχουν μία γενική αλλά εμπεριστατωμένη εικόνα των απόψεων περί ακρασίας του Πλάτωνα και του 
Αριστοτέλη 

 θα μπορούν να συγκρίνουν και να αξιολογούν τις θέσεις που αναπτύσσονται σε διαφορετικά κείμενα 
του κάθε φιλοσόφου ως προς το ζήτημα της ακρασίας 

 θα μπορούν να διακρίνουν πώς και γιατί διαφέρουν οι εξηγήσεις που προτείνουν αυτοί οι δύο φιλόσο-
φοι για το συγκεκριμένο ζήτημα 

Γενικές Ικανότητες 

 Αυτόνομη εργασία 

 Ομαδική εργασία 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Α. Γενική Εισαγωγή στο ζήτημα της ακρασίας 
 
Β. Πλάτων  

 Πρωταγόρας:  το επιχείρημα του Σωκράτη ενάντια στη δυνατότητα της ακρασίας 

 Πολιτεία: η εσωτερική σύγκρουση, τα μέρη της ψυχής και η δυνατότητα της ακρασίας  

Γ. Αριστοτέλης  

 Ηθικά Νικομάχεια: η αριστοτελική άποψη περί ακρασίας 

Δ. Ανακεφαλαίωση: ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των ανωτέρω προσεγγίσεων   

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Πλάτων, Πρωταγόρας, Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2002. 

 Πλάτων, Πολιτεία, Πόλις, Αθήνα 2002. 

 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, Βιβλία Ε-Κ. Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2006. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Μάθημα κορμού: στην τάξη 
Εργαστήριο: Φροντιστηριακές ασκήσεις σε μικρές ομάδες φοιτη-
τών/τριών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Powerpoint, χρήση φωτοτυπιών για εργασία κατά την ώρα της 

παράδοσης, e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Εργαστήριο 39 

Ομαδικές εργασίες 12 

Συγγραφή εργασιών 125 

Αυτοτελής μελέτη 160 

Σύνολο Μαθήματος  375 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Ι. Μάθημα κορμού (60% του τελικού βαθμού):  
Γραπτή τελική εξέταση, που περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης απάντη-
σης  
και ερωτήσεις σύντομου σχολιασμού κειμένων 
 
ΙΙ. Εργαστήριο (40% του τελικού βαθμού): 
Δημόσια παρουσίαση 
Γραπτή εργασία 
 
Για την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος απαιτείται προβιβάσι-
μος βαθμός και στο μάθημα κορμού και στο εργαστήριο. 
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Εργαστήριο επεξεργασίας φιλοσοφικών θεμάτων (ΟΜΑΔΑ Α) 

 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_4.4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  4ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εργαστήριο επεξεργασίας φιλοσοφικών θεμάτων Α 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 15 
(Από κοινού με το μάθημα «Επεξεργασία Φιλοσοφι-

κών Θεμάτων») 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυ-
ξης Δεξιοτήτων 

Ανάπτυξης δεξιοτήτων. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Κανένα. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική. 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL1860/ 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου και σταδιακά ανά εβδομάδα οι φοιτητές/τριες θα μπορούν: 
α) να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν βασικά μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης απλών φιλοσοφικών κειμένων 
(κυρίως στο πεδίο της γνωσιοθεωρίας), να εντοπίζουν και να αναλύουν τη διαδικασία συγκρότησης εννοιών στα 
κείμενα, να αναγνωρίζουν, να ανασυγκροτούν και να ελέγχουν απλές επιχειρηματικές δομές στο πλαίσιο φιλοσο-
φικών κειμένων.  
β) να οργανώνουν όλες τις φάσεις της έρευνας που προηγείται μιας γραπτής εργασίας στη φιλοσοφία, να 
εμβαθύνουν στους τρόπους και τις τεχνικές αναζήτησης, επιλογής και τεκμηρίωσης του αποδεικτικού υλικού, να 
επιλέγουν, να χρησιμοποιούν και να καταγράφουν πρωτογενή και δευτερογενή βιβλιογραφία, να διαχειρίζονται 
τις τεχνικές προδιαγραφές συγγραφής της εργασίας. 

