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Στόχοι Μαθήματος Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά την εννοιολογική προσέγγιση και
αποσαφήνιση των όρων «πολυπολισμικότητα», «διαπολιτισμικότητα»,
«ετερογένεια», «διαπολιτισμική», «αντιρατσιστική», «αντισεξιστική» και
«πολυπολιτισμική» εκπαίδευση. Σκοπός του εν λόγω μαθήματος είναι η
ανάδειξη των πολλαπλών διαστάσεων της ταυτότητας και της σχέσης μας
με τη διαφορετικότητα και την ετερότητα, καθώς και η εξοικείωση των
φοιτητών/φοιτητριών με την έννοια της ετερότητας, έτσι όπως εντοπίζεται σε
εκπαιδευτικά πλαίσια τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, λόγω φύλου,
κοινωνικής τάξης, εθνικότητας, γλώσσας, θρησκείας, φυσικών και
διανοητικών ικανοτήτων, οικογενειακού πλουραλισμού κ.ά. Επίσης, οι
φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται πρωταρχικά να κατανοήσουν το εννοιολογικό
πλαίσιο και τις θεωρητικές βάσεις της διαπολιτισμικότητας και της σχέσης
της με την εκπαίδευση. Με βάση την πολυπλοκότητα των ερευνητικών
θεμάτων στις Επιστήμες της Αγωγής στόχος είναι επιπλέον να εμβαθύνουν
στη διε- και δια-επιστημονική προσέγγιση των θεμάτων της αγωγής και της
εκπαίδευσης, στην αναστοχαστική σκέψη και την υποκειμενικότητα της
γνώσης.

Η κριτική προσέγγιση και αποδόμηση στερεοτυπικών αντιλήψεων, η
οριοθέτηση των εννοιών της ιδιότητας του πολίτη, η κριτική προσέγγιση του
ρόλου της εκπαιδευτικής πολιτικής στην προώθηση μέτρων διαχείρισης της
ετερότητας και του πολιτισμικού πλουραλισμού, «επιβάλλει» την υιοθέτηση
εκπαιδευτικών καλών πρακτικών και στρατηγικών διδασκαλίας με στόχο τη
διαχείριση συγκρούσεων στις σχολικές τάξεις, υπό το πρίσμα της
συνεργασίας οικογένειας, σχολείου, κοινότητας και της διασφάλισης της
ποιότητας της μάθησης για όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες.

Επιμέρους στόχοι του μαθήματος αποτελούν η ανάδειξη της πολιτισμικής
ετερότητας και των μοντέλων εκπαίδευσης –μονοπολιτισμικών και
πλουραλιστικών-, των δυσκολιών εφαρμογής της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης, της σύγκρισης παραδοσιακής και διαπολιτισμικής τάξης,
καθώς και η προσέγγιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό οι φοιτητές/φοιτήτριες θα εξασκηθούν σε
μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης, όπως διαφοροποίηση της
διδασκαλίας, μελέτες περίπτωσης και επεξεργασία του Αναλυτικού
Προγράμματος Σπουδών, ώστε να μπορούν να συμπεριλάβουν στην
εκπαιδευτική διαδικασία όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως γλώσσας και



κουλτούρας, προάγοντας την ενεργητική συμμετοχή και καλλιεργώντας
τόσο τον σχολικό γραμματισμό όσο και τον κοινωνικό γραμματισμό των
μαθητών/μαθητριών ως μια δυάδα εκπαιδευτικού εστιασμού, που αποτελεί
αναγκαιότητα για την εκπαίδευση πολυπολιτισμικών τάξεων. Ιδιαίτερη
έμφαση θα δοθεί σε ζητήματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση ποικίλων
εκπαιδευτικών στρατηγικών, μεθόδων διδασκαλίας και χρήσης
πολυτροπικού υλικού στο πολυπολιτισμικό σχολείο. Οι
μεταπτυχιακοί/μεταπτυχιακές φοιτητές/φοιτήτριες θα εξοικειωθούν με ένα
βασικό και εμπλουτισμένο πλέγμα γνώσεων, θεωριών, ερευνών και
πρακτικών, που σχετίζονται με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και
μεθόδους, ώστε να μπορούν να διδάξουν σε πολυπολιτισμικές τάξεις,
αξιοποιώντας τα κατάλληλα μέσα και τις μεθόδους διδασκαλίας (διαλογικές,
συνεργατικές και διερευνητικές).

