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ΕΙΑΓΩΓΗ
Αμερικανι κζσ πανεπιςτημιακζσ ςπουδζσ ςτην Αγγλική Γλώςςα και
Φιλολογία
Οι ςπουδαςτζσ του προγράμματοσ Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ *BAELL+
αποκτοφν τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ για τθ διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ ωσ
Δεφτερθσ/Ξζνθσ Γλϊςςασ (Teaching English to Speakers of Other Languages-ΤΕSOL).
Επιπλζον, αποκτοφν γνϊςεισ ςχετικά με τισ ςφγχρονεσ τάςεισ ςτθ Γλωςςολογία, τθν
Ανάλυςθ Λόγου, τισ Μεταφραςτικζσ Σπουδζσ και τθν Αγγλικι, Αμερικάνικθ και
Παγκόςμια Λογοτεχνία.
Οι τρεισ κλάδοι εξειδίκευςθσ του προγράμματοσ - TESOL, Γλωςςολογία και
Λογοτεχνία - κακζνασ με διαφορετικοφσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ, βρίςκουν πρακτικι
εφαρμογι ςτο ευρφτερο πεδίο τθσ διδαςκαλίασ ξζνων γλωςςϊν και τθσ
εκπαίδευςθσ. Ταυτόχρονα, οι ςπουδαςτζσ αναπτφςςουν δεξιότθτεσ για τθν
ανάλυςθ του λογοτεχνικοφ λόγου και αποκτοφν ανεξάρτθτθ κριτικι ςκζψθ
εμπλουτίηοντασ, με αυτό τον τρόπο, τθν αντίλθψθ και τισ γνϊςεισ τουσ ςτο πεδίο
των ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν.

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα ςτην Αγγλική Γλώςςα και Φιλολογία (BAELL) δίνει
τθν ευκαιρία ςτουσ ςπουδαςτζσ να αποκτιςουν ιςχυρζσ κεωρθτικζσ, ερευνθτικζσ
και πρακτικζσ βάςεισ, ϊςτε να βελτιϊςουν τισ δυνατότθτεσ απαςχόλθςισ τουσ ςτθ
διεκνι αγορά. Στο κζντρο τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ βρίςκεται ο ςπουδαςτισ,
ενϊ θ ζμφαςθ που αποδίδεται ςτθ διδαςκαλία, ςε ςυνδυαςμό με τθν πλθκϊρα
διακζςιμων μακθμάτων, είναι εφάμιλλθ εκείνων άλλων μεγαλφτερων ακαδθμαϊκϊν
ιδρυμάτων. Στα πλεονεκτιματα του προγράμματοσ περιλαμβάνονται:


Δυνατότθτα επιλογισ ανάμεςα ςε τζςςερα διαφορετικά πεδία εξειδίκευςθσ
ςτθν Αγγλικι Γλϊςςα και Αγγλόφωνθ Λογοτεχνία:
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o Γλωςςολογία (πεδία εξειδίκευςθσ όπωσ ανάλυςθ λόγου και
κοινωνιογλωςςολογία).
o Λογοτεχνία (πεδία εξειδίκευςθσ όπωσ παγκόςμια λογοτεχνία,
κινθματογράφοσ, κεωρία του πολιτιςμοφ και δθμιουργικι γραφι).
o TESOL (Διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ ςε ομιλθτζσ άλλων γλωςςϊν,
μεκοδολογία και παιδαγωγικι).


Πλθκϊρα μακθμάτων επιλογισ, όπωσ: Σθμειολογία και Κινθματογράφοσ,
Γλϊςςα και Φφλο, Διιγθμα, Κορυφαία ζργα δραματουργίασ του 20ουαιϊνα,
Ειςαγωγι ςτθν Ψυχολογία και Ειςαγωγι ςτισ Μεταφραςτικζσ Σπουδζσ.



Συνεργαςία με κακθγθτζσ ζμπειρουσ ςτθν ζρευνα και ςτουσ τομείσ
ειδίκευςισ τουσ.



Διδακτικό προςωπικό που παρζχει υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ και κακοδιγθςθσ
για ακαδθμαϊκι και επαγγελματικι εξζλιξθ.



