
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ 220 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6
ο
   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

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 

   

   
   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Επιλογής, ειδικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.aegean.gr/courses/131145/ 

(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 

Οι φοιτητές θα πρέπει μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος να είναι σε θέση:  

• Να αντιλαμβάνονται ότι η μελέτη του υλικού πολιτισμού είναι ένα γνωστικό και 

πνευματικό πεδίο σε πλήρη άνθιση, του οποίου γνώση πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι στα 

μουσεία. 

• Να μπορούν να αναφερθούν σε βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν στη σχέση 

υλικού πολιτισμού και ανθρώπου 

• Να αντιλαμβάνονται πώς ορίζεται ένα αντικείμενο και γιατί έχει νόημα. 

• Να περιγράφουν ένα αντικείμενο. 

• Να αξιολογούν αντικείμενα ως ιστορικά τεκμήρια, αλλά και με γνώμονα διαφορετικές 

προσεγγίσεις (λειτουργικός, σημειολογία) 

• Να αντιλαμβάνονται τι εννοούμε όταν μιλάμε για τα «αντικείμενα ως ιδεολογία» 

• Να αξιολογούν πώς οι έννοιες του υλικού πολιτισμού διαμορφώνουν τους τρόπους με τους 

οποίους οι επιμελητές ερμηνεύουν και παρουσιάζουν τις συλλογές τους 

• Να χρησιμοποιούν διαφορετικές προσεγγίσεις και μοντέλα ανάλυσης αντικειμένων. 

https://eclass.aegean.gr/courses/131145/
Katerina Mavroeidi
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η μελέτη των αντικειμένων, που συχνά αποκαλούνται Υλικός Πολιτισμός, έχει εξαιρετική σημασία 

για την κατανόηης του ρόλου του ανθρώπου στην κοινωνία.  Τα μουσεία φυλάσσουν τον υλικό 

πολιτισμό του παρελθόντος, συμπεριλαμβανομένων των δειγμάτων του φυσικού κόσμου.  Συνεπώς, 

οι επιμελητές και οι εργαζόμενοι στα μουσεία καλούνται να ερμηνεύσουν τα αντικείμενα και τις 

συλλογές και να μεταδώσουν τα μηνύματά τους στο κοινό. 

Το μάθημα αυτό στόχο έχει να ερευνήσει τη φύση των μουσειακών συλλογών και τη σημασία τους, 

προσεγγίζοντας τα αντικείμενα από πολλές, διαφορετικές οπτικές γωνίες και αξιολογώντας τα 

αποτελέσματα.  Η προσέγγιση θα είναι διεπιστημονική και θα συνεπάγεται την ανάλυση 

πραγματικών μουσειακών αντικειμένων με βάση διαφορετικές οπτικές και θεωρητικές 

προσεγγίσεις. 

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… 
……. 

 

 Ομαδική εργασία 

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα 

 Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 

θέματα φύλλου 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Προαγωγής της ελευθέρης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.  



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

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 πλατφόρμας eclass για την ανάρτηση υλικού και την 
επικοινωνία με τους φοιτητές/τις φοιτήτριες 
Χρήση Τ.Π.Ε. κατά τη διδασκαλία (powerpoint), διαδίκτυο 

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* 2 ώρες = 26 ώρες  

Εργασία μαθήματος 13*2 = 26 ώρες 

Μελέτη για την τελική 
εξέταση   

34 ώρες  

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  125 ώρες 
 

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. 

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα. 
Αποτελείται από μία εργασία, η οποία είναι ομαδική και 
πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, με την 
επίβλεψη της διδάσκουσας και αποδίδει το 30% της 
συνολικής βαθμολογίας και από μία τελική γραπτή εξέταση 
που αποδίδει το 70% του τελικού βαθμού. Η εργασία 
εξετάζεται με προφορική παρουσίαση και κατάθεση 
γραπτού σύντομου δοκιμίου από κάθε μέλος της ομάδας. Η 
τελική εξέταση αποτελείται από ερωτήσεις ανάπτυξης, 
μεταξύ των οποίων μπορούν να επιλέξουν οι 
φοιτητές/τριες. 
 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά κατά τη διάρκεια 
του πρώτου μαθήματος και είναι διατυπωμένα ξεκάθαρα 
στο υλικό που προσφέρεται στο e-class του μαθήματος.   
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 Γιαλούρη, Ελ. Υλικός Πολιτισμός: Η ανθρωπολογία στη χώρα των πραγμάτων, Εκδόσεις 

Αλεξάνδρεια, 2012.  

 Pearce, Μουσεία, Αντικείμενα και Συλλογές, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 2004. 

 Νάκου, Ειρ. Μουσεία, Εμείς, τα Πράγματα και ο Πολιτισμός, Εκδόσεις νήσος, Αθήνα, 2001. 

 Μπούνια, Α. και Νικονάνου, Ν. 2008, «Αντικείμενα και μουσεία: ζητήματα εμπειρίας, 

ερμηνείας, επικοινωνίας», στο Νικονάνου, Ν. και Κασβίκης, Κ. (επιμ.) Εκπαιδευτικά Ταξίδια 

στον Χρόνο, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα. 

 Appadurai, A. “Introduction: commodities and politics of value” in A. Appadurai (ed.), The 

Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, Cambridge: Cambridge University 

Press, 1986, pp. 3-62. 

 Gosden, C. and Marshall, Y. “Cultural biography of objects”, World Archaeology 31, 1999, 



pp. 169-178. 

 Isayev, E. “Archaeology # object as history # text: nudging the special relationship into the 

post-ironic”, World Archaeology 38(4), 2006, pp. 599-610. 

 Knappett, C., Thinking Through Material Culture: An Interdisciplinary Perspective, 

Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2005. 

 Kopytoff, I. “The cultural biography of things: commoditization as process” in A. Appadurai 

(ed.), The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1986 

 Tilley, C. “Ethnography and material culture” in Atkinson, P. et al. (eds), Handbook of 

Ethnography, London: Sage, pp. 258-272. 

 Turkle, S. (ed.), Evocative Objects: things we think with, Cambridge Mass: MIT Press, 2007. 

 

 


