
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ  ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ –ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΙS103 

 
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο (ΠΡΏΤΟ) 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

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  3 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 Λαογραφίας-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 

 
Το μάθημα εξετάζει κριτικά τις έννοιες λαός, έθνος, πολιτισμός, παράδοση, 
νεωτερικότητα και πολιτιστική κληρονομιά μέσα από την ιστορική αναδρομή των 
συνθηκών εμφάνισης του επιστημονικού ενδιαφέροντος για τον πολιτισμό της 
καθημερινής ζωής στον αγροτικό και αστικό χώρο από τον 19ο αιών μέχρι σήμερα 
στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα παρουσιάζεται η 
ανάπτυξη και καθιέρωση της λαογραφίας σε επιστήμη, η εξέλιξη των  θεωρητικών 
και μεθοδολογικών της προσανατολισμών και των θεματικών της, καθώς και η 
σχέση της με άλλες επιστήμες και γνωστικούς κλάδους, όπως η κοινωνιολογία, η 
ιστορία, η κοινωνική ανθρωπολογία και οι πολιτισμικές σπουδές.  
Αναλύονται κεντρικά θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα και παρουσιάζονται 
παραδείγματα προσεγγίσεων θεματικών, όπως παραδοσιακές και σύγχρονες 
κοινωνικές και οικονομικές δομές (συγγένεια, οικογένεια, κοινότητα, κ.α.), οι 
έμφυλες, ηλικιακές και εθνοτικές ταυτότητες και σχέσεις, οι τελετουργίες στον 
κύκλο της ζωής και του χρόνου, όψεις του υλικού πολιτισμού (κατανάλωση, η σχέση 
του παγκόσμιου με το τοπικό), λαϊκές και δημοφιλείς μορφές  καλλιτεχνικής 
δημιουργίας και ψυχαγωγίας και η προφορική λογοτεχνία  στην Νεότερη Ελλάδα και 
αλλού.  
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με 
βασικές έννοιες του λαϊκού πολιτισμού, η κατανόηση των συνθηκών που οδήγησαν 
στη μελέτη τους και η  κριτική προσέγγιση των θεωρητικών και μεθοδολογικών 
επιλογών των βασικών επιστημών που μελετούν θεματικές του λαϊκού πολιτισμού.   
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση  
Να έχουν κατανοήσει  βασικές έννοιες του λαϊκού πολιτισμού  
Να μπορούν να αναλύσουν επιμέρους θεματικές. 
Να συνεργαστούν σε ομάδες ή να εργαστούν ατομικά για την ολοκλήρωση μιας 
μικρής ερευνητικής εργασίας. 
 
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 γέννηση και ιστορικές και μεθοδολογικές διαδρομές  του λόγιου ενδιαφέροντος 
για το λαό και τη λαογραφία. Η έννοια του λαϊκού σήμερα.  
Η ερμηνεία των αναβιώσεων του λαϊκού πολιτισμού: Αστική νοσταλγία και 
φολκλορισμός 
Προβιομηχανικές/ παραδοσιακές κοινωνικές και οικονομικές δομές (19ος -1950): 
Μορφές κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης 
Τελετουργίες στον κύκλο της ζωής και του χρόνου 
Ο λαϊκός πολιτισμός σήμερα: Η σχέση του παγκόσμιου με το τοπικό. Παραδείγματα 
από την προφορική λογοτεχνία, την λαϊκή μουσική, τον κινηματογράφο και την 
κατανάλωση παιχνιδιών. 
 
 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στην τάξη, βιωματικές 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 
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 

Δραστηριότητα ΦόρτοςΕργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  39 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

26 

Εργασία πεδίου 20 
Αρχειακή έρευνα 20 
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: 

Αυδίκος, Ε. (2009), Εισαγωγή στις σπουδές του λαϊκού πολιτισμού, Αθήνα, Κριτική. 
Βαρβούνης, Μ. Σέργης, Δ. Δαμιανού, Ν. Μαχά-Μπιζούμη, Γ. Θεοδωρίδου επιμ. 
(2016), Η διαχείριση της παράδοσης. Ο λαϊκός πολιτισμός ανάμεσα στον 
φολκλορισμό και την πολιτιστική βιομηχανία και τις τεχνολογίες αιχμής., 
Θεσσαλονίκη Εκδ. οίκος Κ.&Μ. Σταμούλη 
Γκασούκα, Μ.- Ξ. Φουλίδη (2014) Σύγχρονοι ορίζοντες των λαογραφικών σπουδών, 
Αθήνα, εκδόσεις Σιδέρη.  
 Hendry, Joy (2011), Οι κόσμοι που μοιραζόμαστε, Αθήνα, Κριτική.    

Κυριακίδου-Νέστορος, Α. (2006) [1978], Η θεωρία της ελληνικής λαογραφίας, 6η  
έκδοση, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελ. Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας. 
Κωνσταντοπούλου, Χ. ( 2013), Κοινωνιολογία της «καθημερινότητας», (Εισαγωγή 
στην κοινωνιολογία της καθημερινής ζωής», Αθήνα εκδόσεις Παπαζήση. 
Μπάδα, επιμ. (2003), Η μνήμη του επαρχιακού αστικού τόπου και τοπίου: Το Αγρίνιο  
   μέχρι τη δεκαετία  του ’60, Αθήνα Μεταίχμιο-Δήμος Αγρινίου. 
Μουχτούρη, Αντιγόνη (2015), Κοινωνιολογία του λαϊκού πολιτισμού Αθήνα, 
 Παπαζήσης. 

Νιτσιάκος, Β.(2003), Χτίζοντας το χώρο και το χρόνο, Αθήνα, Οδυσσέας 
Νιτσιάκος, Βασίλης (2016)[1991] Παραδοσιακές κοινωνικές δομές, Ιωάννινα, Ισνάφι 
Πούχνερ B. (2009), Θεωρητική λαογραφία, Αθήνα, Αρμός. 
Νιτσιάκος Β.– Χ. Κασίμης επιμ. (2014) Ο ορεινός χώρος της Βαλκανικής, Αθήνα,  
Πλέθρον και Δήμος Κόνιτσας. 
Παπαταξιάρχης Ε. επιμ. (2006),  Περιπέτειες της ετερότητας. Η παραγωγή της 
πολιτισμικής διαφοράς στη σημερινή Ελλάδα, Αθήνα Αλεξάνδρεια. 
 
Περιοδικά 
Εθνολογία 
Εθνογραφικά 
Ελληνική Κοινωνία 
Επετηρίδα του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας 
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 
Λαογραφία 
 


