ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΤΕΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ

Θετικών Επιστημών

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

86ΥΕΦ08

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Νεότερη Φιλοσοφία
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διαλέξεις

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η΄

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

3

5,5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό
–

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ναι
https://eclass.uoa.gr/courses/PHS389/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά αποτελέσματα
Θέμα του μαθήματος αποτελεί ένα θεμελιώδες φιλοσοφικό κείμενο των Νέων Χρόνων: η Εισαγωγή
στις διαλέξεις του Χέγκελ για τη Φιλοσοφία της Ιστορίας. Πιθανότατα, κανένα άλλο κείμενο του Χέγκελ
δεν έχει διαβαστεί και ερμηνευτεί τόσο πολύ και τόσο διαφορετικά· ο φιλόσοφος επιχειρεί εδώ να
συγκροτήσει μια φιλοσοφική θεώρηση της παγκόσμιας ιστορίας που διαφέρει από τις συνήθεις
προσεγγίσεις των ιστορικών – εξακολουθώντας ωστόσο να επιδιώκει τη νομιμοποίησή της μέσα από
το ιστορικό υλικό: «την ιστορία πρέπει να την παίρνουμε ως έχει· πρέπει να ενεργούμε ιστορικά και
εμπειρικά». Σκοπός αυτής της φιλοσοφικής θεώρησης είναι η διασάφηση του νοήματος της ιστορίας,
η οποία εμφανίζεται έτσι ως μια σταδιακή αλλά σαφής «πρόοδος στη συνείδηση της ελευθερίας».
Κινητήρια δύναμη αυτής της προόδου είναι η ιδέα της (πολιτικής) ελευθερίας, προς την πραγμάτωση
της οποίας εμφανίζεται να τείνει ολόκληρη η παγκόσμια ιστορία.
Μέσω μιας ενδελεχούς ανάγνωσης του κειμένου, θα επιχειρήσουμε να συλλάβουμε τον
χαρακτήρα και τη νομιμότητα του εγχειρήματος μιας φιλοσοφικής ιστορίας. Το μάθημα ενδείκνυται
και ως γενική εισαγωγή στην εγελιανή φιλοσοφία.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
•
να αναγνωρίζουν τη φιλοσοφική αφετηρία και τις βασικές επιδιώξεις της φιλοσοφίας του Χέγκελ·
•
να εφαρμόζουν τους τρόπους άσκησης μιας ‘εκ του σύνεγγυς’, συστηματικής ερμηνευτικής
ανάγνωσης ενός δύσκολου φιλοσοφικού κειμένου.
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
– Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Χέγκελ.
– Εισαγωγικά στην προβληματική της Φιλοσοφίας της ιστορίας.
– Εκ του σύνεγγυς ερμηνεία του κειμένου Ο Λόγος στην ιστορία.

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. Χέγκελ, Ο Λόγος στην ιστορία. Εισαγωγή στη φιλοσοφία της ιστορίας (Προλεγόμενα-ΜετάφρασηΕρμηνευτικά σχόλια: Π. Θανασάς). Αθήνα: Μεταίχμιο 2006.
2. Χένριχ, Ντήτερ: Μεταξύ Καντ και Χέγκελ. Διαλέξεις για τον γερμανικό ιδεαλισμό (μτφρ. Θ.
Δρίτσας). Ηράκλειο: ΠΕΚ 2018.