Η παρούσα θεματική ενότητα απώτερο στόχο έχει να διδάξει στους φοιτητές
και στις φοιτήτριες πώς να μετατρέπουν ένα πολυπολιτισμικό σχολικό
περιβάλλον σε διαπολιτισμικό, στο οποίο πέρα από την ισότιμη πρόσβαση
στη γνώση, η πολιτισμική ταυτότητα του κάθε μαθητή και της κάθε
μαθήτριας θα είναι σεβαστή και θα εξασφαλίζεται η ανάπτυξη
διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των παιδιών με στόχο την άρση όλων των
προκαταλήψεων και διακρίσεων και συγχρόνως την ισότιμη συμμετοχή τους
στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Ζητούμενο αποτελεί η δημιουργία ενός ανθρώπινου και δημοκρατικού
σχολείου που θα διαπνέεται από τις αρχές της ισότητας, του σεβασμού των
ανθρώπινων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, μέσω της
εκπαίδευσης στα και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή της
αξιοποίησης κάθε πρωτοβουλίας ενημέρωσης, πληροφόρησης και
διδασκαλίας με στόχο τη δημιουργία μιας παγκόσμιας κουλτούρας των
ανθρώπινων δικαιωμάτων. Τέλος, έμφαση θα δοθεί στο ρόλο των
εκπαιδευτικών και ειδικών επαγγελματιών για την ανάπτυξη βασικών
δεξιοτήτων υπεράσπισης που μάχονται υπέρ όλων των παιδιών από την
οπτική της προστασίας των δικαιωμάτων τους σε διάφορα περιβάλλοντα,
συζητώντας θέματα που συνδέονται με την καθημερινή ζωή αλλά και με
εθνικές και διεθνείς δράσεις και πρακτικές.

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται
να είναι σε θέση να:
1. αναγνωρίζουν τη σημασία της διαπολιτισμικότητας, μέσα από την
αντιπαράθεση με την ετερότητα και την εμπειρία του ατόμου με
μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο (ή όπως αλλιώς και εάν
εκδηλώνεται αυτή η ετερότητά τους).
2. κατανοούν τα ιστορικά, κοινωνικά και οικονομικά αίτια που οδήγησαν
στην ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδαγωγικών ιδεών, αναλύουν και να
ερμηνεύουν τις ιδέες αυτές μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της εποχής.
3. αναδεικνύουν και να αξιολογούν τις διαφορετικές αντιλήψεις για τον
σκοπό και τις λειτουργίες της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

4. εξετάζουν κριτικά τις βασικότερες παιδαγωγικές ιδέες στο ιδεολογικό,
πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό τους συγκείμενο.
5. ανακαλύπτουν, να εφαρμόζουν και να δημιουργούν μοτίβα της συνέχειας και της
αλλαγής αναφορικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση.

Ειδικότερα να προχωρούν στη/στο:
1. Σύζευξη θεωρίας και πράξης.



