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Κωδικός 
Μαθήματος 

MSCP510 

Τύπος μαθήματος Επιλεγόμενο   

Επίπεδο Μάστερ  

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

2ο /3ο Εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Δρ Κωστάκης  Κωνσταντίνου - Δρ Στυλιανός  Ηροδότου 

ECTS 10 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

3 Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

 

Στόχοι Μαθήματος Οι στόχοι του μαθήματος είναι η ερμηνεία και η κριτική ανάλυση του 
φαινομένου της παγκοσμιοποίησης και των σημερινών εξελίξεων και 
προβλημάτων που συνδέονται με αυτό. Το μάθημα επικεντρώνεται σε 
μορφές πολυμορφίας, κινδύνους φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού και 
εντοπίζοντας τις ευάλωτες ομάδες, ιδίως στην Ευρώπη και την Κύπρο. Η 
επιδεξιότητα και η ευαισθητοποίηση για την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων 
και οικογενειών (όπως οι φτωχοί, οι άνεργοι, τα χαμηλού εισοδήματος 
στρώματα, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες κ.λπ.) 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

• Να  περιγράφουν  και  να  αναλύουν  κριτικά  τον   χαρακτήρα   και  
τις  μορφές Παγκοσμιοποίησης.  

• Να  περιγράφουν  τις   σύγχρονες   κοινωνικές διαδικασίες  στην  
εποχή της  παγκοσμιοποίησης. 

• Να  εξηγούν  τις  διαστάσεις  της  πολυπολιτισμικότητας  στο  
πλαίσιο  των  σύγχρονων  κοινωνιών. 

•  Να  ερμηνεύουν τις  μορφές  διαφορετικότητας, τους κινδύνους 
φτώχειας και  κοινωνικού  αποκλεισμού  και  να  προσδιορίζουν  
ευάλωτες  ομάδες. 

• Να  κρίνουν  την  αποτελεσματικότητα  των  πολιτικών  και  των  
προγραμμάτων  για  πρόληψη και  αντιμετώπιση  του κοινωνικού  
αποκλεισμού.  

• Να  διακρίνουν τις  ιδιαιτερότητες της Κύπρου σε σχέση με την                 
πολυπολιτισμικότητα, τις εθνοτικές και τις μειονοτικές ομάδες.  

• Να  εφαρμόζουν επιδεξιότητα και ευαισθητοποίηση για τη 
συνεργασία και την υποστήριξη  ευάλωτων ομάδων και οικογενειών  

• Να  οργανώνουν προγράμματα παρέμβασης στην εκπαίδευση  και  
στην  κοινότητα,  για  προώθηση  της  κοινωνικής  συνοχής 

Προαπαιτούμενα Κανένα  Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

• Το  φαινόμενο  της  Παγκοσμιοποίησης- περιεχόμενο  και  μορφές  
παγκοσμιοποίησης. Οι  συνέπειες  της  Παγκοσμιοποίησης.  



• Ταυτότητα, ετερότητα  και  κοινότητα  στη σύγχρονη εποχή της  
Παγκοσμιοποίησης. 

• Οι  σύγχρονες  κοινωνικές διαδικασίες, τα κοινωνικά προβλήματα  στην  
εποχή  της  Παγκοσμιοποίησης και  οι  ευάλωτες  ομάδες.  

• Βασικές  προσεγγίσεις  και  πολιτικές  για  την  κοινωνικό-οικονομική  
πολιτική  και  επιδράσεις  στο  φαινόμενο  του  κοινωνικού  αποκλεισμού. 

• Ερμηνείες  για  την κοινωνική συνοχή. Η διαδικασία  της  ένταξης,  της  
κοινωνικής  ενσωμάτωσης και  του  κοινωνικού  αποκλεισμού.  

• Ανάλυση των παραγόντων και αιτιών που δημιουργούν διαφορετικότητα. 

• Οι  σύγχρονες  μορφές  διαφορετικότητας. Η  «πολιτική  κατασκευή»  των  
ευπαθών  ομάδων. 

• Οι  σύγχρονες  οικονομικές, κοινωνικές και  πολιτικές εξελίξεις,  τα  
φαινόμενα  ανισότητας, φτώχειας  και  κοινωνικού  αποκλεισμού και  οι 
πολυεπίπεδες  επιπτώσεις, ιδιαίτερα σε  ευάλωτες  ομάδες.  

• Η  μετανάστευση, το  προσφυγικό  πρόβλημα και  οι  σύγχρονες   τους  
διαστάσεις. 

• Ερμηνεία  της  πολιτισμικής   διαφορετικότητας. Θεωρίες πολιτισμικής 
υπεροχής. Μορφές  μη ανοχής  των  πολιτισμικών  διαφορών  και  η  
σύγχρονη ερμηνεία  της  ρατσιστικής  συμπεριφοράς.  

• Συνέπειες για την κοινωνία – πολιτισμικές διαφορές στην ανοχή και 
αντιμετώπιση της διαφορετικότητας. Η  κυπριακή  και  διεθνής  εμπειρία.  

• Οι ιδιαιτερότητες  της Κύπρου σε σχέση με την  πολύ-πολιτισμικότητα, τις 
εθνοτικές και τις μειονοτικές ομάδες.  

• Προγράμματα αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού  και  ένταξης, 
επανένταξης  και  ενσωμάτωσης ευάλωτων  ή/ και  αδρανών ομάδων. 

• Ευάλωτες  ομάδες  και  Εκκλησία. Σύγχρονες  μορφές  παρέμβασης. 

• Η  κοινωνική  ανισότητα  στο  σχολείο  και  η  αντιμετώπιση της. 

• Το  θεσμικό  και  νομικό πλαίσιο  προστασίας, απασχόλησης  και  ένταξης   
μεταναστών  στην Κύπρο. 

 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Το μάθημα παραδίδεται μέσα από διαλέξεις και  ηλεκτρονικές προβολές. 
Διεξάγεται διαλογική συζήτηση  με  τη  βοήθεια  και  επεξεργασία   υλικού 
από επίσημες  πηγές, καθώς  επίσης  και  από  ασκήσεις στη βάση της  
εργασιακής ή  άλλης  εμπειρίας  των  φοιτητών. Σημειώσεις του μαθήματος 
δίνονται στους φοιτητές μέσα από την πλατφόρμα του e-learning. 
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Αξιολόγηση 
 
Ενδιάμεση  γραπτή  αξιολόγηση                              25% 
 
Ενδιάμεση  ατομική  εργασία                                   25% 
 
Τελική  εργασία και  παρουσίαση                             50% 
 
Σύνολο                                                                    100% 

Γλώσσα Ελληνική  
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