
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. 1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΔΙΔΑΚΩΝ / ΔΙΔΑΚΟΤΑ Μαρία Βενιζρθ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ(χειμ./εαρινό) Χειμερινό 

ΧΟΛΗ Φιλοςοφικι 

ΣΜΗΜΑ Φιλοςοφικϊν και Κοινωνικϊν Σπουδϊν 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ   Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Φ100 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  
(1 ζωσ 8) 

1ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ  916 ΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ   ςε περίπτωςθ που 

οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. 
Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ 
απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ 

εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ

  ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 

 3 5 

   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4 

  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Παράδοςθ, εμινάριο, Άςκθςθ 

Παράδοςθ 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 
Υποβάκρου 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ όχι 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

όχι 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΞΕΣΑΕΩΝ: Ελλθνικά 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  όχι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)  



 

1. 2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

• Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

• Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτθμα Β 

• Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Το μάκθμα ςτοχεφει ςτθν εξοικείωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν με βαςικζσ ζννοιεσ, μεκόδουσ και προβλιματα τθσ 

φιλοςοφίασ.  Με το πζρασ των μακθμάτων οι φοιτθτζσ/τριεσ αναμζνεταιι: 
 
• •      Να ζχουν ςχθματίςει μια γενικι εικόνα για τθ φφςθ, τισ μεκόδουσ και τθν αποςτολι τθσ 

φιλοςοφίασ και πωσ αυτι διαφοροποιείται από τουσ όμορουσ χϊρουσ τθσ επιςτιμθσ, τθσ κρθςκείασ και 
τθσ τζχνθσ 

• •      Να γνωρίηουν τουσ βαςικοφσ κλάδουσ τθσ φιλοςοφίασ και τα κυριότερα προβλιματα που 
τουσαπαςχολοφν. 

• •      Να ζχουν αποκτιςει μια πρϊτθ εξοικείωςθ με βαςικζσ ζννοιεσ και προβλθματικζσ   τθσ 
μεταφυςικισ και τθσ γνωςιοκεωρίασ από ιςτορικι και ςυςτθματικι ςκοπιά. 

• •      Να είναι ςε κζςθ να κατανοιςουν και να κρίνουν βαςικά επιχειριματα υπζρ και κατά των 
προτεινομζνων απόψεων και να πάρουν κζςθ ςυγγράφοντασ (προαιρετικά) ςφντομεσ εργαςίεσ 

 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία 
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
 

1. 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Σκοπόσ μασ ςε αυτό το ειςαγωγικό μάκθμα είναι να προςεγγίςουμε κεντρικά ερωτιματα όπωσ τι είναι θ 
φιλοςοφία και γιατί χρειάηεται να φιλοςοφοφμε. Θα παρουςιάςουμε βαςικζσ ζννοιεσ και προβλιματα, 
εςτιάηοντασ το ενδιαφζρον μασ κυρίωσ ςτθ μεταφυςικι (Τι υπάρχει;) και ςτθ γνωςιολογία (Τι μποροφμε να 
γνωρίςουμε;) Πιο ςυγκεκριμζνα, κα αςχολθκοφμε ςυςτθματικά και ιςτορικά με κεντρικά κζματα όπωσ με τθ 
ςυηιτθςθ για τθ φφςθ τθσ πραγματικότθτασ,  το κζμα τθν αιτιότθτασ,τθσ ελευκερίασ τθσ βοφλθςθσ, τθσ 
ςχζςθσ νου και ςϊματοσ, το πρόβλθμα του οριςμοφ τθσ γνϊςθσ, των πθγϊν και των ορίων τθσ, τθν ζννοια τθσ 

αλικειασ κ.α.   

 
 
 
 

1. 4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 



ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  Πρόςωπο με 

πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 
Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 
με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ διδαςκαλία και επικοινωνία με τουσ 
φοιτθτζσ 
 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ 
μελζτθσ ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 

ECTS�Δραστηριότητα� 

Δραστηριότητα 
 

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
 

 

 

 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  Πρόςωπο με 

πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 
Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 
με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ διδαςκαλία και επικοινωνία με τουσ 
φοιτθτζσ 
 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ 
μελζτθσ ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 

ECTS�Δραστηριότητα� 

Δραστηριότητα 
 

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
 

 

 

 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  Πρόςωπο με 

πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 
Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 
με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ διδαςκαλία και επικοινωνία με τουσ 
φοιτθτζσ 
 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ 
μελζτθσ ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 

ECTS�Δραστηριότητα� 



Δραστηριότητα 
 

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
 

Δραστηριότητα 
 

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
 

�Διαλζξεισ�39 
Διαλζξεισ 39 

 
 

 

 

 

�Διαλζξεισ�39 
Διαλζξεισ 39 

 
 

 

 

 

�Διαλζξεισ�39 
Διαλζξεισ 39 

 
 

 

 

 

�Διαλζξεισ�39 
Διαλζξεισ 39 

 
 

 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι υμπεραςματικι, 
Δοκιμαςία Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
φντομθσ ρρθΑπάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ Προβλθμάτων, 
Γραπτι Εργαςία, Ζκκεςθ / Αναφορά, 
Προφορικι Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι Εξζταςθ 
Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι Ερμθνεία, Άλλθ / 
Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια  
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 
προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Τρίωρθ γραπτι εξζταςθ ςτα ελλθνικά 
 
Προαιρετικι ςφντομθ γραπτι εργαςία (μζχρι 2 μονάδεσ) 
 
 

1.  

2. 5.       ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 

Ν. Αυγελισ,Ειςαγωγι ςτθ φιλοςοφία (Θεςςαλονίκθ: Αντ. Σταμοφλθσ 2016). Θ. Βζικοσ,Ειςαγωγι ςτθ 
φιλοςοφία (Ακινα: Θεμζλιο 1989). Χ. Θεοδωρίδθσ,Ειςαγωγι ςτθ φιλοςοφία (Ακινα: Εςτία 2009). Τ. 
Nagel,Θεμελιϊδθ φιλοςοφικά προβλιματα: φντομθ ειςαγωγι ςτθ φιλοςοφία, μετάφρ. Χ. Βεΐκου, 
(Ακινα: Σμίλθ 1989), Θ. Πελεγρίνθσ,Ειςαγωγι ςτθ φιλοςοφία (Ακινα: Πεδίο 2010) Ν. 
Warburton,Φιλοςοφία: Σα βαςικά ηθτιματα, μετάφρ. Δ. Ριςςάκθ (Θεςςαλονίκθ: Αρςενίδθσ 2010) 
 


