
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.ΕΝΙΚΑ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Α. Γνώσεις 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

ΣΧΟΛΗ Φιλοσοφική 

ΤΜΗΜΑ Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ  

Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Φ110 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4
ο
  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ελληνικά Φιλοσοφία της Επιστήμης 

Αγγλικά  Philosophy of Science 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 
για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ  

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Παράδοση, Σεμινάριο, 
Άσκηση 

Παράδοση 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, 

Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

όχι 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ
Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 
Γενικές γνώσεις: Λογικής, Ιστορίας της Φιλοσοφίας 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

https://classweb.cc.uoc.gr/class_profile.asp?key=179%2D%D6+110%2D
172 
 



 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Γνώση βασικών κεφαλαίων της ιστορίας της φιλοσοφίας της επιστήμης του «κανόνα», 
όπως: λογικός θετικισμός/εμπειρισμός, θεωρητικός ολισμός, διαψευσιοκρατία, 
μεθοδολογία των προγραμμάτων επιστημονικής έρευνας, ιστοριστική φιλοσοφία της 
επιστήμης (Κουν και Φαγεράμπεντ), θεωρία των επιστημονικών επαναστάσεων, 
παραδειγματική αλλαγή. 

Learning Outcomes 
Knowledge of fundamental chapters in the history of the philosophy of science of the 
“canon”, like: logical positivism/empiricism, theoretical holism, falsificationism, 
methodology of scientific research programs, historist philosophy of science (Kuhn and 
Feyerabend), theory of scientific revolutions, paradigm change/shift. 

Β. Ικανότητες/Δεξιότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
Διάκριση μεταξύ των διαφορετικών φιλοσοφικών προσεγγίσεων στο φαινόμενο της 
επιστήμης και της επιστημονικής αλλαγής. 
Εφαρμογή των βασικών εννοιών που κατανοήθηκαν και των διαφορετικών 
προσανατολισμών των ανταγωνιζόμενων φιλοσοφικών προσεγγίσεων στη μελέτη της 
ιστορίας της εξέλιξης των φυσικών και των κοινωνικών επιστημών. 
General competences 
Distinction among the different philosophical approaches to the phenomenon of science 
and of scientific change. 
Application of the fundamental concepts and different philosophical approaches of science 
to the study of the history of the evolution of the natural and the social sciences. 

 
 
 
 
 
3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με βασικές θεματικές από τη φιλοσοφία της 
επιστήμης, απαραίτητες για φοιτητές και φοιτήτριες ενός τμήματος Φιλοσοφίας και 
Κοινωνικών Επιστημών. Η ύλη του μαθήματος μπορεί να χωριστεί σε τρεις ενότητες. (Α) 
Κατ’ αρχάς θα επιχειρήσουμε μια πρώτη εισαγωγή σε έννοιες όπως «επιστημονική 
έρευνα», «επιστημονικό αντικείμενο», «μέθοδος επιστημονικής έρευνας», «επιστημονική 
δικαιολόγηση πεποιθήσεων», «επιστημονική εξήγηση», «επιστημονικός νόμος», κ.λπ. (Β) 
Κατόπιν θα μας απασχολήσουν σημαντικά κεφάλαια από την ιστορία της φιλοσοφίας της 
επιστήμης (κυρίως του 20ού αιώνα), όπως ο λογικός εμπειρισμός (επαλήθευση και 
επικύρωση των επιστημονικών θεωριών), η φιλοσοφία της επιστήμης κατά Πόπερ (η ιδέα 
του ελέγχου της επιστημονικότητας μέσω του κριτηρίου της διαψευσιμότητας των 
επιστημονικών θεωριών), η “ιστοριστική” φιλοσοφία της επιστήμης των Κουν και 
Φαγεράμπεντ (η ιδέα ότι η επιστήμη δεν προοδεύει γραμμικά προς μια τελική αλήθεια για 



κάθε τι).  

Syllabus 
Presentation, analysis, and discussion of the fundamental thematics in the philosophy of 
science of the “canon.” Firstly, an introduction is offered to the basic concepts of scientific 
research, scientific object, method of scientific research, scientific justification, scientific 
explanation, scientific law, etc. Secondly, an introduction to the fundamental philosophical 
approaches to science in the 20th century follows: logical empiricism, falsificationism, theory 
of scientific paradigms, anarchist epistemology, scientific realism/antirealism.  

 
4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία 

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Παρακολούθηση παραδόσεων 39 

Προετοιμασία για την 
παρακολούθηση 

39 

Προετοιμασία για τις εξετάσεις 45 

Εξέταση 2 

  

  

  

  

  

Σύνολο  125 
 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Τελική γραπτή εξέταση (στα ελληνικά) 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

CHALMERS A.F.: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟ ΛΕΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗ; ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & 
ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ 



 
JAMES LADYMAN: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (2015). ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & 
ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ       

 
 

 


