
Μεταπτυχιακή εκπαίδευση 
για τον επαγγελματία της 
Αγγλικής γλώσσας



PROGRAM AT A GLANCE
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 
- TESOL προσφέρει στους 
σπουδαστές έναν ισορροπημένο 
συνδυασμό στέρεων ερευνητικών 
βάσεων στην εφαρμοσμένη 
γλωσσολογία με μαθήματα 
στη Διδασκαλία της Αγγλικής 
ως Ξένης Γλώσσας (TESOL) 
και με τη δυνατότητα να 
κάνουν πρακτική άσκηση στη 
διδασκαλία σε πραγματική 
τάξη υπό την επίβλεψη μέλους 
του διδακτικού προσωπικού. 
Ενσωματώνοντας τις βέλτιστες 
πρακτικές και σύγχρονες τάσεις 
στην πολυπολιτισμική γλωσσική 
εκπαίδευση παγκοσμίως, το 
MAAL-TESOL σας προετοιμάζει 
εξίσου άρτια για επαγγελματική 
ανέλιξη ή για διδακτορικές 
σπουδές. 

Βασικά Χαρακτηριστικά
του Προγράμματος



PROGRAM AT A GLANCE
  

Βασικά Χαρακτηριστικά
του Προγράμματος

Διάρκεια Γλώσσα Μαθήματα Τρόπος παρακολούθησης

1 έτος   
πλήρους φοίτησης

Αγγλικά 10+Πτυχιακή Εργασία Online

Πλεονεκτήματα του Προγράμματος

Εξατομικευμένη Προσέγγιση Πληθώρα επιλογών σας δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσετε το πρόγραμμα με τον 

τρόπο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας ανάγκες. Καθηγητές Αγγλικών 

στα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας τους επωφελούνται από την πρακτική άσκηση 

στη γλωσσική διδασκαλία σε πραγματική τάξη υπό την επίβλεψη ενός καθηγητή. Οι 

έμπειροι καθηγητές μπορούν να εστιάσουν την πρακτική τους άσκηση στην επίβλεψη 

διδακτικού προσωπικού ή να επιλέξουν ένα ερευνητικό θέμα στον τομέα του 

σχεδιασμού διδακτέας ύλης.

Επαγγελματική Πιστοποίηση Στους σπουδαστές που ολοκληρώνουν το προκαθορισμένο σύνολο έξι μαθημάτων 

κορμού MAAL-TESOL και περνούν την εξέταση ETECT-LEVEL 7 (English Teaching 

Competency Test) απονέμεται το διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ Advanced Diploma in 

TESOL - Level 7.

Ιδανικό για Εργαζόμενους Χάρη στα online μαθήματα και τη δυνατότητα μερικής φοίτησης, μπορείτε κάλλιστα να 

συνδυάσετε σπουδές και εργασία. Αυτό κάνει εξάλλου σχεδόν το 99% των σημερινών 

μας φοιτητών.

Εξαιρετικό Διδακτικό 

Προσωπικό

Τα μαθήματα διδάσκονται από γλωσσολόγους με διεθνή εκπαίδευση και κορυφαίους 

επαγγελματίες του κλάδου, όπως εκπαιδευτές καθηγητών, συγγραφείς ευρέως 

χρησιμοποιούμενων βιβλίων EFL και δημιουργούς διεθνών τεστ γλωσσομάθειας.

Ευκαιρίες Έρευνας Φοιτητές και καθηγητές συμμετέχουν από κοινού σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα 

στη διδασκαλία και μάθηση της αγγλικής γλώσσας, αλλά και στη χρήση της αγγλικής 

γλώσσας σε τοπικά και διεθνή περιβάλλοντα.



Οικονομική Βοήθεια 
& Υποτροφίες

Προϋποθέσεις
Εισαγωγής

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή πρέπει να διαθέτουν 

κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα προαπαιτούμενα:  

• Πτυχίο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο  

ή άλλον πιστοποιημένο φορέα  

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε πεδίο 

που να περιλαμβάνει τις ελευθέριες τέχνες 

ή τη γενική εκπαίδευση, με βαθμό πτυχίου  

τουλάχιστον B (3,0)

• Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης  

της αγγλικής γλώσσας

• Συνέντευξη με ένα μέλος  

του διδακτικού προσωπικού  

του Τμήματος.

Το Hellenic American University κάνει δεκτούς 
φοιτητές με βάση την προοπτική  

της καλής ακαδημαϊκής τους επίδοσης  
και όχι την ικανότητά τους να καταβάλλουν  

τα δίδακτρα. Παρέχουμε εγγυημένα οικονομικά 
βοηθήματα και υποτροφίες σε φοιτητές  

με αποδεδειγμένη οικονομική στενότητα.  
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22,  

περισσότερο από το 90% των φοιτητών μας 
έλαβε κάποιας μορφής οικονομική βοήθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά  
με το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας, 
μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα 

Εγγραφών του Πανεπιστημίου. 

