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Οι απόφοιτοι του Προγράμματος ΓΑΛ σήμερα 

και η αξιοποίηση των σπουδών τους στο Ε.Α.Π. 
 
 
 

Μαρία-Χριστίνα Αναστασιάδη, Γιώργος Ανδρουλάκης, Μάρω Πατέλη,  
Ελένη Σελλά, Γιάννης Φραγκιαδάκης 

 
 
 

Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας με ερωτηματολόγιο που 
στάλθηκε στις αποφοίτους (γυναίκες, στη συντριπτική τους πλειονότητα) της Μεταπτυχιακής 
Ειδίκευσης Καθηγητών Γαλλικής (Πρόγραμμα ΓΑΛ) του ΕΑΠ. Κεντρικός σκοπός της έρευνας ήταν η 
διερεύνηση της επαγγελματικής τους κατάστασης σε σχέση με τον βαθμό αξιοποίησης των 
σπουδών τους στο ΕΑΠ και των δεξιοτήτων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους 
αυτών. Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας συνοψίζονται στα εξής: οι απόφοιτοι είναι 
δραστήριες στη συνεχή κατάρτιση και στην παρακολούθηση επιστημονικών και επαγγελματικών 
εκδηλώσεων. Επέλεξαν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κυρίως για λόγους προσωπικής και 
διδακτικής βελτίωσης, αλλά και για λόγους επαγγελματικής ανέλιξης. Η συνολική εικόνα που 
σχημάτισαν οι απόφοιτοι για το πρόγραμμα ΓΑΛ είναι θετική σε πολύ υψηλό ποσοστό: οι σπουδές 
στο ΕΑΠ τους φάνηκαν πολύ χρήσιμες, τόσο ως τυπικό όσο και ως ουσιαστικό προσόν, ενώ 
βελτίωσαν και τη χρήση της γαλλικής γλώσσας. 
 

 
 
Ce texte présente les résultats d’une enquête par questionnaires auprès des diplômées (des femmes, 
presque exclusivement) de la formation post-universitaire de spécialisation des enseignants de 
Français Langue Etrangère (programme GAL) de l’Université Ouverte Hellénique. Cette enquête se 
propose de mettre en relation leur situation professionnelle avec leurs études à l’Université Ouverte 
Hellénique et les compétences acquises tout au long de cette formation. Les conclusions principales 
de l’enquête peuvent se résumer comme suit : les diplômées sont très intéressées par la formation 
continue et assistent à des réunions scientifiques et professionnelles. Elles ont choisi de suivre cette 
spécialisation surtout pour mieux se former et pour améliorer leurs connaissances en didactique, 
mais aussi pour des raisons d’avancement professionnel. La très grande majorité des diplômées ont 
une image positive de la formation GAL : les études à l’Université Ouverte leur ont été très utiles et 
leur ont permis d’obtenir une qualification essentielle et d’améliorer leur niveau en français. 
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Εισαγωγή – Η έρευνα 
 
Με αφορμή την προετοιμασία της διεθνούς ημερίδας «Η Εξ Αποστάσεως Ειδίκευση των Καθηγητών 
Ξένων Γλωσσών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 1998 - 2009: Παρόν και Μέλλον» που 
πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου 2009, η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών της Μεταπτυχιακής 
Ειδίκευσης Καθηγητών Γαλλικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) αποφάσισε να 
αποστείλει ένα ερωτηματολόγιο στις1

 

 αποφοίτους του Προγράμματος, με στόχο να διερευνήσει την 
επαγγελματική τους κατάσταση σε σχέση με τον βαθμό αξιοποίησης των σπουδών τους στο ΕΑΠ και 
των δεξιοτήτων που απέκτησαν κατά τη διάρκειά των σπουδών τους αυτών.  

Το πρόγραμμα της Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης Καθηγητών Γαλλικής του Ε.Α.Π. (εφεξής: Πρόγραμμα 
ΓΑΛ) δέχτηκε τις πρώτες του φοιτήτριες το 2000 (πβ. Androulakis et al., 2001) και σήμερα οι 
απόφοιτοί του είναι πάνω από 350, ενώ οι εγγεγραμμένες φοιτήτριές του (που δεν έχουν ακόμη 
ολοκληρώσει τη διπλωματική εργασία) είναι περί τις 3202

 

. Το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε σε 
ιστοσελίδα για να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και οι απόφοιτοι ειδοποιήθηκαν σχετικά, με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε τελικά από 66 αποφοίτους. Μπορεί ο αριθμός να φαίνεται 
σχετικά μικρός σε σύγκριση με το σύνολο των αποφοίτων, αλλά αφενός η επικοινωνία μαζί τους δεν 
ήταν ευχερής: πολλές ηλεκτρονικές διευθύνσεις από αυτές που είχε το Τμήμα Μητρώου του ΕΑΠ 
δεν ίσχυαν πια και δεκάδες μηνύματα επέστρεψαν χωρίς να βρουν την παραλήπτριά τους. 
Αφετέρου, και σε παλαιότερες έρευνες με ερωτηματολόγιο που επιχείρησαν μέλη της Ομάδας 
Διδακτικού Προσωπικού (Ο.Δ.Π.) του προγράμματος ΓΑΛ, η συμμετοχή των φοιτητριών απείχε πολύ 
από το να είναι καθολική (Ανδρουλάκης κ.ά., 2001, Ανδρουλάκης κ.ά., 2007). Άλλωστε, γενικά στις 
ελεύθερες δημοσκοπήσεις μέσω ερωτηματολογίου, το ποσοστό επιστροφής απαντήσεων από τις 
ερωτηθείσες κυμαίνεται στο 10% με 20%. Επίσης, η παρουσία ανοικτών ερωτήσεων (Javeau, 1996, 
101) που απαιτούν πρόσθετο νοητικό έργο (σκέψη, οργάνωση, σύνταξη) είναι αποθαρρυντικός 
παράγοντας . 
 
