ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ»

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
86ΥΕΦ10
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤ
Φιλοσοφία της Γλώσσας
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3
5,5
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό
Ελληνική
Ναι
https://eclass.uoa.gr/modules/document/PHS
169 /
http://opencourses.uoa.gr/courses/PHS1/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά αποτελέσματα
 Θα μάθετε τα φιλοσοφικά προβλήματα γύρω από τη γλώσσα και τους τρόπους με τους
οποίους σημαντικοί φιλόσοφοι που άσκησαν τεράστια επιρροή επιχείρησαν να τα
απαντήσουν.
 Θα μάθετε τη φιλοσοφική προβληματική και επιχειρηματολογία γύρω από το καθεστώς
νοήματος και αναφοράς όρων και προτάσεων μιας επιστημονικής θεωρίας.
 Θα μάθετε να σκέπτεστε καλύτερα ως φιλόσοφοι: να λαμβάνετε κριτική στάση, να εξετάζετε
και να επιχειρηματολογείτε με ακρίβεια και αυστηρότητα γύρω από δύσκολα ζητήματα.
 Θα μάθετε να μελετάτε φιλοσοφικά κείμενα: να μπορείτε να προσδιορίσετε το(α)
σημαντικό(α) ζήτημα(τα) και τα επιχειρήματα και τη θέση του συγγραφέα για αυτό(α).
 Θα αποκτήσετε ικανότητες και δεξιότητες κριτικής σκέψης και αυστηρής τεκμηρίωσης των
απόψεών σας, οι οποίες είναι χρήσιμες σε όλα τα πεδία της ζωής σας.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ





Τα σημαντικά φιλοσοφικά ζητήματα γύρω από το νόημα και τη φύση της γλώσσας
Θεωρίες για το νόημα και την αναφορά ενικών όρων, κατηγορηματικών συμβόλων,
γλωσσικών προτάσεων:
Locke, J.S. Mill, Frege, Russell, Wittgenstein, Strawson, Donnellan, Kripke, Putnam, Dummett,
Davidson
Ειδικά θέματα στη φιλοσοφία της Γλώσσας:
Διάκριση ισχύος-περιεχομένου μιας εκφοράς, περιεχόμενο και συγκείμενο μιας εκφοράς,
δεικτολογικές εκφράσεις, ομιλιακά ενεργήματα, συνθεσιακότητα γλωσσικών προτάσεων,
προτάσεις απόδοσης προτασιακών στάσεων, προτάσεις πλαγίου λόγου, μεταφορικός λόγος,
ύφος και νόημα.



Σκεπτικισμός για το νόημα της γλώσσας και δυνατή αναίρεσή του:
Kripke, Quine, Davidson

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
Ηλεκτρονική πλατφόρμα (η-τάξη),
βιντεοσκοπημένες διαλέξεις
(http://opencourses.uoa.gr/courses/PHS1/)
Φόρτος εργασίας
Δραστηριότητα
εξαμήνου
Διαλέξεις
39 ώρες
Μη καθοδηγούμενη
98 ώρες
μελέτη

Σύνολο μαθήματος
Γραπτή τελική εξέταση

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.Lycan, W.G. (2007), Φιλοσοφία της Γλώσσας, Gutenberg.
2. Αυγελής, N. (2014), Φιλοσοφία της γλώσσας, εκδ. Σταμούλης, ISBN
978-960-9533-84-3.
3. Συλλογή εγγράφων της ηλεκτρονικής τάξης του μαθήματος.

137 ώρες

