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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικού υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
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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

Ξεκινώντας από την περίοδο διακυβέρνησης του Ιωάννη Καποδίστρια και αναδιφώντας στην
ιστορική διαχρονία, επιχειρείται μια αξιολογικά ουδέτερη ανάλυση των προσδιοριστικών
παραγόντων της εσωτερικής κοινωνικοπολιτική και οικονομικής δομής σε αναφορά με τη
διαδικασία διαμόρφωσης και εφαρμογής της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
Αναπτύσσεται η συνθετική και κριτική ικανότητα των φοιτητών καθώς καλούνται να απαντήσουν
σε μια σειρά από αξονικά ερωτήματα γύρω από τις κεντρικές θεματικές περιοχές –οι εξωτερικές
σχέσεις της Ελλάδας με τους Βαλκανικούς της συνδαιτυμόνες και την Τουρκία, οι εξωτερικές
σχέσεις της Ελλάδας με τις εκάστοτε Μεγάλες Δυνάμεις και η θέση και ο ρόλος της, σε διεθνείς

θεσμούς-οργανισμούς
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
• κατανοούν και περιγράφουν- τις κεντρικές μεταβλητές της συγκρότησης-δομής-λειτουργίας του
σύγχρονου Ελληνικού κράτους.
• αναλύουν και ερμηνεύουν τη συγκρότηση – λειτουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους
• εστιάζουν στη μελέτη πρωτογενών και δευτερογενών πηγών της νεότερης και σύγχρονης
ελληνικής ιστορίας.
• αναπτύσσουν θέματα εξωτερικών σχέσεων της Ελλάδας

•

εκφράζουν θεωρητικές υποθέσεις εργασίας που εξετάζονται εμπειρικά μέσα από την ιστορική
διαχρονία
• αναλύουν, συνθέτουν και αξιολογούν τα αίτια και αιτιατά του εκάστοτε ιστορικού ζητήματος.
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…
…….

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της κριτικής, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης

(3)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο πλαίσιο του μαθήματος ‘Ελληνικό κράτος & εξωτερικές σχέσεις ’ γίνεται αρχικά μια ενδελεχής
ανάλυση των αξονικών, ενδογενών-εξωγενών παραμέτρων της διαδικασίας συγκρότησης του
ελληνικού κράτους από το 1821-1828. Εν συνεχεία αναλύεται το θεωρητικό-μεθοδολογικό υπόβαθρο
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και εξάγονται υποθέσεις εργασίας για εμπειρικό έλεγχο. Υπό το
ανωτέρω μεθοδολογικό πλαίσιο εξετάζονται οι κεντρικοί στόχοι, τα μέσα και τα αποτελέσματα της
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, σε πλανητικό, ευρωπαϊκό και περιφερειακό (Νοτιοανατολική
Ευρώπη, Μεσόγειο κ.ά.) επίπεδο, δίνοντας ιδιάζουσα σημασία στις διμερείς σχέσεις με τους
περιφερειακούς της συνδαιτυμόνες (π.χ. Τουρκία) και τις Μεγάλες Δυνάμεις (ΗΠΑ, Ρωσία, Βρετανία,
Γαλλίακ.ά.), με σκοπό να αποτυπωθούν οι προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν, οι Έλληνες
λήπτες αποφάσεων.

(4)ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

Μηχανή προβολής και laptop.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

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
τους αρχές του ECTS

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Διαδραστική διδασκαλία
Παρουσίαση εργασίας
Συγγραφή εργασίας
Μελέτη

Σύνολο Μαθήματος

μέσω

τους

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
52
20
10
8
35

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή τους 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 / Τους

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%)
ΙΙ. Προφορική συμμετοχή στο μάθημα (15%)
ΙΙΙ. Παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής εργασίας (15%)

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

(5)ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Διονύσιος Τσιριγώτης, Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία. Διεθνείς Σχέσεις και Διπλωματία.
Αθήνα, Ποιότητα, 2013.
Στάθης Καλύβας, Καταστροφές και Θρίαμβοι. Αθήνα, Παπαδόπουλος, 2015.
Αρβανιτόπουλος, Κωνσταντίνος και Μαριλένα Κόππα. 30 Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής
1974-2004. Αθήνα：Λιβάνης
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

