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1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διαλέξεις
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θετικών Επιστημών
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Προπτυχιακό
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ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α
Ιστορία Φιλοσοφίας Ι: Αρχαιότητα και Μέσοι
Χρόνοι
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
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Υποχρεωτικό
Ελληνική

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τήτρια:
1. Θα γνωρίζει τις πιο σημαντικές φιλοσοφικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν σε όλες τις περιόδους
της αρχαίας σκέψης
2. Θα μπορεί να αξιολογεί κριτικά τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν από τις φιλοσοφικές
σχολές της αρχαιότητας
3. Θα κατανοεί φιλοσοφικά προβλήματα και έννοιες που πρωτοπαρουσιάστηκαν από τους
αρχαίους φιλοσόφους και επηρέασαν την μετέπειτα φιλοσοφική σκέψη.
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Με αναφορά σε κείμενα της αρχαίας γραμματείας και σε σχετικές συλλογές αποσπασμάτων,
μελετώνται οι κύριες κατευθύνσεις που χαρακτήρισαν την αρχαία φιλοσοφία ως την ύστερη φάση της:
1. Η κσομολογική σκέψη των Προσωκρατικών και η ανάδυση του προβληματισμού γύρω από την
φύση του λόγου από στοχαστές όπως ο Ηράκλειτος, οι Ελεάτες και οι Σοφιστές. Η σωκρατική
μέθοδος της απορίας και του ελέγχου.
2. Η θεωρία των Ιδεών καθώς και η δομική ανάλυση της ψυχής και της πολιτείας από τον
Πλάτωνα.
3. Η ανάπτυξη της λογικής, της επιστημονικής μεθοδολογίας, της οντολογίας και της ηθικής εκ
μέρους του Αριστοτέλη.
4. Η φιλοσοφία των Επικουρείων, των ΣτωΙκών και των Σκεπτικών, τόσο των Ακαδημεικών όσο
και των Πυρρώνειων, και οι σχετικές διαμάχες μεταξύ των σχολών.
5. Η βαθμιαία ανάδυση νεοδογματικών τάσεων, κυρίως στον χώρο του Μεσοπλατωνισμού και
του Νεοπλατωνισμού.
6. Η διαμόρφωση νέων αντιλήψεων όσον αφορά τη φύση του ανθρώπου και τη θέση του μέσα
στον κόσμο, κάτω από την επίδραση της ιουδαιοχριστιανικής παράδοσης.
Συζητούνται από τη σκοπιά της σύγχρονης κριτικής τα φιλοσοφικά προβλήματα και οι φιλοσοφικές
έννοιες που διαμορφώθηκαν στην αρχαιότητα, όπως επίσης οι ποικίλες θέσεις και τα επιχειρήματα

που χρησιμοποιήθηκαν από τους αρχαίους φιλοσόφους στους τομείς της λογικής, της γνωσιολογίας,
της οντολογίας και της ηθικής.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
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 ώστε ο συνολικός φόρτος
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαλέξεις στην τάξη
Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Μη
καθοδηγούμενη
μελέτη

Φόρτος εργασίας
εξαμήνου
39 ώρες

Σύνολο μαθήματος
Γραπτή τελική εξέταση

111 ώρες

150 ώρες
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