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Στόχοι του μαθήματος:
Ο φοιτητής:
 Να εξοικειωθεί με τις κυρίες μορφές της φιλοσοφικής παράδοσης και ηθικής σκέψης.
 Να εξερευνήσει θεμελιώδη ηθικά ζητήματα.
 Να εμβαθύνει στην κριτική σκέψη.
 Να διεισδύσει σε εφαρμοσμένα ηθικά προβλήματα πέραν οποιασδήποτε θεωρίας για την
ηθική.
 Να αναπτύξει την ικανότητα για μελέτη του ‘εγώ’ και του κόσμου με βάση τη
φιλοσοφική και ηθική σκέψη και διανόηση.
 Να διαπραγματευτεί και να προσδιορίσει τις ηθικές υποχρεώσεις μας προς τους άλλους.
 Να κατανοήσει τη ‘σκλαβιά του ψεύδους’ προσδιορίζοντας την ευθύνη μας έναντί της.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Ο φοιτητής:
 Να ερμηνεύσει θεμελιώδεις φιλοσοφικές αλήθειες μελετώντας αρχές διαγωγής.
 Να κατανοήσει καίριες πτυχές φιλοσοφικών και ηθικών ζητημάτων.
 Να αντιληφθεί σφαιρικά τη σχέση της ηθικής με την ζωή.
 Να ενδιατρίψει σε ποικίλες υπαρξιακές έννοιες του ηθικού βίου όπως η φιλία, το
επάγγελμα, το καλό και το κακό, το σώμα, τα γερατειά, ο θάνατος, κ.ά.
 Να αναζητήσει την κριτική ικανότητα ανάπτυξης ηθικού προβληματισμού.
 Να αντιληφθεί την επίδραση του ηθικού βίου σε θέματα που άπτονται της
καθημερινότητας.
 Να συνειδητοποιήσει ουσιώδεις πτυχές της ανθρώπινης αρετής.
 Να αντιδιαστείλει τον ενάρετο και επιούσιο βίο με τον άμουσο και ανούσιο.



Να μελετήσει θέματα ταυτότητας και ηθικού προσδιορισμού από την σκοπιά άλλων
ανθρώπων και πολιτισμών.

Περιεχόμενο του μαθήματος
1. Εισαγωγή/Βιοσοφία/Ο Σκοπός και ο στόχος /Ηθική πρακτική.
2. Η φιλία και η φιλοσοφία/Ενάντια στην διάβρωση.
3. Η φιλοσοφική παράδοση και ηθικές θεωρίες.
4. Ηθικές θεωρίες
5. Το καλό και το κακό/Η αρετή και οι διδάσκαλοι της.
6. Η μάθηση και ο ηθικός βίος/Δια βίου μάθηση/Μάθηση και ήθος.
7. Η ύπαρξη, το σώμα και η συνείδηση/Η κυριαρχία του προσώπου/
Ηθική συνείδηση/Κριτική αναστοχαστική σκέψη.
8. Ο Έρωτας και η Αγάπη/Η σιωπηρή και ηθική προϋπόθεση/Φιλοσοφικοί στοχασμοί.
9. Το επάγγελμα και η πολιτική/Επαγγελματικό και πολιτικό ήθος/
Αδράνεια, μνήμη, πνεύμα και ήθος.
10. Τα γερατειά και ο Θάνατος/Αναδρομή στο Παρελθόν/Ευθανασία.
11. Η ψυχή και η δύναμη της/Ο κοινός σκοπός/Ενάρετος βίος.
12. Το φάσμα και η σκλαβιά του ψεύδους/Δύσβατοι δρόμοι/Ηθική συνείδηση.
13. Από τη σκλήρυνση στη ρευστότητα/Η ψυχολογία του αρρώστου/
Ο Γιατρός/Το ήθος.
Διδακτικές μέθοδοι
Διάλεξη, Βιωματικά εργαστήρια, Διαλογική συζήτηση, Διαγώνισμα, Μέση και Τελική εξέταση,
Παρουσίαση οπτικογραφημένου υλικού.
Μέθοδοι Αξιολόγησης
Διαμορφωτική αξιολόγηση – ανατροφοδότηση, Διαγώνισμα, Μέση και Τελική εξέταση.
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