
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ 

ΣΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  
 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γ’ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΑΘΡΗΚΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΣΗΣΑ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ, Ομάδεσ Εργαςίασ, υηιτθςθ  3 5 

   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

 
 

 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

  



(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά 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 ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ αναμζνεται: 
1. Να γνωρίςουν το περιεχόμενο των εννοιϊν κρθςκείασ και πολιτιςμοφ και τον 

προβλθματιςμό για τθ ςχζςθ αυτι. 

2. Να κατανοιςουν τισ προςεγγίςεισ του φαινομζνου τθσ κρθςκείασ από 

φιλοςοφικι, ψυχολογικι και κοινωνιολογικι άποψθ. 

3. Να κατανοιςουν τουσ κλάδουσ τθσ Φιλοςοφίασ, τθσ Ψυχολογίασ και τθσ 

Κοινωνιολογίασ τθσ Θρθςκείασ και να αντλιςουν από τον κακζνα άξονεσ 

διαπολιτιςμικότθτασ και διακουλτουραλιςμοφ. 

4. Να γνωρίςουν τθ ςχζςθ μεταξφ κρθςκείασ και παιδαγωγικισ. 

5. Να αναγνωρίςουν τθ διακρθςκειακι αγωγι ωσ άςκθςθ διαπολιτιςμικότθτασ 

και διακουλτουραλιςμοφ και προχπόκεςθ διακρθςκειακοφ διαλόγου. 

6. Να γνωρίςουν άξονεσ κοινισ θκικισ μεταξφ των διαφόρων κρθςκειϊν που 

εκβάλλουν ι προαςπίηουν τα ανκρϊπινα δικαιϊματα. 

7. Να γνωρίςουν τον προβλθματιςμό για τθ προςζγγιςθ τθσ κρθςκευτικότθτασ με 

τθ νεωτερικότθτα και μετανεωτερικότθτα. 

8. Να ςυνειδθτοποιιςουν το ρόλο τθσ κρθςκείασ ςτθ διαμορφοφμενθ κοινωνία 

τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ ι διαπολιτιςμικότθτασ. 

9. Να γνωρίςουν τα ςτοιχεία κακολικότθτασ και οικουμενικότθτασ μιασ 

κρθςκείασ. 

10. Να κατανοιςουν τθ διάκριςθ μεταξφ παγκοςμιότθτασ και 

παγκοςμιοποίθςθσ/κακολικότθτασ. 

11. Να μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν πρόλθψθ και αποτροπι ξενοφοβικϊν και 

ρατςιςτικϊν αντιλιψεων, ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν ςτο ςχολικό, αλλά και 

τον ευρφτερο κοινωνικό χϊρο. 

12. Να αποκτιςουν τθ δεξιότθτα τθσ χριςθσ τθσ ελλθνικισ και διεκνοφσ 

αρκρογραφίασ και βιβλιογραφίασ πάνω ςε κζματα ετερότθτασ και 

διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ ςε ςφνδεςθ με τθ κρθςκεία, κακϊσ και τθ γνϊςθ 

τθσ λειτουργίασ των Διεκνϊν Οργανιςμϊν που δραςτθριοποιοφνται ςε 

ηθτιματα πρόλθψθσ του Ρατςιςμοφ και τθσ Ξενοφοβίασ, κακϊσ και 

Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων.   

 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
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  

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… 



Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  ……. 

Οι γενικζσ ικανότθτεσ που αναμζνεται να αποκτθκοφν ςτα πλαίςια διδαςκαλίασ του 
μακιματοσ είναι:  

 Κριτιρια για τθ διάκριςθ πολιτιςμοφ και κουλτοφρασ 

 Διαφοροποίθςθ των εννοιϊν πολυπολιτιςμικότθτασ και διαπολιτιςμικότθτασ 

 εβαςμόσ ςτθν ετερότθτα  

 Αυτόνομθ και ομαδικι εργαςία 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Κριτιρια διαμόρφωςθσ πολιτιςμικισ και διαπολιτιςμικισ ςυνείδθςθσ 

