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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 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 

4. 
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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, και κατανόηση της θεμελιώδους ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης. Η ανάλυση 

κάποιων εκ των κλασικών έργων που την θεμελιώνουν κανονιστικά. Η σύνδεση της ελευθερίας του 

λόγου/έκφρασης με την ηθική και την φιλοσοφία του δικαίου. Η ικανότητα να αξιολογήσουν οι 

φοιτητές τα δύσκολα ζητήματα που θέτουν, π.χ. η απαγόρευση του μισαλλόδοξου λόγου, της 

πορνογραφίας, της τέχνης ως έκφρασης κλπ..    

 

Αγγλικά 
The course is a 1

st
 cycle course. The main aims of the course are (a) to achieve the fundamental 

knowledge, and understanding of the concept of freedom of speech and expression (b) to analyze 

some of the most classical texts in philosophy that try to provide its normative ground. (c) to relate  

freedom of speech and expression with moral philosophy and philosophy of law, d) to foster the 

capacity for the critical evaluation of hard cases such as hate speech, pornography, or offensive art 

works.   

 
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, αυτόνομη και ομαδική εργασία 

Σεβασμός στην διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

 

Αγγλικά 

Development of skills in written communication 

Independent work 

Work in groups 



Being critical and self-critical 

Respect of difference and multiculturalism 

 



3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Ελληνικά 

Η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης α̟οτελεί µία α̟ό τις θεµελιώδεις 
ελευθερίες και δικαιώµατα ̟ου αναγνωρίζονται ̟ια στις δηµοκρατίες µας έ̟ειτα 
α̟ό αγώνες αιώνων. Παρόλα αυτά το ̟εριεχόµενο και τα όρια ̟αραµένουν 
αντικείµενο έντονων συζητήσεων και διαφωνιών, ιδιαίτερα σήµερα ̟ου οι κοινωνίες 
µας έχουν γίνει ̟ολυ̟ολιτισµικές. Στο σεµινάριο θα έχουµε αφενός την ευκαιρία να 
συζητήσουµε τη φιλοσοφική και κανονιστική θεµελίωση της ελευθερίας της 
έκφρασης, ̟αρουσιάζοντας ε̟ιχειρήµατα στοχαστών ό̟ως ο Σ̟ινόζα, ο Καντ, ο 
Μιλ, και ο Σκάνλον. Αφετέρου θα ̟ροσ̟αθήσουµε να αναλύσουµε φιλοσοφικά τα 
̟ροβλήµατα ̟ου τίθενται α̟ό ̟ροσ̟άθειες λογοκρισίας, νοµοθετήµατα ̟ου 
α̟αγορεύουν τον µισαλλόδοξο λόγο, ̟οινικο̟οιούν την άρνηση του 
ολοκαυτώµατος,, ή ε̟ικρίνουν έργα τέχνης ̟ου µ̟ορεί να ̟ροσβάλουν το 
θρησκευτικό συναίσθηµα κλ̟.   

 

Αγγλικά 

Freedom of speech and expression constitutes one of the fundamental liberties and 

rights recognized in modern democracies after centuries of struggling with 

authoritarian regimes. However its content and limits remain highly contestable, 

especially in our era of multicultural societies. During the seminar we shall have the 

opportunity to discuss, on the one hand, the philosophical and normative grounding 

of freedom of expression found in arguments offered by Spinoza, Kant, Mill and 

Scanlon. On the other hand, we shall make an effort to philosophically analyze 

problems posed by censorship, laws that ban hate speech, penalize denial of the 

Holocaust or want to ban offensive art works, etc.   

 

4. 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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Σεμινάρια 39 

Συγγραφή εργασίας 131 

Μελέτη και ανάλυση 

βιβλιογραφίας 
80 

  

  

  

  

  

  



ECTS Σύνολο  250 
 

 

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. 

 

 
Δημόσια παρουσίαση, Γραπτή εργασία 

Public in-class presentation, essay writing 
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