Ωστόσο, το μικρό ποσοστό (περίπου 18%) των αποφοίτων που απάντησαν είναι μια παράμετρος 
που πρέπει να έχουμε υπόψη σε όλη την ανάλυση των αποτελεσμάτων που ακολουθεί, καθώς, κατά 
τεκμήριο, πρόκειται για τις αποφοίτους που είχαν τη θετική διάθεση να αφιερώσουν τον 
απαιτούμενο χρόνο και να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Πρέπει εξάλλου να σημειωθεί ότι 
και αυτές οι 66 έγκυρες εγγραφές δεν δίνουν απαραίτητα απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα, όπως 
θα δούμε στους πίνακες συχνοτήτων κάθε ερωτήματος. Κατά συνέπεια, η στόχευση της 
ανακοίνωσής μας περιορίζεται στην απεικόνιση ορισμένων τάσεων και ενδείξεων σχετικά με τα 
θέματα που προσεγγίζονται στο ερωτηματολόγιο και δεν φιλοδοξεί να προτείνει γενικευμένα και 
παγιωμένα συμπεράσματα. Μολονότι η προσέγγισή μας είναι σε μεγάλο βαθμό ποσοτική, το δείγμα 
των αποφοίτων που συμμετείχαν στην έρευνα δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό. 
 
Δεν πρέπει επίσης να λησμονούμε πως έρευνες όπως αυτή, με τη χρήση ερωτηματολογίου, 
αποβλέπουν στην αποτύπωση των στάσεων των πληροφορητριών. Οι στάσεις δεν πρέπει αυτόματα 
να συνδέονται με πράξεις των ίδιων ατόμων, χαρακτηρίζονται από υποκειμενικότητα και 
προσαρμοστικότητα και αποτελούν ένα σύνθετο πλέγμα αναπαραστάσεων (Ανδρουλάκης, 2008, 
33), αντιλήψεων, ιδεολογιών και κοινωνικών αξιολογήσεων και, σύμφωνα με τον γνωστό 
διαχωρισμό του Πλάτωνα, εμπεριέχουν νοητική, συναισθηματική και βουλητική διάσταση (Κακριδή-

                                                 
1 Για λόγους κειμενικής οικονομίας, αλλά και πραγματολογικούς (κυρίως επειδή το φοιτητικό κοινό του 
Προγράμματος ΓΑΛ αποτελείται από γυναίκες, στη συντριπτική του πλειονότητα), στο κείμενο 
χρησιμοποιείται το θηλυκό γένος των ονομάτων ή των επιθέτων, για να δηλώσει ταυτόχρονα το θηλυκό και το 
αντίστοιχο αρσενικό (π.χ.: καθηγήτριες, αντί: καθηγητές και καθηγήτριες).  
2 Στοιχεία του Απριλίου 2009. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/history/thema_03/03.html�
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Φερράρι, 2007). Ο αυξημένος αριθμός ερευνών για τις γλωσσικές στάσεις προϋποθέτει στην πράξη 
ότι, ακόμη κι αν παραμένουν υποθετικές κατασκευές, είναι αρκετά σταθερές ώστε να εντοπιστούν 
και να μετρηθούν (Μιχαλοπούλου, 1992: 15, Φραγκιαδάκης, 2005: 155). Κοινά αποδεκτό είναι 
επίσης πως οι στάσεις εκφράζονται μεν ατομικά, διαμέσου των σχετικών ερευνών, απηχούν όμως 
συλλογικότερες τάσεις (Giles et al., 1987: 587). 
 
Στην τελική του μορφή, το ερωτηματολόγιο3

 

 αποτελείται από 26 ερωτήματα, από τα οποία τα 11 
είναι κλειστά, τα 8 κλειστά αλλά με προσθήκη ανοιχτού υποερωτήματος (ανάλογα με την αρχική 
απάντηση) και τα 7 ανοικτά. Τα ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε 4 θεματικές περιοχές: προσωπικά 
στοιχεία (5 ερωτήματα), γενικά στοιχεία για τις σπουδές στο ΕΑΠ (5 ερωτήματα), γενικά στοιχεία 
αξιολόγησης των σπουδών στο ΕΑΠ (8 ερωτήματα), στοιχεία πέραν των σπουδών στο ΕΑΠ (7 
ερωτήματα). 

Στην ανακοίνωση αυτή, παρουσιάζουμε τα στατιστικά περιγραφικά στοιχεία για τα περισσότερα 
από τα ερωτήματα, πριν επιχειρήσουμε την εξαγωγή ορισμένων βασικών συμπερασμάτων. Στους 
πίνακες συχνοτήτων που παρατίθενται σε κάθε ερώτημα αναγράφονται οι παρατηρήσεις 
ομαδοποιημένες σε τιμές, ενίοτε και η απόλυτη και σχετική συχνότητά τους. Ως απόλυτη συχνότητα 
νοείται το πλήθος των παρατηρήσεων επί του αθροίσματος αυτών. Ως σχετική συχνότητα νοείται η 
επί τοις εκατό συχνότητα, όπου 100% το άθροισμα των παρατηρήσεων.  
 
Προσωπικά στοιχεία 
 
Φύλο ερωτηθεισών  
 
Σε σύνολο 66 ερωτηθεισών, οι 65 είναι γυναίκες και ο 1 είναι άντρας. Μπορεί να φαίνεται ένα απλό 
στατιστικό δεδομένο, αλλά είναι και μια πρώτη κοινωνική διαπίστωση, που σχετίζεται με την 
αποκλειστική σχεδόν ενασχόληση των γυναικών με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας και με μια 
σειρά στερεοτύπων που συνοδεύουν την επαγγελματική αυτή επιλογή (πβ. Ανδρουλάκης κ.ά., 
2001). 
 
Ηλικία ερωτηθεισών 
 
Ένα άλλο ενδιαφέρον δημογραφικό στοιχείο είναι πως το κοινό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) που συμμετείχε στην έρευνα είναι αρκετά νεανικό: ακριβώς 2 στις 3 ερωτηθείσες 
έχουν ηλικία μέχρι 35 ετών. 
 