 Προχποκζςεισ απόκτθςθσ οικολογικισ ςυνείδθςθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θ εξζταςθ τθσ δυναμικισ ςχζςθσ κρθςκείασ και πολιτιςμοφ, κεολογίασ και  κρθςκείασ που 
εξακτινϊνονται ςτον οικουμενικό πολιτιςμό και το πολυπολιτιςμικό περιβάλλον. Θ  
αναηιτθςθ «πυρθνικϊν» ςτοιχείων κατανόθςθσ των Θρθςκειϊν και των πολιτιςμϊν για τθ  
διακρθςκειακι και διαπολιτιςμικι προςζγγιςθ πραγμάτωνεται από τθν προβολι των 
επιμζρουσ κλάδουσ τθσ φιλοςοφίασ τθσ κρθςκείασ, τθσ ψυχολογίασ τθσ κρθςκείασ και 
κοινωνιολογίασ τθσ κρθςκείασ. Θ ετερότθτα-μοναδικότθτα τθσ κάκε κρθςκείασ και κάκε 
πολιτιςμοφ είναι προαπαιτοφμενο τθσ διακρθςκειακισ αγωγισ και τθσ 
διαπολιτιςμικότθτασ. Ορίηονται τα ςτοιχεία τθσ διαφορετικότθτασ που ςυνοδεφουν κάκε 
κρθςκεία. Ο εντοπιςμόσ των διαφορϊν και των κοινϊν ςυναφειϊν από τθν ανκρωπολογία 
κάκε κρθςκείασ προάγει το διακρθςκειακό διάλογο και προςδίδει διδακτικό υλικό και 
ερείςματα ςτο διαγενεαλογικό ανκρωπιςμό και ςτθ διαπολιτιςμικότθτα. Θ διακρθςκειακι 
αγωγι με τθν ανεφρεςθ κοινϊν αξιϊν από κάκε κρθςκεία, που προςφζρει ςτθν 
εκπαίδευςθ, προάγει το διακουλτουραλιςμό και τθ διαπολιτιςμικότθτα. Εξετάηονται οι 
αιτίεσ που προκαλοφν τθν κρίςθ ι ςφγκρουςθ των πολιτιςμϊν και των κρθςκειϊν. Θ 
μελζτθ τθσ νεωτερικότθτασ και μετανεωτερικότθτασ και ο προβλθματιςμόσ για τθ κζςθ τθσ 
κρθςκείασ ςτο ςφγχρονο κόςμο και τθ ςυνδρομι τθσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα και ςτθν 
αντιμετϊπιςθ των διακρίςεων, τθσ ξενοφοβίασ και του ρατςιςμοφ.   

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτισ διαλζξεισ 

 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. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 70 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

40 

εμινάρια                   70 

υγγραφι  εργαςίασ 70 



με τισ αρχζσ του ECTS φνολο Μακιματοσ  
 250 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
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. 

Θ αξιολόγθςθ του μακιματοσ περιλαμβάνει: 

Ερευνθτικι εργαςία και παρουςίαςι τθσ 

 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

1. Vallet O., Οι κρθςκείεσ, μτφρ. Ιάκωβοσ Ναμτάσ, εκδ. Π. Σραυλόσ – Ε Κωςταράκθ, Ακινα 
1996. 

2. Guittard L., L’ evolution religieuse des adolescents, Paris, 1952. 
3. Modgil Sohan – Verma Gajendra-Mallick kanka-Modgil Celia, Πολυπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ, 

εκδ. Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα 1997. 
4. Sharpe J. E., Συγκριτικι κρθςκειολογία, μτφρ. τζλιοσ Α. Παπαλεξανδρόπουλοσ, εκδ. Άρτοσ 

Ηωισ, Ακινα 2008. 
5. Φρομ Ζριχ, Ψυχανάλυςθ και Θρθςκεία, εκδ. Μπουκουμάνθ, Ακινα 1974. 
6. Νθςιϊτθσ Ν., Ψυχολογία τθσ Θρθςκείασ, εκδ. Μαϊςτροσ, Ακινα 2006 
7. Segal M. – Daden P. – Berry J. – Poortiga Y., Διαπολιτιςμικι Ψυχολογία, επιμ. Δ. Γεϊργασ, 

εκδ. Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα 1996. 
8. Χζγκελ Γκεόργκ, Φιλοςοφία τθσ Θρθςκείασ, μτφρ. ταμάτθσ Γιακουμισ, εκδ. Θριδανόσ, 

Ακινα. 
9. Levi-Strauss C., Θ ανκρωπολογία και τα προβλιματα του ςφγχρονου κόςμου, μτφρ. Ευγενία 

Γραμματικοποφλου, εκδ. Πατάκθ, Ακινα 2011. 
10.  Eliade Mircea, Το ιερό και το βζβθλο, μτφρ. Νίκοσ Δελθβοριάσ, εκδ. Αρςενίδθ, Ακινα 2002. 
11.  Χάντινγκτον άμιουελ. Η ςφγκρουςθ των πολιτιςμϊν, εκδ. Terzo Books, Ακινα 1998. 
12. Raymond Williams, Κουλτοφρα και Ιςτορία, εκδ. Γνϊςθ, Ακινα 1994. 
13. Πορηελάνος, Σ., Διαπολιτισμική θεολογία, Έννοια, Αθήνα, 2011. 
14. Runciman Steven, Βυηαντινόσ πολιτιςμόσ, εκδ. Γαλαξία-Ερμείασ, Ακινα 1969. 
15. Banks J., Cultural Diversity and Education, Allyn and Bacon,  Boston 2000 
16. Bauman Zygmunt, Πολιτισμόρ ωρ ππάξη, Παηάκη, 1973 
17. Παπαδημηηρίοσ Ζήζης, Ο εςπωπαϊκόρ Ρατσισμόρ, Ελληνικά Γράμμαηα, Αθήνα, 2000 
18. Baker, C. Foundations of Bilingual Education And Bilingualism, Multilingual matters Ltd 

(2003) 
19. Giddens Anthony, Οι σςνέπειερ τηρ νεοτεπικότηταρ, Κριηική, Αθήνα, 2001 
20. Shaw S. (ed), Intercultural Education In European Classrooms,  Trenthan (2001) 

 

 
 


