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Στόχοι του μαθήματος:
 Να εισαγάγει τους φοιτητές στην κοινωνική και πολιτισμική ετερότητα
 Να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους μη Δυτικές κοινωνίες αντιμετωπίζουν
οικουμενικά ανθρώπινα ζητήματα
 Να καταστήσει μη Δυτικές κοινωνίες κατανοητές στην βάση των δικών τους
πολιτισμικών όρων
 Να διευρύνει τους ορίζοντες των φοιτητών μέσα από την εκτίμηση της πολιτισμικής
πολυποικιλότητας
Μαθησιακά αποτελέσματα
Ο φοιτητής:
o Να καταλαβαίνει τις βασικές θεωρητικές έννοιες της ανθρωπολογίας.
o Να υιοθετεί τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της ανθρωπολογικής έρευνας.
o Να αναγνωρίζει τα κεντρικά ζητήματα δεοντολογίας που προκύπτουν στο πλαίσιο της
ανθρωπολογικής έρευνας.
o Να κατανοεί τους πολιτικούς και ιδεολογικούς παράγοντες που οδήγησαν στην
εμφάνιση και ανάπτυξη της ανθρωπολογίας.
o Να αναπτύξει μια επαρκή εθνογραφική γνώση επιλεγμένων περιπτώσεων κοινωνικής
και πολιτισμικής συμπεριφοράς.
Περιεχόμενο του μαθήματος
 Ορισμός του θέματος της ανθρωπολογίας.
 Η συγκριτική διάσταση της ανθρωπολογίας.
 Η σχέση ανθρωπολογίας και κοινωνιολογίας.
 Εθνοκεντρισμός και ρατσισμός.
 Η ανθρωπιστική και κριτική προσέγγιση της ανθρωπολογίας.
 Κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις.
 Οι πολιτικές και ιδεολογικές απαρχές της ανθρωπολογίας. Η σχέση με την αποικιοκρατία.
 Η επιτόπια έρευνα ως διαβατήρια τελετή.
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Συμμετοχική παρατήρηση και άλλες τεχνικές έρευνας.
Η φυσιοκρατική προσέγγιση στην επιτόπια έρευνα.
Ζητήματα δεοντολογίας στην ανθρωπολογική έρευνα.
Ανθρωπολογία οίκοι.
Θρησκεία και τελετουργία.
Στάδια ζωής και διαβατήριες τελετές.
Τα χαρακτηριστικά και τα στάδια των διαβατήριων τελετών.
Θεωρητικές προσεγγίσεις στις διαβατήριες τελετές.
Συστήματα συγγένειας.
Φύλο και σεξουαλικότητα.
Φύλο και ανισότητα.
Φύλο και παραγωγική διαδικασία.
Εθνότητα.
Εθνικές ανισότητες.
Εθνικισμός και μειονότητες.
Εθνική ταυτότητα και οργάνωση.
Πολιτικά, νομικά και οικονομικά συστήματα.
Εθνογραφικά παραδείγματα.

Μαθησιακές Δραστηριότητες / Διδακτικές Μέθοδοι
Διαδραστικές διαλέξεις, προβολή διαφανειών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης
Τελική Εξέταση
Ενδιάμεση Εξέταση
Παρουσίες & Συμμετοχή
Διδακτικά Εγχειρίδια - Βιβλιογραφία
Συγγραφέας
Τίτλος
Διάφορα
Επιλεγμένα κείμενα (σε
πακέτο που ετοιμάζεται
από τον καθηγητή).
Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Συγγραφέας
Τίτλος
Ανθρωπολογία και
Kuper Adam
Ανθρωπολόγοι
Μπακαλάκη
Αλεξάνδρα

Ανθρωπολογία, Γυναίκες
και Φύλο
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Εκδόσεις
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