2. Κριτική προσέγγιση θεωριών και σχετικών ερευνών.
3. Αφαιρετική σκέψη.
4. Ενσυναίσθηση.
5. Αναζήτηση και επιλογή των κατάλληλων πηγών και πληροφοριών
ανάλογα με το εκάστοτε πλαίσιο επικοινωνίας.
6. Προσαρμογή και ευελιξία στην επιλογή μεθόδων, τεχνικών, μέσων και
στρατηγικών διδασκαλίας.
7. Λήψη αποφάσεων.
8. Συνεργασία στο πλαίσιο εκπόνησης μιας εργασίας.
9. Εργασία σε διεπιστημονικά περιβάλλοντα μάθησης.
10.Παραγωγή νέων και καινοτόμων ερευνητικών ιδεών.
11.Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
12.Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας κι
ευαισθησίας σε θέματα εθνικότητας, φύλου και όλων των διαστάσεων της
ετερότητας.
13.Καλλιέργεια της ελεύθερης, δημιουργικής και κριτικής σκέψης.

Προαπαιτούμενα ------- Συναπαιτούμενα --------

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Ενότητα Α: Η Ετερότητα στην Εκπαίδευση

Η σημασία της Πολιτισμικότητας και Διαπολιτισμικότητας στις Επιστήμες της
Αγωγής είναι αδιαμφισβήτητη. Χωρίς τον άνθρωπο, χωρίς την
ανθρωπολογία, δεν είναι δυνατή η αγωγή και η εκπαίδευση. Ανάλογα με τις
ιστορικές και τις πολιτισμικές καταστάσεις της εκπαίδευσης, οι εικόνες του
ανθρώπου, που εμπεριέχονται στην εκπαίδευση διαφέρουν σε μεγάλο
βαθμό. Στο πλαίσιο αυτό μία ιστορική, πολιτισμική προσέγγιση των
θεμάτων της αγωγής και της εκπαίδευσης, σε αντίθεση με μία βιολογική
ανθρωπολογία που επιθυμεί να αναγνωρίσει και να διερευνήσει τα
οικουμενικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου, τονίζει την Ιστορικότητα και
Πολιτισμικότητα των ερευνητικών αντικειμένων και υποκειμένων καθώς και
των ερευνητικών ερωτημάτων και μεθόδων. Έννοιες, όπως ο χώρος και ο
χρόνος, η ετερότητα, αποτελούν καθοριστικά σημεία στην ανάδειξη της
ιστορικής νοοτροπίας και μίας πλουραλιστικής Ανθρωπολογίας των
διαφορών και των δυνατοτήτων.
Απέναντι στις νέες απαιτήσεις που τίθενται παγκόσμια στο εκπαιδευτικό
σύστημα, η ανθρωπολογική διερεύνηση των εκάστοτε ιστορικών και
πολιτισμικών βασικών αρχών της αγωγής, της εκπαίδευσης και της
κοινωνικοποίησης αποκτά μεγάλη σημασία αναφορικά με την κατανόηση
των διεργασιών της εκπαιδευτικής δράσης στην πολιτισμική τους εξάρτηση.
Για αυτές τις προσεγγίσεις, η εμπειρία του ατόμου με
μεταναστευτική/προσφυγική βιογραφία είναι θεμελιώδης.
Η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για την πολυμορφία των πολιτισμών και για
τον κεντρικό ρόλο του πολιτισμού στη διαμόρφωση των συνθηκών ζωής,
οδηγεί στην αύξηση της σημασίας του ατόμου με
μεταναστευτική/προσφυγική βιογραφία στις παιδαγωγικές έρευνες. Στην
προσπάθειά μας να μάθουμε κάτι για τη νοοτροπία των ανθρώπων σε μία
άλλη ιστορική περίοδο, είναι απαραίτητη η εμπειρία του ατόμου με
μεταναστευτική/προσφυγική βιογραφία. Αυτή είναι που επιτρέπει την
κατανόηση κάθε φορά της ιδιαιτερότητας των προς διερεύνηση
ανθρώπινων φαινομένων.

