ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ,
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΣΧΟΛΕΙΟ
Έναρξη 17 Οκτωβρίου 2022
450 ώρες επιμόρφωσης (37.5 ECVET)

Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευσης
μέσω της πλατφόρμας coursity.gr
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ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 450 ΩΡΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 - 18 ΜΑΪΟΥ 2023
450 ΩΡΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (37.5 ECVET)

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
μέσω της πλατφόρμας coursity.gr

2

Εισαγωγή
Στον οδηγό σπουδών παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι απαραίτητες πληροφορίες
(τρόπος διεξαγωγής του προγράμματος, χορήγηση πιστοποίησης κ.λπ.) για το νέο
ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσφέρεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και
Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τίτλο:
«Διαπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Σχολείο» - 450 ωρών
Οι πληθυσμιακές μετακινήσεις των τελευταίων δεκαετιών ανέδειξαν ένα πρόβλημα,
που δεν είχε μελετηθεί σε βάθος: τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα των κοινωνιών
της Ευρώπης. Παράλληλα, ανέδειξαν μια σειρά άλλων προβλημάτων που
σχετίζονται με την αποδοχή των προσφύγων και των μεταναστών (ρατσισμός,
αποκλεισμός, ξενοφοβία την αναγκαιότητα γνώσης και χρήσης μοντέλων ένταξης,
ενσωμάτωσης και αφομοίωσης, καθώς και το καθώς και το θέμα της σχολικής
ένταξης παιδιών αλλοδαπής προέλευσης πρώτης ή δεύτερης γενιάς.
Το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα διακρίνεται σε έξι ενότητες: η πρώτη,
εισαγωγική ενότητα, αφορά τον εννοιολογικό προσδιορισμό των όρων που θα
συζητηθούν στη συνέχεια, ενώ οι λοιπές εξετάζουν πολύπλευρα τις πληθυσμιακές
μετακινήσεις και τις συνέπειές τους, τη διαπολιτισμική επικοινωνία και τη
διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ειδικότερα, ως προς τη διαπολιτισμική εκπαίδευση
προφέρονται τρεις ενότητες: η πρώτη εξετάζει τις θεωρητικές αφετηρίες του
αντικειμένου, η δεύτερη εστιάζει στην ρητορική του μίσους και στον ρόλο που
μπορεί να διαδραματίσει το σχολείο στην αντιμετώπισή της και τέλος η τελευταία
ενότητα προσφέρει βέλτιστες πρακτικές και διδακτικές προτάσεις.
Σκοπός του προγράμματος είναι κατά κύριο λόγο η παροχή των θεμελιωδών
θεωρητικών γνώσεων και τεχνικών σε ζητήματα που αφορούν τους παραπάνω
βασικούς τομείς προσέγγισης του ζητήματος. Μια δεύτερη επιδίωξη του σεμιναρίου
αφορά την ενημέρωση των συμμετεχόντων πάνω σε ζητήματα διαχείρισης της
ετερότητας σε κοινωνικό, αλλά -κυρίως- και σε σχολικό επίπεδο. Η ενημέρωση δεν
περιορίζεται σε θεωρητικό πλαίσιο, αλλά μέσω παιγνιδιών προσομοίωσης δίνεται η
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δυνατότητα μιας περισσότερο πρακτικής προσέγγισης του ζητήματος.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού
Επιμόρφωσης, το οποίο θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό προσόν στην ενασχόληση
στο συγκεκριμένο τομέα.

Ποιοι έχουν δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα
● Εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας
● Δημόσιοι Υπάλληλοι
● Υπαλλήλους Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
● Στελέχη εκπαίδευσης
● Εργαζόμενους/ες ή/και σε όσους/ες επιθυμούν μελλοντικά να εργαστούν σε
ΜΚΟ
● Κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και απόφοιτους
σχολών κοινωνικών και πολιτικών επιστημών
● Απόφοιτους Tριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ/ ΤΕΙ)
● Φοιτητές σχολών συναφών με τα παραπάνω

Έναρξη και λήξη εγγραφών
● Έναρξη εγγραφών: 4 Οκτωβρίου 2022
● Λήξη εγγραφών: 31 Οκτωβρίου 2022