Γενικές Ικανότητες 

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου και σταδιακά ανά εβδομάδα οι φοιτητές/τριες  θα είναι ικανοί/ές να: 

 Εξασκούν και να συνδέουν τις λειτουργίες της κριτικής, ενεργού ανάγνωσης και γραφής.  

 Αναγνωρίζουν εννοιολογικές διακρίσεις και να εντοπίζουν βασικά φιλοσοφικά προβλήματα στα κείμενα 
(κυρίως γνωσιοθεωρητικού χαρακτήρα). 

 Επιχειρούν στοιχειώδεις ερμηνευτικές προσεγγίσεις των κειμένων με άξονα το επιχείρημα, εντοπίζοντας 
απλά εννοιολογικά προβλήματα. 

 Ανασυγκροτούν κριτικά ένα φιλοσοφικό επιχείρημα. 

 Σχεδιάζουν βιβλιογραφική έρευνα. 

 Συντάσσουν βιβλιογραφικές αναφορές. 

 Δομούν μια εργασία. 

 Εφαρμόζουν τις τεχνικές και μορφολογικές προδιαγραφές συγγραφής μιας εργασίας. 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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Το εργαστήριο δομείται σε δύο άξονες οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα: α) Κριτική ανάγνωση, διαγραμματική 
ανασυγκρότηση επιχειρημάτων, βασική ερμηνευτική ανάλυση φιλοσοφικών κειμένων, σε αντιστοιχία με το υπο-
χρεωτικό μάθημα «Επεξεργασία φιλοσοφικών θεμάτων», και β) Πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών προσεγγί-
σεων όσον αφορά στις φάσεις της έρευνας και τα στάδια συγγραφής μιας εργασίας (ασκήσεις, συγκριτική ανά-
λυση παραδειγμάτων εργασιών, μελέτες περίπτωσης).   

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Εκπαιδευτικές μέθοδοι: εμπλουτισμένη εισήγηση, εργασία σε ομάδες, brainstorming, 
μελέτες περίπτωσης, ασκήσεις συγγραφής μικρών κειμένων.  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ-

ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Πλατφόρμα eclass. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Ασκήσεις κριτικής ανάλυσης επιχει-
ρημάτων σε κείμενα 

24 

Ασκήσεις εφαρμογής της μεθοδο-
λογίας έρευνας και εκπόνησης ερ-
γασίας 

15 

Αυτοτελής μελέτη και προετοιμα-
σία στο σπίτι 

 
50 

 
Προετοιμασία για την τελική γρα-
πτή αξιολόγηση 
 

36 

Σύνολο Μαθήματος  
 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Γραπτές εβδομαδιαίες ασκήσεις προετοιμασμένες στο σπίτι.  
Τελική γραπτή αξιολόγηση. 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

K. Howard.- J. Sharp, Η επιστημονική μελέτη. Αθήνα: Gutenberg 1994. 
F. Cossuta, Η φιλοσοφία και πως τη διαβάζουμε. Αθήνα: Πατάκης 2002. 

Τζ. Μπαγκίνι & Πήτερ Φοσλ, Τα εργαλεία του φιλοσόφου. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη 2005. 
G. Sartori, Σημασιολογία, Έννοιες, Συγκριτική Μέθοδος. Αθήνα: Παπαζήσης 2004.  
J. Hospers, An Introduction to Philosophical Analysis. London: Routledge 1996. 
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Εργαστήριο επεξεργασίας φιλοσοφικών θεμάτων (ΟΜΑΔΑ Β) 
  

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_4.4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εργαστήριο επεξεργασίας φιλοσοφικών θεμάτων Β  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 6 15 
(Από κοινού με το μά-
θημα «Επεξεργασία 
Φιλοσοφικών Θεμά-

των») 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συνδυασμός Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ (URL)  

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου και σταδιακά ανά εβδομάδα οι φοιτητές/τριες θα μπορούν: α) να επιλέγουν 
και να χρησιμοποιούν βασικά μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης απλών φιλοσοφικών κειμένων, να εντοπίζουν και 
να αναλύουν τη διαδικασία συγκρότησης εννοιών στα κείμενα, να αναγνωρίζουν, να ανασυγκροτούν και να ελέγ-
χουν απλές επιχειρηματικές δομές στο πλαίσιο φιλοσοφικών κειμένων.  