Η ιστορία της αγωγής και της εκπαίδευσης μπορεί επίσης να ερμηνευθεί ως



μία συνεχής προσπάθεια τελειοποίησης του παιδιού και της ολικής
ερμηνείας του ανθρώπου. Βασικό στοιχείο της προσέγγισης αυτής αποτελεί
το φαντασιακό σχέδιο των δυνατοτήτων της αγωγής και της εκπαίδευσης
καθώς και η ιδέα μίας αδιάβλητης, πρωταρχικά καλής φύσης που θα
μπορούσε με τη βοήθειά της να τελειοποιηθεί. Η ανθρωπολογική αυτή
προσέγγιση, βασισμένη σε χριστοκεντρικά και φυσιολατρικά
χαρακτηριστικά, εμφανίστηκε στην αρχή της Νέας Εποχής με το
εκπαιδευτικό όραμα του Comenius και αποτελεί την αφετηρία της
σύγχρονης Παιδαγωγικής.

Στη μετανεωτερικότητα δεν υπάρχουν πια ολοκληρωτικά μοντέλα ή θεωρίες
με οικουμενική εμβέλεια. Κανένα επιστημονικό παράδειγμα δεν μπορεί να
αξιώσει ότι παράγει την πλήρη (παιδαγωγική) γνώση. Η κριτική της
νεωτερικότητας αφορά και την παιδαγωγική σκέψη, όπως έγινε φανερό
μέσα από τον παιδαγωγικό διάλογο της Νεωτερικότητας. Οι προσδοκίες του
Διαφωτισμού αναφορικά με την συνεχή πρόοδο και την τεχνολογική εξέλιξη
του ανθρώπου δεν εκπληρώθηκαν, με αποτέλεσμα οι συνέπειες του
‘ημιτελούς’ αυτού προγράμματος (Habermas) να μας κατατρέχουν ακόμη
και σήμερα (Arnold Gehlen). Ο έντονος προβληματισμός και η αβεβαιότητα
που κυριάρχησαν στο χώρο των πολιτισμικών ερευνών από τότε που τα
παραδοσιακά επιστημονικά παραδείγματα έχασαν την εγκυρότητά τους
(Paul Feyerabend, T.S. Kuhn, J-F. Lyotard), αποκάλυψαν και το αδιέξοδο
στο οποίο περιήλθε η Ανθρωπολογία και η Παιδαγωγική Ανθρωπολογία ως
κλειστά κανονιστικά συστήματα γνώσης.
Σήμερα με τη νεωτερική σκέψη ανοίγονται νέες προοπτικές για την
παιδαγωγική επιστήμη και ειδικότερα για την Παιδαγωγική Ανθρωπολογία.
Ο πλουραλισμός που χαρακτηρίζει την επιστημονική σκέψη και τη
μεθοδολογία της, η συνύπαρξη πολλών ιδεών και θεωριών που δεν είναι
ταυτόσημες και που αντιδρούν γρήγορα στις κοινωνικές εξελίξεις, οι
διαφοροποιήσεις στην παρουσίαση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και
στην παιδαγωγική δράση οδηγούν σε μια νέα θεώρηση της παιδαγωγικής
μέσα από τη συνεχή αμφισβήτηση της ίδιας της παιδαγωγικής σκέψης. Οι
ανθρωπολογικές μελέτες που είδαν το φως της δημοσιότητας τα τελευταία
χρόνια, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία του περασμένου αιώνα και κυρίως
στο γερμανόφωνο χώροfile:///E:\praltika%2011\tzartzas.htm, οδήγησαν
στον επαναπροσδιορισμό της Παιδαγωγικής Ανθρωπολογίας. Οι αιτίες της
εξέλιξης αυτής θα πρέπει να αναζητηθούν στο γεγονός:
α) ότι η εκπαίδευση προσανατολίζεται πάντα σε εικόνες του ανθρώπου που
αναπόφευκτα εμπερικλείουν ανθρωπολογικές προσεγγίσεις και
β) στη μείωση του ενδιαφέροντος για την κανονιστική ανθρωπολογία και
στην συνειδητοποίηση της ιστορικής και πολιτισμικής εξάρτησής της.
Τα πρώτα μοντέλα της Παιδαγωγικής Ανθρωπολογίας που αναπτύχθηκαν
μετά την ‘ανθρωπολογική στροφή’ στις ανθρωπιστικές επιστήμες
ακολούθησαν μία κανονιστική προσέγγιση της ερμηνείας του ανθρώπου, η
οποία όμως οδήγησε την παιδαγωγική επιστήμη σε αδιέξοδα. Με τη
νεωτερική σκέψη ανοίχθηκαν νέες προοπτικές για την παιδαγωγική σκέψη,
όπως εκφράζονται μέσα από την Ιστορική Παιδαγωγική Ανθρωπολογία.
Στόχος της δεν είναι η εξέταση του ανθρώπου γενεαλογικά αλλά μορφές και
εκφράσεις του μέσα από την ιστορική, κοινωνική και πολιτισμική
προοπτική. Η γνώση στην Ιστορική Παιδαγωγική Ανθρωπολογία
δημιουργείται μέσα από πολλαπλούς διαλόγους, οι οποίοι συνεισφέρουν
στη δόμηση παιδαγωγικών αντιλήψεων, καταστάσεων, δομών και εννοιών
καταδεικνύοντας τις εξουσιαστικές δομές της κοινωνίας, της επιστήμης και
των θεσμών της παιδαγωγικής δράσης. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός
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είναι απαραίτητη η επανεξέταση, ανακατανομή και ενδεχομένως η νέα
αξιολόγηση της υπάρχουσας γνώσης ή και η παραγωγή νέας.
Η Ιστορική Παιδαγωγική Ανθρωπολογία εστιάζει την έρευνά της σε τρεις
μεγάλες θεματικές ενότητες μέσα από τις οποίες διαφαίνεται και η
μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθεί:
1)στην ανθρώπινη ικανότητα μεταλλαγής και της σημασίας του
φαντασιακού και της γλώσσας για το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της
εκπαίδευσης,
2)στη σημασία των μιμητικών και τελετουργικών διεργασιών και
3)στο ρόλο της βίας, της αντιμετώπισης του ατόμου με
μεταναστευτική/προσφυγική βιογραφία και της παγκοσμιοποίησης της
εκπαίδευσης.

