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Διάταξη Προγράμματος Σπουδών 
EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 

 
Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών  

Πρόγραμμα Σπουδών EGL Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 

Επίπεδο  Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό 

 Μάστερ Διδακτορικό 

√  

Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική 

Τύπος Διδασκαλίας Εξ αποστάσεως 

Διάρκεια Διδασκαλίας  

(πλήρης φοίτηση) 

Έτη Εξάμηνα 

2  

Δίδακτρα  
Πρόγραμμα Θεματική Ενότητα Διατριβή 

€5400 €1350 €1350 

Αριθμός Θεματικών Ενοτήτων 

Σύνολο Υποχρεωτικές Επιλογής Εκπόνηση 
Διατριβής 

4 2 2 Προαιρετικά 

Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών 
Μονάδων (ECTS) 

120 

 

Περιγραφή Προγράμματος Σπουδών 

Το πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία είναι ένα διεπιστημονικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα που 
αξιοποιεί τα εργαλεία της σύγχρονης γλωσσολογίας (θεωρητικής και εφαρμοσμένης) και της θεωρίας της 
λογοτεχνίας στη μελέτη της ελληνικής λογοτεχνίας με έμφαση στην κλασική της περίοδο αλλά και στη 
διαχρονική της εξέλιξη, όπως και στη διδακτική της.  
 
Το πρόγραμμα διαπλέκει τη γλωσσολογία με τις φιλολογικές σπουδές· αξιοποιεί την κειμενογλωσσολογία, 
την κοινωνιογλωσσολογία και την ανάλυση λόγου στη μελέτη της κλασικής λογοτεχνίας· παρέχει μια 
δυναμική διεπιστημονική θεώρηση που συνδυάζει φιλολογικές, πολιτισμικές, 
κοινωνιολογικές/ανθρωπολογικές και γλωσσολογικές προσεγγίσεις · εξασφαλίζει εφόδια για αποτελεσματική 
διδασκαλία· παρέχει τα θεωρητικά εργαλεία για διεπιστημονικές προσεγγίσεις· καλλιεργεί σύνθετες 
ερευνητικές δεξιότητες απαραίτητες για μετέπειτα διδακτορικές σπουδές. 
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσες και όσους ενδιαφέρονται για φιλολογικές σπουδές, γλωσσολογία, 
θεωρία λογοτεχνίας, πολιτισμικές σπουδές και παιδαγωγικές εφαρμογές.  
 
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.): (1) EGL50-
Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία» και (2) EGL51-Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Αρχαία Ελληνική 
Λογοτεχνία. Επιπλέον, οι φοιτήτριες/φοιτητές επιλέγουν  
 
Α. Δύο (2) από τις Θεματικές Ενότητες 
 EGL60-Μετάφραση και Διδακτική 
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 EGL61-Ειδολογικοί Μετασχηματισμοί 
 TSP60-Eπιβίωση του Αρχαίου Δράματος 
ή  
 
Β. Μία (1) από τις Θεματικές Ενότητες 
 EGL60-Μετάφραση και Διδακτική 
 EGL61-Ειδολογικοί Μετασχηματισμοί 
 TSP60-Eπιβίωση του Αρχαίου Δράματος 

 
και 

 EGL700-Μεταπτυχιακή Διατριβή 
 
Επομένως, προϋπόθεση για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι η επιτυχής ολοκλήρωση 
τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων, η μία από τις οποίες μπορεί να είναι διατριβή Μάστερ. Οι φοιτήτριες/οι 
φοιτητές μπορούν να επιλέγουν από μία μέχρι δύο Θεματικές Ενότητες ανά ακαδημαϊκό έτος. Η φοίτηση 
ξεκινά στα μέσα Σεπτεμβρίου και λήγει τον Ιούνιο, με τη διεξαγωγή των τελικών γραπτών εξετάσεων. 

 

Σκοπός Προγράμματος Σπουδών 
Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία είναι η αξιοποίηση των 
εργαλείων της σύγχρονης γλωσσολογίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας στη μελέτη της ελληνικής 
λογοτεχνίας, με έμφαση στην κλασική περίοδο, στη διαχρονική της εξέλιξη και στη διδακτική της. 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών απευθύνεται σε: 

 
 Πτυχιούχους – αποφοίτους συναφών Σχολών ή Τμημάτων ΑΕΙ που επιθυμούν να αποκτήσουν περαιτέρω 

γνώσεις και δεξιότητες στα αντικείμενα της Γλωσσολογίας και της Θεωρίας Λογοτεχνίας, όπως και στην 
εφαρμοσμένη γλωσσολογία και στη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος και της λογοτεχνίας. 

 Εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα γλωσσικά μαθήματα,  με σκοπό την περαιτέρω θεωρητική κατάρτισή 
τους και την απόκτηση περαιτέρω δεξιοτήτων διδακτικής. 

 Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε χώρους που έχουν σχέση με τη γλώσσα και τη λογοτεχνία 
στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (υπαλλήλους υπουργείων και άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών, 
συνεργάτες ερευνητικών οργανισμών, σχολικούς συμβούλους, εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, μεταφραστές, 
επιμελητές κειμένων, συγγραφείς, δημοσιογράφους, κ.λπ.) 

 Όσες/-ους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τις απαραίτητες ερευνητικές δεξιότητες και γνώσεις που θα τους 
επιτρέψουν να ασχοληθούν με τα αντικείμενα του Προγράμματος σε ερευνητικό επίπεδο. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Γνώση (Knowledge) 

 Κριτική εποπτεία σύγχρονων γλωσσολογικών προσεγγίσεων στην ελληνική γλώσσα, τόσο στη 
συγχρονική όσο και στη διαχρονική της διάσταση. 

 Κριτική  εποπτεία βασικών περιοχών και προσεγγίσεων της λογοτεχνικής θεωρίας. 

 Κριτική  επισκόπηση της ελληνικής λογοτεχνίας με θεωρητικά εργαλεία. 

 Κριτική  εποπτεία βασικών προσεγγίσεων της διδακτικής της γλώσσας. 

 

Κατανόηση (Comprehension) 

 Κατανόηση των δομικών ιδιοτήτων της ελληνικής γλώσσας, τόσο στη συγχρονική όσο και στη διαχρονική 
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της διάσταση. 

 Κατανόηση των δομικών ιδιοτήτων των ποικιλιών της ελληνικής γλώσσας. 

 Κατανόηση βασικών περιοχών και προσεγγίσεων της λογοτεχνικής θεωρίας. 

 Κατανόηση  βασικών προσεγγίσεων στη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος.  

 Παροχή θεωρητικών και μεθοδολογικών εφοδίων για αποτελεσματική διδασκαλία του αντικειμένου στην 
εκπαίδευση. 

  
Εφαρμογή (Application) 

 Κριτική εφαρμογή των  παραπάνω προσεγγίσεων στη μελέτη της ελληνικής γλώσσας. 

 Κριτική εφαρμογή των  παραπάνω προσεγγίσεων στη μελέτη της ελληνικής γραμματείας. 

 Κριτική εφαρμογή των  παραπάνω προσεγγίσεων στη διδακτική της ελληνικής γλώσσας. 

 Κριτική εφαρμογή των  παραπάνω προσεγγίσεων στη διδακτική της ελληνικής γραμματείας. 

 

Ανάλυση (Analysis) 

 Ανάλυση ομοιοτήτων και διαφορών στις θεωρητικές γλωσσολογικές προσεγγίσεις. 

 Ανάλυση ομοιοτήτων και διαφορών στις γλωσσολογικές προσεγγίσεις στην ελληνική γλώσσα. 

 Ανάλυση ομοιοτήτων και διαφορών στις θεωρητικές προσεγγίσεις στη λογοτεχνία. 

 Ανάλυση ομοιοτήτων και διαφορών στις προσεγγίσεις στην ελληνική λογοτεχνία. 

 Ανάλυση ομοιοτήτων και διαφορών στις γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις. 

 

Σύνθεση (Synthesis) 

 Σύνθεση θεωρητικών εργαλείων με σκοπό την ανάλυση γλωσσικών φαινομένων. 

 Σύνθεση γλωσσολογικών προσεγγίσεων και προσεγγίσεων από τη Θεωρία της Λογοτεχνίας με σκοπό 
την ανάλυση πτυχών της ελληνικής λογοτεχνίας. 

 Σύνθεση θεωρητικών και μεθοδολογικών εργαλείων για γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις. 

 Σύνθεση  θεωρητικών εργαλείων απαραίτητων για διεπιστημονικές προσεγγίσεις. 

 

Αξιολόγηση (Evaluation) 

 Αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης 

 Αξιολόγηση της ερμηνευτικής επάρκειας θεωρητικών υποδειγμάτων και προσεγγίσεων 

 Αξιολόγηση της μεθοδολογικής επάρκειας αναλυτικών υποδειγμάτων και προσεγγίσεων 

 Καλλιέργεια ερευνητικών δεξιοτήτων απαραίτητων για μετέπειτα διδακτορικές σπουδές. 
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Τρόπος Διδασκαλίας 

Καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία μέσω 
α) οδηγών μελέτης, ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με σαφή 
χρονοδιαγράμματα και ορόσημα· 
(β) γραπτών εργασιών, οι οποίες συντείνουν στην κριτική προσέγγιση της ύλης· 
(γ) Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων· 
(δ) αξιοποίησης των δυνατοτήτων επικοινωνίας και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού μέσω της πλατφόρμας 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου· 
(ε) ηλεκτρονικών μαθημάτων και σεμιναρίων μέσω της συγχρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

1 Πρώτο Πτυχίο από Αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κύπρου ή 
του εξωτερικού, ως εξής: 

 Απόφοιτοι Φιλοσοφικών Σχολών (Φιλολογία, Ιστορία-Αρχαιολογία, Φιλοσοφία-Παιδαγωγική-
Ψυχολογία). 