 Σχετική 
συχνότητα 

 

Αθροιστική σχετική 
συχνότητα 

23-30 36,4 36,4 

31-35 30,3 66,7 

36-40 16,7 83,3 

41-45 10,6 93,9 

46-50 6,1 100,0 

 
 
 
 

                                                 
3 Το ερωτηματολόγιο παρατίθεται ολόκληρο σε Παράρτημα, στο τέλος του παρόντος άρθρου. 
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Επαγγελματική κατάσταση 
 
Σύνολο διδακτικής εμπειρίας σε χρόνια 
 
 

 
Η διδακτική εμπειρία όσων απάντησαν το ερωτηματολόγιο παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση, ενώ 
προκύπτει μια μέση τιμή λίγο πάνω από τα 9 χρόνια. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το κοινό 
στο οποίο αναφερόμαστε είναι σχετικά νέο, με χρονικά μέτρια εμπειρία στη διδασκαλία της 
γαλλικής. 
 
Επαγγελματική θέση πριν την εισαγωγή στο ΕΑΠ 
 
Πριν την είσοδό τους στο πρόγραμμα ΓΑΛ, οι ερωτηθείσες εργάζονταν στο Δημόσιο σε ποσοστό 
μόνο 21%, ενώ ένα επιπλέον 6% σχετίζεται κυρίως με συμβάσεις με το Δημόσιο (αναπληρώτριες, 
ωρομίσθιες καθηγήτριες). Στον ιδιωτικό τομέα, οι ερωτηθείσες απασχολούνται στο σύνολό τους 
είτε σε κέντρα εκμάθησης ξένων γλωσσών ή ιδιωτικά σχολεία είτε με την κατ’οίκον διδασκαλία. Στο 
ακόλουθο κυκλικό διάγραμμα παρέχεται σαφέστερη εικόνα των επιμέρους ιδιωτικών πεδίων 
απασχόλησης. Η τιμή ΚΞΓ/ΚΟΔ αφορά σε αυτές που δήλωσαν ότι εργάζονται ταυτόχρονα σε κέντρα 
ξένων γλωσσών και παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα. Ένα σημαντικό ποσοστό (20%) εμφανίζεται 
απροσδιόριστο καθώς οι αντίστοιχες απαντήσεις δεν παρέχουν καμία δυνατότητα ταξινόμησης στις 
άλλες κατηγορίες (βλ. ανοικτή απάντηση: καθηγήτρια γαλλικών στον ιδιωτικό τομέα) και γι’αυτό 
καταγράφονται ξεχωριστά. 
 

 
 
Τρέχουσα επαγγελματική θέση 
 
Αξίζει να σημειωθεί η πολύ σημαντική διαφορά στο ποσοστό απασχόλησης των ερωτηθεισών στο 
Δημόσιο σήμερα, ένα ποσοστό που περνά από το 21% (πριν την εγγραφή στο ΠΜΣ) στο 57%. 
 

Διδακτική εμπειρία 

 

Ελάχιστη 2 

Μέγιστη 21 

Μέση τιμή 9,15 
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Μετακίνηση από τον ιδιωτικό προς τον δημόσιο τομέα 
 
Βλέποντας πιο αναλυτικά τους δύο πίνακες, διαπιστώνουμε τη μονόπλευρη μετακίνηση (της τάξης 
του 30-35%) από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα. Δεν παρατηρείται, όπως είναι αναμενόμενο για 
τα ελληνικά δεδομένα, το αντίστροφο.  

 
 πριν το ΠΜΣ μετά το ΠΜΣ 

 Απόλυτη  
συχνότητα 

Σχετική 
συχνότητα 

Απόλυτη  
συχνότητα 

Σχετική 
συχνότητα 

Δημόσιου 
τομέα 10 21,3% 27 57,4% 

Ιδιωτικού τομέα 31 66,0% 13 27,7% 
Δημόσιου & 

ιδιωτικού 
τομέα 

3 6,4% 4 8,5% 

Άλλη 1 2,0% 3 6,4% 
Καμία 2 4,3% 0 0 

 
 
 
Γενικά στοιχεία για τις σπουδές στο ΕΑΠ 
 
Λόγοι επιλογής του ΠΜΣ του ΕΑΠ 
 
Παρατίθενται παρακάτω συνοπτικά τα περιγραφικά στατιστικά μεγέθη, δηλαδή το σύνολο των 
ερωτηθεισών που επέλεξαν τους επιμέρους λόγους, η ενδιάμεση τιμή (τιμή γύρω από την οποία 
συγκεντρώνονται οι περισσότερες παρατηρήσεις – όχι απαραίτητα η τιμή με τις περισσότερες 
απαντήσεις), η ελάχιστη και η μέγιστη παρατήρηση ανά υποερώτημα. Τα Q7a-Q7e αντιστοιχούν 
στις επιμέρους υποερωτήσεις ως εξής: 
 

Q7a, βελτίωση θέσης ως δημόσιος υπάλληλος 
Q7b, παροτρύνθηκα από την επιλογή συναδέλφων μου 
Q7c, ενημέρωση για νέες εξελίξεις στο χώρο της διδακτικής ως ξένης γλώσσας 
Q7d, βελτίωση ατομικών δεξιοτήτων ως δάσκαλος/α της Γαλλικής 
Q7e, αύξηση πιθανοτήτων επιτυχίας στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ. 
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Λόγοι επιλογής ΠΜΣ του ΕΑΠ 

  Q7a Q7b Q7c Q7d Q7e 

 Έγκυρες 23 18 56 60 35 

Ελλείπουσες 44 49 11 7 32 

Ενδιάμεση τιμή Σημαντικός 
Ελάχιστα 

σημαντικός 
Πολύ 

σημαντικός 
Σημαντικότατος Σημαντικός 

Ελάχιστη τιμή 2 2 2 2 2 

Μέγιστη τιμή 6 6 6 6 6 

 
 
Για να γίνει κατανοητός ο παραπάνω πίνακας πρέπει να επεξηγηθούν τα ποσοτικά μεγέθη που 
εμφανίζονται στις ελάχιστες και μέγιστες τιμές. Οι απαντήσεις των ερωτηθεισών κωδικοποιούνται 
ως εξής: 2: Σημαντικότατος λόγος, 3: Πολύ σημαντικός, 4: Σημαντικός, 5: Λίγο σημαντικός, 6: 
Ελάχιστα σημαντικός. Η τιμή 1 δεν χρησιμοποιείται καθώς αντιστοιχεί στην απουσία παρατηρήσεων 
λόγω του ότι οι ερωτηθείσες δεν επέλεξαν τη συγκεκριμένη υποερώτηση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι 
για όλες τις υποερωτήσεις οι απαντήσεις κυμαίνονται σε όλη την κλίμακα των τιμών (από 
σημαντικότατος έως ελάχιστα σημαντικός), παρατηρείται δηλαδή διασπορά των απαντήσεων. 
 