Ενότητα B: Διαπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση
Στην ενότητα αυτή θα εστιάσει στην/στο:

1. Εννοιολογική προσέγγιση και αποσαφήνιση των όρων
«πολυπολισμικότητα», «διαπολιτισμικότητα», «ετερογένεια»,
«διαπολιτισμική», «αντιρατσιστική», «αντισεξιστική» και
«πολυπολιτισμική» εκπαίδευση.

2. Ανάδειξη των πολλαπλών διαστάσεων της ταυτότητας και της
σχέσης μας με την ετερότητα.

3. Υιοθέτηση εκπαιδευτικών καλών πρακτικών και στρατηγικών
διδασκαλίας με στόχο τη διαχείριση συγκρούσεων στις σχολικές
τάξεις, υπό το πρίσμα της συνεργασίας οικογένειας, σχολείου,
κοινότητας.

4. Πολύ-πολιτισμική κοινωνία και προβλήματα εκπαιδευτικών σε μία
πολύ-πολιτισμική τάξη.

5. Ανάδειξη της πολιτισμικής ετερότητας και των μοντέλων
εκπαίδευσης –μονοπολιτισμικών και πλουραλιστικών-, δυσκολιών
εφαρμογής της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σύγκρισης
παραδοσιακής και διαπολιτισμικής τάξης, προσέγγισης
εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

6. Αξιοποίηση ποικίλων εκπαιδευτικών στρατηγικών, μεθόδων
διδασκαλίας και χρήσης πολυτροπικού υλικού στο πολυπολιτισμικό
σχολείο.