 Απόφοιτοι Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου ή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

 Απόφοιτοι Τμημάτων ξένων Φιλολογιών με μαθήματα/δευτερεύον πτυχίο ελληνικής φιλολογίας ή/και 
γλωσσολογίας. 

 Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων με ειδίκευση στη γλώσσα ή/και δευτερεύον πτυχίο ελληνικής 
φιλολογίας ή/και γλωσσολογίας. 

 Απόφοιτοι Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών, Πολιτισμικών Σπουδών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 
συναφών Τμημάτων με μαθήματα ελληνικής φιλολογίας ή/και γλωσσολογίας. 

2 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, που να επιτρέπει τη μελέτη διεθνούς επιστημονικής 
βιβλιογραφίας. 

 

Κατευθύνσεις Προγράμματος Σπουδών 

Κατεύθυνση Τίτλος Σπουδών που απονέμεται 

1 Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 
MAGISTER ARTIUM  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ και ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
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Θεματικές Ενότητες ανά Κατεύθυνση 

Θεματικές Ενότητες 
Έτος / 

Εξάμηνο 

Υποχρεωτικές 
/ Επιλογής 

Προαπαιτούμενες 
Θ.Ε. 

Φόρτος εργασίας 

Ώρες ECTS 

Κοινές για όλες τις κατευθύνσεις 

EGL50 
Ελληνική Γλώσσα και 
Γλωσσολογία 

1 Υποχρεωτική  750-900 30 

EGL51 
Θεωρητικές Προσεγγίσεις 
στην Αρχαία Ελληνική 
Λογοτεχνία  

1 Υποχρεωτική  750-900 30 

EGL60 Μετάφραση και Διδακτική 2 Επιλογής EGL50, EGL 51 750-900 30 

EGL61 
Ειδολογικοί 
Μετασχηματισμοί 

2 Επιλογής 
EGL50, EGL 51 

750-900 30 

TSP60 
Eπιβίωση του Αρχαίου 
Δράματος 

2 Επιλογής 
EGL50, EGL 51 

750-900 30 

EGL700 Διατριβή 2 Επιλογής EGL50, EGL 51 750-900 30 

Σύνολο 3000-3600 120 

 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Ετήσιων Θεματικών Ενοτήτων ανά Κατεύθυνση 

1ο έτος 2ο έτος 

Υποχρεωτικές Επιλογής Υποχρεωτικές Επιλογής 

EGL50,  EGL51   EGL60, EGL61 

 

 

Πιθανή εργοδότηση αποφοίτου 

Οι απόφοιτοι από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία θα μπορούν θα 
εργοδοτηθούν :  

 στην εκπαίδευση (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, 
Επιμορφωτικά Κέντρα, Εσπερινά Σχολεία, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε άλλους εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς, ως καθηγητές, σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτές εκπαιδευτικών κ.λπ.)·  

 σε Ερευνητικά Κέντρα που ασχολούνται με την ελληνκή γλώσσα και τη λογοτεχνία (καταλογογράφηση, 
λεξικογραφία, συλλογή γλωσσικού υλικού, εκπόνηση διδακτικών υλικών, αναλυτικών προγραμμα΄των 
κ.λπ.)· 

 σε Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων· 

 στον τύπο, σε εκδοτικούς οργανισμούς (ως επιμελητές κειμένων, συγγραφείς κ.λπ.)· 

 σε άλλους συναφείς κλάδους. 

 

http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/elp/thematikes?p_p_id=bs_courses&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=4&_bs_courses_struts_action=%2Fext%2Fcourses%2Fload&_bs_courses_mainid=342&_bs_courses_loadaction=view&_bs_courses_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fs1%2Fprogramme%2Felp%2Fthematikes
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/elp/thematikes?p_p_id=bs_courses&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=4&_bs_courses_struts_action=%2Fext%2Fcourses%2Fload&_bs_courses_mainid=342&_bs_courses_loadaction=view&_bs_courses_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fs1%2Fprogramme%2Felp%2Fthematikes
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/elp/thematikes?p_p_id=bs_courses&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=4&_bs_courses_struts_action=%2Fext%2Fcourses%2Fload&_bs_courses_mainid=342&_bs_courses_loadaction=view&_bs_courses_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fs1%2Fprogramme%2Felp%2Fthematikes

