ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
ΠΜ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ»

ΕΜΙΝΑΡΙA ΣΗ ΣΕΣΑΡΣΗ
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013-14

H ανθρωπολογία εν δράζει:
ηο επάγγελμα ηοσ/ηης ανθρωπολόγοσ ζηην Ελλάδα ζήμερα

17:00-19:00, αίζνπζα Γ3 (λέν θηίξην, 3νο όξνθνο)

Η Κνηλσληθή θαη Πνιηηηζκηθή Αλζξσπνινγία ζπληζηά έλαλ επηζηεκνληθό θιάδν πνπ
κεηξάεη πάλσ από είθνζη ρξόληα παξνπζίαο ζην ειιεληθό παλεπηζηήκην θαη ζηελ
ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο. Σν πηπρίν ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο παξέρεη έλα
κεγάιν εύξνο επαγγεικαηηθώλ δπλαηνηήησλ (πρ ζην επίπεδν ηεο θεληξηθήο
δηνίθεζεο, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ησλ δηεζλώλ νξγαληζκώλ ή ηεο θνηλσλίαο ησλ
πνιηηώλ). Σν επάγγεικα ηνπ/ηεο αλζξσπνιόγνπ παξακέλεη σζηόζν αθόκα ζρεηηθά
αραξηνγξάθεην ζηε ζύγρξνλε Διιάδα. Πνπ αθξηβώο απαζρνινύληαη ζήκεξα νη
πηπρηνύρνη αλζξσπνιόγνη; πνηεο δεμηόηεηεο ηνπο νδήγεζαλ ζε απηήλ ηνπο ηελ
εξγαζία; πνηεο δπζθνιίεο αληηκεηώπηζαλ ζηελ αλεύξεζε εξγαζίαο; πώο ε
αλζξσπνινγηθή ηνπο ζθεπή ηνπο βνεζά ζηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ; πνηεο νη εθαξκνγέο
ηεο αλζξσπνινγίαο θαη ηεο εζλνγξαθηθήο κεζόδνπ δηεζλώο θαη πνηεο νη
ηδηαηηεξόηεηεο ζηνλ ειιαδηθό ρώξν; Πώο ηα παξαπάλσ αλαζεσξνύληαη ζην πιαίζην
ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο; Ωο νκηιεηέο πξνζθαινύληαη απόθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο γηα λα
παξνπζηάζνπλ ην θνξέα όπνπ εξγάδνληαη θαη λα κνηξαζηνύλ κε ηνπο θνηηεηέο,
απόθνηηνπο θαη θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία θαη
εκπεηξία. θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα αλνίμεη κηα δεκόζηα ζπδήηεζε γύξσ από
ηελ εμάζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο ζηελ Διιάδα θαη λα επηηξέςεη ηελ
θαιύηεξε γλσξηκία αλάκεζα ζηνπο απόθνηηνπο, ην Σκήκα, ην ύιινγν θαη ηνπο
επαγγεικαηηθνύο θνξείο.

19/3/14 - Εργαζία ζηις Μη Κσβερνηηικές Οργανώζεις
 Σδσξηδίλα Γαιαλνπνύινπ - Βάγηα Καιηζή (ΜΚΟ Praksis)
 Κάηηα Μαπξνκάηε (ΜΚΟ Μεηάδξαζε)
26/3/14 - Η ανθρωπολογία ζηην Τγεία και ηην Κοινωνική Πρόνοια
 Κώζηαο Μάληδνο - Πέηξνο Σξηάληεο (ΚΔΘΔΑ)
 ηέιηνο Παξηζζόπνπινο (Σκήκα Ννζειεπηηθήο, ΣΔΙ Αζήλαο)
 Αγγειηθή Κσζηάξα (ηζκαλόγιεην Nνζνθνκείν - Μνλάδα ΟΚΑΝΑ)
2/4/14 - Η ζσμβολή ηης ανθρωπολογίας ζηην Κοινωνική Έρεσνα
 Μηράιεο Πέηξνπ (ΔΚΚΔ)
 Kπξηάθνο Λίγθαο (Μίιεηνο πκβνπιεπηηθή Α.Δ.)
 Μπεηνύι ηξάθ - Αλδξέαο Ννηαξάο (Πξόγξακκα
Μνπζνπικαλνπαίδσλ)

Δθπαίδεπζεο

9/4/14 - Δράζεις ζηο ηομέα ηοσ Πολιηιζμού
 Μαξία Φαθηνιά - νθία Φξαγθνπινπνύινπ (Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη
Αζιεηηζκνύ)
 Μάξζα Μπνπδηνύξε (Plays2place Production)
 Παληειήο Παληειόγινπ (Απηννξγαλσκέλε θαιιηηερληθή θνιιεθηίβα
"Σζηξηηζάληζνπιεο")
30/4/14 - Οι ανθρωπολόγοι μέζα ζηην Σοπική Ασηοδιοίκηζη
 Ναηαιία Κνπηζνύγεξα (Γήκνο Παπάγνπ)
 Νίθε Μπέξθνπ (Γήκνο Πεηξαηά)
 Γήκεηξα Καηεξγάξε (Γήκνο Ακαξνπζίνπ)
7/5/14 - Οι ανθρωπολόγοι μιλούν για ηην Εκπαίδεσζη
 Γεκήηξεο Οπιήο (Καζεγεηήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο)
 Ισζήθ Κσλζηαληίλνπ (Νεπηαγσγόο)
 Φεξελίθε ηαγάθε (ΚΔΓΓΤ (ΚΓΑΤ) / ΤΠΔΠΘ)
14/5/14 - Ανθρώπινα Δικαιώμαηα από ηο πρίζμα ηης ανθρωπολογίας
 Κσλζηαληίλνο Κνινβόο - Δπδνθία αθθά (Δπηηξνπέο Πξνζθπγώλ
Αηηνύλησλ Γηεζλνύο Πξνζηαζίαο)
 Αξεδνύ Ρεδατάλ (MKO Μεηάδξαζε)
21/5/14 - Δραζηηριοποίηζη ζηον ηομέα ηης Κοινωνικής Επιτειρημαηικόηηηας
 Μάγδα Nηακνύξε (πλεηαηξηζκόο δξαζηεξηνηήησλ ςπρηθήο πγείαο "Ππμίδα")
 Μάξσ Μάλζνπ (ΚΟΙΝΔΠ "Σώξα Παίδνπκε")
 Λάδαξνο Σεληόκαο - όληα Πεξιέγθα (Τπό ζύζηαζε Κνηλσληθόο
πλεηαηξηζκόο "Ρόδα")
28/5/14 - Εθαρμογές ηης ανθρωπολογίας και επαγγελμαηικά δικαιώμαηα
 Νόπε Κεράνγινπ (ΑΔΠ)
 Λεσλίδαο Οηθνλόκνπ (Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Πάληεην
Παλεπηζηήκην)