Δυνατότθτα απόκτθςθσ διεκνϊσ αναγνωριςμζνων πιςτοποιιςεων, όπωσ το
TESOL Diploma.



Δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ ενόσ τομζα εξειδίκευςθσ (minor) ςε πεδία
όπωσ θ Αειφορία, θ Ψυχολογία, το Θζατρο, θ Μετάφραςθ - ι δυνατότθτα
παρακολοφκθςθσ δεφτερου πτυχίου ςε κάποιο από τα προπτυχιακά
προγράμματα του Πανεπιςτθμίου.



Πολφ ευζλικτο πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ μακθμάτων με μεςθμεριανά
και απογευματινά μακιματα για τουσ ςπουδαςτζσ που εργάηονται.



Δυνατότθτα παρουςίαςθσ φοιτθτικϊν εργαςιϊν ςτο κοινό και ςε Φοιτθτικά
Συνζδρια και Ημερίδεσ.



Συμβουλευτικι

ςε

κζματα

ςταδιοδρομίασ

και

διεφρυνςθ

των

επαγγελματικϊν επαφϊν με τθν υποςτιριξθ του Γραφείου Επαγγελματικισ
Ανάπτυξθσ & Σταδιοδρομίασ, τόςο κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν όςο και
μετά τθν αποφοίτθςθ.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Οι φοιτθτζσ παρακολουκοφν ζνα ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ, ςτα
πλαίςια του οποίου δεν αποκτοφν μόνο επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ, αλλά
παράλλθλα κωρακίηουν τον χαρακτιρα τουσ βελτιϊνοντασ γνωςτικζσ και κοινωνικζσ
δεξιότθτεσ. Με αυτόν τον τρόπο, παρζχεται θ δυνατότθτα ανάπτυξθσ των
απαραίτθτων εκείνων γνϊςεων για ςταδιοδρομία ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ
(ειδικότερα ςτθν κατεφκυνςθ TESOL), τθσ γλωςςολογίασ, αλλά και τθσ ζρευνασ ςε
τομείσ που αφοροφν πολιτιςμικζσ, μεταφραςτικζσ και φιλολογικζσ ςπουδζσ.
Επιπλζον, οι απόφοιτοι αποκτοφν όλεσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ προκειμζνου να
ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςε μεταπτυχιακό επίπεδο, είτε ςτο Hellenic American
University είτε ςε πανεπιςτιμιο του εξωτερικοφ.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Για τθν απόκτθςθ του Πτυχίου ςτθν Αγγλικι Γλϊςςα και Φιλολογία, απαιτείται θ
επιτυχισ ολοκλιρωςθ 40 μακθμάτων ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Πρακτικισ (121
διδακτικζσ μονάδεσ ςυνολικά). Η διάρκεια του προγράμματοσ για τουσ ςπουδαςτζσ
πλιρουσ φοίτθςθσ είναι 8 εξάμθνα κατ’ ελάχιςτο, ενϊ οι ςπουδαςτζσ μερικισ
φοίτθςθσ μποροφν να ολοκλθρϊςουν το πρόγραμμα ςε 5 με 8 ζτθ, ανάλογα με τον
αρικμό επιλεγόμενων μακιματα ανά εξάμθνο. Το ακαδθμαϊκό ζτοσ χωρίηεται ςε 2
εξάμθνα. Κάκε εξάμθνο ζχει διάρκεια 15 εβδομάδων.

ΣΟΜΕΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ
Ταυτόχρονα με τα μακιματα για τθν απόκτθςθ Πτυχίου ςτθν Αγγλικι Γλϊςςα και
Φιλολογία, οι ςπουδαςτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν μακιματα με ςκοπό
τθν απόκτθςθ του Diploma in TESOL, κακϊσ και τθν απόκτθςθ εξειδίκευςθσ ςε ζναν
από τουσ παρακάτω δευτερεφοντεσ τομείσ.
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Προτεινόμενοι τομείσ εξειδίκευςησ του ΒΑΕLL