Παρατηρούμε, λοιπόν, πως τα κίνητρα επιλογής του προγράμματος είναι και καθαρά χρηστικά, 
αλλά περισσότερο είναι κίνητρα προσωπικής/επαγγελματικής βελτίωσης. Μπορούμε να προβούμε 
σε ιεράρχηση των λόγων επιλογής του ΠΜΣ ΓΑΛ του ΕΑΠ βάσει των ενδιάμεσων τιμών συναρτήσει 
του πλήθους πληροφορητριών που επέλεξαν κάθε τιμή. Έτσι, η ιεράρχηση των λόγων επιλογής του 
ΠΜΣ του ΕΑΠ έχει ως εξής:  
 
1. Για να βελτιωθώ ως διδάσκουσα της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας 
2. Για να ενημερωθώ για τις νέες εξελίξεις στο χώρο της διδακτικής  
(οι δύο με διαφορά δημοφιλέστερες απαντήσεις, με 60 και 56 απαντήσεις αντίστοιχα) 
3. Για να αυξήσω τις πιθανότητες επιτυχίας μου στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ 
4. Για να βελτιώσω τη θέση μου ως δημόσιος υπάλληλος 
5. Γιατί έκαναν αίτηση πολλές συνάδελφοί μου. 
 
 
Επιλογή άλλου μεταπτυχιακού πέραν αυτού στο ΕΑΠ 
 

 
 
Εδώ θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε πως το ΠΜΣ του ΕΑΠ για τους καθηγητές γαλλικής προσφέρει 
απλώς μια καλή εναλλακτική λύση για τις αποφοίτους των Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και 
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Φιλολογίας, χωρίς ωστόσο να αποτελεί απαραίτητα και την αποκλειστική, συνειδητή επιλογή τους 
για μεταπτυχιακές σπουδές. 
 
 
Γενικά στοιχεία αξιολόγησης σπουδών στο ΕΑΠ 
 
Δείκτης ικανοποίησης από τις σπουδές στο ΕΑΠ 
 
Από την αθροιστική συχνότητα προκύπτει ότι η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθεισών (πάνω 
από 9 στις 10) είναι πολύ ή αρκετά ικανοποιημένες από τις σπουδές τους στο ΕΑΠ. Η ενδιάμεση 
τιμή, δηλαδή η τιμή κοντά στην οποία διαμορφώνονται οι απαντήσεις είναι το "αρκετά". 
Σημειωτέον ότι δεν απαντάται ούτε μία φορά η τιμή "πολύ λίγο" ενώ μόλις μία φορά η τιμή "λίγο". 
 

Βαθμός ικανοποίησης από ΠΜΣ 

 
Απόλυτη 

συχνότητα 
Σχετική 

συχνότητα 
Αθροιστική σχετική 

συχνότητα 

Πολύ 19 28,8 % 28,8 % 

Αρκετά 42 63,6 % 92,4 % 

Ουδέτερα 4 6,1 % 98,5 % 

Λίγο 1 1,5 % 100 % 

Σύνολο 66 100 %  

 
 
Οφέλη/ εφόδια που παρέχει το ΠΜΣ του ΕΑΠ 
 
Οι ερωτηθείσες καλούνται να αναφέρουν τρία (3) στοιχεία που θεωρούν ότι αποκόμισαν από τις 
σπουδές τους στο ΕΑΠ. Οι απαντήσεις ομαδοποιήθηκαν και παρουσιάζονται έτσι.  

 
Οφέλη του ΠΜΣ στο ΕΑΠ 

 Εμφανίσεις Σχετική εμφάνιση περιπτώσεων 
Συγγραφή επιστημονικών 
εργασιών 

22 36,1% 

Διορισμός στο δημόσιο 7 11,5% 
Διδακτική και θεωρία 42 68,9% 
Διδακτική και πράξη 16 26,2% 
Μεθοδικότητα/ οργάνωση 
διδασκαλίας 

19 31,1% 

Επικαιροποίηση γνώσεων 13 21,3% 
Διδακτική και νέες τεχνολογίες 10 16,4% 
Προσωπικές δεξιότητες 26 42,6% 
Διδακτική και ψυχοπαιδαγωγικά 9 14,8% 
Άλλο 6 9,8% 

 
Σημειώνουμε εδώ ότι η πιο δημοφιλής απάντηση είναι η βελτίωση των θεωρητικών γνώσεων των 
φοιτητριών γύρω από τη διδακτική της γαλλικής και ακολουθούν η ανάπτυξη προσωπικών 
δεξιοτήτων και η εξοικείωση με τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών. Σε γενικές γραμμές, τα 
οφέλη που αποκόμισαν από το πρόγραμμα οι απόφοιτοί του είναι και θεωρητικά/γνωσιακά 
(διδακτική, δεξιότητες κ.ά.) και πιο πρακτικά (σχεδιασμός μαθήματος, συγγραφή εργασιών κ.ά.), 
ενώ ένα μικρό ποσοστό φοιτητριών συνδέει άμεσα τις σπουδές με την επαγγελματική τους εξέλιξη 
(διορισμός στο Δημόσιο). 
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Ισχυρότερο προτέρημα του ΠΜΣ του ΕΑΠ 
 
Είναι ενδιαφέρον εδώ ότι για τις μισές περίπου από τις αποφοίτους του δείγματος, το ισχυρότερο 
πλεονέκτημα του προγράμματος συνδέεται με την ίδια τη φύση των σπουδών στο ΕΑΠ, δηλαδή είτε 
την από απόσταση εκπαίδευση είτε την ευελιξία του προγράμματος: πρόκειται δηλαδή για δύο από 
τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ανοικτής εκπαίδευσης. Επιπλέον, ένας εξίσου μεγάλος αριθμός 
ερωτηθεισών επέλεξε ως μεγαλύτερο πλεονέκτημα κάποιο άλλο, συνδεδεμένο με το ειδικότερο 
αντικείμενο και περιεχόμενο του ΠΜΣ, δηλαδή τη διδακτική της γαλλικής. 
 

