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Στόχοι του μαθήματος:
Το μάθημα είναι εισαγωγικό και σκοπός του είναι να προσφέρει μια πρώτη γεύση της
Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας και των θεμάτων με τα οποία καταπιάνεται. Σε γενικές
γραμμές, η ανθρωπολογία μελετά την πολιτισμική διαφορά την οποία προσπαθεί να εξηγήσει
και να κάνει κατανοητή. Στόχος της είναι η καταπολέμηση του εθνοκεντρισμού και η
καλλιέργεια ανεκτικότητας έναντι άλλων πολιτισμών και τρόπων ζωής.
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.
 Οι πολιτικές και ιδεολογικές απαρχές της ανθρωπολογίας. Η σχέση με την αποικιοκρατία.
 Η επιτόπια έρευνα ως διαβατήρια τελετή.
 Συμμετοχική παρατήρηση και άλλες τεχνικές έρευνας.
 Η φυσιοκρατική προσέγγιση στην επιτόπια έρευνα.
 Ζητήματα δεοντολογίας στην ανθρωπολογική έρευνα.
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Ανθρωπολογία οίκοι
Στάδια ζωής και διαβατήριες τελετές.
Τα χαρακτηριστικά και τα στάδια των διαβατήριων τελετών.
Θεωρητικές προσεγγίσεις στις διαβατήριες τελετές.
Φύλο και σεξουαλικότητα.
Φύλο και ανισότητα.
Φύλο και παραγωγική διαδικασία.
Εθνότητα.
Εθνικές ανισότητες.
Εθνικισμός και μειονότητες.
Εθνική ταυτότητα και οργάνωση.
Εθνογραφικά παραδείγματα.

Διδακτικές μέθοδοι
Διαδραστικές διαλέξεις, παρουσιάσεις φοιτητών, προβολή διαφανειών.
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