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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
86Υ16
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γ
Φιλοσοφία της Επιστήμης
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
6
Υποχρεωτικό
Ελληνική
https://eclass.uoa.gr/modules/document/?co
urse=PHS269

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά αποτελέσματα
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση βασικών ρευμάτων και θεωριών στη φιλοσοφία της
επιστήμης η οποία συγκροτήθηκε ως ακαδημαϊκός κλάδος στις αρχές του εικοστού αιώνα.
Συγκεκριμένα, μελετάται το έργο των λογικών θετικιστών, όπως αυτό των Carnap, Neurath και Schlick,
το έργο των Popper, Lakatos, Kuhn και Feyerabend, καθώς και νεώτερες προσεγγίσεις στην περιοχή
των σπουδών επιστήμης. Τα θέματα που εξετάζονται στην ιστορική διαδρομή των επιμέρους
ρευμάτων είναι η διάκριση της επιστήμης από τη μεταφυσική και την ψευδο-επιστήμη, ο ιδιαίτερος
χαρακτήρας της επιστημονικής έρευνας, ο έλεγχος των επιστημονικών θεωριών, η σχέση
παρατήρησης -θεωρίας, ο τρόπος εξέλιξης της επιστήμης, η ορθολογικότητα της επιστήμης, η ηθική
της επιστήμης, ο χαρακτήρας της επιστημονικής κοινότητας και οι σχέσεις της επιστήμης με την
κοινωνία.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
• να έχουν μία εποπτεία των θεμάτων που απασχολούν τη φιλοσοφία της επιστήμης
 να μπορούν να διακρίνουν λεπτές αποχρώσεις εννοιών
 να αναπτύσσουν και να αξιολογούν επιχειρήματα
 να κατανοούν διαμάχες για επιστημονικά θέματα που ανακύπτουν στον δημόσιο βίο
 να εφαρμόζουν τις δεξιότητες της κριτικής και αναλυτικής σκέψης που προσφέρει ο φιλοσοφικός
στοχασμός σε ζητήματα που αφορούν τις επιστήμες
.
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.
2.
3.
4.

Τι είναι η φιλοσοφία της επιστήμης
Οι πρόδρομοι του Λογικού Θετικισμού
Λογικός θετικισμός/εμπειρισμός –επαληθευσιοκρατία
Karl Popper- διαψευσιοκρατία, διάκριση επιστήμης –μη επιστήμης

5. Thomas S. Kuhn – η επιστήμη ως πρακτική
6. Imre Lakatos- ερευνητικά προγράμματα
7. Feyerabend – η κριτική της επιστήμης

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

Στην τάξη
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας
μέσω της ηλεκτρονικής τάξης
Φόρτος εργασίας
Δραστηριότητα
εξαμήνου
Διαλέξεις
39
Αυτοτελής μελέτη
111

Σύνολο μαθήματος
Γραπτή τελική εξέταση

150
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