Ισχυρότερο προτέρημα του ΠΜΣ του ΕΑΠ 
 Απόλυτη συχνότητα Σχετική συχνότητα 
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 23 34,3 % 
Ευελιξία προγράμματος 11 16,4 % 
Κατάρτιση/ειδίκευση στη 
διδακτική 

18 26,9 % 

Επίπεδο σπουδών/ διδασκόντων 4 6,0 % 
Ενδιαφέρον 1 1,5 % 
Άλλο 7 10,4 % 
Πρακτικές νέων μορφών 
διδασκαλίας 

3 4,5 % 

Σύνολο 67 100,0 % 
ΔΑ 2  

 
Μεγαλύτερο μειονέκτημα του ΠΜΣ του ΕΑΠ 
 
Στο ερώτημα που ζητούσε από τις αποφοίτους να ορίσουν το πιο αρνητικό χαρακτηριστικό του 
προγράμματος σημειώθηκε μεγαλύτερη διασπορά απαντήσεων σε σύγκριση με το πιο θετικό 
χαρακτηριστικό που μόλις είδαμε. Μία στις 4 ερωτηθείσες επέλεξε θέματα που σχετίζονται με το 
διδακτικό προσωπικό (22%: ελλιπής συνεργασία με τους διδάσκοντες, και 5%: ανεπάρκεια 
διδακτικού προσωπικού), ενώ λίγο περισσότερες ήταν αυτές που αναφέρθηκαν σε δομικά 
προβλήματα (κόστος, διάρκεια, τόπος ΟΣΣ) και υπήρξε ένα 11% που άσκησε κριτική στο υλικό. 

 
Μεγαλύτερο μειονέκτημα του ΠΜΣ του ΕΑΠ 

 Απόλυτη Συχνότητα Σχετική συχνότητα 
Κανένα 2 3,2 
Ελλιπής συνεργασία με 
διδάσκοντες 

14 22,2 

Πολύ θεωρητικό 5 7,9 
Κόστος 4 6,3 
Διάρκεια (υπερβολικά μεγάλη) 6 9,5 
Φορτωμένο πρόγραμμα σπουδών 
(αριθμός εργασιών) 

7 11,1 

Ανεπάρκεια διδακτικού 
προσωπικού 

3 4,8 

Προσβασιμότητα για ΟΣΣ 5 7,9 
Μη επικαιροποιημένο υλικό 4 6,3 
Αναγνωρισιμότητα ΠΜΣ 2 3,2 
Άλλο 11 17,5 
Σύνολο 63 100,0 
Δ/Α 6  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία «άλλο» εντάσσονται οι ακόλουθες ανοικτές απαντήσεις: 
 
- Δεν υπάρχει σωστή κατανομή χρόνου και σεβασμός στον εργαζόμενο ο οποίος καταβάλλει 

φιλότιμες προσπάθειες ακόμη και να συλλέξει το υλικό. 
- Η ατομική δουλειά που κάνει ο καθένας μπορεί να μην έχει θετικά αποτελέσματα. 
- Το ότι είμαστε υποχρεωμένοι να παπαγαλίζουμε τα βιβλία προκειμένου να περάσουμε τις 

γραπτές εξετάσεις. Εντελώς αντιπαιδαγωγικό και άσκοπο τη στιγμή που ο στόχος μας είναι να 
μάθουμε να κάνουμε καλύτερο μάθημα. 

- Δεν δίνονται κίνητρα για καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των φοιτητών. 
- Πολύ απρόσωπο. 
- Το ότι το σύνολο της βαθμολογίας των γραπτών εργασιών κατέχει πολύ μικρό ποσοστό στο τελικό 

αποτέλεσμα. Είναι άδικο να αγωνίζεσαι τόσο για τις εργασίες και τελικά να σου δίνουν μόνο ένα 
μικρό ποσοστό στον τελικό βαθμό. 

- Το ότι το γραπτές εργασίες έχουν πολύ μικρό ποσοστό στην τελική αξιολόγηση. Είναι άδικο να 
αγωνίζεσαι τόσο για τις εργασίες και τελικά να σου δίνουν μόνο ένα μικρό ποσοστό στον τελικό 
βαθμό. 

- Το ότι υπάρχει μία μόνο εξεταστική στο τέλος. 
- Δεν είναι ευέλικτο. 
- Θέτει χρονοδιάγραμμα στη μελέτη των τόμων των ΘΕ κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. 

Ο φοιτητής για μεγάλο χρονικό διάστημα (Ιούνιος-Οκτώβριος) παραμένει ανενεργός. 
- Η επιλογή των φοιτητών (λόγω της κλήρωσης το επίπεδο δεν είναι υψηλό). 
 
Αυτοβελτίωση γλωσσομάθειας μέσω ΠΜΣ 

 
Την ερώτηση απάντησαν 65 από τις 66 ερωτηθείσες. 60 από τις 65 δήλωσαν ότι βελτιώθηκε η 
γνώση και η χρήση της γαλλικής γλώσσας χάρη στο ΠΜΣ, ενώ 5 μόνο απάντησαν ότι το πρόγραμμα 
δεν συνέβαλε στη βελτίωση της γλωσσομάθειάς τους.  
 
3.5.1. Τρόποι συμβολής του ΠΜΣ στη βελτίωση της γλωσσομάθειας 
 
Όσο για τους τρόπους με τους οποίους το ΠΜΣ συνέτεινε στη βελτίωση της γλωσσομάθειας των 
φοιτητριών του, εξίσου σημαντικές εμφανίζονται στις απαντήσεις η μελέτη της βιβλιογραφίας και 
του υλικού με τη συγγραφή των εργασιών.  
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Τρόποι αξιοποίησης του ΠΜΣ  
 
Στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι ερωτηθείσες θεωρούν ότι οι γνώσεις και/ή το δίπλωμα που 
απέκτησαν στο ΕΑΠ αποτέλεσε ουσιαστικό και/ή τυπικό προσόν στην επαγγελματική τους 
δραστηριότητα. 
 
