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ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Υποχρεωτικό/ΓενικούΥποβράθρου 
γενικούυποβάθρου, 
ειδικούυποβάθρου,ειδίκευσης 
γενικώνγνώσεων,ανάπτυξηςδεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣκαι
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 
ΤΟΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL) 

Δενυπάρχουν 
Ελληνική 
Ναι 
https://eclass.aegean.gr/courses/131284/ 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΜαθησιακάΑποτελέσματα 
Περιγράφονταιταμαθησιακάαποτελέσματατουμαθήματοςοισυγκεκριμένες γνώσεις,δεξιότητεςκαιικανότητες
καταλλήλουεπιπέδουπουθααποκτήσουνοιφοιτητέςμετάτηνεπιτυχήολοκλήρωσητουμαθήματος. 
ΣυμβουλευτείτετοΠαράρτημαΑ 
● ΠεριγραφήτουΕπιπέδουτωνΜαθησιακώνΑποτελεσμάτωνγιακάθεένακύκλοσπουδώνσύμφωναμετοΠλαίσιο
ΠροσόντωντουΕυρωπαϊκούΧώρουΑνώτατηςΕκπαίδευσης 
● ΠεριγραφικοίΔείκτεςΕπιπέδων6,7&8τουΕυρωπαϊκούΠλαισίουΠροσόντωνΔιάΒίουΜάθησηςκαιτοΠαράρτημαΒ 
● ΠεριληπτικόςΟδηγόςσυγγραφήςΜαθησιακώνΑποτελεσμάτων 

Μετηνολοκλήρωσητουμαθήματοςοιφοιτητέςκαοιφοιτήτριεςεπιδιώκεται: 

-Να περιγράφουν και να εξηγούν τις ευρύτερες διαδικασίες μετάβασης ή μεταβολής
(εκβιομηχάνιση, εμφάνιση και εξέλιξη του καπιταλισμού), οι οποίεςδιαμόρφωσαντοπλαίσιοτης
νεωτερικότητας. 

-Να αποκτήσουν πληρέστερη κατανόηση σχετικά με το πώς οι ταξικέςκαιοιέμφυλεςσχέσειςκαι
ταυτότητεςτέμνονταικαιαλληλεπιδρούνστιςσύγχρονεςδυτικέςκοινωνίες. 

-Ναεισαχθούνστηνκριτικήπουασκήθηκεσχετικάμετιςδυτικέςλογοθετικέςκατασκευέςωςπρος
τον «εαυτό» και τον «άλλον» ή, με άλλα λόγια, ως προς τους τρόπους με τους οποίους η Δύση
ερμήνευσεκαιαναπαράστησετιςμηδυτικέςκουλτούρεςκατάτηδιάρκειατηςνεωτερικότητας. 

-Να εξοικειωθούν με τις θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με την πολιτισμική αναπαράσταση
(κυρίωςμετησημειωτικήπροσέγγιση-FerdinanddeSaussureκαιμετηνλογοθετικήπροσέγγιση-
MichelFoucault) 


-Ναεξοικειωθούνμετουςτρόπουςμετουςοποίουςηπολιτισμικήθεωρίαδιερευνάτιςχρήσειςτου
όρουκουλτούραστοπλαίσιοτηςνεωτερικότητας.

-Να διακρίνουν τη συμβολή των θεωρητικών προσεγγίσεωνστηναπόκτησητωνγνώσεωνκαιτων
αναλυτικών εργαλείων που απαιτούνται κατάτηνενασχόλησήτουςμετασύγχρονακοινωνικάκαι
πολιτισμικάζητήματα.