Για την εγγραφή σας στο πρόγραμμα χρειάζεται να πραγματοποιηθεί η καταβολή
της πρώτης δόσης του κόστους συμμετοχής ή να πραγματοποιηθεί η εφάπαξ
καταβολή του κόστους συμμετοχής (έκπτωση 10%).
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Ο/Η εκπαιδευόμενος/η αποδέχεται ότι η εγγραφή και φοίτησή του/της σε
πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης που υλοποιείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΙ) γίνεται με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών,
που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ, υπό την επιφύλαξη των
ειδικότερα οριζόμενων στον Οδηγό Σπουδών του προγράμματος.

Μοριοδότηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: «Διαπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Σχολείο»
περιλαμβάνει 450 ώρες επιμόρφωσης και διαρκεί 7 μήνες. Αναγνωρίζεται από το
Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και
μοριοδοτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ανάλογα με την ειδικότητά
σας, παρέχεται η παρακάτω μοριοδότηση:
● 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές και
αδιόριστοι υποψήφιοι) - (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019)
● 0.5 μόρια για τα στελέχη εκπαίδευσης (υποψήφιους Διευθυντές και
Υποδιευθυντές) - (Nόμος 4547, ΦΕΚ Α'102/12-6-2018) ή 1 μόριο σύμφωνα
με το νόμο Κεραμέως που είναι σε διαβούλευση.
● 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 1088/02.04.2019,
Τεύχος Β’)

Επιπλέον τρόποι αξιοποίησης του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
● Πιθανό κριτήριο ένταξης ή συνεκτιμώμενο ή μοριοδοτούμενο προσον σε
ενδεχόμενο άνοιγμα πινάκων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
● Σημαντικό προσόν εύρεσης θέσης εργασίας Εκπαιδευτών Ενηλίκων στις
Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), στις Πειραματικές Σχολές
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.), στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής
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Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ, στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Δ.ΣΕΚ) του ν. 4186/2013 (Α’ 193) - σε ειδικότητες αντίστοιχης με τη
Διαπολιτισμική Εκπαίδευσης.
● Σημαντικό προσόν εύρεσης θέσης εργασίας για Κοινωνικούς Λειτουργούς,
Φιλολόγους, Ψυχολόγους κ.λπ. του Ι.Νε.Δι.Βι.Μ σύμφωνα με την υπ' αριθ.
3915/192/15.04.2016 "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο
πλαίσιο του προγράμματος υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και
ασυνόδευτων ανηλίκων.
● Σημαντικό προσόν εύρεσης θέσης εργασίας σε Δήμους, ΜΚΟ και συναφείς
δομές στην εκπαίδευση παλιννοστούντων και μεταναστών.

Τύπος Πιστοποιητικού
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος εκδίδονται από το Κέντρο
Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τα παρακάτω
έγγραφα:
● Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στην ελληνική γλώσσα
● Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στην αγγλική γλώσσα
● Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης στην ελληνική γλώσσα
● Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης στην αγγλική γλώσσα

Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, καθώς και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού
Επιμόρφωσης, φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (ψηφιακή υπογραφή),
οπότε αποτελούν τα πρωτότυπα έγγραφα (σχετικό νομικό πλαίσιο ΠΔ. 150/2001,
Κανονισμός

910/2014,

Υπουργείο

Διοικητικής

Ανασυγκρότησης-Αρχή

Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου, http:// aped.gov.gr/aped.html).
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Επιστημονικά Υπεύθυνος & Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος
Θεμιστοκλής Γκόγκας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων
Ο Θεμιστοκλής Γκόγκας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο
Διαπολιτισμική

Επικοινωνία.