 

 
Απόλυτη συχνότητα 

Σχετική 
συχνότητα 

Αθροιστική σχετική 
συχνότητα 

Ως ουσιαστικό προσόν 
/ βελτίωση της 
διδασκαλίας 

27 40,9 % 40,9 % 

Ως τυπικό προσόν / 
αναγνώριση πτυχίου 

8 12,1 % 53,0 % 

Ως ουσιαστικό και 
τυπικό προσόν 

25 37,9 % 90,9 % 

Άλλο 
 
Καθόλου 

4 
 

2 

6,1 % 
 

3,0 % 

97,0 % 
 

100 % 

 
Σύνολο 

 
66 

 
100 % 

 

 
Στοιχεία πέραν των σπουδών στο ΕΑΠ 
 
Δραστηριότητες πέραν των σπουδών στο ΕΑΠ και πέραν της διδασκαλίας  
 

  Παρακολούθηση εκδηλώσεων 
επιστημονικών/επαγγελματικών 

φορέων 

Παρακολούθηση εκδηλώσεων 
συνδικαλιστικών/επαγγελματικών 

φορέων 
  Απόλυτη 

συχνότητα 
Σχετική 

συχνότητα 
Απόλυτη 

συχνότητα 
Σχετική 

συχνότητα 

 Όχι 29 45,3% 6 9,2 % 
 Ναι 35 54,7% 59 90,8 %  
 Σύνολο 64 100,0% 65 100,0 % 
ΔΑ  2  1  
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Δημοσίευση κειμένων σε επιστημονικά περιοδικά/βιβλία/πρακτικά συνεδρίων κλπ. 
 

 
 
Συμμετοχή σε πρωτότυπες ανακοινώσεις σε συνέδρια 

 
Παρακολούθηση εξελίξεων σε επαγγελματικά συναφή θέματα 
 

Παρακολούθηση εξελίξεων στον τομέα σπουδών/ επαγγέλματος 

  
Απόλυτη 

συχνότητα 
Σχετική 

συχνότητα 
Έγκυρη σχετική 

συχνότητα 

Αθροιστική 
σχετική 

συχνότητα 

 Πολύ συχνά 21 31,8% 40,4% 40,4% 

Συχνά 23 34,8% 44,2% 84,6% 

Ουδέτερα 6 9,1% 11,5% 96,2% 

Σπάνια 2 3,0% 3,8% 100,0% 

Σύνολο 52 78,8% 100,0%  

ΔΑ  14 21,2%   

 
Από τους παραπάνω 5 πίνακες διαπιστώνουμε, σχετικά με τις αποφοίτους του προγράμματος ΓΑΛ 
του ΕΑΠ, ότι είναι αρκετά δραστήριες και προσπαθούν να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στον 
τομέα τους, κυρίως μέσω της παρακολούθησης εκδηλώσεων επαγγελματικών / συνδικαλιστικών 
φορέων (θετικές απαντήσεις από το 91% των ερωτηθεισών) και εκδηλώσεων επιστημονικών 
φορέων (θετικές απαντήσεις: 55%), ενώ ένα μικρό ποσοστό, της τάξης του 11%, δημοσιεύει 
επιστημονικά κείμενα και παρουσιάζει ανακοινώσεις σε συνέδρια. 
 
Προτάσεις διεύρυνσης του ΠΜΣ 
 
Στο ερώτημα «Ποια πεδία γνώσης θεωρείτε ότι θα έπρεπε να προστεθούν στο ΠΜΣ;», οι απόφοιτοι 
δίνουν ποικίλες απαντήσεις, από τις οποίες ξεχωρίζει ένα 28% που αφορά στη διδασκαλία της 
γαλλικής σε παιδιά (κάτι που έχει ήδη ικανοποιηθεί, αφού σχετική Θεματική Ενότητα προσφέρεται 
στο πρόγραμμα ΓΑΛ από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10). 
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Εισηγήσεις για διεύρυνση του προγράμματος σπουδών 
 Απόλυτη συχνότητα Σχετική συχνότητα 
Κανένα 3 6,5 
Διδακτική και πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση 

9 19,6 

Διδακτική και πρώιμη ηλικία 4 8,7 
Παιδαγωγικά/ ψυχολογία 7 15,2 
Διδακτική και μαθησιακές 
δυσκολίες 

3 6,5 

Τεχνολογία και διδακτική 4 8,7 
Πρακτική ενότητα διδακτικής 5 10,9 
Άλλο 11 23,9 
Σύνολο 46 100,0 
ΔΑ 20  

 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία "άλλο" εντάσσονται οι ακόλουθες ανοικτές απαντήσεις: 
 
- Εκπαιδευτική πολιτική (2 απ.) 
- Γαλλικά για ειδικούς σκοπούς (2 απ.) 
- Μεθοδολογία συγγραφής διπλωματικής εργασίας 
- Διδασκαλία γαλλικών εξωσχολικών ή λογοτεχνικών βιβλίων 
- Η διαθεματικότητα 
- Αξιολόγηση επίδοσης  
- Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
- Μετάφραση και διερμηνεία 
- Νέες τάσεις της διδακτικής/ διαπολιτισμικότητα. 
 
 
Συνεργασία με συναποφοίτους  
 

 

  Απόλυτη 
συχνότητα 

Σχετική 
συχνότητα 

Έγκυρη σχετική 
συχνότητα 

 Όχι 32 48,5% 62,7% 

Ναι 19 28,8% 37,3% 

Σύνολο 51 77,3% 100,0% 

ΔΑ  15 22,7%  

 
Τέλος, ένα ποσοστό 37% από τις ερωτηθείσες δηλώνουν ότι διατηρούν επαφή και συνεργάζονται με 
συναποφοίτους τους, κάτι που σημαίνει πως το Πρόγραμμα έχει συντελέσει αρκετά στη δημιουργία 
ενός επαγγελματικού ιστού μεταξύ των διδασκουσών τη γαλλική στην ελληνική εκπαίδευση. 
 
