ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ

Θετικών Επιστημών

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

86ΥΕΦ06

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ηπειρωτική Φιλοσοφία
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διαλέξεις

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3

ΣΤ΄

5,5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Υποχρεωτικό
–

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ναι
https://eclass.uoa.gr/courses/PHS390/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την πολυμορφία των φιλοσοφικών ρευμάτων που
αναπτύσσονται στη διάρκεια του εικοστού αιώνα στο πλαίσιο της λεγόμενης «Ηπειρωτικής
Φιλοσοφίας». Ξεκινώντας από τον Νίτσε ως φιλόσοφο με τον οποίο “κλείνει” η περίοδος των Νέων
Χρόνων, θα ασχοληθούμε με φιλοσόφους όπως ο Χούσσερλ, ο Χάιντεγκερ, ο Χόρκχαϊμερ, ο Γκάνταμερ
και ο Ντερριντά. Καθώς η ενασχόληση με τη φιλοσοφία δεν είναι παρά ενασχόληση με τα φιλοσοφικά
κείμενα, η προσπάθειά μας θα στηριχθεί σε επιλεγμένα αποσπάσματα από το έργο αυτών των
φιλοσόφων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
•
να έχουν μια γενική επισκόπηση των διαφορετικών τρόπων άσκησης της φιλοσοφικής έρευνας
εντός της ηπειρωτικής φιλοσοφικής παράδοσης·
•
να κατανοούν τις διαφορές μεταξύ των σπουδαιότερων φιλοσοφικών ρευμάτων που
αναπτύχθηκαν στην ηπειρωτική παράδοση: φαινομενολογία, κριτική θεωρία, τον υπαρξισμός,
ερμηνευτική, δομισμός και μετα-δομισμός·
•
να κατανοούν με κριτικό τρόπο φιλοσοφικά κείμενα της ηπειρωτικής παράδοσης·
•
να αναγνωρίζουν τα βασικά στάδια της φιλοσοφικής επιχειρηματολογίας που αναπτύσσεται στους
στοχαστές που θα μας απασχολήσουν στο μάθημα.
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
– Σύντομες εισαγωγικές διαλέξεις για τους φιλοσόφους: Νίτσε, Χούσσερλ, Χάιντεγκερ, Χόρκχαϊμερ,
Γκάνταμερ, Ντερριντά.
– Ερμηνευτική προσέγγιση αποσπασμάτων από σημαντικά κείμενά τους.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας
μέσω του e-Class.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος εργασίας
εξαμήνου

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

Διαλέξεις

39

Αυτοτελής μελέτη

98

Σύνολο μαθήματος

137

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γραπτή τελική εξέταση

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Ζαν-Μισέλ Μπενιέ: Ιστορία της νεωτερικής και σύγχρονης φιλοσοφίας. Φυσιογνωμίες και έργα.
Αθήνα: Καστανιώτης 1999.
2. Quentin Skinner (επιμ.): Μετά τον εμπειρισμό. Φιλοσοφία και σύγχρονες θεωρητικές αναζητήσεις
στις επιστήμες του ανθρώπου. Αθήνα: Κάτοπτρο 2006.