Λίγα λόγια από τον Διευθυντή  
του Προγράμματος

Συνοπτική Παρουσίαση  
του Μεταπτυχιακού στην Εφαρμοσμένη 

Γλωσσσολογία TESOL

Δρ. Δημήτρης Τολιάς
Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς, η εις βάθος γνώση μιας γλώσσας είναι απαραίτητη 
σε πολλές και ποικίλες επαγγελματικές συνθήκες. Οι φοιτητές μας εγγράφονται στο πρόγραμμα 
αναγνωρίζοντας ότι όσο βαθύτερα μελετούν μια γλώσσα, τόσο καλύτεροι εκπαιδευτικοί και 
επαγγελματίες γίνονται. Τα μαθήματά μας ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκπαιδευτικών, 

καθώς και στις ανάγκες όσων επιδιώκουν γενικότερα να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους 
στην επικοινωνία. Έπειτα, ακριβώς αυτές οι δεξιότητες είναι που τους επιτρέπουν να 
αναπτύξουν νέες και διαφορετικές οπτικές, αναλύοντας τη γλώσσα σε συνάρτηση με 
κοινωνικές μεταβολές και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.



OVERVIEW

Teaching English to Learners of 

Special Needs

Practicum – Tutoring Writing

TESOL Management

Σεμινάρια Επιλογής [Επιλέγετε 2]:
Introduction to Applied Linguistics 

and Language Education

Critical Discourse Analysis

Understanding Research in Applied 

Linguistics

Second Language Acquisition

Intercultural Communication

Teaching Reading and Writing in 

English to Speakers of Other 

Languages (ESOL)

Teaching Listening and Speaking 

in English to Speakers of Other 

Languages (ESOL)

Classroom Assessment and 

Language Testing

Υποχρεωτικά Μαθήματα: 

Για περιγραφές όλων των μαθημάτων, 
επικοινωνήστε με το Τμήμα Εγγραφών 
ή συμβουλευθείτε τον οδηγό σπουδών 

στη διαδικτυακή διεύθυνση  
https://hauniv.edu/applied-linguistics

Συνοπτική Παρουσίαση  
του Μεταπτυχιακού στην Εφαρμοσμένη 

Γλωσσσολογία TESOL
Σπουδάζοντας στο MAAL-TESOL έχετε τη δυνατότητα να διερευνήσετε τη σχέση μεταξύ 
γλώσσας, πολιτισμού και κοινωνίας για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων στη γλωσσική 
διδασκαλία, τις εξετάσεις γλωσσομάθειας και τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Το πρόγραμμα 
MAAL-TESOL προσφέρεται εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου. 
Κατά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των διδασκόμενων μαθημάτων, επιλέγετε είτε να 
εκπονήσετε μια διατριβή σε θέμα που επιλέγετε σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή είτε 
να διεξαγάγετε μια πρακτική άσκηση για προχωρημένους στη διδασκαλία σε πραγματική τάξη. 



Η εγγραφή μου στο Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη 

Γλωσσολογία αποτέλεσε απόφαση 

κομβικής σημασίας για την 

καριέρα μου. Η στήριξη εξεχόντων 

καθηγητών, η ανταλλαγή ιδεών με 

σπουδαστές γνώστες του κλάδου 

και ο πολύπλευρος χαρακτήρας του 

προγράμματος όξυναν τις δεξιότητές 

μου ως καθηγήτριας αγγλικών και 

διεύρυναν την οπτική μέσα από την 

οποία προσεγγίζω την εκπαίδευση, 

δείχνοντάς μου τον δρόμο για 

μεγαλύτερες επαγγελματικές και 

ακαδημαϊκές φιλοδοξίες.

Σταυρούλα Μαγειροπούλου, MAAL’22

Τι Λένε Απόφοιτοι του Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην 

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία είναι η 

τέλεια επιλογή για όποιον ενδιαφέρεται 

για τη διδασκαλία. Ωστόσο, οι γνώσεις 

που αποκομίζει κανείς από αυτό έχουν 

εφαρμογή και σε διεπιστημονικό 

επίπεδο. Η φοίτησή μου στο 

πρόγραμμα μού έδωσε την ευκαιρία 

να διερευνήσω τον τρόπο με τον οποίο 

οι σπουδές πάνω στη γλωσσολογία 

συνδέονται και με άλλα πεδία, καθώς 

και να μάθω πολλά μέσα από την 

οπτική ειδικών του κλάδου, τα οποία 

έχω ήδη αξιοποιήσει στην εργασία μου 

στον τομέα του μάρκετινγκ.

