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Πιστωτικές Μονάδες 
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Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

Κανένα Παιδαγωγικών Σπουδών Χειμερινό/Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Επιλογής Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ελληνική 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

2ος Κύκλος Δρ. Γεώργιος Νικολάου 1ο ή 2ο  

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Εξ Αποστάσεως - Κανένα 

 

 

Στόχοι Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να:  

• να αποκτήσουν γνώσεις για τις βασικές θεωρητικές παραδοχές στο πεδίο της 
Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και τη σχέση της με τον πλουραλισμό στο σύγχρονο κόσμο,  

• να διακρίνουν σημαντικές έννοιες που αφορούν την πολυπολιτισμικότητα και την επιρροή 
του πολιτισμού στην επικοινωνία, 

• να αναγνωρίσουν και να συγκρίνουν τις βασικές διαφορές στις επικοινωνιακές πρακτικές 
μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών, 

• να κατανοήσουν τη σχέση ανάμεσα στον πολιτισμό και τη λεκτική και μη λεκτική 
επικοινωνία,  

• να προσδιορίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαπολιτισμική επικοινωνία,  

• να κατανοήσουν τη σημασία της διαπολιτισμικής επικοινωνίας για τη δημιουργική 
αλληλεπίδραση των ανθρώπων σε διαφορετικά περιβάλλοντα (π.χ. σχολικό πλαίσιο, 
εργασιακός χώρος, κοινωνικό περιβάλλον) και 

• να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο της εκπαίδευσης στην προώθηση της διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας.  

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: 
1. να κατανοήσουν τη βασική ορολογία στο πεδίο της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και τη 

σύνδεση του όρου με τις έννοιες της ταυτότητας και του πλουραλισμού (η σχέση του 
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«Εαυτού» με τον «Άλλο»), 
2. να αξιολογήσουν τις προκλήσεις (πολιτισμική μεροληψία, διαπολιτισμικές συγκρούσεις) 

που υπάρχουν σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία ως προς την αποτελεσματική 
διαπολιτισμική επικοινωνία  

3. να εντοπίζουν τις αιτίες των πολιτισμικών συγκρούσεων και να τις διαχειρίζονται 
αποτελεσματικά με τη χρήση επικοινωνιακών στρατηγικών (π.χ. εστίαση στο κοινό έδαφος 
και μείωση της διαφωνίας, σχεσιακή ενσυναίσθηση, θετικό επικοινωνιακό κλίμα), 

4. να προσεγγίζουν κριτικά την έννοια της «διαπολιτισμικής επικοινωνίας» εμβαθύνοντας στη 
σχέση ανάμεσα στην ταυτότητα, τον πολιτισμό και την αναπηρία,  

5. να αναγνωρίζουν τους παράγοντες και τις στρατηγικές αποτελεσματικής διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας με σκοπό την ανάπτυξη διαπολιτισμικής επικοινωνιακής επάρκειας,  

6. να αξιολογήσουν τον ρόλο της εκπαίδευσης στη αποτελεσματική διαπολιτισμική 
επικοινωνία προτείνοντας παρεμβάσεις για την προώθηση της διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας στο σχολικό περιβάλλον, 

7. να ερμηνεύσουν την επίδραση των νέων τεχνολογιών στα χαρακτηριστικά της 
διαπολιτισμικής επικοινωνίας και  

8. να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα της διαπολιτισμικής επικοινωνίας ως εργαλείου για την 
διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και την επικράτηση ενός πολιτισμού ειρήνης. 

 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

• H πολυδιάστατη έννοια της επικοινωνίας 

• Το πεδίο της «διαπολιτισμικής επικοινωνίας»: Εννοιολογική οριοθέτηση και ιστορική 
εξέλιξη  

• Πολιτισμικά πρότυπα και επικοινωνία: Χαρακτηριστικά πολιτισμικών προτύπων και τα 
σημαντικότερα πολιτισμικά μοντέλα 

• Πολιτισμική ταυτότητα και διομαδικές σχέσεις - Η πολιτισμική μεροληψία ως εμπόδιο για 
την επίτευξη αποτελεσματικής διαπολιτισμικής επικοινωνίας. 

