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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το μάθημα έχει σκοπό να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στα βασικά θέματα της
ιστοριογραφίας της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ξεκινά με τη γενεαλογία της ιστορίας της
επιστήμης και διερευνά τη σχέση της με το ευρύτερο πεδίο της ακαδημαϊκής ιστορίας. Εξετάζει
τους τρόπους με τους οποίους οι φιλοσοφικοί προϊδεασμοί των ιστορικών επηρεάζουν την αντίληψή τους για το παρελθόν των επιστημών. Επίσης εξετάζει τις συνέπειες της ιστορικιστικής
στροφής της δεκαετίας του 1960 στον χώρο της ιστορίας και φιλοσοφίας των επιστημών. Μελετά
τα ρεύματα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της μετα-Kuhn ιστοριογραφίας και παρουσιάζει χαρακτηριστικές περιπτώσεις εναλλακτικών ιστορικών αφηγήσεων που προέκυψαν υπό την επίδραση αυτών των ρευμάτων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να κατανοεί:
• Το είδος των ερωτημάτων που θέτουν ιστορικοί και επιστήμονες σχετικά με το παρελθόν των
επιστημών και της τεχνολογίας.
• Την κρισιμότητα της διαδικασία επιλογής τεκμηρίων και του προβλήματος της αξιοπιστίας.
• Την ποικιλία των τρόπων με τους οποίους οι ιστορικοί προσπελαύνουν τις πηγές.
• Τον ρόλο που παίζουν οι φιλοσοφικοί προϊδεασμοί στην ανασυγκρότηση του παρελθόντος
της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Σε επίπεδο ικανοτήτων ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
• Θέτει έγκυρα ερωτήματα που αφορούν το παρελθόν των επιστημών και της τεχνολογίας και
να προτείνει τρόπους οργάνωσης της ιστορικής έρευνας.
• Επερωτά τις εδραιωμένες αφηγήσεις σχετικά με την πορεία της επιστήμης και της τεχνολογίας και να αναζητά απαντήσεις στη σχέση των περί φύσεως αντιλήψεων με τις ευρύτερες
κοινωνικές διεργασίες.
• Προσεγγίζει το παρελθόν των επιστημών και της τεχνολογίας με ποικίλους τρόπους, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των διαφορετικών γωνιών θέασης.
• Λαμβάνει αποφάσεις σε ζητήματα που αφορούν τη θέση της επιστήμης και της τεχνολογίας
σε συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια.
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