7. Δημιουργία ενός ανθρώπινου και δημοκρατικού σχολείου που θα
διαπνέεται από τις αρχές της ισότητας, του σεβασμού των
ανθρώπινων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

8. Ρόλος των εκπαιδευτικών και ειδικών επαγγελματιών για την
ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων υπεράσπισης που μάχονται υπέρ
όλων των παιδιών.

Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Με βάση την πολυπλοκότητα των ερευνητικών θεμάτων στις Επιστήμες της
Αγωγής θα δοθεί έμφαση στη διε- και δια-επιστημονική προσέγγιση των
θεμάτων της ενότητας.
Με βάση, όχι μόνο την ενταξιακή πορεία στην Ευρώπη, αλλά και του
γεγονότος, ότι η αγωγή και η εκπαίδευση αποτελούν σήμερα διαπολιτισμικό
καθήκον, στο πλαίσιο του οποίου τα κοινά στοιχεία και οι διαφορές
καθορίζονται εκ νέου, είναι ιδιαίτερα σημαντική μία σύνθετη αντιπαράθεση
με την ετερότητα. Οι εξελίξεις αυτές επιταχύνονται από την



παγκοσμιοποίηση της πολιτικής, της οικονομίας και του πολιτισμού, στην
πορεία των οποίων έχουμε μία επικάλυψη και ανάμειξη του παγκόσμιου,
του εθνικού, του περιφερειακού και του τοπικού και στη δημιουργία
πολλαπλά κατακερματισμένων πολιτισμών, και οι οποίες, ιδιαίτερα στο
πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης στον εκπαιδευτικό τομέα αποκτούν όλο και
μεγαλύτερη σημασία.
Οι έρευνες στην Ιστορική-Πολιτισμική Παιδαγωγική Ανθρωπολογία
αποφεύγουν συνειδητά να ερμηνεύσουν συνολικά τον Άνθρωπο και να
βασιστούν σε μία Παιδαγωγική που ορίζεται σ’ αυτό το πλαίσιο. Οι νέες
αυτές έρευνες δεν αναφέρονται πια στο ‘παιδί’, τον ‘παιδαγωγό’ ή την
‘οικογένεια’, σε μία συγκεκριμένη ιστορική στιγμή και ένα συγκεκριμένο
πολιτισμό. Οι συγκρίσεις επομένως ανάμεσα στον άνθρωπο και τα ζώα δεν
έχουν την ίδια σημασία που είχαν στην Φιλοσοφική Ανθρωπολογία του
Scheler, του Plessner και του Gehlen και στις μελέτες της Παιδαγωγικής
Ανθρωπολογίας που βασίστηκαν σ’ αυτήν. Η αφετηρία των ερευνών της
Ιστορικής-Πολιτισμικής Παιδαγωγικής Ανθρωπολογίας βρίσκεται στο ότι ο
διάλογος (Diskurs) για τον ίδιο τον άνθρωπο είναι το αποτέλεσμα μίας
συγκεκριμένης χρονικής στιγμής και ενός συγκεκριμένου πολιτισμού και
μίας αντίστοιχης ανθρωπολογικής προοπτικής που σήμερα θεωρούμε ότι
οδήγησαν σε ανεπίτρεπτες απλοποιήσεις της πολυπλοκότητας. Η
ανθρωπολογική έρευνα, αντί να αποδεχθεί τις θέσεις αυτές, τονίζει την
αναγκαιότητα της διεύρυνσης της πολυπλοκότητας της αντίληψης και της
κατανόησης των προς διερεύνηση φαινομένων μέσα από τον
συνυπολογισμό διαφορετικών και εν μέρει ετερογενών παραγόντων. Για να
γίνει αυτό είναι αναγκαία η θεώρηση, η κατηγοριοποίηση και ενδεχομένως η
επαναξιολόγηση της υπάρχουσας γνώσης και η παραγωγή νέας. Στις
διαδικασίες αυτές μπορεί να γίνει φανερό, πως μέσα από την αλλαγή των
ανθρωπολογικών και των επιστημολογικών ερωτημάτων και προοπτικών,
βασικές έννοιες των Επιστημών της Αγωγής αποκτούν μία νέα, διαφορετική
σημασία καθώς και πως ιστορικές συγκυρίες εντάσσονται εκ νέου στο
κέντρο του ενδιαφέροντος από τις οποίες προκύπτουν νέες προοπτικές για
την παιδαγωγική σκέψη και πράξη.
Η Παιδαγωγική-Ανθρωπολογική γνώση δημιουργείται σε διαφορετικούς,
συνεκτικούς ή ακόμη και αντιθετικούς διαλόγους, οι οποίοι δείχνουν τις
παιδαγωγικές σχέσεις ποικιλότροπα. Οι διάλογοι αυτοί συνεισφέρουν στη
δόμηση παιδαγωγικών αντιλήψεων, καταστάσεων, δομών και εννοιών, και
εμφανίζουν τις εξουσιαστικές δομές της κοινωνίας, της επιστήμης και των
θεσμών της παιδαγωγικής πράξης, εφόσον συμβάλλουν στη διαμόρφωση
της εκπαίδευσης των επόμενων γενεών, συνδέονται άρρηκτα με ερωτήματα
σχετικά με την ανθρώπινη αυτο-αντίληψη και τον ανθρώπινο αυτο-
καθορισμό. Στους ανθρωπολογικούς αυτούς διαλόγους αίρονται τα όρια
ανάμεσα στις επιστημονικές σχολές και τα επιστημονικά παραδείγματα με
αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες μορφές πλουραλιστικής γνώσης.
Εφόσον η εξάρτησή τους από τις ιστορικές και πολιτισμικές συνθήκες
αποτελεί θέμα προβληματισμού, οι ιστορικές-ανθρωπολογικές έρευνες στον
τομέα της αγωγής και της εκπαίδευσης είναι αναστοχαστικές και λαμβάνουν
υπόψη τους μία δημιουργική ανθρωπολογική αυτοκριτική.

