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Τύπος μαθήματος Επιλεγόμενο

Επίπεδο Μεταπτυχιακό

Έτος / Εξάμηνο
φοίτησης

1ο χρόνο / 2ο εξάμηνο

Όνομα Διδάσκοντα

ECTS 10 Διαλέξεις /
εβδομάδα

13 Εργαστήρια /
εβδομάδα

/

Στόχοι Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει στους φοιτητές/στις φοιτήτριες στη
μελέτη του φαινομένου της μετανάστευσης και των προσφυγικών ροών
καθώς και στην εθνική και ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική και τις
ενταξιακές πρακτικές. Το μάθημα προσφέρει μια διεπιστημονική
προσέγγιση στο θέμα της διεθνούς μετανάστευσης, τις αιτίες και τις
συνέπειές της, καθώς και στις προκλήσεις που παρουσιάζει για τις χώρες
υποδοχής σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Το μάθημα δίνει
έμφαση στις πολιτικές ένταξης των μεταναστών/προσφύγων στα κράτη
μέλη της ΕΕ και της Ελλάδας/Κύπρου και παρουσιάζει σχετικά πορίσματα
στη χάραξη και άσκηση κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι πολιτικές
αντιμετωπίζονται σε τρεις βασικές υπο-ενότητες: τις κρατικές προσπάθειες
ελέγχου και ρύθμισης της εισόδου των μεταναστών, τις προσπάθειες
ένταξης μεταναστών και προσφύγων και την ευρύτερη διάσταση της
μετανάστευσης και του ασύλου.

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Με το τέλος του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές/-τριες να:

- Αντιλαμβάνονται την πορεία εξέλιξης των εθνικών και ευρωπαϊκών
πολιτικών ένταξης και ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων.

- Κατανοούν και διαχωρίζουν τις πολιτικές ένταξης/αποκλεισμού κάθε
μέλους-κράτους (π.χ. Ελλάδα) αλλά και της Ε.Ε. ως πολιτικής
οντότητας.

- Αναπτύσσουν κριτική γνώση σχετικά με την αποτελεσματικότητα ή
μη των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών ένταξης και
ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων.

- Συνειδητοποιούν τη σημασία της εκπαίδευσης για την ένταξη ή μη
μεταναστών και προσφύγων στη χώρα υποδοχής

- Συγκρίνουν και προβαίνουν σε κριτική επί των παραγόντων που
επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς στην ενσωμάτωση καλών
πρακτικών στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης.

- Συμμετέχουν με κριτική και τεκμηριωμένη άποψη σε συζητήσεις για
τη διαμόρφωση προγραμμάτων - πολιτικών (εκπαιδευτικών,
κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών) σχετικά με την/τις προοπτική/ές
ένταξης και ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων

- Συνθέτουν, αναπτύσσουν και σχεδιάζουν εκπαιδευτικό υλικό



ενσωματώνοντας στοιχεία από τις υπάρχουσες καλές πρακτικές και
βελτιώνοντας αυτό που χρήζει διόρθωσης.

Προαπαιτούμενα / Συναπαιτούμενα /

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Εισαγωγή: Θεωρητικές προσεγγίσεις της μετανάστευσης και των
προσφυγικών μετακινήσεων

- Ιστορική διάσταση της μετανάστευσης πληθυσμών και πολύ-
παραγοντικό μοντέλο επεξήγησης

- Μεταναστευτική Πολιτική της ΕΕ: Θεσμικό πλαίσιο και Ευρωπαϊκή
Ατζέντα για τη Μετανάστευση

- Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές
διατάξεις και άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις

- Αγορές εργασίας, κινητικότητα, μετανάστευση εργασίας και
κοινωνικο-οικονομική συμμετοχή.

- Εκπαιδευτική πολιτική για την ένταξη και την ενσωμάτωση,
σύγκριση εκπαιδευτικών πολιτικών και lessons learned.

- Πολιτικές στέγασης, υγείας, ιθαγένειας, ευαισθητοποίησης και
καταπολέμησης των διακρίσεων και της ξενοφοβίας, της εμπορίας
ανθρώπων και άλλες ευάλωτες κατηγορίες

- Μεταναστευτική Πολιτική της Ελλάδας και της Κύπρου: Θεσμικό
πλαίσιο και τρέχοντα προβλήματα

- Εξωτερική πολιτική, πολιτικές διαχείρισης συνόρων, παράτυπη
μετανάστευση, επιστροφές και άσυλο

- Διεθνής Προστασία, Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και Πολιτική
Ασύλου σε Ελλάδα και Κύπρο

- Σχέσεις κοινοτήτων της διασποράς με τις νέες μεταναστευτικές και
προσφυγικές ροές.

