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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

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

Σε επίπεδο γνώσεων, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
 Να κατανοούν το ρόλο της θρησκείας στην εποχή της μετανεωτερικότητας
 Να γνωρίζουν τις βασικές όψεις της θρησκευτικής συμπεριφοράς
 Να διαπιστώνουν τα «αυταρχικά» χαρακτηριστικά των θρησκειών και να τα αντιδιαστέλουν
με τα «ανθρωπιστικά» τους χαρακτηριστικά.
 Να αξιολογούν τον κοινωνικό ρόλο των θρησκειών στην προοπτική μιας παγκόσμιας Ηθικής
παρουσίας.
Σε επίπεδο δεξιοτήτων και χειρισμού οι φοιτητές/τριες θα εξασκηθούν στα εξής:




Στη μεθοδολογική διερεύνηση των ιδιαίτερων στοιχειών που συνιστούν μια συμπεριφορά
«θρησκευτική».
Στην κατανόηση των ηθικών διλημμάτων που θέτουν τα θρησκευτικά ερωτήματα.
Στην εξοικείωση με κοινωνικές συμπεριφορές που προκύπτουν από θρησκευτικές
αφετηρίες, π.χ. βία, ρατσισμός κ.α.

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…
…….

Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση ικανοτήτων κατανόησης της θρησκευτικής
συμπεριφοράς ως κοινωνικής
Το μάθημα χρησιμοποιεί τις μεθόδους μελέτης της ψυχολογίας και κοινωνιολογίας της
θρησκείας.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Τα περιεχόμενα του μαθήματος αναφέρονται στα ακόλουθα:
1. Η Θρησκεία ως ανθρώπινη κατασκευή
2. Η κοινωνική λειτουργία της θρησκείας
3. Η σχέση μεταξύ θρησκευτικής και κοινωνικής συμπεριφοράς
4. Η δημιουργία της «αυταρχικής» θρησκευτικής συμπεριφοράς
5. Θρησκευτική Βία και Πολιτική Συμπεριφορά
6. Η ιστορική κατανόηση της έννοιας του Θεού μέσα από την
Ιουδαιοχριστιανική παράδοση και τα αυταρχικά συστήματα
πολιτικής οργάνωσης
7. Η έννοια της «ανθρωπιστικής» θρησκείας
8. Η κοινή ηθική παράδοση των μονοθεϊστικών θρησκειών
9. Η ηθική των συγκρούσεων
10. Η ηθική παράδοση των ανατολικών θρησκειών
11. Για μια παγκόσμια ανθρωπιστική ηθική θεωρία

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Πρόσωπο με Πρόσωπο
ΟΧΙ

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

Διαλέξεις
Μελέτη και Ανάλυση
Βιβλιογραφίας
Εργασίες

Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου (σύνολο ωρών)
40
20
40

100

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

Προφορική Εξέταση, η οποία συνίσταται στην κατανόηση
των κριτηρίων που θέτει το μάθημα, προκειμένου να
διαπιστωθεί εάν ο φοιτητής μπορεί να αντιλαμβάνεται
ηθικά ζητήματα που θέτει η παρουσία των θρησκειών στο
σύγχρονο κόσμο.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
• Καραμούζης, Π. Κριτική Φιλοσοφία της Θρησκείας. Θρησκευτικός αυταρχισμός και
ανθρώπινη Ελευθερία στο έργο του Έριχ Φρόμ, Εκδόσεις Επέκταση 2005.
• Παπαρίζος, Α. Η Κοινωνία των Αμαρτωλών, Εκδόσεις Παπαζήση 2014.
• Pascal Boyer, Και ο άνθρωπος έπλασε τους Θεούς, Βάνιας 2008
• Παπαγεωργίου Νίκη, Οι μεταμορφώσεις του Ιερού, Πουρναράς 2005.

β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
• Η Ευρώπη αντιμέτωπη με το φαινόμενο του ρατσισμού, Κίνηση Πολιτών κατά του
ρατσισμού, εκδ. Παρασκήνιο, Αθήνα 1995.
• ΧΑΝΤΙΓΚΤΟΝ Π. Σ., Η σύγκρουση των πολιτισμών και ο ανασχηματισμός της
παγκόσμιας τάξης, μτφρ. Σ. Ριζοθανάση, εκδ. Τερζόπουλου, Αθήνα 1998..

