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Στόχοι Μαθήματος:
Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:
Ο/Η φοιτητής/ήτρια:
• Να κατανοεί τις έννοιες Ευρωπαϊκή και Διαπολιτισμική Διάσταση στην εκπαίδευση
• Να αντιλαμβάνεται κριτικά την «Ευρώπη» ως μία πολυδιάστατη κατασκευή με ιστορική,
θεωρητική, πολιτισμική, κοινωνική και εκπαιδευτική διάσταση.
• Να αντιλαμβάνεται ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι το αποτέλεσμα πολλαπλών
αλληλεπιδράσεων σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο (πχ Ευρωπαϊκό)
• Να κατανοεί τις ιδεολογικές και πολιτικές πτυχές αλληλένδετων εννοιών όπως
πλουραλισμός, ταυτότητα και ιθαγένεια στο εθνικό και υπερεθνικό (Ευρωπαϊκό) κοινωνικόοικονομικό επίπεδο.
• Να αναλύει σε βάθος την ευρωπαϊκή και τη διαπολιτισμική διάσταση της παιδείας, σε
διάφορα επίπεδα (θεωρητικό, πολιτικό, οικονομικό κ.λπ.).
• Να αναλύει κριτικά την ανάπτυξη και εφαρμογή διαπολιτισμικών και ευρωπαϊκών
διαστάσεων στις εκπαιδευτικές πολιτικές συγκεκριμένων εθνικών πλαισίων.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1. Εξετάζουν κριτικά τις ιδεολογικές βάσεις της διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής πολιτικής σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
2. Εξηγούν τις έννοιες της Ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση με τη χρήση της
Ευρωπαϊκής ακαδημαϊκής και ερευνητικής βιβλιογραφίας.
3. Κατανοούν τους τρόπους που η Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση προκύπτει
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ως «κατασκευή» από τα επίσημα έγγραφα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν τους διαφορετικούς μηχανισμούς εξευρωπαϊσμού
των εθνικών πολιτικών που αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
5. Λειτουργούν επιτυχώς σε διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Περιεχόμενο Μαθήματος:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Περιεκτικός ορισμός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Περιεκτικός ορισμός της Ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση.
Κριτική εξέταση της αλληλεπίδρασης της Ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση και της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Οι έννοιες της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ευρωπαϊκής πολιτοτητας.
Η αλληλεπίδραση της εκπαίδευση για την ευρωπαϊκή πολιτότητα και της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Ανθρώπινα δικαιώματα και εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη.
Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης στην ανάπτυξη της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη.
Ευρωπαϊκά προγράμματα και projects διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
O εξευρωπαϊσμός των εθνικών πολιτικών διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: μηχανισμοί επιρροής.
Η Ευρωπαϊκή και διαπολιτισμική διάσταση στην εκπαίδευση σε διαφορετικά εθνικά πλαίσια.
Η ανάπτυξη και εφαρμογή σχολικών πολιτικών που προωθούν την Ευρωπαϊκή και διαπολιτισμική
διάσταση στην εκπαίδευση.
Η ανάπτυξη και την εφαρμογή πρακτικών στην
τάξη που προωθούν την Ευρωπαϊκή και διαπολιτισμική διάσταση στην εκπαίδευση.
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:

Διαλέξεις, ομαδοκεντρική διδασκαλία, ατομικές και ομαδικές εργασίες, αναλύσεις μελετών
περίπτωσης, παρουσιάσεις φοιτητών.

Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Συντρέχουσα αξιολόγηση – ανατροφοδότηση, ατομικές και ομαδικές εργασίες, παρουσιάσεις,
γραπτή εξέταση.

Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία:
Τίτλος

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Έτος

ISBN

Διαπολιτισμικός
Διάλογος στην
Εκπαίδευση:

Αγγελίδης, Π. &
Χατζησωτηρίου, Χ.

Διάδραση

2013

978-6185059-01-9
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Θεωρητικές
Προσεγγίσεις,
Πολιτικές
Πεποιθήσεις και
Παιδαγωγικές
Πρακτικές

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
Έτος

ISBN

Routledge

2016

9781472451620

Palaiologou, N. &
Dietz, G.

Cambridge
Scholars
Publishing

2012

978-1-44384031-6

Ευρωπαϊκή
Διάσταση στην
Εκπαίδευση

Παντίδης, Σ. &
Πασιάς, Γ.

Gutenberg

2004

9789600109870

Διαπολιτισμική
Εκπαίδευση:
Προκλήσεις,
Παιδαγωγικές
Θεωρήσεις και
Εισηγήσεις

Χατζησωτηρίου, Χ. &
Ξενοφώντος, Κ.

Σαΐτα

2014

978-618-504054-3

Τίτλος

Συγγραφέας

Intercultural
Education in the
European
Context.
Theories,
Experiences,
Challenges

Catarci, M. &
Fiorucci, M.

Mapping the
Broad Field of
Multicultural and
Intercultural
Education
Worldwide:
Towards the
Development of
a New Citizen.

Εκδοτικός Οίκος
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