ΓενικέςΙκανότητες 
Λαμβάνονταςυπόψητιςγενικέςικανότητεςπουπρέπειναέχειαποκτήσειοπτυχιούχος(όπωςαυτέςαναγράφονταιστο
ΠαράρτημαΔιπλώματοςκαιπαρατίθενταιακολούθως)σεποια/ποιεςαπόαυτέςαποσκοπείτομάθημα;. 
Αναζήτηση,ανάλυσηκαισύνθεσηδεδομένωνκαι
πληροφοριών,μετηχρήσηκαιτωναπαραίτητων
τεχνολογιών 
Προσαρμογήσενέεςκαταστάσεις 
Λήψηαποφάσεων 
Αυτόνομηεργασία 
Ομαδικήεργασία 
Εργασίασεδιεθνέςπεριβάλλον 
Εργασίασεδιεπιστημονικόπεριβάλλον 
Παράγωγήνέωνερευνητικώνιδεών 

●
●
●
●
●
●
●
●

Σχεδιασμόςκαιδιαχείρισηέργων 
Σεβασμόςστηδιαφορετικότητακαιστηνπολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμόςστοφυσικόπεριβάλλον 
Επίδειξηκοινωνικής,επαγγελματικήςκαιηθικήςυπευθυνότητας
καιευαισθησίαςσεθέματαφύλου 
Άσκησηκριτικήςκαιαυτοκριτικής 
Προαγωγήτηςελεύθερης,δημιουργικήςκαιεπαγωγικήςσκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

Προσαρμογήσενέεςκαταστάσεις 
Εργασίασεδιεθνέςπεριβάλλον 
Εργασίασεδιεπιστημονικόπεριβάλλον 
Παράγωγήνέωνερευνητικώνιδεών 
Σεβασμόςστηδιαφορετικότητακαιστηνπολυπολιτισμικότητα 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε
θέματαφύλου 
Άσκησηκριτικήςκαιαυτοκριτικής 
Προαγωγήτηςελεύθερης,δημιουργικήςκαιεπαγωγικήςσκέψης 




(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Αυτό το μάθημα εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη μελέτη των κοινωνικών και
πολιτισμικών δομών και μεταβολών που συνδέονται με τη διαδικασία της διαμόρφωσης που
οδήγησεστηνανάδυσητωνσύγχρονωνκοινωνιών.Πιοσυγκεκριμένα,επιχειρείναπαρακολουθήσει
αυτή την ιστορική διαδικασία τηςμετάβασηςστηνεωτερικότητα,επικεντρώνονταςστηνεπίδραση
πουάσκησανοΔιαφωτισμός,οορθολογισμόςκαιηεκβιομηχάνισηστησυγκρότησηνέωνμορφών
κοινωνικώνκαιπολιτισμικώνδομώνκαισχέσεων(όπωςήτανγιαπαράδειγμαοιταξικέςκαιέμφυλες
σχέσειςήοιδυτικέςθεωρήσειςκαιαναπαραστάσειςσχετικάμετιςμηδυτικέςκουλτούρες).Σ’αυτό
τοπλαίσιο, αποδίδεταιιδιαίτερηπροσοχήκυρίωςστιςπολιτισμικέςαναπαραστάσεις–αντιλήψεις,
ιδέες, πεποιθήσεις, αξίες, στάσεις και πρακτικές, οι οποίες διαμόρφωσαν τις ατομικές και
συλλογικές ταυτότητες, αλλά και διαμορφώθηκαν από αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς
περιόδουτηςδιαμόρφωσηςτηςνεωτερικότητας.Αποδίδονταςμεγαλύτερηέμφασηστημελέτητου
πολιτισμικού φαινομένου, αυτό το μάθημα επίσης εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στις
θεωρητικές προσεγγίσεις που αναλύουν την αναπαράσταση ως σημασιοδοτική πρακτική που
σχετίζεται με τα νοήματα, τη γνώση και την ισχύ(power).Ακόμη,εφοδιάζειτουςφοιτητέςκαιτις
φοιτήτριες με τις διαφορετικές σημασίες τις οποίες οι έννοιες ‘πολιτισμός’ και ‘κουλτούρα’
μεταφέρουνστησύγχρονηδυτικήσκέψη. 
Η διεξαγωγή του μαθήματος υλοποιείται μέσα από δεκατρείς διαλέξεις. Ο εβδομαδιαίος
προγραμματισμός των θεματικών του μαθήματος παρουσιάζεται διεξοδικά κατά την πρώτη
διάλεξηκαιστησυνέχειαπαρατίθεταιστοe-classτουμαθήματος. 
 


(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣκαιΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣΜΕΘΟΔΟΙ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Διαλέξεις«πρόσωπομεπρόσωπο»(διαζώσηςδιαλέξεις). 