Τρόποι συνεργασίας 
 
Συγκεκριμένα, 13 από τους 19 πληροφορήτριες δηλώνουν ότι διατηρούν επικοινωνία με 
συναποφοίτους τους ανταλλάσσοντας απόψεις, εμπειρίες, ανησυχίες σχετικά με διδακτικές 
εφαρμογές. 4 πληροφορήτριες δηλώνουν επίσης ότι ανταλλάσσουν διδακτικό υλικό, συγγράμματα 
και βιβλία που αφορούν σε θέματα διδακτικής και 2 πληροφορήτριες απάντησαν ότι συνεργάζονται 
για τη συγγραφή και έκδοση ανακοινώσεων. 
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Συμπεράσματα 
 
Σε μια προσπάθεια να συνοψίσουμε τα σημαντικότερα στοιχεία που προκύπτουν από αυτή την 
έρευνα με ερωτηματολόγια σε αποφοίτους του προγράμματος ΓΑΛ, θα μπορούσαμε να σταθούμε 
στα εξής (αφού σημειώσουμε και πάλι ότι τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας πρέπει να τα 
αντιμετωπίσουμε ως ενδεικτικά και όχι ως αντιπροσωπευτικά και εξαντλητικά): 
 
α) Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των αποφοίτων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο είναι ότι 
είναι γυναίκες και ότι είναι δραστήριες στη συνεχή κατάρτιση και στην παρακολούθηση 
επιστημονικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων. 
 
β) Οι μελλοντικές φοιτήτριες επιλέγουν να εγγραφούν στο ΠΜΣ ΓΑΛ κυρίως για λόγους προσωπικής 
και διδακτικής βελτίωσης, καθώς και, δευτερευόντως, για χρηστικούς λόγους (αναγνώριση του 
διπλώματος, σύνδεση με εξετάσεις του ΑΣΕΠ). Πράγματι, η πραγματοποίηση των σπουδών στο ΕΑΠ 
συνέβαλε, σε μεγάλο βαθμό, στην αλλαγή της επαγγελματικής τους κατάστασης (με μια έντονη 
μετακίνηση από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα), αλλά και στη βελτίωσή τους ως εκπαιδευτικών.  
 
γ) Οι ερωτηθείσες θεωρούν ότι οι σπουδές στο ΕΑΠ τους φάνηκαν πολύ χρήσιμες κατά τρόπο 
πολυδιάστατο, τόσο ως τυπικό προσόν όσο και ουσιαστικά, σε θεωρία και πράξη της διδακτικής της 
γλώσσας. Μια ειδική διάσταση των σπουδών τους ήταν η, σε εντυπωσιακά ποσοστά, βελτίωση της 
χρήσης της γαλλικής. 
 
δ) Η συνολική εικόνα που σχημάτισαν οι απόφοιτοι για το πρόγραμμα ΓΑΛ είναι θετική σε 
συντριπτικό ποσοστό: 29% δηλώνουν πολύ ευχαριστημένες και άλλο 63% αρκετά ευχαριστημένες. 
Τα πιο συχνά αναφερόμενα πλεονεκτήματα των σπουδών τους αυτών συνδέονται με τα 
χαρακτηριστικά της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ τα παράπονά τους εστιάζονται 
σε θέματα δομικά/οργανωτικά και διδασκουσών στο πρόγραμμα. 
 
Αποπειρατικά συμπεράσματα, όπως τα παραπάνω, καθώς και όλα τα στοιχεία της έρευνας αυτής, 
καθώς και άλλων που προηγήθηκαν γύρω από το Πρόγραμμα ΓΑΛ, ενισχύουν την πεποίθησή μας 
ότι το έργο που παρέχεται στο πρόγραμμα είναι σημαντικό, αλλά και ότι οφείλουμε, όλες οι 
εμπλεκόμενες σε αυτό από διάφορες θέσεις, να μην εφησυχάζουμε και να προσπαθούμε για τη 
συνεχή βελτίωση και επικαιροποίηση του προγράμματος, ώστε να διασφαλίζεται η άρρηκτη 
σύνδεσή του, τόσο με τις ανάγκες των φοιτητριών του, όσο και με τις εξελίξεις στους χώρους της 
ανοικτής εκπαίδευσης και της διδακτικής των γλωσσών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 
Ερωτηματολόγιο Έρευνας 

Προσωπικά στοιχεία 
1. Φύλο: Άνδρας Ο Γυναίκα Ο 
2. Ηλικία:  23-30 Ο     31-35 Ο     36-40 Ο     41-45 Ο     46-50 Ο     51-60 Ο 
 
Επαγγελματική κατάσταση 
3. Σύνολο διδακτικής εμπειρίας (χρόνια): ___ 
4. Διδακτική θέση πριν την εισαγωγή στο ΕΑΠ: _____________________ 
5. Τρέχουσα επαγγελματική θέση: _______________________________ 

  
Γενικά στοιχεία για τις σπουδές στο ΕΑΠ 
6. Πόσες φορές θέσατε υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο ΜΠΣ πριν κληρωθείτε; 

0 Ο  1 Ο  2 Ο  3 Ο  4 Ο  5 Ο Πάνω από 5 Ο 
7. Για ποιο λόγο κάνατε αίτηση στο ΜΠΣ στη Διδασκαλία της Γαλλικής του ΕΑΠ; 

(επιλέξτε ΜΙΑ απάντηση/μία ή περισσότερες απαντήσεις κατά σειρά προτεραιότητας (1: σημαντικότερος 
λόγος, 2: λιγότερο σημαντικός, κοκ) 

 
Για να βελτιώσω τη θέση μου ως δημόσιος υπάλληλος ___ 
Γιατί έκαναν αίτηση πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου ___ 
Για να ενημερωθώ για τις νέες εξελίξεις στο χώρο της διδακτικής της ξένης γλώσσας ___ 
Για να βελτιωθώ ως δάσκαλος της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας ____ 
Για να αυξήσω τις πιθανότητες επιτυχίας στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ ____ 
Για άλλο λόγο - παρακαλούμε εξηγήστε: 
□ Δεν υπήρχε συγκεκριμένος λόγος 
 
