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11..  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα: «Πέντε Θέματα από την Ιστορία της 
Φιλοσοφίας». 

 

22..  ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΕΕΚΚΤΤΟΟΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  
ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  --  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΣΣ  EEΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:  

► απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής  
► απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν μόνο σε όσους πραγματοποιήσουν εγγραφή σε κάποιο 
από τα προγράμματα του τρέχοντος κύκλου σπουδών. Μετά την εγγραφή τους, οι 
εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία προκειμένου να επιλέξουν ένα από 
τα πέντε προγράμματα που παρέχονται δωρεάν. 
 
 

33..  ΤΤΟΟ  ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ    
Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος, οδηγεί στη χορήγηση Βεβαίωσης Συμμετοχής στο 

πρόγραμμα «Πέντε Θέματα από την Ιστορία της Φιλοσοφίας».  

Δείγμα της Βεβαίωσης παρουσιάζεται στην παράγραφο 12. Η Βεβαίωση έχει αποκλειστικά 

την υπογραφή του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου του Προγράμματος. Σφραγίδα του Κέντρου 

Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης φέρουν μόνο τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης/ 

εξειδικευμένης επιμόρφωσης και όχι οι βεβαιώσεις συμμετοχής. 

Παρακάτω, παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

εκπαιδευομένων. 

 

44..  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΡΡΚΚΕΕΙΙΑΑ  ΦΦΟΟΙΙΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  
Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο (2) μήνες.  

 

55..  ΔΔΟΟΜΜΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΔΔΙΙΔΔΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ  
Το περιεχόμενο του κάθε θεματικής ενότητας που βρίσκεται στο Διαδίκτυο αφορά στα κύρια σημεία 

της θεωρίας και είναι εμπλουτισμένο κυρίως με τα εξής: 
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 παραδείγματα 

 λυμένες ασκήσεις 

 ασκήσεις αυτοαξιολόγησης 

 πρόσθετη βιβλιογραφία  

Μέσω του συγκεκριμένου τρόπου παρουσίασης των διδακτικών ενοτήτων επιτυγχάνεται η εμπέδωση 

της θεωρίας με έναν πιο εποικοδομητικό τρόπο απ’ ότι σε ένα “παραδοσιακού” τύπου έντυπο. 

Παράλληλα, η δομή του μαθήματος είναι διαμορφωμένη, έτσι ώστε το εκπαιδευτικό υλικό να: 

 καθοδηγεί το σπουδαστή στη μελέτη του, 

 προάγει την αλληλεπίδραση του σπουδαστή με το μαθησιακό υλικό, 

 επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες, 

 αξιολογεί και ενημερώνει το σπουδαστή για την πρόοδο του, 

 εξειδικεύει τις θεωρητικές γνώσεις με τη χρήση πρακτικών εφαρμογών. 

 

66..    ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΔΔΙΙΕΕΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  
Το πρόγραμμα διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο 

«αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η 

υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.  

 Σε σχετικό link είναι αναρτημένες οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας ανακοινώσεις. 

Ο εκπαιδευόμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, καλείται να 

υποβάλει ηλεκτρονικά, τα αντίστοιχα τεστ αυτοαξιολόγησης. Τα τεστ περιλαμβάνουν ερωτήσεις 

αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής ή αληθούς/ψευδούς  

Τέλος, το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται και σε ηλεκτρονική μορφή (e-book), προκειμένου να 

διευκολυνθούν οι εκπαιδευόμενοι σε περιπτώσεις που προτιμούν την έντυπη έκδοσή του. 

 

77..  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ  ΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗΣΣ  ((HHEELLPP  DDEESSKK))  
Μέσω του ενσωματωμένου στην εκπαιδευτική πλατφόρμα συστήματος επικοινωνίας, ο 

εκπαιδευόμενος έχει επίσης τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην Διοικητική ή Τεχνική Υποστήριξη του 

προγράμματος, ανάλογα με τη φύση του ζητήματος που τον απασχολεί.  
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88..  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  
Σε κάθε διδακτική ενότητα ο εκπαιδευόμενος καλείται να επιλύει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά το 

αντίστοιχο τεστ, μέχρι τη λήξη του προγράμματος.  

Η χορήγηση της Βεβαίωσης Συμμετοχής πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος συμμετάσχει σε 

όλα τα τεστ αυτοαξιολόγησης και πάρει προβιβάσιμο βαθμό σε κάθε μάθημα. 

 

99..  ΣΣΥΥΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΥΥΛΛΙΙΚΚΟΟΥΥ  
Οι συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού είναι μέλη ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών ή και ειδικοί εμπειρογνώμονες με ιδιαίτερη συγγραφική καταξίωση, οι οποίοι κατέχουν πολύ 

βασικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος. Συγγράφουν τα βασικά κείμενα και αναλαμβάνουν την 

επιστημονική ευθύνη για την μετατροπή του εκπαιδευτικού υλικού σε e-learning μορφή.  

 

1100..  ΟΟ  ΑΑΚΚΑΑΔΔΗΗΜΜΑΑΪΪΚΚΟΟΣΣ  ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ  
Ο  Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αναπολιτάνος Διονύσιος, ο οποίος έχει την ευθύνη για το 

σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα.  

  

1111..  ΠΠΩΩΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΝΝΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  ΎΎΛΛΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  
Πέντε Θέματα από την Ιστορία της Φιλοσοφίας 

Θεματική Ενότητα 1: Πλάτων 

Θεματική Ενότητα 2: Αριστοτέλης 

Θεματική Ενότητα 3: Οι ρασιοναλιστές: Ντεκάρτ, Σπινόζα, Λάϊμπνιτς 

Θεματική Ενότητα 4: Οι εμπειριοκράτες: Λοκ, Μπάρκλεϊ, Χιουμ 

Θεματική Ενότητα 5: Κάντ 
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1122..  ΥΥΠΠΟΟΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ  ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΒΒΕΕΒΒΑΑΙΙΩΩΣΣΗΗΣΣ  

  
  


