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Περιεχόμενο Μαθήματος 
 
Τομάθημασκοπεύει να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη σχέση μεταξύ παγκοσμιοποίησης 
(εκφρασμένης ως οικονομικής αλληλεξάρτησης), κοινωνικής διαστρωμάτωσης και δομής των 
εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις μεγάλες 
ανεπτυγμένες οικονομίες. «Διαπολιτισμική εκπαίδευση» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται 
επίσημα από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείαςπροκειμένου να περιγραφή ένα μοντέλο 
εκπαιδευτικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της εμφανούς και αυξανόμενης ποικιλομορφίας 
του πλήθους των μαθητών στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων δεκαετιών. Αυτό το μοντέλο προσπαθεί να αντιμετωπίσει όχι μόνο την αυξανόμενη 
συνύπαρξη, αλλά και τη δημιουργική αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών διαφορετικών 
πολιτισμικών πλαισίων, σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η εγγενής και 
αδιαμφισβήτητη παγκόσμια οικονομική αλληλεπίδραση μεταξύ εθνώνπου προέρχονται από 
ποικίλους διαφορετικούς πολιτισμούςαποτελεί μια στρατηγική πρόκληση για την εκπαιδευτική 
πολιτική και την υιοθέτηση των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Η ανάγκη, ως εκ 
τούτου, κατανόησης των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής αλληλεπίδρασης στην 
οικονομική ανταγωνιστικότητα, την εξέλιξη των εκπαιδευτικών συστημάτων και την κρατική 
πολιτική καθίσταται απαραίτητη. Η τρέχουσα έρευνα σχετικά με τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής 
πολιτικής αντανακλά έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, όπου πολίτες και καταναλωτές 
βιώνουν μια αυξανόμενη αίσθηση αβεβαιότητας. Εντούτοις, οι διεθνείς επιταγές της οικονομικής 
αλληλεξάρτησης παρέχουν ευκαιρίες για τους κρατικούς φορείς και τους επαγγελματίες της 
αγοράς που είναι σε θέση να τους εντοπίσουν και εκμεταλλευτούν. Το μάθημα μελετά τα 
τρέχοντα ζητήματα και διλήμματα που αφορούν στην παγκόσμια οικονομία και τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η οποία όχι μόνο αντιμετωπίζει την 
ένταξη και συμβίωση των μαθητών, αλλά παρέχει, επίσης, τις απαραίτητες δεξιότητες για να 
υπερέχουν σε μια πολιτιστικά διαφοροποιημένη κοινωνία καιαγοράεργασίας στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. 
 
 
 
 
 


