
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΕΦΦ 394 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5
ο
 και άνω 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η πολιτική σκέψη του Πλάτωνος 

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 

Σεμιναριακές συναντήσεις 3 10 

   

   

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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://classweb.cc.uoc.gr/classes.asp 

(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 

 
Γενικός στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να ερμηνεύουν και να 
προσεγγίζουν κριτικά την φιλοσοφική πεζογραφία του Πλάτωνος μέσα από τη μελέτη επιλεγμένων 
χωρίων από τους διαλόγους. Βασικός άξονας μελέτης των πλατωνικών έργων στο εν λόγω σεμινάριο 
είναι η μελέτη της πολιτικής σκέψης του φιλοσόφου, η ηθική της διάσταση και η σχέση της με την 
πλατωνική οντολογία.  
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 

- Να κατανοούν και να αναλύουν κριτικά την πλατωνική πεζογραφία. 
- Να εξοικειωθούν με τις βασικές φιλοσοφικές θέσεις της πλατωνικής φιλοσοφικής σκέψης 

(θεωρία Ιδεών). 
- Να αναγνωρίζουν και να αναλύουν τις υφολογικές και φιλοσοφικές διαφορές των 

πλατωνικών διαλόγων ανά συγγραφική περίοδο. 
 

https://classweb.cc.uoc.gr/classes.asp


 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Ο Πλάτων και η ζωή του. Εισαγωγή στο πλατωνικό έργο (διαχωρισμός συγγραφικών 
περιόδων, το πρόβλημα της χρονολόγησης των διαλόγων). 

2. Η δίκη και η καταδίκη του Σωκράτη. Οι αθηναϊκοί νόμοι. Απολογία και Κρίτων. 

3. Παραδόσεις 3 και 4. Εισαγωγή στην Πολιτεία του Πλάτωνα. Βιβλία 5, 8 και 9. 

4. Παραδοση 5. Ο Πολιτικός του Πλάτωνα. 

5. Παράδοση 6. Οι Νόμοι του Πλάτωνα. 

6. Παραδόσεις 7 έως 13. Παρουσιάσεις φοιητών/τριών. 

 

 

(3) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

 Χρήση βάσεων δεδομένων 

 Διδακτικό Υλικό, ανακοινώσεις & επικοινωνία 
μέσω της πλατφόρμας classweb 

 

 
- Να κατανοούν και να σχολιάζουν τις πλατωνικές θέσεις περί πολιτικής όπως παουσιάζονται 

σε κομβικούς διαλόγους (Πολιτεία, Πολιτικός, Νόμοι) αλλά και στους διαλόγους της 
σωκρατικής περιόδου. 

- Να κατανοούν τον Πλάτωνα μέσα στα λογοτεχνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα της 
εποχής του.  

- Να συνδέουν το εν λόγω πλατωνικό κείμενο με τα πολιτισμικά γεγονότα της εποχής του. 
- Να γνωρίζουν και να αξιοποιούν βασικές μελέτες της πλατωνικής βιβλιογραφίας 

 
 

 

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… 

……. 
 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

Αυτόνομη εργασία 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

 

 



με τους φοιτητές  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 σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Σεμιναριακές συναντήσεις 39 

Αυτοτελής μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

61 

  

  

  

Συγγραφή Τελικής 
εργασίας 

                    150 

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  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. 

 

 

 

 

 

 

Γραπτή Εργασία, Δημόσια Παρουσίαση. 
 

 

 

 

 

 

 

 

(4) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Julia Annas, Εισαγωγή στην Πολιτεία του Πλάτωνα. Εκδόσεις Καλέντη. Αθήνα 2006. 
Coleman, J. (2005) Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης. Από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τους 
πρώτους χριστιανικούς χρόνους, Εκδόσεις Κριτική  
Guthrie, W.K.C. (2010) Οι Έλληνες φιλόσοφοι. Από τον Θαλή ως τον Αριστοτέλη, Εκδόσεις Παπαδήμα 

Klosko, George. The Development of Plato’s Political Theory. 2d ed. Oxford: Oxford 

University Press, 2006. 

 

Mara, Gerald. Socrates’ Discursive Democracy: Logos and Ergon in Platonic Political 

Philosophy. Albany: State University of New York Press, 1997. 

 

Schofield, Malcolm. Plato: Political Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2006. 



Ψυχοπαίδης, Κ. (1999) Ο φιλόσοφος, ο πολιτικός και ο τυραννος, Εκδόσεις Πόλις  
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

Phronesis, Plato International Society, Ancient Philosophy 

 

 

 


