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Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση 
 
 
 
Κωδικός μαθήματος: ΚΕΠ 302 
 
 
Διδάσκων: Δημήτρης Θ. Ζάχος 
 
 
Πιστωτικές μονάδες: 10 
 
 
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής: Τετάρτη 6-9 αίθουσα 907 
 
 
 
 
 
Εισαγωγικά 
 
Η επιτυχής συμμετοχή σ’ ένα πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
προϋποθέτει εσωτερικό κίνητρο, πειθαρχία, καλή διαχείριση χρόνου και 
απαιτεί εντατική εργασία. Ο περιορισμένος χρόνος επιτρέπει την 
εισαγωγή ορισμένων μόνο θεματικών, οι οποίες όμως επιχειρείται να 
προσεγγιστούν με κριτικό πνεύμα και με θεωρητική πληρότητα. Σ’ αυτό 
το πλαίσιο, παρέχεται ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών προσεγγίσεων, 
εναύσματα αλλά και τρόποι διερεύνησης, έτσι ώστε οι φοιτητές/τριες να 
καταστούν ικανοί/ές να συμβάλλουν στις γνώσεις και να διερευνήσουν 
τα θέματα σε μεγαλύτερο βάθος. 
 
 

 Οργάνωση του Μαθήματος  
 
Στο συγκεκριμένο μάθημα επιχειρείται ένας συνδυασμός διδασκαλίας, 
ομαδικών συζητήσεων & εργασιών, καθώς και παρουσιάσεων των 
φοιτητών/τριών. Πολλές φορές οι συζητήσεις θα είναι δύσκολες και τα 
θέματα που θα τίθενται προκλητικά. Ο/η ο/η κάθε μεταπτυχιακός/ή 
φοιτητής/τρια θα έχει την ευκαιρία να εκφράσει τις αντιλήψεις, τις 
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γνώσεις και τις εμπειρίες του πάνω στις θεματικές που αναπτύσσονται. 
Μ’ αυτό τον τρόπο αναμένεται να αναπτύξει την ικανότητα κριτικής, 
ανάλυσης, σύνθεσης, όπως και τα –δικά του- κριτήρια αξιολόγησης. 

Οι σεμιναριακού χαρακτήρα συναντήσεις:  

• στηρίζονται σε ένα ευρύ φάσμα πρωτογενών & δευτερογενών 
δεδομένων 

• προκαλούν συζητήσεις και αναλύσεις πρόσφατων, αλλά & 
αμφιλεγόμενων επιστημονικών προσεγγίσεων  

• προκαλούν συζητήσεις και αναλύσεις πρόσφατων, αλλά & 
αμφιλεγόμενων κυβερνητικών πολιτικών & σχόλιων των μέσων 
ενημέρωσης 
 

προετοιμασία των φοιτητών/τριών 
 
Πριν το μάθημα, θα πρέπει να διαβάσετε τα «ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ». Τα 
περισσότερα από αυτά θα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή, 
μέσω της πλατφόρμας Moudle. Μπορείτε να μελετήσετε τα «ΚΕΙΜΕΝΑ 
ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ», εάν επιδιώκετε μεγαλύτερη & βαθύτερη 
κατανόηση.  
Είναι απαραίτητο να ελέγχετε το email σας συχνά για τυχόν αλλαγές 
στο πρόγραμμα ή για οποιαδήποτε άλλα ζητήματα προκύψουν. 
 
 
 
Σκοποί & στόχοι του μαθήματος 
 
Σκοπός του μαθήματος είναι η κριτική διερεύνηση της σχέσης της 
πολυπολιτισμικότητας με την εκπαίδευση. Οι φοιτητές/τριες θα 
έρθουν σε επαφή, θα εξετάσουν & θα αναλύσουν προσεγγίσεις, 
θεωρίες, ορολογία και πρακτικές της πολυπολιτισμικής / 
αντιρατσιστικής / διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η ανάλυση θα 
στηριχτεί στην εξέταση της (αλληλ)επίδρασης παραγόντων όπως η 
τάξη, η εθνοτική / πολιτισμική / εθνική προέλευση στην εκπαίδευση, 
όπως και στη διερεύνηση του τρόπου, με τον οποίο οι αλλαγές στις 
θεωρίες, στη νομοθεσία και στις κοινωνικές αντιλήψεις και στάσεις 
επέδρασαν και επιδρούν στην εκπαίδευση των «διαφορετικών» 
ομάδων και ατόμων.  
Μετά το τέλος της ενότητας, οι φοιτητές/τριες αναμένεται:  
Α. Γνώση & Κατανόηση 
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1. Να έχουν εξοικειωθεί με την προβληματική που αφορά στην 
πολυπολιτισμική κοινωνία, καθώς και στη σχέση της 
πολυπολιτισμικότητας με την εκπαίδευση. Να αναπτύξουν 
τις γνώσεις τους για κεντρικές έννοιες και επιλεγμένα 
θέματα που τίθενται στη σχετική ακαδημαϊκή 
βιβλιογραφία. 

2. Να είναι ενήμεροι/ες για τις πρόσφατες εξελίξεις στην 
πολιτική, την κοινωνία & την εκπαίδευση, οι οποίες 
αφορούν στην ισότητα στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές 
κοινωνίες και να μπορούν να αναγνωρίζουν και να 
ερμηνεύουν τις διάφορες σχετικές ιδεολογικές αναλύσεις 
που λαμβάνουν χώρα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στα 
πολιτικά μανιφέστα, στη νομοθεσία κα. 

3. Να μπορούν να περιγράφουν και να αναλύουν τα 
διαφορετικά μοντέλα της κοινωνικής ένταξης των 
«διαφορετικών» ατόμων και ομάδων, όπως και τα 
αντίστοιχα εκπαιδευτικά. 