Φοίτησε

στη

Ζωσιμαία

Παιδαγωγική

Ακαδημία

Ιωαννίνων, στο Πανεπιστήμιο του Dundee και στο Πανεπιστήμιο του Keele,
Βρετανίας. Έλαβε το διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Keele (2002).
Δίδαξε ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών του ΤΕΙ
Ηπείρου μαθήματα όπως: Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός,
ενώ από το ακαδ. έτος 2018 υπηρετεί στο ΠΤΔΕ και διδάσκει, μεταξύ άλλων, το
μάθημα της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας.
Είναι συγγραφέας του βιβλίου Διαπολιτισμική Επικοινωνία, Ταυτότητες και
Ετερότητες, (2011, Αθήνα: Ανατολικός) και επιμελητής δύο συλλογικών τόμων.
Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους.
Διδάσκει

το

μάθημα

της

Διαπολιτισμικής

Επικοινωνίας

στο

Μεταπτυχιακό

Πρόγραμμα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων
Χωρών στο Δ.Π.Θ. και παράλληλα διδάσκει το μάθημα Θεωρίες Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης στο ΠΜΣ του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το
ακαδημαϊκό έτος 2013-14 δίδαξε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Graduate
School of Education του Πανεπιστημίου Nazarbayev στο Καζακστάν.
Γνωστικό αντικείμενο: Διαπολιτισμική Επικοινωνία
Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διαπολιτισμική επικοινωνία, τη
διαπολιτισμική εκπαίδευση, καθώς και ζητήματα ταυτότητας.
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Διδάσκοντες
● Θεμιστοκλής Γκόγκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
(Επιστημονικά Υπεύθυνος)
● Στέφανος Βλαχόπουλος, Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
● Κωνσταντίνος Γκαραβέλας, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
● Αναστασία Γκότοβου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
● Παναγιώτης Ηλιόπουλος, ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
● Σωτήριος Λίβας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού
Οι συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού είναι μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων
και ειδικοί επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο, οι οποίοι
κατέχουν βασικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος. Καθορίζουν τα
περιεχόμενα των διδακτικών ενοτήτων, συγγράφουν το υλικό που μελετούν οι
εκπαιδευόμενοι και αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη για τη μετατροπή του
εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή e-learning.

Απαιτούμενα – Προϋποθέσεις συμμετοχής
● Απολυτήριο Λυκείου

Ιστοσελίδα προγράμματος:
https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+Intercult_Imm_Sch+2022_T1/about

8

Οργάνωση (τρόπος διεξαγωγής του προγράμματος, χρονικό
πλαίσιο, τελική εργασία)
Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: «Διαπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Σχολείο»
έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την παρακολούθηση του προγράμματος
αποκλειστικά από απόσταση, από οποιοδήποτε χώρο επιθυμεί ο συμμετέχων και σε
οποιοδήποτε χρόνο.
Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από μαγνητοσκοπημένες βιντεοδιαλέξεις τις
οποίες συνοδεύουν σημειώσεις που επιμελούνται οι συγγραφείς του εκπαιδευτικού
υλικού. Ακόμη, το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστικό υλικό ασκήσεων και
εργασιών, ώστε να παρέχονται κίνητρα για μάθηση και επιτυχή ολοκλήρωση, σε
ένα φιλικό περιβάλλον που στηρίζεται στις πιο καινοτόμες και εξελιγμένες
τεχνολογίες μάθησης.
Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος ανοίγει σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα,
μέσω της ειδικά σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας coursity.gr, η οποία δεν
απαιτεί πρότερη εξοικείωση με τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής/εξ αποστάσεως
μάθησης. Εκτός από τη διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού, στην πλατφόρμα
αναρτώνται ανακοινώσεις, χρονοδιαγράμματα και οδηγοί μελέτης, ενημερωτικά
σημειώματα καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας. Επίσης,
η πλατφόρμα περιλαμβάνει χώρο συζήτησης (forum) για την άμεση επικοινωνία
των εκπαιδευομένων με τους εκπαιδευτές, το διδακτικό βοηθητικό προσωπικό και
τους συνεκπαιδευόμενούς τους.
Οι βιντεοδιαλέξεις και το υλικό των ασκήσεων και εργασιών, καθώς και το φόρουμ,
είναι διαθέσιμα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, με συνεχή και άμεση εκπαιδευτική και
τεχνική υποστήριξη.
Εκτός από το εκπαιδευτικό υλικό κάθε διδακτική ενότητα, περιλαμβάνει ερωτήσεις
κλειστού τύπου (quiz). Η διάρκεια για την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ενότητας
είναι περίπου ένας μήνας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε την ακριβή ημερομηνία
έναρξης και λήξης κάθε διδακτικής ενότητας του προγράμματος μέχρι και την
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ολοκλήρωσή του. Εντός του διαστήματος αυτού καλείστε, αφού μελετήσετε το
εκπαιδευτικό υλικό (βιντεοδιαλέξεις και σημειώσεις), να υποβάλετε τα quiz και τις
σύντομες εργασίες που απαιτούνται για την αξιολόγησή σας.

