
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική 
ΤΜΗΜΑ Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΓ294 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ελληνικά: Νεότερη Φιλοσοφία Ι: Ζητήματα 
Γνωσιολογίας/Οντολογίας 
Αγγλικά: Modern Philosophy I: Issues in 
Epistemology/Ontology    

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 

Διαλέξεις 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: 
 

… 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

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 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 
Το μάθημα ανήκει στην κατηγορία των παραδόσεων και αποτελεί εισαγωγή στα 
βασικά προβλήματα που απασχόλησαν τη Νεότερη Φιλοσοφία. Η συγκεκριμένη 
περίοδος αποτελεί σταθμό στην ιστορία της Φιλοσοφίας, ακριβώς επειδή οι ιδέες 
που εκφράστηκαν άλλαξαν τα δεδομένα της ανθρώπινης ιστορίας. Με την επιτυχή 
ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να εμβαθύνουν σε 
γνωσιολογικά/οντολογικά ζητήματα που προκύπτουν εντός του πλαισίου της 
«διαμάχης» εμπειρισμού και ορθολογισμού. Επίσης, θα είναι σε θέση να 



κατανοήσουν συγκεκριμένα γνωσιολογικά θέματα όπως: το ζήτημα της ορθής 
μεθόδου όσον αφορά τη γνώση ή το ζήτημα σχετικά με την αναζήτηση ενός 
δικαιολογημένου θεμελίου αναφορικά με τη γνώση.  
 
Αγγλικά  
The course which belongs to the category of lectures is an introduction to the basic 
problems that concerned Modern Philosophy. This particular period is a milestone 
in the history of Philosophy because the ideas expressed changed the conditions of 
human history. Upon successful completion of the course, students will be able to 
deeper their thinking on epistemological/ontological issues that arise within the 
framework of the ‘’controversy’’ of empiricism and rationalism. They will also be 
able to understand specific epistemological issues such as: the question of the right 
method regarding knowledge or the question regarding the search for a justified 
foundation for knowledge.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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 
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ελληνικά 
Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη Νεότερη Φιλοσοφία. Θα προσεγγίσουμε τα κύρια 
γνωσιολογικά ζητήματα της περιόδου εξετάζοντας το έργο των ορθολογιστών φιλοσόφων 
(Descartes, Spinoza, Leibniz) και των Βρετανών εμπειριστών (Locke, Berkeley, Hume). 
Ειδικότερα, θα εξετάσουμε το πρόβλημα της θεμελίωσης της ανθρώπινης γνώσης αλλά 
και του εύρους της. Στο πλαίσιο αυτό θα αναδειχθούν και ζητήματα που αφορούν τη 
σχέση σώματος-νου, της ορθής μεθόδου παραγωγής γνώσης αλλά και ζητήματα που 
αφορούν τον εξωτερικό κόσμο και τον τρόπο αντίδρασης των ανθρώπινων υποκειμένων, 
ως αποδέκτες των πληροφοριών αυτού του κόσμου. 
  
Αγγλικά   
The course is an introduction to Modern Philosophy. We will approach the main 
epistemological issues of the period by examining the work of the rationalist philosophers 
(Descartes, Spinoza, Leibniz) and the British empiricists (Locke, Berkeley, Hume). In 
particular, we will examine the problem of the foundation of human knowledge as well as 
its range. In this context, issues related to the mind-body relationship, the correct method 
of knowledge production, but also issues related to the external world and the way human 
subjects react, as recipient of this world’s information, will be highlighted.         

Αγγλικά 
Independent work 
Teamwork 
Practicing criticism and self-criticism 
Promotion of free, creative and constructive thought 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής μελέτη  83 

Τελική γραπτή 
εξέταση 
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Σύνολο Μαθήματος  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. 

 
Ελληνικά 
Γραπτή εξέταση:  
Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων. 
Αγγλικά 
Written examination: 
Questions asking for development (short essays).  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ 

1. Ν. Αυγελής, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία (Θεσσαλονίκη: 2001) 
2. A. Kenny (επιμ.), Ιστορία της Δυτικής Φιλοσοφίας (Αθήνα: Νεφέλη, 2005) 
3. Ζ. Μπενιέ, Ιστορία της νεωτερικής και σύγχρονης Φιλοσοφίας, μετάφραση Κ.   
Παπαγιώργης, Αθήνα: Καστανιώτης, 2η έκδ. 2001. 
 
 
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
1. F. Alessio, Ιστορία της Νεότερης Φιλοσοφίας (Αθήνα: Τραυλός, 2012) 
2. J, Cottingham, Φιλοσοφία της Επιστήμης Α: Οι Ορθολογιστές, και R. S. 
Woolhouse, Φιλοσοφία της Επιστήμης Β: Οι Εμπειριστές (Αθήνα: Πολύτροπον, 2003) 
3. Χ. Παπαδαμιανός, Η προβληματική της συνείδησης στη φιλοσοφία του Daniel 
Dennett (Αθήνα: Σμίλη, 2022) 

 
 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
 
 
 
 
 

 


