
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ 226 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 

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 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΚΑΝΕΝΑ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.aegean.gr/courses/131278/ 

 

(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 το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

● Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

● Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες επιδιώκεται: 
 
Να προσεγγίζουν την μνήμη του παρελθόντος ως τρόπο διαχείρισης του παρόντος 
από άτομα και συλλογικότητες που δρουν με βάση τα πολλαπλά κοινωνικά και 
πολιτισμικά πλαίσια στα οποία αισθάνονται ότι ανήκουν και τις διυποκειμενικές 
σχέσεις που αναπτύσσουν.  
 



 

Να αναγνωρίζουν τη σχέση ανάμεσα στην επιλεκτική ανάκληση του παρελθόντος 
(μνήμη και λήθη) και την ανακατασκευή των ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων 
που είναι διαρκής και τελεί σε συνεχή διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους 
«δικούς» και τους «άλλους». 
 
Να αντιμετωπίζουν την προφορική αφήγηση / αφηγηματική συνέντευξη όχι μόνο ως 
τρόπο άντλησης πληροφοριών για το παρόν και το παρελθόν, όχι μόνο ως τρόπο για 
να κατανοήσουν τι λέγεται, αλλά κυρίως για να κατανοήσουν γιατί λέγεται και τι 
σημαίνει. 
 
Να εξοικειωθούν με τη βασική ορολογία των κοινωνικών επιστημών που σχετίζεται 
με τα παραπάνω, προκειμένου να ανατρέχουν στις σχετικές θεωρητικές 
προσεγγίσεις και να χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες ερευνητικές / μεθοδολογικές 
πρακτικές. 

 

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 
…… 
Άλλες… 
……. 

 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 
 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Το μάθημα διερευνά τη συμβολή της μνήμης στη συγκρότηση ατομικών και 
συλλογικών ταυτοτήτων καθώς μέσα από την καθημερινή διαχείριση της κοινωνικής 
ή αλλιώς συλλογικής μνήμης οι άνθρωποι διαμορφώνουν τις αντιλήψεις τους για 
τους εαυτούς, τους Άλλους, αλλά και για τους στόχους για τους οποίους αγωνίζονται.  
Το μάθημα, επίσης, εξετάζει τις κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις που φωτίζουν 
τους τρόπους με τους οποίους  η ατομική και η συλλογική μνήμη συμπλέκονται  και 
οδηγούν όχι στην ανάκληση, αλλά στην ανάπλαση του παρελθόντος από τη σκοπιά 
του παρόντος: η ανασύνθεση του παρελθόντος επιχειρείται πάντα στο παρόν και 
μέσα στα πλαίσια μνήμης των κοινωνικών ομάδων στις οποίες οι άνθρωποι 



 

αισθάνονται ότι ανήκουν. Επιπλέον, το μάθημα  εισάγει τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες σε ερευνητικές και θεωρητικές προσεγγίσεις που εξετάζουν τη σχέση της 
προφορικής αστικής μνήμης με τον χώρο και την ετερότητα, καθώς επίσης και 
ζητήματα που συνδέονται με τις σχέσεις εξουσίας οι οποίες αναπτύσσονται κατά την 
παραγωγή και ερμηνεία των προφορικών αφηγήσεων, αλλά και κατά τη  
δημοσιοποίηση τους, ιδιαίτερα όταν η τελευταία στοχεύει στη δημόσια αναγνώριση 
όψεων της συλλογικής ταυτότητας και εμπειρίας που έχουν αγνοηθεί ή 
αποσιωπηθεί.  
 
 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις «πρόσωπο με πρόσωπο» (δια ζώσης διαλέξεις).  
 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους 
Φοιτητές/τριες.  

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 σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  13 *3 ώρες =39 ώρες 

Μελέτη διαλέξεων  13*3 ώρες = 39 ώρες  

Εκπόνηση εργασίας 13 ώρες 

Προετοιμασία-μελέτη για 
τις τελικές εξετάσεις 

39 ώρες 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  130 
 

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. 

 
Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά 
Μέθοδοι αξιολόγησης: ενδιάμεση αξιολόγηση με γραπτή 
εργασία (30%) και τελική αξιολόγηση με δοκιμασία 
πολλαπλής επιλογής και/ή ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης 
(70%). 
 
Οι προδιαγραφές του μαθήματος όπως και τα κριτήρια 
αξιολόγησης παρουσιάζονται αναλυτικά κατά την αρχική-
εισαγωγική διάλεξη και στη συνέχεια παρατίθενται στο e-

class του μαθήματος. 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  



 

 

Abrams, L. 2014. Θεωρία Προφορικής Ιστορίας, εκδ. Πλέθρον.  
 
Βαν Μπούσχοτεν, Ρ., Βερβενιώτη, Τ., Λαμπροπούλου, Δ., Μούλιου, Μ. & 
Χαντζαρούλα, Π. (επιμ.) 2016. Η μνήμη αφηγείται την πόλη, εκδ. Πλέθρον 
 
Thompson, P. 2002. Φωνές από το παρελθόν. Προφορική Ιστορία [μτφρ. Ρ. Β. 
Μπούσχοτεν – Ν. Ποταμιάνος, επιμέλεια Κ. Μπάδα – Ρ. Β. Μπούσχοτεν]. Αθήνα: 
Πλέθρον  
 
Βαν Μπούσχοτεν, Ρ., Βερβενιώτη, Τ., Μπάδα, Κ., Νάκου, Ε., Πανταζής, Π. 
& Χαντζαρούλα, Π. (επιμ.) 2013. Γεφυρώνοντας τις γενιές: διεπιστημονικότητα και 
αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα, Προφορική ιστορία και άλλες βιο-ιστορίες. 
Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου (Βόλος, 25‐27 Μαΐου 2012). Ένωση Προφορικής 
Ιστορίας. 
 
Μπενβενίστε, Ρ. και Παραδέλλης, Θ. (επιμ.) 1999. Διαδρομές και τόποι της μνήμης. 
Ιστορικές και Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια & 
Παν/μιο Αιγαίου 
 
Bruner, J. 2004. «Η Αφηγηματική δημιουργία του εαυτού». Στο Δημιουργώντας 
Ιστορίες. Νόμος, Λογοτεχνία, Ζωή [μτφρ. Β. Τσούρτου, Κ. Πολυδάκη, Γ. 
Κουγιουμουτζάκης, επιμέλεια έκδοσης Γ. Κουγιουμουτζάκης]. Αθήνα: Ελληνικά 
Γράμματα, σ. 111-139 
 
Τσιώλης, Γ.  & Σιούτη, Ε. (επιμ.) 2013. Βιογραφικές (ανα)κατασκευές στην ύστερη 
νεωτερικότητα. Αθήνα: Νήσος  
 
 Green, Α. 2011. “Can Memory be Collective?».  In Donald Ritchie (ed), The   Oxford   
Handbook of Oral History. Oxford University Press, p. 96-111 

 
 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Oral History 
The Oral History Review 
 

 
 

 

 