Μέθοδος και Περιεχόμενο Επιμόρφωσης
Το περιεχόμενο της κάθε ενότητας είναι ειδικά σχεδιασμένο για περιβάλλοντα εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης και απευθύνεται σε ενήλικες εκπαιδευόμενους οι οποίοι
μπορούν να προσαρμόσουν τη μελέτη τους στον προσωπικό τους χώρο, χρόνο και
ρυθμό. Το εκπαιδευτικό υλικό που βρίσκεται αναρτημένο στην εκπαιδευτική
πλατφόρμα περιλαμβάνει:
● Διδακτικό υλικό με τη μορφή κειμένου
● Οπτικοακουστικό διδακτικό υλικό (βιντεοδιαλέξεις)
● Ποικίλα παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης
● Ασκήσεις αξιολόγησης

Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι επτά (7) μήνες προσφέροντας 450
διδακτικές ώρες επιμόρφωσης (37.5 μονάδες ECVET). Οι ημερομηνίες διεξαγωγής
έχουν ως εξής:
● Έναρξη επιμόρφωσης: 17 Οκτωβρίου 2022
● Λήξη επιμόρφωσης: 18 Μαΐου 2023

Διδακτικές ενότητες
Οι διδακτικές ενότητες που θα παρουσιαστούν στο σεμινάριο είναι οι εξής:
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⮚ 1η Διδακτική Ενότητα: Εισαγωγικά – Εννοιολογική Αποσαφήνιση

Διδάσκοντες: Θ. Γκόγκας (Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) &
Π. Ηλιόπουλος (ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Διάρκεια: Έναρξη: 17/10/2022 – Λήξη: 24/11/2022
Περιγραφή: Σύντομη εισαγωγή στο ζήτημα της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.
Ανάλυση των βασικών εννοιών που συνθέτουν το ζήτημα: Πολιτισμός –
Κουλτούρα,

Ταυτότητες

–

Ετερότητες,

Μονοπολιτισμικότητα

–

Πολυπολιτισμικότητα – Διαπολιτισμικότητα, Εθνικισμός – Εθνοκεντρικότητα. Με
την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να διακρίνουν
τις βασικές έννοιες που συνιστούν τα φαινόμενα της πολυπολιτισμικότητας και της
διαπολιτισμικότητας,

καθώς

και

να

διακρίνουν

τα

χαρακτηριστικά

ενός

εκπαιδευτικού συστήματος προκειμένου να το κατατάξουν στα εθνοκεντρικά,
πολυπολιτισμικά ή διαπολιτισμικά συστήματα.
Περιεχόμενο - Υποενότητες:
1.

Πολιτισμός - Κουλτούρα

2.

Ταυτότητες - Ετερότητες

3.

Μονοπολιτισμικότητα - Πολυπολιτισμικότητα - Διαπολιτισμικότητα

4.

Εθνικισμός - Εθνοκεντρικότητα

5.

Η φιλοσοφική διάσταση της διαπολιτισμικής αντίληψης για τη σύγχρονη
κοινωνία.

⮚ 2η Διδακτική Ενότητα: Μετακινήσεις Πληθυσμών

Διδάσκοντες: Σ. Βλαχόπουλος (Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Σ. Λίβας
(Αναπληρωτής

Καθηγητής,

Ιόνιο

Πανεπιστήμιο)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Διάρκεια: Έναρξη: 24/11/2022 – Λήξη: 24/12/2022
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&

Π.