β) να οργανώνουν όλες τις φάσεις της έρευνας που προηγείται μιας γραπτής εργασίας στη φιλοσοφία, να εμβα-

θύνουν στους τρόπους και τις τεχνικές αναζήτησης, επιλογής και τεκμηρίωσης του αποδεικτικού υλικού, να επι-

λέγουν, να χρησιμοποιούν και να καταγράφουν πρωτογενή και δευτερογενή βιβλιογραφία, να διαχειρίζονται τις 

τεχνικές προδιαγραφές συγγραφής της εργασίας. 

Γενικές Ικανότητες 

 Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου και σταδιακά ανά εβδομάδα οι φοιτητές/τριες  θα είναι ικανοί/ές 
να: 

 Εξασκούν και να συνδέουν τις λειτουργίες της κριτικής, ενεργού ανάγνωσης και γραφής.  

 Αναγνωρίζουν εννοιολογικές διακρίσεις και να εντοπίζουν βασικά φιλοσοφικά προβλήματα στα κείμενα 
(κυρίως γνωσιοθεωρητικού χαρακτήρα). 

 Επιχειρούν στοιχειώδεις ερμηνευτικές προσεγγίσεις των κειμένων με άξονα το επιχείρημα, εντοπίζο-
ντας απλά εννοιολογικά προβλήματα. 

 Ανασυγκροτούν κριτικά ένα φιλοσοφικό επιχείρημα. 

 Εντοπίζουν το σκοπό και το είδος της βιβλιογραφικής έρευνας που απαιτείται για μια εργασία. 

 Σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν βιβλιογραφική έρευνα. 

 Συντάσσουν βιβλιογραφικές αναφορές. 

 Δομούν μια εργασία. 

 Εφαρμόζουν τις τεχνικές και μορφολογικές προδιαγραφές συγγραφής μιας εργασίας. 

 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το εργαστήριο δομείται σε δύο άξονες οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα: α) Κριτική ανάγνωση, διαγραμματική 
ανασυγκρότηση επιχειρημάτων, βασική ερμηνευτική ανάλυση φιλοσοφικών κειμένων, σε αντιστοιχία με το μά-
θημα «Επεξεργασία φιλοσοφικών θεμάτων», και β) Πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών προσεγγίσεων όσον α-
φορά στις φάσεις της έρευνας και τα στάδια συγγραφής μιας εργασίας (ασκήσεις, συγκριτική ανάλυση παραδειγ-
μάτων εργασιών, μελέτες περίπτωσης).   
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4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Πρόσωπο με πρόσωπο παράδοση 

 προετοιμασία και απάντηση γραπτών και προφορικών ερωτή-
σεων  

 παρακολούθηση/υποστήριξη των φοιτητών στην εβδομαδιαία 
προετοιμασία τους και στην ομαδική εργασία σε τακτές ώρες 
συνεργασίας  

 χρήση τεχνολογιών πληροφορίας 

 δραστηριότητες εντός του εργαστηρίου και κατ’οίκον εργασίες 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Χρήση διαφανειών κατά την παράδοση 

 e-class  

 Voice Thread 

 Χρήση ηλεκτρονικών πηγών  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Διαλέξεις  39 

Ομαδικές εργασίες  12 

Αυτοτελής μελέτη 74 

Σύνολο μαθήματος 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτές εβδομαδιαίες ασκήσεις προετοιμασμένες στο σπίτι.  
Τελική γραπτή αξιολόγηση. 
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