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  Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες 

ECTS 

 PSYΜ-632DL Φιλοσοφία του Νου 10 

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

Κανένα Κοινωνικών Επιστημών Χειμερινό 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Υποχρεωτικό Εκπαιδευτική Ψυχολογία Ελληνικά 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

2ος Κύκλος  Δρ Χρίστος Παναγίδης 2ο 

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Εξ Αποστάσεως N/A Κανένα 

 

 

Στόχοι Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
• Να παρουσιάσει μια εισαγωγική επισκόπηση των πιο σημαντικών θεωριών στο πεδίο της 

φιλοσοφίας του νου. 

• Να παρουσιάσει και να αναλύσει τις βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες 

συζητήσεις για το ζήτημα της νοητικότητας. 

• Να καλύψει, έστω και εν συντομία, μερικά από τα θέματα που εμπίπτουν στο παρακείμενο 

πεδίο της φιλοσοφίας της ψυχολογίας.  

• Να βοηθήσει του φοιτητές να αναπτύξουν περαιτέρω τις αναλυτικές τους δεξιότητες. 

• Να βοηθήσει του φοιτητές να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους στον σχηματισμό 

και στην (κριτική) αξιολόγηση (φιλοσοφικών) επιχειρημάτων. 

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
1. Να αναγνωρίζουν επιχειρήματα. 
2. Να αξιολογούν επιχειρήματα. 
3. Να αναλύουν και να αξιολογούν τα επιχειρήματα που παρουσιάζονται προς υποστήριξη 

θεωριών όπως: (α) Ο Δυϊσμός Υπόστασης, (β) Ο Συμπεριφορισμός, και (γ) Ο Λειτουργισμός. 
4. Να αντιλαμβάνονται τις αντικειμενικές δυσκολίες που υφίστανται για κάθε προσπάθεια 

ανάλυσης της φύσης του νου και της σχέσης του με τον εγκέφαλο και το σώμα. 
5. Να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα μαθήματα/σεμινάρια σε θέματα φιλοσοφίας του νου και 

φιλοσοφίας της ψυχολογίας. 
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Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

• Σύντομη εισαγωγή στη φιλοσοφία γενικά, και ειδικά στη φιλοσοφία του νου. 

• Οι ποικιλίες των νοητικών φαινομένων και τα γνωρίσματα του νοητικού. 

• Η καρτεσιανή θεωρία του νου. 

• Η θεωρία του Συμπεριφορισμού. 

• Ο νους ως εγκέφαλος: Η θεωρία ταυτότητας νου-εγκέφαλου. 

• Οι συνήθεις ενστάσεις στη θεωρία ταυτότητας νου-εγκέφαλου. 

• Λειτουργισμός μηχανής. 

• Η θεωρία του αιτιακού λειτουργισμού. 

• Οι ενστάσεις στο λειτουργισμό. 

• Το πρόβλημα της νοητικής αιτιότητας. 

• Η συνείδηση. 

• Αναγωγιστικός φυσικαλισμός. 

 

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαδικτυακή παρουσίαση, διαδικτυακή συζήτηση, εβδομαδιαία κουίζ 

 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

• Μικρές Εργασίες 

• Παρουσίαση  

• Συμμετοχή 

• Εργασία 

• Τελική Εξέταση 

 

 

Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Η Φιλοσοφία του 
Νου 

Jaegwon Kim, Αθήνα: 
Leader 
Books 

2005 9789609945929 

Σημειώσεις 
Διαλέξεων 

Παναγίδης, 
Χρίστος 

σε 
ηλεκτρονική 
μορφή 
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Φιλοσοφικό Λεξικό 
του Cambridge 

Audi Robert Αθήνα: 
Κέδρος 

2011 9789600442274 

Philosophy of 
Mind: Classical 
and Contemporary 
Readings 

Chalmers David Oxford: 
Oxford 
University 
Press 

2002 9780195145816 

 


