
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΙS202 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 

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 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 εισάγει τους φοιτητές και φοιτήτριες στις βασικές ανθρωπολογικές 
έννοιες και στα μεθοδολογικά εργαλεία κοινωνικής και πολιτισμικής ανάλυσης  με 
ιδιαίτερη έμφαση στη συζήτηση για την επιτόπια έρευνα με συμμετοχική 



παρατήρηση και την έννοια της εθνογραφίας ως μεθόδου και τελικού προϊόντος της 
ανθρωπολογικής έρευνας. Γίνεται  μία σύντομη επισκόπηση της ιστορίας της 
ανθρωπολογικής σκέψης από  την καθιέρωση της ανθρωπολογίας σε επιστήμη κατά 
τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Παράλληλα  γίνεται αναφορά στις βασικές θεωρητικές 
προσεγγίσεις των κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων  και παρουσιάζονται  
ανθρωπολογικά πεδία μελέτης όπως η  ταυτότητα, η ετερότητα και ο ρατσισμός, η 
συγγένεια, η πολιτική, η οικονομία, η συμβολική σκέψη, η θρησκεία και οι 
τελετουργίες, το φύλο και η ηλικία μέσα από την  ανάλυση εθνογραφικών 
παραδειγμάτων από διαφορετικούς πολιτισμούς.   
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές 
αναλυτικές έννοιες, τη μέθοδο και την προβληματική της κοινωνικής 
ανθρωπολογίας. Παράλληλα το μάθημα επιδιώκει να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες 
να μάθουν να αναγνωρίζουν τις δικές τους εθνοκεντρικές προκαταλήψεις μέσα από 
την ανάλυση ανθρωπολογικών προσεγγίσεων επίκαιρων ερωτημάτων που 
απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνικές επιστήμες.  
 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση 
Να έχουν κατανοήσει βασικές έννοιες της κοινωνικής ανθρωπολογίας. 
Να μπορούν να αναλύσουν επί μέρους θεματικές. 
Να συνεργαστούν σε ομάδες ή να εργαστούν ατομικά για την ολοκλήρωση μίας 
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 μελέτη του «άλλου» και η γένεση της κοινωνικής και πολιτισμικής 
ανθρωπολογίας 
Εθνοκεντρισμός- ρατσισμός και θεωρίες του 19ου αιώνα  
Εθνογραφία και η επιτόπια έρευνα με συμμετοχική παρατήρηση 
Προσεγγίσεις της συγγένειας 
Οικονομία: παραγωγή, ανταλλαγή, κατανάλωση 
Προσεγγίσεις της πολιτικής και της εξουσίας,  εθνοτισμός. 
Συμβολικά συστήματα 
Θρησκεία και τελετουργίες 
Προσεγγίσεις του φύλου και της ηλικίας  
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στην τάξη, βιωματικές και 
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 
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 και 
φροντιστηριακή  άσκηση 

39 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

26 

Εργασία πεδίου                        20 
Αρχειακή έρευνα 20 
Συγγραφή εργασίας                            20 
  

  

  
ΣύνολοΜαθήματος 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: 
Colleyn J.P. (2005),  Στοιχεία κοινωνικής και πολιτισμικής ανθρωπολογίας, μετάφραση Μ. 
Κουμπούρα, Αθήνα, Πλέθρον. 
Γκέφου-Μαδιανού, Δ. ( 1999), Πολιτισμός και εθνογραφία, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.   
Δημητρίου, Σ.  (2017), Κοινωνική εξέλιξη και σχέσεις δύναμης, Αθήνα, Αλεξάνδρεια. 
Δημητρίου-Κοτσώνη, Σ.- Σ. Δημητρίου (1996), Ανθρωπολογία και ιστορία, Αθήνα, 
Καστανιώτης.  
Eriksen, T. H. ( 2007) Μικροί Τόποι, μεγάλα ζητήματα, Αθήνα, Κριτική. 
Evans-Pritchard, E. (1998), Κοινωνική Ανθρωπολογία, Αθήνα, Καρδαμίτσας. 
Hendry,J. (2011),Οι κόσμοι ου μοιραζόμαστε, Αθήνα, Κριτική.  
Erickson, P.- L Murphy (2002), Ιστορία της ανθρωπολογικής σκέψης, Αθήνα, Κριτική, 
Laburthe-Tolra P.- J.P. Warnier (2003),  Εθνολογία-Ανθρωπολογία, Επιμ. Ε. Καλπουρτζή, 
Μετάφραση Β. Χατζάκη, Αθήνα, Κριτική. 
Λίενχαρντ, Γκ. (1985), Κοινωνική ανθρωπολογία, Αθήνα, Gutenberg.  
Σερεμετάκη, Κ,-Ν. (2017) Εισαγωγή στην πολιτισμική ανθρωπολογία, Αθήνα, Πεδίο. 
 
Περιοδικά  
Εθνολογία 
Εθνογραφικά 
Ελληνική Κοινωνία 
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 
Σύγχρονα Θέματα 
Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών  
American Anthropologist 
Current Anthropology 
Journal of Modern Greek Studies 
Man 
 