4. Να μπορούν να αξιολογούν και να συγκρίνουν τις 
διαφορετικές ιστορικές περιόδους και την αντιμετώπιση 
που έτυχαν «διαφορετικές» ομάδες και άτομα από την 
κοινωνία και από τους εκπαιδευτικούς θεσμούς.  

5. Να αναγνωρίζουν τα φαινόμενα των στερεότυπων, των 
διακρίσεων, της καταπίεσης & του ρατσισμού στο σχολείο & 
στην κοινωνία.  

6. Παράλληλα με την καλή εποπτεία της σχετικής θεωρητικής 
παραγωγής, να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες 
(διαχείριση χρόνου, ομαδική εργασία, ανάλυση, σύνθεση 
και συνοπτική παρουσίαση δεδομένων, τεχνικές 
παρουσίασης) ώστε να διεξαγάγουν μια ακαδημαϊκή 
έρευνα στη σχετική επιστημονική περιοχή. 

7. Να μπορούν να αναλύουν, να κατανοούν κριτικά και να 
αξιολογούν: 

a.  τις διάφορες εκφάνσεις του φαινομένου της 
πολυπολιτισμικότητας στην κοινωνία & στην 
εκπαίδευση. 

b. Τις έννοιες της ισότητας και της κοινωνικής 
δικαιοσύνης στην εκπαίδευση 

c. Τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την 
αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προβλημάτων που 
δημιουργεί η κοινωνική ανισότητα  
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Β. Δεξιότητες, Ικανότητες 
8. Να έχουν ολοκληρώσει την κριτική μελέτη μιας σειράς 

άρθρων & βιβλίων της σχετικής επιστημονικής περιοχής.  
9. Να μπορούν να αναπτύσσουν απόψεις, τις οποίες θα 

τεκμηριώνουν χρησιμοποιώντας τη σχετική θεωρία. 
10. Να είναι σε θέση να ασκήσουν κριτική στις προσεγγίσεις / 

θεωρήσεις που αφορούν στη σχέση πολυπολιτισμικότητας 
& εκπαίδευσης. 

11. Να μπορούν να αμφισβητούν κυρίαρχες, εδραιωμένες 
αντιλήψεις και πρακτικές. Να σκέφτονται εκτός του 
«πλαισίου» και να αναπτύσσουν απόψεις & προσεγγίσεις, 
τις οποίες θα (υπο)στηρίζουν χρησιμοποιώντας τις 
κατάλληλες θεωρίες. 

12. Να κατανοήσουν και να είναι σε θέση να υποστηρίξουν ότι 
όλοι/ες οι μαθητές/τριες έχουν δικαίωμα σε μια ποιοτική 
εκπαίδευση. 

13. Να είναι σε θέση να αναλύουν τις εκπαιδευτικές πολιτικές 
υπό το πρίσμα της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, 
όπως και να αναγνωρίζουν τα πρακτικά ζητήματα που 
σχετίζονται με την πολυπολιτισμική / Αντιρατσιστική / 
διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

14. Να αποκτήσουν την ικανότητα αποτελεσματικής 
προφορικής & γραπτής διατύπωσης των κατάλληλων για 
την περίσταση επιχειρημάτων. 

15. Να αποκτήσουν την ικανότητα κριτικής αντανάκλασης της 
νέας γνώσης, έτσι ώστε να προωθήσουν την κατανόηση της 
διαφορετικότητας. 

16. Να μπορέσουν να φέρουν εις πέρας μια έρευνα, να τη 
γράψουν & να την παρουσιάσουν. 

17. Να είναι σε θέση να αξιοποιούν ερευνητικές στρατηγικές & 
τεχνικές ώστε: 

a. Να διερευνούν τις συνθήκες που καθορίζουν την 
εκπαίδευση των «διαφορετικών» ομάδων & ατόμων 

b. Να εφαρμόζουν πολυπολιτισμικές / αντιρατσιστικές / 
διαπολιτισμικές στρατηγικές στην τάξη  

c. Να συνδυάζουν θεωρητικά & εμπειρικά δεδομένα, έτσι 
ώστε να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην εκπαίδευση 
για την προώθηση της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται με: 

1. Κριτικό σχολιασμό εννοιών, θεωριών, προσεγγίσεων & κειμένων (30% 
της τελικής βαθμολογίας). Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να 
συμμετέχουν στις συζητήσεις, να μελετούν το υλικό που τους/τις 
ανατίθεται εκπληρώνοντας τις αντίστοιχες εργασίες.  
 
2. Εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση εργασιών πάνω σε δοσμένα 
θέματα & υλικό (70% της τελικής βαθμολογίας). Οι φοιτητές/τριες θα 
μελετήσουν έναν αριθμό άρθρων σχετική μια από τις θεματικές του 
μαθήματος. Πάνω σ’ αυτά: Πρώτον θα συγγράφουν μια μικρής έκτασης 
εργασία. Δεύτερον, θα παρουσιάσουν κάποιες από τις εργασίες αυτές.  
 
 

Σ’ ότι αφορά στην αξιολόγηση των εργασιών, αυτή γίνεται με βάση τα 
ακόλουθα κριτήρια: 

 Επιστημονική επάρκεια (παράθεση διαφορετικών προσεγγίσεων, 
τεκμηρίωση, επιστημονική γραφή). 

 Ανάπτυξη & δομή του κειμένου (επαρκής κάλυψη του 
αντικειμένου, σωστή δόμηση, σύνταξη, μορφή & ορθή γραφή του 
κειμένου). 

 Κριτική ικανότητα (ικανότητα ανάλυσης & σύνθεσης, αξιοποίηση 
των δεδομένων, πειστικότητα επιχειρηματολογίας, δημιουργία 
νέων ερωτημάτων). 

 


