
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Αρ. Πρωτ.: Ε10421 

Αρ. Φακ.: 30.05.02.38 

 

20 Μαΐου 2022 

 

Πρόεδρο Συμβουλίου Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης  

της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης 

Καθ. Μαίρη Κουτσελίνη 

 

Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρε, 

 

Θέμα: Ανατροφοδότηση από την ΕΕΑ σχετικά με την Αξιολόγηση του 

Προγράμματος: 

“Διαπολιτισμικές Σπουδές και η Ελληνική ως 2η/Ξένη Γλώσσα” 

(3 ακαδημαϊκά εξάμηνα,90 ECTS, Μάστερ, Εξ αποστάσεως, 

Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας) 
 

Σε απάντηση της επιστολής σας με ημερομηνία 05 Μαΐου 2022 με το ίδιο θέμα, σχετικά 

με τα πιο κάτω που ζητήθηκαν:  

1. Αποστείλετε αναλυτική περιγραφή των διαφόρων εργαλείων έρευνας που 

αναφέρετε ότι θα χρησιμοποιηθούν στο μάθημα «Μεθοδολογία της Έρευνας 

και μεταπτυχιακή εργασία 1.» 

 

Σάς επισυνάπτουμε (συνημμένο 1) την περιγραφή των ερευνητικών εργαλείων που θα 

χρησιμοποιηθούν για το μάθημα DLINTER511 – Μεθοδολογία της Έρευνας και 

προετοιμασία διατριβής. Στο συνημμένοι αρχείο 1, περιγράφεται η χρήση των 

εργαλείων SPSS, NVivo και Atlas.ti. Επίσης, παρουσιάζονται και ενδεικτικές 

δραστηριότητες των φοιτητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος, με τη χρήση των πιο 

πάνω εργαλείων. 

 

2. Αποστείλετε τους αναθεωρημένους και αναβαθμισμένους εβδομαδιαίους 

οδηγούς μελέτης στους οποίους να φαίνεται η χρήση σεμιναρίων, εργαλείων 

και παιγνιδιών στα οποία αναφέρεστε στην απάντησή σας προς την έκθεση 

της ΕΕΑ. 

 

Επιπρόσθετα, παρατίθεται ενδεικτικός και πλήρως ανεπτυγμένος οδηγός μελέτης 

(Συνημμένο 2), όπου φαίνεται ξεκάθαρα η χρήση σεμιναρίων, εργαλείων και παιχνιδιών 

κατά την διάρκεια του μαθήματος. Με την πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών 
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και πριν από την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού εξαμήνου, οι οδηγοί μελέτης για 

όλα τα μαθήματα του προγράμματος θα αναβαθμιστούν και εμπλουτιστούν ως το 

συνημμένο δείγμα και θα υποβληθούν στο Φορέα ΔΙΠΑΕ. 

 

3. Επίσης, παρακαλούμε όπως διαφοροποιηθεί η επωνυμία του πιο πάνω 

προγράμματος σπουδών, με την παράλειψη της λέξης «ξένη,» ως εξής: 

“Διαπολιτισμικές Σπουδές και η Ελληνική ως 2η Γλώσσα” 

 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Συμβούλιο Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 

Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης για την παραπάνω εισήγηση.  Παρόλα αυτά, 

επιθυμούμε να επισημάνουμε ότι τόσο στην Κύπρο, π.χ. το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

(Link) όσο και στην Ελλάδα, π.χ. το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών   

(Link), αξιοποιούν τη φράση “δεύτερη/ξένη γλώσσα” σε τίτλους αντίστοιχων 

προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών. Επιπρόσθετο επιχείρημα για τη διατήρηση 

του όρου «δεύτερης / ‘ξένης γλώσσας» αποτελούν και οι βιβλιογραφικές αναφορές 

(Χατζηδάκη, 2021) και (Garcia, 2009). 

 

Παρόλα τα πιο πάνω επιχειρήματα, εάν θεωρείτε ότι η αλλαγή στον τίτλο πρέπει να 

γίνει, τότε θα υιοθετήσουμε την εισήγησή σας για ονομασία του προγράμματος 

σπουδών ως πιο κάτω: 

• Ελληνικά: Διαπολιτισμικές Σπουδές και η Ελληνική ως 2η Γλώσσα. 

• Αγγλικά: Intercultural Studies and Greek as a 2nd language. 

 

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες,  
 
 
 
 
 
 

 

Με εκτίμηση, 

Καθ. Γιώργος Δημοσθένους 

Πρύτανης 

 

 

https://www.unic.ac.cy/el/teaching-greek-to-speakers-of-other-languages-ma-1-5-years-or-3-semesters/
https://tinyurl.com/y5f3p3oj

