
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ EIS706 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΙΣΜΟΣ- ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

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 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις 5 5 

   

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι ((στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 



 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
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 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Στο μάθημα αναλύονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις του υλικού πολιτισμού από τις 

κοινωνικές επιστήμες, με έμφαση στην κοινωνική ανθρωπολογία και τη λαογραφία, 

από τον 19ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη διερεύνηση 

των τρόπων που συνδέεται ο υλικός πολιτισμός με την παραγωγή, αναπαραγωγή και 

αμφισβήτηση  των κοινωνικών σχέσεων εξουσίας στο πλαίσιο μαρξιστικών, 

δομιστικών, μεταδομιστικών και φαινομενολογικών θεωριών, όπως έχουν 

εφαρμοστεί σε εθνογραφικές προσεγγίσεις των μουσείων, του χώρου, του τοπίου, της 

κατοικίας, της τεχνολογίας και της κατανάλωσης. Αναλύονται μέθοδοι προσέγγισης 

των σύγχρονων εμπορευμάτων ως πολιτισμικών προϊόντων (πολυτοπική εθνογραφία 

και πολιτισμική βιογραφία αντικειμένων) στο πλαίσιο θεωριών για την 

παγκοσμιοποίηση. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των ποικίλων τρόπων 

που ο υλικός κόσμος συνδέεται με τους ανθρώπους και η ανάδειξη της συμμετοχής 

των αντικειμένων στη διαμόρφωση των κοινωνικών σχέσεων, αξιών και  

ταυτοτήτων. Το μάθημα επιπλέον στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών και 

φοιτητριών με την τεκμηρίωση και κριτική θεώρηση εθνογραφικών μουσειακών 

συλλογών και εκθέσεων.  

 
 Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση  

Να έχουν κατανοήσει  βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις του Υλικού Πολιτισμού  
Να μπορούν να αναλύσουν επιμέρους θεματικές. 
Να συνεργαστούν σε ομάδες ή να εργαστούν ατομικά για την ολοκλήρωση μιας 
μικρής ερευνητικής εργασίας και για την τεκμηρίωση αντικειμένων μιας 
εθνογραφικής συλλογής. 
 
 
 
 
 



Γενικές Ικανότητες 
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 

 
Προαγωγή της ελεύθερης και δημιουργικής σκέψης 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία 
 

 

 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η σημασία των πραγμάτων και του υλικού κόσμου στη ζωή μας. Επισκόπηση των 
προσεγγίσεων του υλικού πολιτισμού από τον 19ο αιώνα μέχρι το 1970. 
Δομισμός και Σημειωτική   Παραδείγματα ανάλυσης της τέχνης, της τροφής και του 
ενδύματος ως πολιτισμικών κειμένων και ως συστημάτων κωδικοποιημένων 
πληροφοριών.  
Δυναμικές θεωρήσεις: Η πολιτισμική βιογραφία  και πολυτοπική εθνογραφία 
Μουσεία και η αναπαράσταση του άλλου. Η εξέταση των μουσείων μέσα από τη 
θεωρία του Φουκώ. 
Προσεγγίσεις του χώρου και της κατοικίας 
Προσεγγίσεις της τεχνολογίας και των παραδοσιακών τεχνικών 
Προσεγγίσεις και παραδείγματα αναλύσεων της κατανάλωσης  
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στην τάξη, εργαστηριακές ασκήσεις, 
συνεργασία στο γραφείο με τη διδάσκουσα. 
Φροντιστηριακά μαθήματα για τους  φοιτητές  
Erasmus 

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, 
Υποστήριξη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα  
e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και Δραστηριότητα ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 



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 

Διαλέξεις  και 
εργαστήρια 

65 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

20 

Εργασία πεδίου 10 
Αρχειακή έρευνα 10 
Συγγραφή εργασίας                            20 
  
  

  

  
Σύνολο Μαθήματος 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. 

 
Ελληνική  και Αγγλική (για τους φοιτητές  
Erasmus) 
Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει 
ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων (80%-100%) και 
προαιρετική γραπτή εργασία (20%). 
 
 
 
 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Αλεξάκης, Ε. Βραχιονίδου, Μ. Οικονόμου, Α επιμ.(2008), Ανθρωπολογία και συμβολισμός      
στην Ελλάδα, Αθήνα, Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας 
Αppadurai, A.  επιμ.(1986),  Τhe Social  Life of Things, Cambridge, Cambridge University Press. 
Bourdieu, P. (2006)[1980], Η    αίσθηση της    πρακτικής,   μετάφραση Θ. Παραδέλλης, Αθήνα, 
Αλεξάνδρεια 
Γιαλούρη Ελεάνα (2012) (επιμ.) Υλικός Πολιτισμός: η   ανθρωπολογία στη χώρα των  
πραγμάτων, Αθήνα, Αλεξάνδρεια.  
Hall, S. (επιμ (1997.)  Representation, Λονδίνο, The Open  University Press /Sage. 
Λάλλας, Δ.  (2012), Στον μικρόκοσμο του Mall, Αθήνα, Νησίδες 
Lévi-Strauss, Cl. 1990 [1984] Aνθρωπολογία και μύθος Ι,   Αθήνα ,Καρδαμίτσας 
Οικονόμου, Ανδρομάχη (2014), Υλικός Πολιτισμός. Θεωρία, μεθοδολογία,αξιοποίηση, Αθήνα, 
εκδόσεις Παπαζήση.   
Μπαρτ , Ρολάν (1979) Μυθολογίες. Μάθημα. Αθήνα: Ράππα 
Smith, Philip (2006) Πολιτισμική Θεωρία. Αθήνα: Κριτική 
 
Περιοδικά 
Εθνολογία 
Εθνογραφικά 
Ενδυματολογικά 
Τετράδια Μουσειολογίας 
Journal of Material Culture 
 


