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Στόχοι του Μαθήματος:
Οι κύριοι 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:
Με τη συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:
•
•
•

Να αναγνωρίζουν επιχειρήματα.
Να αξιολογούν επιχειρήματα.
Να αναλύουν και να αξιολογούν τα επιχειρήματα που παρουσιάζονται προς
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υποστήριξη θεωριών όπως: (α) Ο Δυϊσμός Υπόστασης, (β) Ο
Συμπεριφορισμός, και (γ) Ο Λειτουργισμός.
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.
Να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα μαθήματα/σεμινάρια σε θέματα
φιλοσοφίας του νου και φιλοσοφίας της ψυχολογίας.

•
•

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.

Διδακτικές Μέθοδοι:
Το κάθε μάθημα θα χωρίζεται σε δύο μέρη: (α) Παρουσίαση των βασικών αρχών
του υπό μελέτη θέματος από τον καθηγητή ή/και από κάποιο φοιτητή, και (β)
Συζήτηση στην οποία οι φοιτητές θα εμπλέκονται στη διαδικασία της κριτικής
αξιολόγησης των θεμάτων που παρουσιάζονται.

Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Μικρές εργασίες
Τελική Εξέταση
Συμμετοχή
Παρουσιάσεις
Εργασία

2

Απαιτούμενα συγγράμματα:
Η Φιλοσοφία του Νου, Jaegwon Kim, Εκδόσεις Leader Books, Αθήνα, 2005 .

Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
Authors
D. Chalmers

Title
Philosophy of Mind -Classical
and
Contemporary
Readings

3

Publisher
Oxford
University
Press

Year
2005

ISBN