Πρόσωπομεπρόσωπο,Εξαποστάσεως
εκπαίδευσηκ.λπ. 

ΧΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Χρήση ΤΠΕ στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  Φοιτητές/τριες. 
ΧρήσηΤ.Π.Ε.στηΔιδασκαλία,στην
ΕργαστηριακήΕκπαίδευση,στηνΕπικοινωνία
μετουςφοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 



Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίαςΕξαμήνου 
Διαλέξεις 
13*3ώρες=39ώρες 
Μελέτηδιαλέξεων  
13*3ώρες=39ώρες 
Συγγραφήεργασίας 
13ώρες 
Μελέτη για τις τελικές
65ώρες 
γραπτέςεξετάσεις 










ΣύνολοΜαθήματος 
156ώρες 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφήτηςδιαδικασίαςαξιολόγησης 
Γλώσσααξιολόγησης:Ελληνικά 

Μέθοδοιαξιολόγησης:ενδιάμεσηαξιολόγησημεγραπτή
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ήΣυμπερασματική,Δοκιμασία εργασία(30%)καιτελικήαξιολόγησημεδοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης πολλαπλήςεπιλογήςκαι/ήερωτήσειςσύντομηςανάπτυξης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, (70%). 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Οι
προδιαγραφέςτουμαθήματοςόπωςκαιτακριτήρια
ΔημόσιαΠαρουσίαση,ΕργαστηριακήΕργασία,
αξιολόγησης
παρουσιάζονταιαναλυτικάκατάτην
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία,Άλλη/Άλλες 
αρχική-εισαγωγικήδιάλεξηκαιστησυνέχειαπαρατίθενται

στοe-classτουμαθήματος. 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια

αξιολόγησης και εάν και που είναι

προσβάσιμααπότουςφοιτητές. 





Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοιδιδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνησημελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνικήδημιουργία,κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
γιακάθεμαθησιακήδραστηριότητακαθώςκαι
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης
σύμφωναμετιςαρχέςτουECTS 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία: 
Hall,S.&Gieben,B.2003.Η
 ΔιαμόρφωσητηςΝεωτερικότητας.Αθήνα:Σαββάλας. 
Hall,S.2017.Τ οέργοτηςαναπαράστασης[μτφρ.–επιστημ.επιμέλειαΠ.Πετσίνη].Αθήνα:
Πλέθρον 

Smith,Ph.2006.Π
 ολιτισμικήΘεωρία.ΜιαΕισαγωγή[μ
 τφρ.Ν.Μπουμπάρης].Αθήνα:
Κριτική. 

Weber,M.2006.Η
 προτεσταντικήηθικήκαιτοπνεύματουκαπιταλισμού.Α
 θήνα:
Gutenberg 


Elias,N.1997.Ηδιαδικασίατουπολιτισμού.Μιαιστορίατηςκοινωνικήςσυμπεριφοράςστη
Δύση[μτφρ.Θ.Λουπασάκης,επιμέλειαΚ.Λιβιεράτος].Αθήνα:Αλεξάνδρεια. 

Elias,Ν.1997.Η
 ΕξέλιξητουΠολιτισμού.Αθήνα:εκδ.Νεφέλη, Α’τόμος. 

Bauman,Z.1999.C
 ultureasPraxis.London:SagePublications 

Braudel,F.2001.Η
 Γραμματικήτωνπολιτισμών.Α
 θήνα:ΜΙΕΤ 

Said,E.1996. Ο
 ριενταλισμός [μτφρ.Φ.Τερζάκης].Αθήνα:Νεφέλη 
Δημητρίου,Σ.(επιμ.)2001.Α
 νθρωπολογίατωνφύλων. Αθήνα:Σαββάλας 



 illiams,R.1981.Cultureandsociety,1780-1950.London:Fontana 
W

Marcuse,Η.1981.Έ ρωςκαιΠολιτισμός[μτφρ.Ι.Αρζόγλου].Αθήνα:Κάλβος 
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-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά: 
Culture,theoryandcritique 
Internationaljournalofculturalstudies 
Europeanjournalofculturalstudies 
Theory,culture&society 
Spaceandculture 
Journalforculturalandreligioustheory 
CulturalStudiesReview 