- Πολιτικές για την κοινωνική, οικονομική και πολιτική συμμετοχή της
2ης γενιάς-συλλογική οργάνωση.

- Το μέλλον της μετανάστευσης, των μεταναστευτικών πολιτικών και
των πολιτικών ένταξης σε Ελλάδα-Κύπρο και ΕΕ

Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Το μάθημα διδάσκεται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά μέσω ηλεκτρονικής
πλατφόρμας Moodle. Υποχρεωτική, προαιρετική και επιπλέον βιβλιογραφία
(π.χ. βιβλία, άρθρα, links, open educational resources, μελέτες
περίπτωσεις) σε συνδυασμό με σημειώσεις, παρουσιάσεις του μαθήματος
και εισηγήσεις για μελέτη αναγνωσμάτων (βιβλιογραφία) είναι διαθέσιμα
προς τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Επίσης, ποικιλία
εκπαιδευτικού υλικού δίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τη
μορφή απλών παρουσιάσεων, παρουσιάσεων με σημειώσεις,
διαδραστικών παρουσιάσεων, online quizzes). Γίνεται αξιοποίηση
διαφόρων διαδικτυακών εργαλείων: εργαλεία επικοινωνίας (π.χ. τηλέ-
διασκέψεις, δωμάτια συνομιλιών), εργαλεία συνεργασίας (π.χ. φόρουμ
συζήτησης, ιστολόγια, wikis), όπως επίσης και εργαλεία ανάπτυξης
περιεχομένου. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται μέσω της πλατφόρμας και των
ποικίλων τεχνολογικών εργαλείων να αλληλεπιδρούν με τους συμφοιτητές
τους αλλά και με το διδάσκοντα, με σκοπό να αποτελέσουν ενεργά μέλη της
διαδικτυακής κοινότητας μάθησης που δημιουργείται μέσα στα πλαίσια του
μαθήματος.



Με βάση τα παραπάνω, γίνεται εισαγωγή των φοιτητών/-τριών στις
σημαντικές έννοιες του μαθήματος που σχετίζονται με τις εθνικές και
ευρωπαϊκές πολιτικές ένταξης μεταναστών. Μέσω των διαδικτυακών
αλληλεπιδράσεων οργανώνονται ομαδικές συζητήσεις και παρουσιάσεις
που αφορούν τις έννοιες που εξετάζονται στο μάθημα. Επίσης, δίνονται
διάφορα παραδείγματα μέσω άρθρων και μελετών περιπτώσεις όπου
παρουσιάζονται και γίνεται συζήτηση στην τάξη μέσω διαδραστικών
δραστηριοτήτων. Οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να μελετήσουν, να
κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν ποικίλα τεχνολογικά εργαλεία και
εφαρμογές που σχετίζονται με τα θέματα που εξετάζονται στο μάθημα.
Τέλος, αναμένεται να μελετήσουν και να συζητήσουν με κριτική σκέψη
ακαδημαϊκά άρθρα σχετικά με τις έννοιες που εξετάζονται στο μάθημα.
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Επιστημονικά περιοδικά

Forced Migration Review

International Journal of Sociology and Social Policy

International Migration

International Migration Review

Journal of Immigrant and Refugee Studies

Journal of International Migration and Integration

Journal of Refugee Studies

Migration Studies

Refuge: Canada’s Journal on Refugees

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Επιθεώρηση Μεταναστευτικού Δικαίου

Επιπλέον επιστημονικά άρθρα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του
εξαμήνου.

Αξιολόγηση Οι φοιτητές/-τριες θα αξιολογηθούν με βάσει τις ακόλουθες παραμέτρους.
Πιο κάτω παρουσιάζονται οι μέθοδοι αξιολόγησης του μαθήματος μαζί με το
ποσοστό (βαρύτητα σε σχέση και με τον τελικό βαθμό) για κάθε μέθοδο
αξιολόγησης.:

1. Δραστηριότητες Δυναμικής Διαδικτυακής Αλληλεπίδρασης (15%)
2. Έκθεση – Εισήγηση για Ενσωμάτωση Τεχνολογίας σε Επίπεδο

Σχολείου και Τάξης (15%)
3. Τελική εργασία (ανάπτυξη σχεδίου μαθήματος και εκπαιδευτικού

υλικού) & παρουσίαση στην τάξη (20%)
4. Τελική Εξέταση (50%)
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