Εξειδίκευςθ ςτθν Αειφόρο Ανάπτυξθ



Εξειδίκευςθ ςτισ Μεταφραςτικζσ Σπουδζσ



Εξειδίκευςθ ςτο Θζατρο



Εξειδίκευςθ ςτθ Ψυχολογία

Advanced Diploma in TESOL -Level 5
Το Advanced Diploma in TESOL-Level 5 απονζμεται ςτουσ ςπουδαςτζσ που
ολοκλθρϊνουν επιτυχϊσ τα παρακάτω τζςςερα μακιματα και επιτυγχάνουν ςτθν
εξζταςθ ETECT-LEVEL 5 (English Teaching Competency Test).


Modern English Grammar/Language Awareness



Introduction to Methodology



Advanced Methodology



Practicum 1: TESOL

ΑΠΟΚΟΜΙΗ ΓΝΩΕΩΝ
Ολοκλθρϊνοντασ το Προπτυχιακό Πρόγραμμα, οι φοιτθτζσ:


κα επικοινωνοφν ςτα Αγγλικά ςε επίπεδο μθτρικισ γλϊςςασ,



κα αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία τθσ διαπολιτιςμικισ γνϊςθσ ςτθ χριςθ τθσ
γλϊςςασ,



κα μποροφν να χρθςιμοποιοφν πλθκϊρα βιβλιογραφικϊν ι διαδικτυακϊν
πθγϊν για τθ διεξαγωγι ζρευνασ ςτθν αγγλικι γλϊςςα και λογοτεχνία,



κα αντιλαμβάνονται τισ βαςικζσ αρχζσ που εφαρμόηονται ςτθ διδαςκαλία
γλωςςϊν, ςτοχεφοντασ ςτθ γλωςςικι επικοινωνία και ςτισ παιδαγωγικζσ
πρακτικζσ (TESOL),



κα

κάνουν

διαρκρωτικοφσ

γλωςςολογικζσ

αναλφςεισ

λαμβάνοντασ

υπόψθ

τουσ

και εννοιολογικοφσ παράγοντεσ που διαμορφϊνουν

πολιτιςμοφσ και νοιματα,
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κα μποροφν να ςυνεχίςουν ςε μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτον τομζα τθσ
Αγγλικισ γλϊςςασ και Φιλολογίασ και ςε ςυναφι πεδία, ζχοντασ αποκτιςει
τισ γνϊςεισ και εφόδια που απαιτοφνται.

ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΑΘΗΗ
Οι ςπουδζσ ςτθν Αγγλικι Γλϊςςα και Φιλολογία (BAELL) προςφζρουν τθ
δυνατότθτα ςτουσ φοιτθτζσ να ςυμμετάςχουν ςε ερευνθτικζσ εργαςίεσ που
εκπονοφν, από κοινοφ, κακθγθτζσ και ςπουδαςτζσ. Επιπλζον, παρζχεται θ
δυνατότθτα ςτουσ υποψθφίουσ για το Diploma in TESOL να κάνουν πρακτικι
άςκθςθ ςτθ διδαςκαλία και να αςχολθκοφν με τον ςχεδιαςμό μακθμάτων. Οι
ςπουδαςτζσ μποροφν να ολοκλθρϊςουν τθν πρακτικι τουσ ςε κάποιον από τουσ
τομείσ που ςχετίηονται με ζναν από τουσ τρεισ κλάδουσ ειδίκευςθσ, όπωσ εργαςίεσ
ςυλλογισ δεδομζνων (Γλωςςολογία), λογοτεχνικι ανάλυςθ (Φιλολογία) και
προγράμματα εκπαίδευςθσ κακθγθτϊν (TESOL). Ζχουν, επίςθσ, τθ δυνατότθτα να
ςυμμετάςχουν ςε δφο πρακτικζσ ενότθτεσ (TESOL και Γλωςςολογία ι Φιλολογία),
αποκτϊντασ ζτςι εμπειρία ςε δφο από τισ τρεισ κατευκφνςεισ των Προπτυχιακϊν
Σπουδϊν ςτθν Αγγλικι Γλϊςςα και Φιλολογία.
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