
Διαπολιτισμικές Σπουδές 
και η Ελληνική 
ως 2η/Ξένη Γλώσσα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Η κατανόηση της διαπολιτισμικότητας έχει καταστεί ιδιαίτερα 
σημαντική σε μια περίοδο κατά την οποία η κινητικότητα ποικίλων 
πληθυσμιακών ομάδων εντείνεται και η καθημερινότητα όλο και 
περισσότερων ανθρώπων απαιτεί τη συνύπαρξη με άτομα άλλων 
λαών, γλωσσών ή/και πολιτισμών.
Ανταποκρινόμενα σε αυτή την ανάγκη, τα Τμήματα Επιστημών της 
Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick και του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας προσφέρουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
«Διαπολιτισμικές Σπουδές και η Ελληνική ως 2η/Ξένη Γλώσσα».
Πρόκειται για νέο, καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών, μοναδικό στο 
είδος του τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Απευθύνεται τόσο 
σε εκπαιδευτικούς όσο και σε άτομα που η επαγγελματική τους 
ενασχόληση απαιτεί αυξημένη διαπολιτισμική επίγνωση, αλλά και σε 
κάθε σύγχρονο άνθρωπο που θα ήθελε να εμβαθύνει σε θέματα 
διαπολιτισμικότητας.
Το πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως, με επιλογή πλήρους 
(τρία εξάμηνα) ή μερικής φοίτησης (έξι εξάμηνα). Η γλώσσα 
διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ;

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα καλλιεργήσεις τις 
δεξιότητες που συμβάλλουν στην εποικοδομητική συμβίωση 
μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, αξιοποιώντας τη 
διαφορετικότητα των πολιτισμών και αποτρέποντας τον 
σχηματισμό στερεοτύπων και προκαταλήψεων απέναντι 
σε πρόσωπα και πολιτισμούς, υπερβαίνοντας κάθε μορφή 
εθνοκεντρικής αντιμετώπισης. 

Όλα αυτά θα τα κατακτήσεις μέσω μιας εκπαιδευτικής 
διαδικασίας που δίνει ουσία στα ανθρώπινα δικαιώματα 
προωθώντας την κατανόηση και τη συνεργασία μεταξύ 
των λαών, με απώτερο στόχο να οδηγηθούν οι κοινωνίες στην 
πρόοδο και στην ειρήνη.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία της Ελληνικής
ως 2ης / ξένης γλώσσας, θα έχεις αποκτήσει:

- γνώση των ιδιαιτεροτήτων της Ελληνικής και κατανόηση των 
 βασικών παιδαγωγικών μοντέλων διδασκαλίας της, 
- ικανότητα υιοθέτησης και εφαρμογής κατάλληλου 
 παιδαγωγικού διδακτικού μοντέλου και ικανότητα διδασκαλίας 
 της Ελληνικής σε άτομα με μεταναστευτική βιογραφία αλλά και 
 σε μέλη της Ελληνικής Ομογένειας απανταχού της γης, και
- κουλτούρα ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση, χωρίς 
 διακρίσεις ή περιορισμούς στην εκμάθηση της Ελληνικής.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο σχεδιασμός του μεταπτυχιακού προγράμματος έχει ως 
στόχο να σου προσφέρει το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο, 
βασισμένο στα πιο πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα και 
πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καταστείς 
αποτελεσματικός/ή επιστήμονας και να αντιμετωπίσεις 
τις αυξανόμενες προκλήσεις του επαγγέλματος του/της 
εκπαιδευτικού.

Ως απόφοιτος/η του προγράμματος θα διαθέτεις όλες τις 
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τον 
σχεδιασμό και την παροχή αποτελεσματικής διδασκαλίας 
ενώπιον μαθητών/τριών με διαφορετικό κοινωνικοπολιτισμικό και 
γλωσσικό υπόβαθρο.

Ως εκ τούτου, θα μπορείς να εργαστείς ως εκπαιδευτικός 
σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής 
εκπαίδευσης ή να απασχοληθείς σε άλλες δημόσιες 
υπηρεσίες, οργανισμούς/ιδρύματα, δομές προσφύγων που 
προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα, ημικρατικούς 
οργανισμούς ή/και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Επιπλέον, θα μπορείς να παρακολουθήσεις μεταπτυχιακές 
σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, η κατάρτιση και η εμβάθυνση στις νεότερες θεωρητικές και 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διαπολιτισμικής αγωγής και εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια 
δεξιοτήτων που θα συμβάλουν στην εποικοδομητική συμβίωση μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό κοινωνικό περιβάλλον. Αυτός ο στόχος 
δύναται να υλοποιηθεί όχι μόνο μέσω της αποδοχής και του σεβασμού του διαφορετικού, αλλά και μέσω της αναγνώρισης της 
πολιτισμικής ταυτότητας, μέσα από μια καθημερινή προσπάθεια διαλόγου, κατανόησης και συνεργασίας. 

Παράλληλος στόχος του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των συμμετεχόντων/ουσών σε σημαντικά ζητήματα θεωρίας και πράξης 
που αφορούν στη διδασκαλία της Ελληνικής ως 2ης/ξένης γλώσσας. Παράλληλα, επιδιώκεται η εξοικείωση με σύγχρονες αρχές, 
μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας για άτομα με διαφορετικές επικοινωνιακές, συναισθηματικές και μαθησιακές ανάγκες, ατομικούς 
ρυθμούς μάθησης, δεξιότητες και πολιτισμικές αναφορές (θρησκεία, έθιμα, συνήθειες, αξίες κ.λπ.). 
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Υποχρεωτικά Μαθήματα

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Μεταπτυχιακή Εργασία

Κωδικός Τίτλος ECTS

DLINTER501 Διαπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση / Η Παιδαγωγική και 
Κοινωνική Διάσταση

10

DLINTER502 Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση - Μεθοδολογία 
Διδακτικής της Ελληνικής ως 2ης/Ξένης Γλώσσας

10

DLINTER503 Διαπολιτισμική Θεωρία και Πράξη 10

DLINTER504 Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτικό Υλικό για την 
Διδασκαλία της Ελληνικής ως 2ης/Ξένης Γλώσσας

10

Κωδικός Τίτλος ECTS

DLINTER505 Δημοκρατία, Ισότητα και Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση 10

DLINTER506 Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Ένταξη 
Μεταναστών και Προσφύγων

10

DLINTER507 Ταυτότητες και Ελληνική γλώσσα στη Διασπορά 10

DLINTER508 Ανάπτυξη Γλωσσικών Δεξιοτήτων και Στρατηγικών 
Προφορικού και Γραπτού λόγου

10

DLINTER509 Αξιολόγηση: Διαπιστωτικά και Αξιολογικά κριτήρια για την 
Ελληνική ως 2η/Ξένη Γλώσσα

10

DLINTER510 Εφαρμογές Λογοτεχνίας και Δημιουργικής Γραφής 10

Κωδικός Τίτλος ECTS

DLINTER511 Μεταπτυχιακή Εργασία Ι: Μεθοδολογία Έρευνας και 
Προετοιμασία Ερευνητικής Πρότασης

10

DLINTER512 Μεταπτυχιακή Εργασία ΙΙ: Υποβολή και Παρουσίαση 
Ερευνητικής Πρότασης

20

 ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα  40
Επιλεγόμενα Μαθήματα  20
Μεταπτυχιακή Εργασία              30
Σύνολο 90

Για την επιτυχή ολοκλήρωσή του απαιτείται η 
συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

ΔΟΜΉ

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία (3) εξάμηνα (πλήρης 
φοίτηση) ή έξι (6) εξάμηνα (μερική φοίτηση).


