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ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ, Ομάδεσ Εργαςίασ, Συηιτθςθ
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
(δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Γενικοφ υποβάκρου, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Ελλθνικι

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελζσματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ αναμζνεται:
1. Να γνωρίςουν τθν ιςτορικι, εννοιολογικι προςζγγιςθ των όρων «πολιτιςμόσ» και
«κουλτοφρα» και τθ διάκριςι τουσ.
2. Να επιςθμάνουν πολιτιςμικζσ πθγζσ και κοινζσ αφετθρίεσ του παγκόςμιου πολιτιςμοφ
μζςα από τισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ ι κλάδουσ τουσ όπωσ τθσ φιλοςοφίασ,
ανκρωπολογίασ, οντολογίασ κ.ά.
3. Να κατανοιςουν τισ διαςτάςεισ τθσ ετερότθτασ και τθσ ταυτότθτασ και να
ςυνειδθτοποιιςουν τθ διαδικαςία δθμιουργίασ των ςτερεοτφπων, των προκαταλιψεων
και του ρατςιςμοφ ςτθν κοινωνία και το ςχολείο, ςε εκνικό, ευρωπαϊκό και παγκόςμιο
επίπεδο.
4. Να γνωρίςουν τθν καταγωγι και φφςθ των πολιτιςμικϊν διαφορϊν ωσ ςτοιχείων τθσ
ετερότθτασ κακϊσ και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τισ πανανκρϊπινεσ αξίεσ που
εκπθγάηουν τόςο από τθν ομοείδεια του ανκρωπίνου γζνουσ όςο και από κάκε

5.

6.
7.
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πολιτιςμό.
Να αξιοποιοφν δθμιουργικά ςτθν τάξθ τουσ τισ ζννοιεσ τθσ ταυτότθτασ, τθσ κουλτοφρασ,
τθσ ετερότθτασ και τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ για τθν ειςαγωγι καινοτομιϊν και τθ
βελτίωςθ του διδακτικοφ τουσ ζργου.
Να πλθροφορθκοφν ςφγχρονεσ αντιλιψεισ για «πολιτιςμικζσ καταςκευζσ», δθλαδι για
προτάςεισ διαμόρφωςθσ μιασ νζασ πραγματικότθτασ ςτθν ζννοια «κοινωνία-κόςμοσ».
Να είναι ςε κζςθ να διαχειρίηονται με επιτυχία μία πολφγλωςςθ / πολυπολιτιςμικι
τάξθ, αποκτϊντασ αφενόσ τθν απαραίτθτθ κεωρθτικι γνϊςθ ςτα κζματα τθσ
διγλωςςίασ και τθσ δίγλωςςθσ εκπαίδευςθσ και χρθςιμοποιϊντασ αφετζρου τισ
κατάλλθλεσ παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ ςτρατθγικζσ.
Να μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν πρόλθψθ και αποτροπι ξενοφοβικϊν και
ρατςιςτικϊν αντιλιψεων, ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν ςτο ςχολικό, αλλά και τον
ευρφτερο κοινωνικό χϊρο.
Να αποκτιςουν τθ δεξιότθτα τθσ χριςθσ τθσ ελλθνικισ και διεκνοφσ αρκρογραφίασ και
βιβλιογραφίασ πάνω ςε κζματα ετερότθτασ και διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, κακϊσ
και τθ γνϊςθ τθσ λειτουργίασ των Διεκνϊν Οργανιςμϊν που δραςτθριοποιοφνται ςε
ηθτιματα πρόλθψθσ του ατςιςμοφ και τθσ Ξενοφοβίασ, κακϊσ και Ανκρωπίνων
Δικαιωμάτων.

Γενικζς Ικανότητες
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
……
Άλλεσ…
…….