Ηλιόπουλος

(ΕΔΙΠ,

Περιγραφή:

Η

συγκεκριμένη

ενότητα

αποσκοπεί

στην

περιγραφή

του

προσφυγικού/μεταναστευτικού φαινομένου στις τρεις συνιστώσες διαστάσεις του:
την οικονομική, την δημογραφική και την θρησκευτική. Παράλληλα, γίνεται
αναφορά

στο

πλαίσιο

των

ανθρωπίνων

δικαιωμάτων,

που

διέπει

τις

μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι
να παράσχει τους εκπαιδευόμενους θεμελιώδεις γνώσεις ως προς το προσφυγικό
και μεταναστευτικό φαινόμενο. Με την ολοκλήρωση, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σ
θέση να διακρίνουν τις παραμέτρους του φαινομένου και να κατανοήσουν την
υφιστάμενη κατάσταση, τόσο κοινωνικά, όσο και εκπαιδευτικά.
Περιεχόμενο - Υποενότητες:
1.

Μετανάστευση - Μεταναστευτικές ροές

2.

Μειονότητες και ανθρώπινα δικαιώματα

3.

Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης

4.

Οι θρησκευτικές και φιλοσοφικές διαστάσεις της μετανάστευσης

⮚ 3η Διδακτική Ενότητα: Διαπολιτισμική Επικοινωνία

Διδάσκοντας: Σ. Βλαχόπουλος (Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο)
Διάρκεια: Έναρξη: 24/12/2022 – Λήξη: 31/01/2023
Περιγραφή: Η ενότητα της Διαπολιτισμικής επικοινωνίας παρουσιάζει το ζήτημα της
επαφής ατόμων από διαφορετικές γλωσσικές και πολιτισμικές ομάδες. Αναλύει τις
δυσχέρειες της επικοινωνίας, όχι μόνο στο γλωσσικό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο
του κοινωνικού και πολιτικού συγκειμένου. Παρουσιάζονται βασικές επικοινωνιακές
δυσχέρειες, καθώς και μείζονα κοινωνικά προβλήματα που απορρέουν απ’ αυτές.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίζουν εκτενώς το
ζήτημα της διαπολιτισμικής επικοινωνίας: κατά πόσον είμαστε σε θέση να
κατανοήσουμε ένα άτομο που προέρχεται από άλλο γλωσσικό και πολιτισμικό
συγκείμενο, ακόμη κι αν γνωρίζουμε τη γλώσσα του.

12

Περιεχόμενο - Υποενότητες:
1.

Διαπολιτισμική επικοινωνία (μορφές)

2.

Ανάπτυξη Διαπολιτισμικών σχέσεων

3.

Ανάλυση αναγκών πολυπολιτισμικών ομάδων (CIGreece)

4.

Φραγμοί στη ΔΕΠΙΚ & Πολιτισμικές διαφορές και ασυμβατότητες

⮚ 4η

Διδακτική

Ενότητα:

Διαπολιτισμική

Εκπαίδευση

-

Θεωρητική

προσέγγιση
Διδάσκοντες: Π. Ηλιόπουλος (ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Α. Γκότοβου
(Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) & Θ. Γκόγκας (Αναπληρωτής
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Διάρκεια: Έναρξη: 31/01/2023 – Λήξη: 02/03/2023
Περιγραφή: Εδώ παρουσιάζονται τα μοντέλα εκπαιδευτικής διαχείρισης της
ετερότητας

(αφομοιωτικό,

ενσωμάτωσης,

ένταξης,

αντιρατσιστικό)

και

περιγράφεται η «μετάβαση» από την εθνοκεντρική στη Διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Τονίζεται η πολυγλωσσία στην εκπαίδευση, όπως και η ιδιαιτερότητα της
Θρησκευτικής εκπαίδευσης στο σχολείο. Η ενότητα κλείνει με μια αναφορά στη
διαπολιτισμική

ετοιμότητα

των

εκπαιδευτικών.

Η

εκπαιδευόμενοι,

με

την

ολοκλήρωση της ενότητας θα γνωρίζουν τα μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας σε
κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο και να μπορούν να αντιληφθούν τα αντίστοιχα
χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος..
Περιεχόμενο - Υποενότητες:
1.

Μοντέλα εκπαιδευτικής διαχείρισης της ετερότητας

2.

Από το Εθνοκεντρικό στο Διαπολιτισμικό Σχολείο (Διεθνή σχολεία)

3.

