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Στόχοι του µαθήµατος
Ο φοιτητής:
• Να προσεγγίζει κριτικά σηµαντικές έννοιες που αφορούν στην πολυπολιτισµικότητα και
στο διαπολιτισµικό διάλογο, να αξιολογεί τις επιπτώσεις τους στο χώρο της παιδείας και να
αναζητά νέες εκπαιδευτικές προοπτικές στο σύγχρονο πολυπολιτισµικό κόσµο.
• Να εµβαθύνει στις παγκόσµιες αξίες που πρέπει να καλλιεργεί η εκπαίδευση για την
προώθηση µιας οικουµενικής ηθικής:
• Σεβασµό απέναντι στις αξίες του πλουραλισµού, της αµοιβαίας κατανόησης και του
πολιτισµού ειρήνης.
• Αναγνώριση των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη της
κοινωνικής ευθύνης.
• Κατανόηση και ανοχή απέναντι στις πολιτισµικές διαφορές και στον πολυπολιτισµικό
πλουραλισµό.
• Συνείδηση των ευθυνών για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, την προστασία του
περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.
Μαθησιακά αποτελέσµατα
Ο φοιτητής:
• Να αναλύει τις έννοιες ταυτότητα-ετερότητα και διαπολιτισµικός διάλογος για έναν
πολιτισµό ειρήνης.
• Να διαχειρίζεται την ετερότητα στο σύγχρονο πολυπολιτισµικό κόσµο για την επικράτηση
ενός πολιτισµού ειρήνης.
• Να συγκρίνει και να αντιδιαστέλλει τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις που αφορούν
στη δίγλωσση (πολύγλωσση) εκπαίδευση στο σηµερινό σχολείο.

Περιεχόµενο του µαθήµατος
• Θεωρητικές προσεγγίσεις στην αναγνώριση της πολυπολιτισµικής διαφοράς, µε έµφαση

•
•
•
•
•

στις έννοιες ταυτότητα, ετερότητα και διαπολιτισµικός διάλογος για έναν πολιτισµό
ειρήνης.
Η ετερότητα (πολιτισµική, θρησκευτική, γλωσσική, εθνοτική κ.ά.) και η διαχείρισή της στο
σύγχρονο πολυπολιτισµικό κόσµο για έναν πολιτισµό ειρήνης.
Πολυπολιτισµικότητα και Αντιρατσισµός:«Μαθαίνοντας να ζούµε µαζί µε τους άλλους»,
εκπαιδεύοντας τον οικουµενικό πολίτη του µέλλοντος.
Πολυπολιτισµικότητα, εκπαιδευτική πολιτική και διδακτικές προσεγγίσεις στη δίγλωσση
(πολύγλωσση) εκπαίδευση στο σηµερινό σχολείο.
Θεωρητικές προσεγγίσεις για την κοινωνικοποίηση παιδιών µεταναστών στη χώρα
υποδοχής: η περίπτωση της Κύπρου.
6. Ο ρόλος των διεθνών Οργανισµών (Συµβούλιο Ευρώπης UNESCO) στην προώθηση ενός
διαπολιτισµικού διαλόγου, µε στόχο την κοινωνική συνοχή, την αµοιβαία κατανόηση και
τον πολιτισµό ειρήνης.

Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές µέθοδοι
∆ιάλεξη, Βιωµατικά εργαστήρια, Ατοµική και οµαδική εργασία, Ατοµική καθοδήγηση,
Ανάλυση µελετών περίπτωσης, Παρουσιάσεις φοιτητών, Προγράµµατα τηλεδιάσκεψης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης
∆ιαµορφωτική αξιολόγηση – ανατροφοδότηση, Ατοµική εργασία, Οµαδική εργασία –
παρουσίαση, Ενδιάµεση - Τελική εξέταση.
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