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Κωδικός του 
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DLEDU724 

Τύπος Επιλογής  

Επίπεδο Master 

Έος/Εξάμηνο 1ο ή 2ο χρόνο / 1ο ή 2ο ή 3ο εξάμηνο 

Όνομα 

διδάσκοντος 

Άννα Xατζηπαναγιωτίδου  

ECTS 10 Lectures / week - Laboratories / 

week 

- 

Σκοπός και Στόχοι 

του μαθήματος  

Στις μέρες μας όπου έχουν αυξηθεί τα μεταναστευτικά και προσφυγικά 

ρεύματα η Ελλάδα και η Κύπρος από χώρες προέλευσης μεταναστών έχουν 

καταστεί χώρες υποδοχής. Τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση έχει 

παρατηρηθεί νέο κύμα μετανάστευσης ιδιαίτερα από την Ελλάδα σε ξένες 

χώρες. Η γνώση της ελληνοκυπριακής διασποράς και η ιστορία της είναι 

από τα ζητούμενα στο μάθημα αυτό. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η γνώση των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο 

εξωτερικό έτσι ώστε να κατανοηθούν πληρέστερα οι ανάγκες των ομογενών, 

ιδιαίτερα των παιδιών και η συγκρότηση της εθνικής τους ταυτότητας όταν 

επαναπατρίζονται για διάφορους λόγους.   

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

• Καθορισμός του όρου «ελληνική διασπορά» σε επίπεδο ταυτότητας 

• Αναθεώρηση των εννοιών της εθνικής ταυτότητας 

• Εξοικείωση με τα γεγονότα της ελληνοκυπριακής διασποράς στον 

κόσμο 

• Επανεξέταση και σχολιασμός της οργάνωσης εκπατρισμένων σε 

κοινότητες, σχολεία όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα, διδακτικό 

υλικό και οποιοδήποτε άλλο διδακτικό υλικό 

• Ανάλυση ΠΣ όπου διδάσκεται η ελληνική ως δεύτερη / ξένη γλώσσα 

• Εισαγωγή των  εννοιών και της σχέσης μεταξύ γλώσσας και 



 

 
 

πολιτισμού  

• Πρόταση κατάλληλων τεχνικών και μεθοδολογία για τη διδασκαλία 

της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας, καθώς και στόχους για 

ένα ειδικό πρόγραμμα σπουδών 

Προϋποθέσεις  Required  

Περιεχόμενο 

μαθήματος 

Σχετικά με την ιστορική διασπορά 

Οργάνωση των ελληνικών κοινοτήτων 

Στοιχεία εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα 

Η ελληνική ως η δεύτερη γλώσσα στη διασπορά 

Η ελληνική ως ξένη γλώσσα στη διασπορά 

Τα χαρακτηριστικά των εκπατρισμένων μαθητών 

Διδασκαλία υλικού 

Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε ηλεκτρονικό περιβάλλον 

Μεθοδολογία 

διδασκαλίας  

Διαλέξεις και παρουσιάσεις ελληνοκυπρίων της διασποράς. Σχόλια για τον 

τρόπο με τον οποίο οργανώνουν σχολεία και εκκλησίες, καθώς και 

κοινότητες. Συζήτηση και σχόλια για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες. 

Σχολιασμός ιστορικών στοιχείων και εγγράφων που αναδεικνύουν την 

ιστορία της ελληνοκυπριακής διασποράς και τη σχέση τους με την πατρίδα. 

Επιπλέον, σχολιάζονται τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που 

προέκυψαν από αυτή τη μετανάστευση 

Βιβλιογραφία Χατζηδάκη, Α. 2016. Η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη και ως ξένη στη 

διασπορά – Εκπαιδευτικές δράσεις και νέα δεδομένα. [Κεφάλαιο 

Συγγράμματος]. Στο Σκούρτου, Ε., Κούρτη-Καζούλλη, Β., Σελλά-Μάζη, Ε., 

Χατζηδάκη, Α., Ανδρούσου, Α., Ρεβυθιάδου, Α., Τσοκαλίδου, Π. 

2016. Διγλωσσία & Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας. 

[ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 

κεφ 3. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6351 

Δαμανάκης, Μ. (1998). Τὸ πολιτισμικὸ ἐλάχιστο ὡς στοιχεῖο τοῦ 

αὐτοπροσδιορισμοῦ καὶ τῆς αὐτοαντίληψης. Σέ: Ἡ Παιδεία τοῦ γένους τῶν 

Ἑλλήνων. Πρακτικὰ διημερίδας, 30 καὶ 31 Ὀκτωβρίου 1998. Ἀθήνα: 



 

 
 

ΙΣΤΑΜΕ, 121-128. 

Δαμανάκης, Μ. (1999) Ἐθνοπολιτισμικὴ Ταυτότητα καὶ Ἐκπαίδευση στὴν 

Ἑλληνικὴ Διασπορά, στό: Δαμανάκης Μ., Μιχελακάκη Θ. (ἐπιμ.) 

