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Μαθησιακά Αποτελέσματα Μαθήματος:
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:







περιγράφει τα χαρακτηριστικά των πολυπολιτισμικών κοινωνιών, τις διαστάσεις της
ετερότητας, της ταυτότητας, της διαδικασίας δημιουργίας των στερεοτύπων, των
προκαταλήψεων και του ρατσισμού στην κοινωνία και το σχολείο,
ορίζει τις πολιτισμικές διαφορές και την ετερότητα στις αξίες, να επισημαίνουν και
βιωματικά να τονίζουν την ανεκτικότητα και την αποδοχή σε ότι είναι ξένο και
άγνωστο σ’ αυτούς, ξεπερνώντας έτσι τον εθνοκεντρισμό,
επιδεικνύει δημιουργικά στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής τις έννοιες της ταυτότητας,
της κουλτούρας, της ετερότητας και της πολυπολιτισμικότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά
τον αθλητισμό,
συμβάλλει πρακτικά μέσω του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην πρόληψη και
αποτροπή ξενοφοβικών και ρατσιστικών αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών
στο σχολικό, αλλά και τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο,
οργανώνει το πρόγραμμα φυσικής αγωγής με τον πλούτο των ιδιαιτεροτήτων των
μαθητών διαφόρων εθνικοτήτων του σχολείου (παιγνίδια, ιδιαίτερα αθλήματα κτλ),
προσδιορίζει σωματικές ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά.

Τρόπος ∆ιδασκαλίας:

∆ιδασκαλία στην τάξη

Προαπαιτούμενο(α) και
Κανένα
Συναπαιτούμενο(α)
Μάθημα(τα):
Προτεινόμενα/προαιρετικά
Κανένα
μέρη του προγράμματος:
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός:
Το μάθημα προσφέρει την επιστημονική γνώση που είναι απαραίτητη για να ανταποκριθεί

κανείς επαρκώς στις απαιτήσεις της σύγχρονης πολυπολιτισμικής πραγματικότητας.
Στοχεύει στην κατανόηση και αξιοποίηση της πολυπλοκότητας των κοινωνιών, όπως αυτές
έχουν προκύψει μέσα από την ιστορική τους διαδρομή, αλλά και πιο πρόσφατα, μέσα από
τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Επίσης, μέσω του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής
εστιάζει στην αποφυγή μηχανισμών αποκλεισμού ατόμων με διαφορετικό
κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο, ιδιαίτερα όσον αφορά τη φυσική αγωγή και τον
αθλητισμό. Πρόσθετα, εξετάζει θέματα αξιοποίησης της ετερογένειας και της
πολυπολιτισμικότητας και προαγωγής της διαπολιτισμικότητας.
Περιγραφή:
Θεωρίες της ετερότητας. Η έννοια της «ταυτότητας» και της «διαφοράς».
∆ιαστάσεις κοινωνικής ανομοιογένειας: εισαγωγή στις έννοιες της φυλετικής, πολιτισμικής
και εθνοτικής διαφοράς. Νέα τάξη πραγμάτων (μεταναστευτικές κινήσεις – πρόσφυγες –
κοινωνικός μετασχηματισμός) Παγκοσμιοποίηση και σύγχρονες δημογραφικές εξελίξεις.
Θεωρίες κοινωνικής ένταξης και κοινωνικοποίησης, αφομοίωση, ένταξη, ενσωμάτωση,
πλουραλισμός, πολυπολιτισμικότητα και πολιτισμικός σχετικισμός, διαπολιτισμικότητα–
διαπολιτισμική, αντιρατσιστική, πολυπολιτισμική εκπαίδευση.
Το σχολείο και το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ως χώρος συνάντησης διαφορετικών
κουλτούρων: σεβασμός, νομιμότητα, στιγματισμός.
Το σχολείο ως θεσμικός χώρος δόμησης και αποδόμησης στερεοτύπων και
προκαταλήψεων. ∆ιαπολιτισμική επικοινωνία.
Ο ρατσισμός ως φαινόμενο των παραδοσιακών και των σύγχρονων κοινωνιών. Ο
ευρωπαϊκός ρατσισμός στις διάφορες εκφάνσεις του: φυλετικός, κοινωνικός, σεξισμός κλπ.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως ατόμου που διευκολύνει τη συνύπαρξη και την επικοινωνία
στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής – Στρατηγικές σε ένα πολυπολιτισμικό σχολείο, «καλές
πρακτικές», ιδιαίτερα στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό.
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση ως εκπαιδευτική πολιτική και παιδαγωγική πράξη, στην
Κύπρο (φυσική αγωγή και αθλητισμός).
Ετερογένεια και πολυπολιτισμικότητα στο μάθημα της φυσικής αγωγής.
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∆ιδακτική Μεθοδολογία:
∆ιδασκαλία:

42 Ώρες

Καθοδήγηση:

15 Ώρες

Αξιολόγηση:
Εξετάσεις:

70%

Συμμετοχή στο μάθημα:

10%

Εργασίες:

20%
100%

Γλώσσα ∆ιδασκαλίας:

Ελληνική

Πρακτική Άσκηση:

Όχι

Χώρος ∆ιδασκαλίας:

Αίθουσα ∆ιδασκαλίας
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