Διαπολιτισμική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών

4.

Η ιδιαιτερότητα της Θρησκευτικής εκπαίδευσης στο σχολείο
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⮚ 5η Διδακτική Ενότητα: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ρητορική του

μίσους
Διδάσκοντες: Π. Ηλιόπουλος (ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) & Α. Γκότοβου
(Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Διάρκεια: Έναρξη: 02/03/2023 – Λήξη: 05/04/2023
Περιγραφή: Η συγκεκριμένη ενότητα αναλύει τη ρητορική του μίσους: Πώς
αναπτύσσεται ενδοκοινωνικά, ποιος ο ρόλος του σχολείου στην απόκρουση της
ρητορικής μίσους, οι μέθοδοι αντιμετώπισης της ρητορικής του μίσους. Η
καταληκτική υποενότητα αναφέρεται στην παιδαγωγική διαχείριση της μνήμης και
ειδικά στην διαχείριση σε επίπεδο σχολείου/τάξης της μνήμης του Ολοκαυτώματος.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα έρθουν σε επαφή με τις
μορφές της ρητορικής μίσους. Εκτός αυτού, η ενότητα αποσκοπεί στην παροχή ενός
θεωρητικού και πρακτικού πλαισίου κατανόησης του παρελθόντος και της
ιδεολογικής και εκπαιδευτικής χρήσης του.
Περιεχόμενο - Υποενότητες:
1.

Η ενδοκοινωνική ανάπτυξη της ρητορικής του μίσους

2.

Μέθοδοι αντιμετώπισης της ρητορικής του μίσους

3.

Η παιδαγωγική διαχείριση της μνήμης (Ι)

4.

Η παιδαγωγική διαχείριση της μνήμης (ΙΙ)

⮚ 6η

Διδακτική

Ενότητα:

Διαπολιτισμική

Εκπαίδευση

-

Βέλτιστες

πρακτικές διδακτικές προτάσεις
Διδάσκοντες: Κωσταντίνος Γκαραβέλας (Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων) & Θ. Γκόγκας (Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Διάρκεια: Έναρξη: 05/04/2023 – Λήξη: 18/05/2023
Περιγραφή: Η ενότητα περιλαμβάνει τα εξής: Ρατσισμός και Ξενοφοβία στην
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Εκπαίδευση (το παράδειγμα Μοντέλων Ένταξης στο Γερμανικό εκπαιδευτικό
σύστημα)· Διαπολιτισμική εκπαίδευση: προγράμματα διδασκαλίας - σχολικά
εγχειρίδια· Νέες Τεχνολογίες και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Τέλος, η ενότητα
περιλαμβάνει αξιοποίηση του διαδικτύου, με παραδείγματα Ιστοεξερευνήσεων για
τη συγκρότηση μιας πρότασης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενοι
προσδοκάται ότι θα αποκτήσουν διαπολιτισμική ετοιμότητα και δυνατότητα
συγκρότησης πρότασης διαπολιτισμικών πρακτικών σε επίπεδο σχολείου και τάξης..
Περιεχόμενο - Υποενότητες:
1.

Πολυγλωσσία και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

2.

Η διαπολιτισμική επίγνωση στη διδασκαλία ξένων γλωσσών

3.

Ενδεικτικές τεχνικές (παραδείγματα)

4.

Για τη συγκρότηση μιας πρότασης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Διδακτικοί στόχοι
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται
να είναι σε θέση:
● Να διακρίνουν τις βασικές έννοιες που συνιστούν τα φαινόμενα της
πολυπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικότητας.
● Να

διακρίνουν

τα

χαρακτηριστικά

ενός

εκπαιδευτικού

συστήματος

προκειμένου να το κατατάξουν στα εθνοκεντρικά, πολυπολιτισμικά ή
διαπολιτισμικά συστήματα.
● Να

