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Στόχος Μαθήματος 
Η δεοντολογία, ως μια στοχαστική φιλοσοφική προσπάθεια, επιχειρεί να 
δημιουργήσει την θεωρητική αίσθηση του τι εστί ηθικά επιτρεπτό και ηθικά 
ανεπίτρεπτο. Η εισαγωγή στη δεοντολογία έχει ως στόχο: την παρουσίαση 
στους φοιτητές ολοκληρωμένων συστημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν και να καθορίσουν προσωπικές αποφάσεις, την παροχή σαφή και 
βέβαιου τρόπου σκέψης για ζητήματα ηθικής και την αποσαφήνιση του τρόπου 
συσχέτισης αρχών και αξιών. Ακόμη ένας στόχος είναι να μπορούν οι φοιτητές 
να περιγράφουν τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας στην επιστήμη της 
ψυχολογίας συμεριλαμβανομένου των εφαρμοσμένων και ερευνητικών πεδίων. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση 
να: 

 Επεξηγούν τη θέση που κατέχει η ηθική φιλοσοφία στο πλαίσιο της 
φιλοσοφίας στο σύνολό της. 

 Συζητούν το ρόλο ή το λόγο και την επιχειρηματολογία της ηθικής 
φιλοσοφίας. 

 Συζητούν θέματα ηθικής και ζητήματα όπως οι αμβλώσεις, η ευθανασία, ο 
ρατσισμός, να αναθεωρούν το θέμα των φυλετικών διακρίσεων, τη 
θανατική ποινή κλπ.  

 Περιγράφουν ζητήματα που σχετίζονται με τη Φιλοσοφία και την επίδραση 
αυτών στο κοινωνικό σύνολο.  

 Αξιολογούν κριτικά τα φιλοσοφικά επιχειρήματα. 

 Αναγνωρίζουν τη σημασία της ηθικής/δεοντολογικής συμπεριφοράς σε 
όλες τις πτυχές της ψυχολογικής επιστήμης και πρακτικής. 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Ο ορισμός της δεοντολογίας και της ηθικής: Η θέση της δεοντολογίας στο 
ευρύτερο πλαίσιο της φιλοσοφίας. Προβλήματα του ορισμού αυτής. 
Παραδείγματα ηθικής λογικής. Το πρόβλημα της αμεροληψίας. 



Πολιτισμικός σχετικισμός: Διαφορετικές κουλτούρες και διάφοροι ηθικοί κώδικες. 
Συζήτηση για τον πολιτισμικό σχετικισμό. Κοινές αξίες σε όλους τους 
πολιτισμούς. 

Ηθικός υποκειμενισμός: Ορισμοί και παραδείγματα ηθικού υποκειμενισμού. 
Υποκειμενισμός και συγκινησιοκρατία (emotivism). Αξιολόγηση του 
υποκειμενισμού 

Ηθική και θρησκεία: Η σχέση μεταξύ ηθικής και θρησκείας. Θείες εντολές. 
Φυσικό δίκαιο. Θρησκείες έναντι ηθικών διλημμάτων. (π.χ. ο Χριστιανισμός και 
το πρόβλημα των αμβλώσεων). 

Ψυχολογικός Εγωισμός: Η δυνατότητα της ανιδιοτέλειας. Ερμηνεία των 
κινήτρων. Επιχειρήματα υπέρ και κατά του  ψυχολογικού εγωισμού. 

Ηθικός εγωισμός: Η έννοια του καθήκοντος. Επιχειρήματα υπέρ και κατά του 
ηθικού εγωισμού. 

Ωφελιμισμός: Σύντομη ιστορία, ορισμοί και παραδείγματα εφαρμογής. Ευτυχία 
και συνέπειες της ηθικής δράσης. Άμυνα του ωφελιμισμού. Κριτική του 
ωφελιμισμού. 

Υπάρχουν απόλυτοι ηθικοί κανόνες; Ο Καντ και η κατηγορική προστακτική. 
Απόλυτοι κανόνες και καθήκοντα. Συγκρούσεις μεταξύ των κανόνων. Η 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η τιμωρία. Η ιδέα της «ανθρώπινης αξιοπρέπειας». 
Θεωρίες της τιμωρίας, διώξεις και χρησιμότητα. 

Η θεωρία της κοινωνικής σύμβασης περί ηθικής: Το επιχείρημα του Hobbes. Η 
ηθική ως λύση στο πρόβλημα τύπου διλήμματος ενός φυλακισμένου. 
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της θεωρίας της κοινωνικής σύμβασης. 
Πολιτική ανυπακοή. 

Η ηθική της αρετής: Αριστοτέλης, η ηθική της αρετής και η ηθική του δικαιώματος 
προσφυγής. Τι είναι η αρετή. Η σημασία της αρετής. Σχετικισμός των αρετών. 
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ηθικής αρετής. 

Η δεοντολογία σε εφαρμογή:Η θεματολογία προς συζήτηση όπως οι αμβλώσεις, 
η ευθανασία, ο ρατσισμός, η θετική διάκριση (reverse discrimination), η θανατική 
ποινή και η κατάσταση των ζώων. 

Ηθική και δεοντολογία στην Ψυχολογία: Ηθικά/δεοντολογικά πρότυπα και 
νομικά ζητήματα στην επιστήμη και πρακτικής της ψυχολογίας (Κώδικες 
δεοντολογίας APA, BPS, EFPA’s European Meta-code of Ethics, Κυπριακοί 
κώδικες δεοντολογίας και νομοθεσίες)  

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Διδασκαλία στην τάξη 
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