• Η προσαρμογή σε μη οικείες κουλτούρες- Πολιτισμικό σοκ 

• Η σχέση ανάμεσα στη λεκτική επικοινωνία και τον πολιτισμό 

• Η σχέση ανάμεσα στη μη λεκτική επικοινωνία και τον πολιτισμό 

• Διαπολιτισμικές συγκρούσεις – Επικοινωνιακές στρατηγικές διαχείρισης συγκρούσεων 

• Διαπολιτισμική επικοινωνία και αναπηρία 

• Ανάπτυξη διαπολιτισμικής επικοινωνιακής επάρκειας 

• Διαπολιτισμική επικοινωνία στο σχολείο και τη σχολική τάξη 

• Νέες τεχνολογίες και διαπολιτισμική επικοινωνία. 

 

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαδικτυακή παρουσίαση θεματικών, ανάλυση μελετών περίπτωσης, διαδικτυακή συζήτηση και 

ανάλυση παραδειγμάτων με τους φοιτητές/τριες, μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας και 

αρθρογραφίας, εβδομαδιαίες ομαδικές δραστηριότητες, συγγραφή ατομικής εργασίας. 
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Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Συμμετοχή στις εβδομαδιαίες ομαδικές δραστηριότητες, εκπόνηση ατομικής εργασίας, τελικές 

γραπτές εξετάσεις. 

 

 

Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός 

Οίκος 
Έτος ISBN 

Εισαγωγή στη 

Διαπολιτισμική 

Επικοινωνία: 

Παγκόσμιοι 

πολιτισμοί και 

πλαίσια  

 

Liu S., Volcic Z., & 

Gallois C. 

Επιμέλεια: 

Αρβανίτη Ε. 

Gutenberg 2018 9789600119695 

Διαπολιτισμική 

διδακτική 

Νικολάου Γ.  Πεδίο 2011 9789609552783 

 

 

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 

Intercultural 

communication 

for everyday life  

Baldwin J. R., 

Means Coleman 

R., R., González 

A., & Shenoy-

Packer S. 

John Wiley 

& Sons 

2014 9781444332360 

Teaching and 

assessing 

intercultural 

Byram M. Multilingual 

Matters 

1997 9781853593772 
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communicative 

competence 

Understanding 

communication 

theory: A 

beginner's guide 

Croucher S. M. Routledge 2016 9780415748049 

Conflict 

management 

and intercultural 

communication: 

The art of 

intercultural 

harmony 

Dai X. & Chen 

G.-M. (Eds.) 

Routledge 2017 9781138962842 

Intercultural 

communication: 

A critical 

perspective 

Halualani R. T. Cognella 

Academic 

Publishing 

2019 9781516520527 

The Routledge 

handbook of 

language and 

intercultural 

communication 

Jackson J. (Ed.) Routledge 2012 9781138389458 

An introduction 

to intercultural 

communication: 

Identities in a 

global 

community 

Jandt F. E. Sage 

Publications 

2018 

(9th ed.) 

9781506361659 

Inter/Cultural 

communication: 

Representation 

Kurylo A. (Ed.) Sage 

Publications 

2013 978-1412986939 
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and construction 

of culture 

Intercultural 

competence: 

Interpersonal 

communication 

across cultures 

Lustig, M. W., & 

Koester, J.  

Allyn & 

Bacon 

2010 9780205595754 

Intercultural 

communication 

in contexts  

Martin J. N., & 

Nakayama T. K. 

McGraw Hill 2021  

(8th ed.) 

9781260837452 

Intercultural 

communication: 

A contextual 

approach 

Neuliep J. W. Sage 

Publications 

2018  

(7th ed.) 

9781506315133 

The Cambridge 

handbook of 

intercultural 

communication 

Rings G., & 

Rasinger, S. 

(Eds.) 

Cambridge 

University 

Press 

2020 9781108429696 

Διαπολιτισμική 

εκπαίδευση και 

αναπηρία 

Σαμσάρη Ε. Π.  Πεδίο 2021 9789606353628 

Πρακτικές 

διδασκαλίας για 

τη διαπολιτισμική 

αγωγή με τη 

χρήση νέων 

μέσων 

Σοφός A.  ίων 2020 97896050833168 

Intercultural 

communication: 

Suen E., & Suen 

B. A. 

Canadian 

Scholars 

2019 9781773381510 
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A Canadian 

perspective 

Understanding 

intercultural 

communication  

Ting-Toomey S., 

& Chung L.C. 

Oxford 

University 

Press 

2012 

(2nd ed.) 

9780199739790 

 

  