Ἑληνόγλωσση ἐκπαίδευση στὸ ἐξωτερικό. Πρακτικὰ Πανελλήνιου-

Πανομογενειακοῦ Συνεδρίου, Ρέθυμνο 26-28 Ἰουνίου 1998, Ρέθυμνο: 

Ε.ΔΙΑ.Μ.Μ.Ε, 36-47. 

Δαμανάκης, Μ. (2001) Ἡ διαμόρφωση τῆς ἐθνικῆς καὶ πολιτισμικῆς 

ταυτότητας τῶν ἑλληνοπαίδων ἐξωτερικοῦ, Ἐπιστῆμες Ἀγωγῆς, τ.1/2001, 7-

19. 

Δαμανάκης, Μ. (2001). Θεωρητικὴ προσέγγιση τῆς κοινωνικοποίησης τῶν 

ἑλληνοπαίδων τῆς διασπορᾶς. Σέ: Μ. Βάμβουκας, Μ. Δαμανάκης & Γ. 

Κατσιμαλῆ (ἐπιμ.), Προλεγόμενα ἀναλυτικοῦ προγράμματος γιὰ τὴν 

ἑλληνόγλωσση ἐκπαίδευση στὴ διασπορά. Ρέθυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ, 15-48. 

Δαμανάκης, Μ. (2004) Νεοελληνικὸ Κράτος καὶ Νεοεληνικὴ Διασπορά: 

Θεσμικὲς καὶ ἐκπαιδευτικοπολιτικὲς διαστάσεις στὴ μεταξὺ τους σχέση, στό: 

Δαμανάκης Μ., Καρδάσης Β., Μιχελεκάκη Θ., Χουρδάκης Α., (ἐπιμ.) Ἱστορία 

τῆς Νεοελληνικῆς Διασπορᾶς Ἔρευνα καὶ Διδασκαλία. Πρακτικὰ Συνεδρίου 

4-6 Ἰουλίου 2003, Ρέθυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.Μ.Ε, 25-44. 

Δαμανάκης, Μ. (2007) Ταυτότητες καὶ ἐκπαίδευση στὴ Διασπορά. Ἀθῆνα: 

Gutenberg 

Διαλεκτόπουλος, Θ. (2008). Νέοι τῆς Διασπορᾶς. Πολλαπλὲς Ἑλληνικὲς 

Ταυτότητες. Θεσσαλονίκη: Ἑταιρεία Ἑλληνοευρωπαϊκῶν Μελετῶν. 

Κωνσταντινίδης, Σ. (2004) Ἑλληνικὴ Διασπορὰ καὶ Ἱστορία, στό: Δαμανάκης 

Μ., Καρδάσης Β., Μιχελεκάκη Θ., Χουρδάκης Α., (ἐπιμ.) Ἱστορία τῆς 

Νεοελληνικῆς Διασπορᾶς Ἔρευνα καὶ Διδασκαλία. Πρακτικὰ Συνεδρίου 4-6 

Ἰουλίου 2003, Ρέθυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.Μ.Ε, 45-49. 

Τσοκαλίδου, Ρ. (1999). Διαπιστώσεις Πρώτης Ἐπιτόπιας Ἔρευνας στὶς 

Ἑλληνόφωνες Ἑστίες στὸν Λίβανο καὶ στὴ Συρία. Σέ: Ἑλληνόγλωσση 

Ἐκπαίδευση στὸ Ἐξωτερικό. Πρακτικὰ Πανελλήνιου-Πανομογενειακοῦ 

συνεδρίου, 26 ἕως 28 Ἰουνίου 1998. Ρέθυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ, 394-

403. Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, Διεύθυνση Ἀποδήμων Ἑλλήνων (1992) Ὁ 

Ἑλληνισμὸς τοῦ ἐξωτερικοῦ, Β΄ ἔκδοση, Ἀθῆνα: Ἐκδοτικὴ Ἑλλάδος. 

Χασιώτης, Ι. (1993) Ἐπισκόπηση τῆς Ἱστορίας τῆς Νεοελληνικῆς Διασπορᾶς. 



 

 
 

Θεσσαλονίκη: Βάνιας. 

Άρθρα - περιοδικά (ενδεικτικά) 

H βιβλιογραφία επικαιροποιείται τακτικά με άρθρα από περιοδικά 
όπως: 

− International Journal of Innovation in Language Learning and Teaching 
− Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences 
− Electronic Journal of Foreign Language Teaching 
− Journal of Second Language Writing 

− http://www.greeknewsagenda.gr 

 

Αξιολόγηση 1 ενδιάμεση εξέταση επί του θεωρητικού πλαισίου 22%,  

1 projectεπί της μετανάστευσης στις διάφορες χώρες 22% 

2 αναστοχαστικά ημερολόγια 3+3% 

1 τελική εξέταση 50% 

Γλώσσα  Ελληνική 

  

http://www.greeknewsagenda.gr/