διακρίνουν

τις

παραμέτρους

του

φαινομένου

της

μετακίνησης

πληθυσμών.
● Να κατανοούν την υφιστάμενη κατάσταση, τόσο κοινωνικά, όσο και
εκπαιδευτικά.
● Να γνωρίζουν εκτενώς το ζήτημα της διαπολιτισμικής επικοινωνίας: κατά
πόσον είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε ένα άτομο που προέρχεται από άλλο
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γλωσσικό και πολιτισμικό συγκείμενο, ακόμη κι αν γνωρίζουμε τη γλώσσα
του.
● Να γνωρίζουν τα μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας σε κοινωνικό και
εκπαιδευτικό επίπεδο.
● Να μπορούν να αντιληφθούν τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος.
● Να αποκτήσουν διαπολιτισμική ετοιμότητα και δυνατότητα συγκρότησης
πρότασης διαπολιτισμικών πρακτικών σε επίπεδο σχολείου και τάξης.
● Να κατανοούν θεμελιώδεις θεωρητικές έννοιες που χαρακτηρίζουν τις
σύγχρονες κοινωνίες, όπως μονοπολιτισμικότητα, πολυπολιτισμικότητα και
διαπολιτισμικότητα.
● Να γνωρίζουν τα μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας τόσο σε κοινωνικό όσο
και σε σχολικό επίπεδο.
● Να κατανοούν τον κεφαλαιώδη ρόλο του σχολείου στην αντιμετώπιση της
ρητορικής του μίσους.
● Να αντιλαμβάνονται τις διαστάσεις του μεταναστευτικού προβλήματος καθώς
και το απείκασμά του στην εκπαιδευτική πραγματικότητα.
● Να γνωρίζουν τις πτυχές της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, καθώς και τις
τεχνικές με τις οποίες αυτή επιτυγχάνεται.
● Να εντάσσουν στη διδασκαλία τους αποτελεσματικές τεχνικές διαπολιτισμικής
επικοινωνίας.
● Να κρίνουν ποια αποτελεί κατάλληλη εκπαιδευτική παρέμβαση.
● Να συμπεραίνουν-αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των διδακτικών
τεχνικών που εφαρμόζουν.
● Να μπορούν να εφαρμόσουν διδακτικά μοντέλα και πρακτικές διαπολιτισμικής
διδακτικής.
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● Να διαμορφώνουν θετική στάση για την ετερότητα και τη διαπολιτισμική
επικοινωνία.

Πλεονεκτήματα προγράμματος
●

Αποκλειστικά διαδικτυακή εξ αποστάσεως διδασκαλία.

●

Μοριοδοτήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

●

Πιστοποιητικό επιμόρφωσης από Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

●

Καθημερινή υποστήριξη από την ομάδα διδασκόντων μέσω του χώρου
συζητήσεων.

●

Διδάσκοντες και επιστημονικά υπεύθυνοι των μαθημάτων αναγνωρισμένοι
καθηγητές ελληνικών Πανεπιστημίων που εγγυώνται την υψηλή ποιότητα
των μαθημάτων.

Κριτήρια επιτυχούς ολοκλήρωσης
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται:
1.

Βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με 50% σε κάθε διδακτική ενότητα
του προγράμματος (κλίμακα: 0-100%, Βάση: 50%, Άριστα: 100%)

Σε κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται οι απαντήσεις των εκπαιδευόμενων στο
Quiz Διδακτικής Ενότητας. Επισημαίνεται ότι η υποβολή των Quiz σε κάθε
διδακτική

