
 

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 ΦΑ305 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  
(1 ζωσ 8) 
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ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Φιλοςοφία τθσ κρθςκείασ 

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

  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Παράδοςθ, Σεμινάριο, Άςκθςθ 

Σεμινάριο 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  
Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, Επιςτθμονικισ Περιοχισ, 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ περιοχισ 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ όχι 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Ναι 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΞΕΣΑΕΩΝ: Ελλθνικά 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  ΝΑΙ 

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. 

Συμβουλευτείτε 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 

Τν κάζεκα ζηνρεύεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ κε βαζηθέο έλλνηεο θαη πξνβιεκαηηθέο ηεο 
θηινζνθίαο ηεο ζξεζθείαο.  Με ην πέξαο ησλ καζεκάησλ νη θνηηεηέο/ηξηεο αλακέλεηαη: 

 

• Να έρνπλ κηα γεληθή επνπηεία ησλ θπξίσλ ελλνηώλ θαη ζεκάησλ πνπ απαζρνινύλ ηε θηινζνθία 
ηεο ζξεζθείαο 

• Να είλαη ηθαλνί λα παξνπζηάζνπλθαη λα θξίλνπλ επηρεηξήκαηα ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο δηακάρεο 
ζηνλ ρώξν κέζσ ηεοεπνηθνδνκεηηθήο θαη ρσξίο πξνθαηαιήςεηο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο ζπδεηήζεηο 
ζηελ ηάμε 

• Να έρνπλ αλαπηύμεη αλαιπηηθέο θαη θξηηηθέο ηθαλόηεηεο ώζηε λα ζπγγξάςνπλ κηα εξγαζία ζηελ 
νπνία ζα πξνηείλνπλ επηρεηξήκαηα ππέξ θαη θαηά ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ ζηελ θηινζνθία ηεο 
ζξεζθείαο θαη ζα εθθξάζνπλ ηελ δηθή ηνπο ηεθκεξησκέλε άπνςε 

 

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  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ 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 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία 
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

1. 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Η θηινζνθία ηεο ζξεζθείαο εξεπλά θξηηηθά ηηο έλλνηεο θαη ηα εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 
δηάθνξεο πιεπξέο ηνπ ζξεζθεπηηθνύ θαηλνκέλνπ. Σην ζεκηλάξην απηό κεηαμύ άιισλ ζα εμεηάζνπκε, 
ρσξίο λα πεξηνξηζηνύκε ζε ζπγθεθξηκέλεο ζξεζθείεο, ην εξώηεκα γηα ηελ ύπαξμε ηνπ Θενύ (ή Θεώλ) 
θαη ηα ζρεηηθά επηρεηξήκαηα, ην πξόβιεκα ηνπ θαθνύ, ηε δπλαηόηεηα ησλ ζαπκάησλ, ην εξώηεκα γηα 
ηε κεηά ζάλαηνλ δσή,  δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζξεζθεπηηθή εκπεηξία, ηελ πίζηε θαη ηε ζρέζε ηεο κε 
ηνλ ιόγν θαζώο θαη ηε ζρέζε ηεο ζξεζθείαο κε ηε θηινζνθία, ηελ επηζηήκεθαη ηελ εζηθή. 

 

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 Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 
με τουσ φοιτθτζσ 

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

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 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 Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 
με τουσ φοιτθτζσ 

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

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 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 
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 Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 
με τουσ φοιτθτζσ 

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

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 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 
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Δραστηριότητα 
 

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, 
Δοκιμαςία Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, 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. 

Γραπτι εργαςία (70/100) 
Αξιολογείται επίςθσ θ παρουςίαςθ ςτθν τάξθ και θ ςυμμετοχι ςτθ 
ςυηιτθςθ (30/100) 
 

 

1. 5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βαςικι βιβλιογραφία 
 

Davies, B. (ed.)Philosophy of Religion: A Guide to the Subject, Georgetown University Press 1998 

Davies, B.,An Introduction to the philosophy of Religion,  Οxford: OUP 2004
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