
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική 
ΤΜΗΜΑ Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΓ094.2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ελληνικά: Νεότερη Φιλοσοφία ΙΙ: Ζητήματα Πρακτικής 
Φιλοσοφίας 
Αγγλικά: Modern Philosophy II: Issues in practical Philosophy  

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 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3  
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Ιστορία της Νεότερης Φιλοσοφίας 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

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 το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Ελληνικά 
Σκοπός της άσκησης είναι η μελέτη της πρακτικής φιλοσοφίας όπως αυτή 
διαμορφώνεται στους νεότερους χρόνους (17ος-19ος αιώνας). Η προσέγγιση είναι 
τόσο ιστορική όσο και συστηματική. Θα επικεντρωθούμε στη μελέτη κειμένων του 
Hobbes, του Locke, του Hume και του Kant όπου οι φοιτητές θα κληθούν να 
παρουσιάσουν με λεπτομέρειες τις ηθικές απόψεις των εν λόγω φιλοσόφων. Μετά 
την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να 
τοποθετήσουν τις συγκεκριμένες απόψεις στο φιλοσοφικό και κοινωνικό πλαίσιο 
της εποχής και να εντοπίζουν τις επιρροές που δέχθηκαν οι εν λόγω φιλόσοφοι. 
Επιπλέον, θα μπορούν να εξηγήσουν βασικές έννοιες της πρακτικής φιλοσοφίας 



της περιόδου και τέλος, θα έχουν προχωρήσει σε μια αποτίμηση της επιρροής του 
έργου των συγγραφέων στους μετέπειτα θεωρητικούς.  
 
 
Αγγλικά 
The purpose of the exercise is the study of practical philosophy as it is shaped in 
modern times (17th-19th centuries). The approach is both historical and systematic. 
We will focus on the study of texts of Hobbes, Locke, Hume and Kant where 
students will be asked to present in detail the moral views of these philosophers. 
Upon successful completion of the course, students will be able to place the specific 
views in the philosophical and social context of their time and identify the 
influences that the authors received. In addition, they will be able to explain basic 
concepts of the practical philosophy of the time and finally, they will have 
progressed to an assessment of the influence of the authors to the later theorists. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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 
…… 
Άλλες… 
……. 

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



 

 

 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ελληνικά 
Στην άσκηση αυτή θα μελετήσουμε συγκεκριμένους θεωρητικούς τα κείμενα των 
οποίων οριοθετούν την πρακτική φιλοσοφία στη νεότερη εποχή. Στόχος είναι η 
κατανόηση της σταδιακής μετατόπισης της παραδοσιακής υπόθεσης ότι η ηθική 
πρέπει να προέρχεται από κάποια πηγή αυθεντίας που βρίσκεται έξω από την 
ανθρώπινη φύση και η ανάδειξη της υπόθεσης ότι η ηθική μπορεί να αναδυθεί από 
πηγές εντός της ίδιας της ανθρώπινης φύσης. 
Αγγλικά   
In this exercise we will study specific theorists whose texts define practical philosophy 
in the modern era. The goal is to understand the gradual shift from the traditional 
assumption that morality must come from some source of authority outside of human 
nature and to highlight the assumption that morality can emerge from sources within 
human nature itself. 
 
 
 
 
 
 
 

Αγγλικά 
Search, analysis and synthesis of data and information, using the necessary 
technologies 
Autonomous work 
Teamwork 
Exercise criticism and self-criticism 
Promotion of free, creative and inductive thinking 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 

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 σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Άσκηση Πεδίου 39 
Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

  
  
  
  

  

  

  
Σύνολο Μαθήματος   

 

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. 

 
Γραπτή εργασία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ 

1. Τ. Χομπς, Λεβιάθαν (Αθήνα: Γνώση, 2019)  
Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 86197238 
 
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 



 
1. Ν. Αυγελής, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία (Θεσσαλονίκη: 2001) 
2. F. Alessio, Ιστορία της Νεότερης Φιλοσοφίας (Αθήνα: Τραυλός, 2012) 
3. A. Kenny (επιμ.), Ιστορία της Δυτικής Φιλοσοφίας (Αθήνα: Νεφέλη, 2005) 
4. J, Cottingham, Φιλοσοφία της Επιστήμης Α: Οι Ορθολογιστές, και R. S. 
Woolhouse, Φιλοσοφία της Επιστήμης Β: Οι Εμπειριστές (Αθήνα: Πολύτροπον, 2003) 

5. Χ. Παπαδαμιανός, Ελεύθερη Βούληση και Ηθική υπευθυνότητα. Κριτική εξέταση των 
σύγχρονων συμβατοκρατικών θεωριών (Αθήνα: Σμίλη, 2019) 
 
 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
 
 
 
 
 

 