Συγκεκριμένα στην
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
Το μάθημα θα παράσχει το θεωρητικό υπόβαθρο με σύγχρονες και
ασύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας. Το σύνολο των μαθησιακών
δραστηριοτήτων υποστηρίζεται από ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας
και μάθησης.



Οι κύριες μαθησιακές δραστηριότητες του συγκεκριμένου μαθήματος είναι
οι εξής:

1. Μελέτη υποχρεωτικής βιβλιογραφίας του μαθήματος.
2. Παρουσιάσεις περιεχομένου ή κύριων σημείων ή συγκεκριμένων

μελετών
3. Διατύπωση και επίλυση αποριών σε ειδικό forum.
4. Διάλογοι για θέματα έρευνας και ερμηνείας σε δύο ειδικά forum του

μαθήματος.
5. Ερωτήσεις, κουίζ, ασκήσεις, κείμενα θέσης κ.ά. αυτοαξιολόγησης.
6. Εκπόνηση εργασιών του μαθήματος.
7. Συμμετοχή σε τέσσερις τηλεδιασκέψεις.
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Αξιολόγηση Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα αξιολογηθούν με βάση τις ακόλουθες
παραμέτρους. Όλες οι εργασίες θα υποβληθούν μέσω LMS ώστε να
εξεταστούν στο λογισμικό σύστημα ελέγχου πιθανής λογοκλοπής (Turnitin).
Παρακάτω παρουσιάζονται οι μέθοδοι αξιολόγησης του μαθήματος μαζί με
το ποσοστό βαρύτητας κάθε μέρους αξιολόγησης σε σχέση με τον τελικό
βαθμό.

Συγκεκριμένα:

 2 Διαδραστικές Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (2*5 = 10%)

 2 Γραπτές Εργασίες (15% *25% = 40%)

 Τελικές Γραπτές Εξετάσεις (50%)
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