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(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/ριες αναμένεται:
1. να έχουν εξοικειωθεί με τις συνθετότητα του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης και
τις πολλαπλές εκφάνσεις του
2. να έχουν κατανοήσει το πώς οι παγκόσμιες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές
εξελίξεις
3. να έχουν εξοικοιωθεί με τις βασικές έννοιες και αρχές επικοινωνίας μεταξύ
ανθρώπων με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές
4. να κατανοούν και να αναλύουν την επίδραση του πολιτισμού στην ανθρώπινη
αντίληψη
5. να είναι σε θέση να ορίζουν τους διαφορετικούς τύπους ταυτότητας
6. να μπορούν να εξηγούν πώς ο εθνοκεντρισμός, τα στερεότυπα, η προκατάληψη και
ο ρατσισμός επηρεάζουν την επικοινωνία σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο
7. να μπορούν να σκεφτούν κριτικά για την επιρροή που έχει ασκήσει ο δικός τους
πολιτισμός στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και τους άλλους

Γενικές Ικανότητες
Οι γενικές ικανότητες που αναμένεται να αποκτηθούν στο πλαίσιο του μαθήματος είναι:
•
•
•
•
•
•

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το παρόν μάθημα επιχειρεί να φωτίσει τη δυναμική σχέση μεταξύ εκφάνσεων του
φαινομένου της παγκοσμιοποίησης και της επικοινωνίας μεταξύ ατόμων με
διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές. Εξετάζονται βασικοί ορισμοί και διαστάσεις
της έννοιας της παγκοσμιοποίησης και του πολιτισμού, αναλύονται οι πολιτισμικές
επιρροές στην επικοινωνία και τη διαπροσωπική συμπεριφορά. Αναλύονται ακόμη
φαινόμενα όπως ο εθνοκεντρισμός, τα στερεότυπα, η προκατάληψη και ο
ρατσισμός αλλά και η διαδικασία δημιουργίας της κοινωνικής ταυτότητας, ενώ
γίνεται εμβάθυνση στους πολιτισμικούς αξιακούς προσανατολισμούς όπως αυτοί
περιγράφονται από τους Hall, Hofstede και Ting-Toomey, με κριτική διάθεση.Τέλος,
μέσα από διαδικασία αναστοχασμού ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες να
σκεφτούν κριτικά για το πώς η παγκοσμιοποίηση φτάνει να επηρεάζει τη δική τους
καθημερινότητα ως μελλοντικών εκπαιδευτικών αλλά και πώς ο πολιτισμός του
καθενός μας ασκεί επιρροή στον τρόπο που σκεφτόμαστε, κρίνουμε αλλά και
συμπεριφερόμαστε απέναντι στο πολιτισμικά «Άλλο».
(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία, ομαδική συζήτηση

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

•
•

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

•

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Π

Χρήση ΤΠΕ (Power Point, videos κ.ά.) στις διαλέξεις
Οι φοιτητές αναμένεται να χρησιμοποιούν ΤΠΕ για
την εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών
Πρόσθετο βιβλιογραφικό υλικό είναι διαθέσιμο
από τον ιστοχώρο του μαθήματος (ecourse.uoi.gr)
Δραστηριότητα

Παρακολούθηση διαλέξεων
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας
Εκπόνηση γραπτής εργασίας
Εξέταση
Σύνολο μαθήματος
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
36
22
3
100

Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει:
1. Εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση ερευνητικής
εργασίας
2. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
• ερωτήσεις ανάπτυξης
• ερωτήσεις κριτικής αξιολόγησης
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