ενότητα

αποτελεί

απαραίτητη

προϋπόθεση

για

την

επιτυχή

ολοκλήρωση του προγράμματος.
Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο
εκπαιδευόμενος λάβει Βαθμολογία ίση ή άνω του 50% στο μέσο όρο των
δοκιμασιών αξιολόγησης σε κάθε διδακτική ενότητα του προγράμματος (κλίμακα:
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0-100%, Βάση: 50%, Άριστα: 100%). Σε περίπτωση που ο μέσος όρος των
δοκιμασιών αξιολόγησης σε μία ή περισσότερες ενότητες του προγράμματος δεν
ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης μία και
μόνο φορά στην ενότητα ή στις ενότητες που δεν έχει επιτύχει προβιβάσιμο
βαθμό.
Οι επαναληπτικές εξετάσεις διεξάγονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
της εκάστοτε ενότητας του προγράμματος και αφού ο εκπαιδευόμενος λάβει
ανατροφοδότηση για τις απαντήσεις που έχει υποβάλει στις δοκιμασίες
αξιολόγησης της ενότητας. Οι δοκιμασίες αξιολόγησης των επαναληπτικών
εξετάσεων καθορίζονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο (ΕΥ) - Ακαδημαϊκά
Υπεύθυνο (ΑΥ) και την Γραμματεία του προγράμματος, και σε κάθε περίπτωση το
αργότερο 10 μέρες μετά την λήψη της ανατροφοδότησης, ο εκπαιδευόμενος θα
πρέπει να υποβάλει τις απαντήσεις του στις δοκιμασίες αξιολόγησης των
επαναληπτικών εξετάσεων ώστε να επαναξιολογηθεί στη συγκεκριμένη ενότητα
του προγράμματος. Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει ο εκπαιδευόμενος κατά
τη διαδικασία επανεξέτασής του είναι και η οριστική για τις εν λόγω ενότητες.
Εφόσον, ο εκπαιδευόμενος δεν υποβάλει τις απαντήσεις του στις δοκιμασίες
αξιολόγησης των επαναληπτικών εξετάσεων, τότε διατηρείται η βαθμολογία που
είχε λάβει από τις δοκιμασίες αξιολόγησης της διδακτικής ενότητας. Η δυνατότητα
επανεξέτασης

δεν

επιφέρει

πρόσθετη

οικονομική

επιβάρυνση

στον

εκπαιδευόμενο.

2.

Αποπληρωμή του κόστους συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής & Αποπληρωμή δόσεων
Το συνολικό κόστος συμμετοχής είναι 250 ευρώ (€). Το ποσό αυτό καταβάλλεται
σε τραπεζικό λογαριασμό είτε εφάπαξ είτε σε τρεις (3) δόσεις και εκδίδεται
απόδειξη είσπραξης ή τιμολόγιο. Το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται σε τρεις
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δόσεις ως εξής:
● Α' δόση εγγραφής: 50€
● Β' δόση: 100€
● Γ' δόση: 100€
Η πρώτη δόση κατοχυρώνει την εγγραφή σας και η έκπτωση στο κόστος
συμμετοχής, εφόσον υπάγεστε σε εκπτωτική κατηγορία, εφαρμόζεται στην
τελευταία δόση. Η τρίτη δόση, δηλαδή, διαμορφώνεται ανάλογα με την εκπτωτική
κατηγορία στην οποία ενδεχομένως ανήκετε.

Έκπτωση - Κατηγορίες
● Άνεργοι: 10%
● Πολύτεκνοι - Τρίτεκνοι: 10%
● Μονογονεϊκές οικογένειες: 10%
● ΑμεΑ και γονείς ΑμεΑ: 10%
● Πληρωμή εφάπαξ: 10%, καταβολή του ποσού με την έκπτωση (225 €).
● Ομαδικές εγγραφές (ομάδες των 4 και άνω ατόμων): 15%
Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευόμενοι δύναται να ανήκουν το πολύ σε μία από τις
παραπάνω κατηγορίες.

Επικοινωνία
Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους διδάσκοντες και το διδακτικό βοηθητικό
προσωπικό, μέσω του χώρου συζήτησης (forum) του προγράμματος, είτε με
μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@coursity.gr, για ό,τι
αφορά την επίλυση των αποριών σας.
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Για θέματα που χρήζουν τεχνικής υποστήριξης μπορείτε επίσης να στέλνετε μήνυμα
είτε μέσω του χώρου συζήτησης (forum) στην αντίστοιχη ανάρτηση: «Τεχνική
Υποστήριξη» είτε αποστέλλοντας μήνυμα στο: support@coursity.gr.
Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης στα μηνύματά σας είναι μία εργάσιμη μέρα. Σε
ειδικές περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρξουν σχετικές καθυστερήσεις, που μπορεί να
οφείλονται στην ανάγκη εύλογου χρονικού διαστήματος για τη διερεύνηση του
ζητήματος, είτε και σε λόγους ανωτέρας βίας.
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ,
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΣΧΟΛΕΙΟ
Έναρξη 17 Οκτωβρίου 2022
450 ώρες επιμόρφωσης (37.5 ECVET)

Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας coursity.gr