Δανάη Τοπαλίδη, MAAL ‘22

CAREER PATHS



Επιλογές Σταδιοδρομίας

Χαρακτηριστικά του 
Online Προγράμματος 

Εξατομικευμένη προσοχή
Εβδομαδιαίες live video συνεδρίες με 
τον καθηγητή σας και τους συμφοιτητές 
σας. Και ολιγομελή τμήματα –ποτέ 
πάνω από 10 φοιτητές ανά τμήμα– που 
διασφαλίζουν ότι συμμετέχουν όλοι 
και καθένας απολαμβάνει την ιδιαίτερη 
προσοχή που χρειάζεται.

Πλούσια γκάμα διαδραστικών 
εργαλείων
Μια εύχρηστη πλατφόρμα μάθησης και 
μια πλούσια ποικιλία από διαδραστικά 
εργαλεία επικοινωνίας όπως video blog, 
περιοδικά και φόρουμ συζητήσεων, 
σχεδιασμένα όλα ώστε να είναι εύκολο 
να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας, τις 
σκέψεις σας και τις ερωτήσεις σας με 
τον καθηγητή και τους συμφοιτητές σας.

Βοήθεια όταν τη χρειάζεστε
Προσωπική υποστήριξη από τον 
ακαδημαϊκό σας σύμβουλο σε όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος. Και, παρότι 
πιθανότατα δε θα τη χρειαστείτε, τεχνική 
υποστήριξη αν κάπου κολλήσετε.

Χαρτοφυλάκιο των εργασιών σας
Βοήθεια για τη δημιουργία ενός 
ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου με τις 
καλύτερες εργασίες που εκπονείτε στο 
πλαίσιο του προγράμματος – ίσως ένα 
βίντεο από μια τάξη όπου έχετε διδάξει 
ή ένα πρόγραμμα διδακτέας ύλης που 
έχετε καταρτίσει ή ένα ερευνητικό έργο 
που έχετε εκπονήσει.

Το 98% των αποφοίτων μας εργάζονται 
ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι*. 
Η συντριπτική πλειοψηφία εργάζεται 
σε θέσεις που συνδέονται στενά με τον 
τομέα των σπουδών τους, όπως π.χ. ως: 

•  Καθηγητές Αγγλικών σε φροντιστήρια 
ξένων σχολών ή ιδιωτικά σχολεία

•  Καθηγητές Αγγλικών για επιχειρήσεις

•  Εκπαιδευτές καθηγητών 

•  Διευθυντές φροντιστηρίων ξένων 
γλωσσών

•  Εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση

Επιπλέον οι απόφοιτοι του προγράμματος 
MAAL μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως 
κειμενογράφοι-αρθρογράφοι, συγγραφείς 
διδακτικών βιβλίων, επιμελητές/
διορθωτές κειμένων, διευθυντές 
εκδόσεων, καθηγητές Αγγλικών για 
ακαδημαϊκούς σκοπούς κ.ο.κ. 

*Τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν στο 89% των 
αποφοίτων, για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα 
δεδομένα από την έρευνα Hellenic American 
College Alumni Employment Survey 2021.

CAREER PATHS



Μασσαλίας 22
10680 Αθήνα,

Tηλ: 210 3680950
info@haec.gr
www.haec.gr

 www.facebook.com/HellenicAmericanCollege 

Το Hellenic American College και το Hellenic American University κάνουν 
δεκτούς σπουδαστές ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής και εθνοτικής 
καταγωγής, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, θρησκεύματος, 
φυσικής αναπηρίας, ή της ιδιότητας του βετεράνου σε όλα τα δικαιώματα, 
προνόμια, προγράμματα και δραστηριότητες που παρέχονται ή είναι διαθέσιμα 
στους σπουδαστές.

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα του Hellenic American University 
ελέγχονται θεσμικά, εγκρίνονται και τελούν υπό τη διαρκή αξιολόγηση 
της Αρχής Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Πολιτείας του Νιου 
Χαμσάιρ που πλέον ονομάζεται Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

To Hellenic American University είναι πιστοποιημένο 
από την Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης της Νέας 
Αγγλίας των ΗΠΑ (NECHE).

Το Hellenic American College προσφέρει αποκλειστικά τα ακαδημαϊκά 
προγράμματα του Hellenic American University (New Hampshire, USA). Με 
την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές λαμβάνουν 
το πτυχίο τους απευθείας από το Hellenic American University.