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που αναμζνεται να αποκτθκοφν ςτα πλαίςια διδαςκαλίασ του
μακιματοσ είναι:
 Κριτιρια για τθ διάκριςθ πολιτιςμοφ και κουλτοφρασ
 Κριτιρια διαμόρφωςθσ ταυτότθτασ
 Διαφοροποίθςθ των εννοιϊν πολυπολιτιςμικότθτασ και διαπολιτιςμικότθτασδιακουλτουραλιςμοφ
 Σεβαςμόσ ςτθν ετερότθτα
 Αυτόνομθ και ομαδικι εργαςία
 Ρροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Το μάκθμα προςφζρει τθν επιςτθμονικι γνϊςθ που είναι απαραίτθτθ για να ανταποκρικεί
ο φοιτθτισ ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ πολιτιςμικισ και πολυπολιτιςμικισ
πραγματικότθτασ. Ραρακζτει επιρροζσ ςυςτθμάτων ςκζψθσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ
πολιτιςμικισ ταυτότθτασ όπωσ ιςτορικά εξελίχκθκαν και πρόςφατα εμφανίςτθκαν με το
φαινόμενο και τθ διαδικαςία τθσ παγκοςμιοποίθςθσ. Αναλφονται οι ζννοιεσ ζκνοσ,
εκνικιςμόσ, ικαγζνεια ςε ςχζςθ με τθν πλανθτικι ςκζψθ και τισ πανανκρϊπινεσ αξίεσ.

Ρροβάλλονται και υποβάλλονται ςε προβλθματιςμό ςφγχρονεσ κεωρίεσ και «πολιτιςμικζσ
καταςκευζσ». Επίςθσ εςτιάηει ςτθν αξία τθσ ετερότθτασ με ςκοπό τθν αποφυγι
μθχανιςμϊν αποκλειςμοφ ατόμων με διαφορετικό κοινωνικοπολιτιςμικό υπόβακρο.
Επίςθσ διαλαμβάνεται ςτο μάκθμα αυτό θ προςζγγιςθ ςτα ςφγχρονα κοινωνικά
προβλιματα που εμφανίςτθκαν με τθ νεωτερικότθτα και μετανεωτερικότθτα. Ρροβάλλεται
θ διάκριςθ μεταξφ διαπολιτιςμικότθτασ και διακουλτουραλιςμοφ με τα κριτιρια που
οδιγθςαν ιςτορικά ςτθ διάκριςθ πολιτιςμοφ και κουλτοφρασ. Ραρατίκενται οι αντιλιψεισ
περί πόλθσ ςτθν κλαςικι ελλθνικι Αρχαιότθτα, θ ςχζςθ τθσ με τθ μεταφυςικι και θ
αντίκεςθ λόγου-παράλογου.

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Ρρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ




Χριςθ υπολογιςτικϊν προγραμμάτων (Power
Point) ςτισ διαλζξεισ. (Πταν υπάρχουν
προχποκζςεισ)
Επικοινωνία με φοιτθτζσ μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου.

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.

Δραστηριότητα
Διαλζξεισ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39

Μελζτθ και ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ

30

Σεμινάρια

20

36

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

Σφνολο Μακιματοσ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ

125

Η αξιολόγθςθ του μακιματοσ περιλαμβάνει:

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

1. Ρροαιρετικι ερευνθτικι εργαςία
2. Γραπτι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου για όςουσ
φοιτθτζσ δεν εκπονοφν εργαςία

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (Από τον Εύδοξο):
Σταμάτθσ Ρορτελάνοσ, Διαπολιτιςμικι αγωγι και εκπαίδευςθ, εκδ. Ζννοια, Ακινα 2015.
Γιϊργιοσ Νικολάου, Ζνταξθ και εκπαίδευςθ αλλοδαπϊν μακθτϊν ςτο Δθμοτικό Σχολείο,
εκδ. Ρεδίο Α.Ε., Ακινα 2011.
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Modgil Sohan – Verma Gajendra-Mallick kanka-Modgil Celia, Ρολυπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ,
εκδ. Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα 1997.
Shnow C.P., Οι δφο κουλτοφρεσ, εκδ. Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα 1995.
Γκότοβοσ Ακανάςιοσ, Εκπαίδευςθ και ετερότθτα, εκδ. Μεταίχμιο, Ακινα 2003.
Zavolloni Marisa- Christiane Louis-Guerin, Κοινωνικι ταυτότθτα και ςυνείδθςθ, Ελλθνικά
Γράμματα, Ακινα 1996.
Χάντινγκτον Σάμιουελ. Η ςφγκρουςθ των πολιτιςμϊν, εκδ. Terzo Books, Ακινα 1998.
Raymond Williams, Κουλτοφρα και Ιςτορία, εκδ. Γνϊςθ, Ακινα 1994.
Runciman Steven, Βυηαντινόσ πολιτιςμόσ, εκδ. Γαλαξία-Ερμείασ, Ακινα 1969.

