
Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο 

Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι υπεύθυνο για το ΠΣ ή από άλλα 
τμήματα. Το περίγραμμα κάθε μαθήματος καθορίζει τη μορφή, το σκοπό, τα μαθησιακά αποτελέσματα 

και το περιεχόμενο του μαθήματος και προδιαγράφει τον τρόπο υλοποίησης της διδακτικής και 

μαθησιακής διαδικασίας και τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών. Το περίγραμμα του μαθήματος 

αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο διδάσκων του μαθήματος αναπτύσσει τον τρόπο διδασκαλίας του 
έτσι ώστε ανεξαρτήτως του διδάσκοντος ή των διδασκόντων να πληρούνται οι βασικές προδιαγραφές 

και να επιτυγχάνεται η επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων.. 

Άρθρο 32 παρ. 1β του Ν.4009/11 και Υ.Α. Φ5/89656/Β3/2007 «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων»  ΦΕΚ Β  ́1466/2007  

 
Το περίγραμμα κάθε μαθήματος περιλαμβάνει τις πληροφορίες όπως στο ενδεικτικό έντυπο που 

ακολουθεί (Παραδείγματα Περιγραμμάτων βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της ΑΔΙΠ: 

http://www.adip.gr/data/HQA_accr_riverlake.pdf 
http://www.adip.gr/data/HQA_accr_project_management.pdf) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ  

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 

4. 

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Παράδοση, Σεμινάριο, Άσκηση 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ (υποχρεωτικό) 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ όχι 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 



2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Ελληνικά 

Το μάθημα αφορά τον 1
ο
 κύκλο σπουδών. Τα μαθησιακά αποτελέσματα που 

στοχεύει είναι: Η γνώση, κατανόηση και ανάλυση των βασικών απόψεων για την 

φύση και το ρόλο της κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας εν γένει, και της 

ιστορίας της πολιτικής σκέψης. Η δεξιότητα της υπεράσπισης ή αντίκρουσης με 

επιχειρήματα των διαφορετικών αντιλήψεων πολιτικών στοχαστών.  Η ικανότητα 

να αξιολογήσουν οι φοιτητές σύγχρονα προβλήματα με τα εργαλεία των κλασικών 

πολιτικών στοχαστών.    

 

Αγγλικά 

The course is a 1
st

 cycle one. The main aims of the course are (a) to create the 

fundamental knowledge, understanding and analysis of the basic accounts regarding 

the nature and role of social and political philosophy in general and the history of 

political philosophy in particular (b) to develop the ability for an argumentative 

defense for or attack on the different conceptions offered by the various political 

thinkers, (c) to foster the capacity for the critical evaluation of current social 

problems using the tools offered by the great political thinkers.   

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 

Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

Ελληνικά 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Σεβασμός στην διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

 



Αγγλικά 

Being critical and self-critical 

Fostering free, creative and inductive thinking 

Respect of difference and multiculturalism 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Ελληνικά 

Η παράδοση αφορά μια εισαγωγή στην κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία. Η 

εισαγωγή αυτή θα είναι αφενός ιστορική καθώς επιλέγει στοχαστές σταθμούς στην 

ιστορία της πολιτικής σκέψης, όπως ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Μακιαβέλι, ο 

Χομπς, ο Λοκ, ο Ρουσσώ, και αφετέρου εννοιολογική καθώς προσπαθεί να τους 

κάνει να διαλεχθούν πάνω σε βασικά ερωτήματα όπως τι είναι πολιτική φιλοσοφία, 

ποια η διαφορά αρχαίας και νεότερης πολιτικής φιλοσοφίας, τι είναι πολιτεία και 

κράτος, πώς αυτά διαρθρώνονται, ποια η αγαθή διακυβέρνηση, και ποια η σχέση 

πολιτικής κοινωνίας και ιδιότητας του πολίτη.  

 

Αγγλικά 

The course is an introduction in social and political philosophy. This particular 

introduction will be, on the one hand, historical, as it chooses main thinkers in the 

history of political thought, such as Plato, Aristotle, Machiavelli, Hobbes, Locke, and 

Rousseau. On the other hand it is also partly conceptual as it also aims to put these 

thinkers into dialogue on fundamental issues, such as what is social and political 

philosophy, what is a polity or state, what is good government, and what is the 

relationship between political community and citizenship. 

 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 Χρήση βάσεων δεδομένων 

 Παρουσιάσεις –διδασκαλία με εξειδικευμένο 

λογισμικό (ppt κ.λπ.) 

 Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία 

μέσω της πλατφόρμας classweb 

 Eπικοινωνία μέσω email 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 

οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 

ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 

83 

  

  

  

  

  

  

Τελική γραπτή 

εξέταση 

3 

Σύνολο  125 
 



 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

 
Τελική Αξιολόγηση: 

Τρίωρη Γραπτή Εξέταση στα Ελληνικά, η οποία θα 

περιλαμβάνει:  

Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων 
 

Summative assessment: 

Final written exam: one three-hour exam (in Modern Greek) 

which will include: 

Questions that have to be answered in short essay form  

 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

G.H. Sabine, Ιστορία των Πολιτικών Θεωριών, μετάφραση Μάνθου Κρίσπη, Ατλαντίς, χχ. 

 

Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Πολιτικοί Στοχαστές των Νεότερων Χρόνων, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 

Κρήτης, 2020. 

 

Janet Coleman, Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης, τόμοι Ι, ΙΙ, μετάφραση Γ. Χρηστίδης, Κριτική, 2005 

 

Bruce Haddock, Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης, μετάφραση Βασίλης Φροσύνος, Πατάκης, 2009 

 

Παύλος Σούρλας, Φιλοσοφία του Δικαίου: Τόμος Ι, Αρχαιότητα, Αντ. Σάκκουλας  

 

Pierre Manent, Απλά Μαθήματα Πολιτικής Φιλοσοφίας, μετάφραση Δημ. Σωτηρόπουλος, Πόλις, 2005 

 

Άρης Στυλιανού, Θεωρίες Κοινωνικού Συμβολαίου, Πόλις, 2006 

 

Quentin Skinner, Τα θεμέλια της νεότερης πολιτικής σκέψης: η Αναγέννηση – η εποχή της 

Μεταρρύθμισης, μτφ. Μ. Σαρηγιάννης, επιμ. Σπ. Μαρκέτος, Αλεξάνδρεια, 2005 

 

Μάικλ Όουξοτ, Διαλέξεις για την ιστορία της πολιτικής σκέψης, μτφ.-επιμ. Π. Λέκκας, Τόπος, 2020. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 