8. Πότε ξεκινήσατε το ΜΠΣ στη διδασκαλία της Γαλλικής στο ΕΑΠ; 

1999 Ο  2000 Ο  2001 Ο 2002 Ο 2003 Ο 
2004 Ο  2005 Ο  2006 Ο 2007 Ο 2008 Ο 

 
9. Πότε αποφοιτήσατε από το παραπάνω πρόγραμμα; 

2001 Ο 2002 Ο 2003 Ο 2004 Ο 
2005 Ο 2006 Ο 2007 Ο 2008 Ο 

 
10. Σε ποια πόλη παρακολουθήσατε το ΜΠΣ; 

Αθήνα Ο  Θεσσαλονίκη Ο Πάτρα Ο 
 
11. Αν δεν είχατε την επιλογή του ΕΑΠ, θεωρείτε ότι θα επιλέγατε να κάνετε 

μεταπτυχιακό; 
  Ναι Ο Όχι Ο  Δεν ξέρω Ο 
 
Γενικά στοιχεία αξιολόγησης των σπουδών στο ΕΑΠ 
 
12. Πόσο ευχαριστημένοι είστε από τις σπουδές σας στο ΕΑΠ; 

Πολύ Ο  Αρκετά Ο  Ουδέτερα Ο  Λίγο Ο  Πολύ λίγο Ο 
 
13. Σε γενικές γραμμές, ποια τρία στοιχεία μπορείτε να πείτε ότι «μάθατε» ή κατακτήσατε ή πετύχατε ως 

αποτέλεσμα των σπουδών σας στο ΕΑΠ; 
1ο στοιχείο:  
2ο στοιχείο: 
3ο στοιχείο: 

 
14. Ποια από τις παρακάτω Θεματικές Ενότητες του ΜΠΣ κρίνετε ότι αποδείχτηκε/είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμη για σας; 
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ΟΓΑΛ 50 - Σχεδιασμός μαθημάτων και αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία της γαλλικής 
γλώσσας 

ΟΓΑΛ 51 - Γλωσσικές δεξιότητες στην προφορική επικοινωνία της γαλλικής γλώσσας 
ΟΓΑΛ 60 - Γλωσσικές δεξιότητες στη γραπτή επικοινωνία της γαλλικής γλώσσας 
ΟΓΑΛ 61 - Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας  
Ο ΓΑΛ 62 - Η τεχνολογία στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας  
Ο ΓΑΛ 63 - Η φωνητική και η διδακτική της 

Παρακαλούμε δώστε μια σύντομη εξήγηση της παραπάνω απάντησής σας: 
 

15. Ποια από τις Θεματικές Ενότητες του ΜΠΣ που παρακολουθήσατε κρίνετε ότι 
αποδείχτηκε/είναι λιγότερο χρήσιμη για σας; 

Η ΓΑΛ ___ 
 
Παρακαλούμε δώστε μια σύντομη εξήγηση της παραπάνω απάντησής σας: 

 
 
16. Μεταξύ των τριών Θ. Ε. επιλογής (ΓΑΛ 61, ΓΑΛ 62 και ΓΑΛ 63) : 
α) ποιαν είχατε επιλέξει/θα επιλέγατε και για ποιο λόγο;  

 Την ΓΑΛ 
Παρακαλούμε δώστε μια σύντομη εξήγηση της παραπάνω απάντησής σας: 

____ 

 
β) ποιαν δεν είχατε επιλέξει/δεν θα επιλέγατε και για ποιο λόγο; 

Την ΓΑΛ____ 
Παρακαλούμε δώστε μια σύντομη εξήγηση της παραπάνω απάντησής σας: 

 
17. Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σας, το ισχυρότερο προτέρημα του συγκεκριμένου ΜΠΣ; 
 
18. Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σας, το μεγαλύτερο μειονέκτημα του συγκεκριμένου ΜΠΣ; 
 
19. Ως γενική αρχή, πιστεύετε ότι το πρόγραμμα συνέβαλε παράλληλα στην αυτοβελτίωση της 

γλωσσομάθειάς σας; 
Ναι Ο  Όχι Ο  
Εάν ναι, με ποιο τρόπο; 

 
Σε ποιες ακριβώς δεξιότητες; 

 
Στοιχεία πέραν των σπουδών στο ΕΑΠ 
20. Σημειώστε τρόπους με τους οποίους αξιοποιήσατε όσα μάθατε στο ΜΠΣ:  
 
α. Έχετε διδάξει σε ΠΕΚ; 

Ναι Όχι 
 
β. Έχετε φιλοξενήσει διδάσκοντες να παρακολουθήσουν το μάθημα σας;  

Ναι 
Όχι 

 
γ. Συνεργάζεστε με οργανισμούς όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Υπουργείο Παιδείας (Κρατικό 

Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας), κ.ά.; 
Ναι Όχι 

Εάν Ναι, με ποιους; 
 
δ. Έχετε συμμετάσχει σε ομάδες συγγραφής διδακτικών βιβλίων;  

Ναι 
Όχι 
 

Άλλη δραστηριότητα: 
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21. Παρακολουθείτε τις εκδηλώσεις 
α. Επιστημονικών/επαγγελματικών φορέων (π.χ. ΠΡΡ,); 

Ναι Όχι 
 
β. Συνδικαλιστικών/ επαγγελματικών φορέων (π.χ. APF FU - GRÉCE, Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Βόρειας 
Ελλάδας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΠΑΣΥΚΑΓΑ, Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών της Γαλλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας Αποφοίτων Πανεπιστημίου) 

Ναι Όχι 
 
22. Έχετε δημοσιεύσει κείμενα σε επιστημονικά περιοδικά/βιβλία/πρακτικά συνεδρίων κ.λπ.; 

Ναι 
Όχι 

 
Αν Ναι, αναφέρετε σε ποια: 

 
23. Έχετε συμμετάσχει με πρωτότυπες ανακοινώσεις σε συνέδρια;  

Ναι 
Όχι 

 
Αν Ναι, με ποια ιδιότητα; 

 
24. Μετά την αποφοίτησή σας, σε ποιο βαθμό συνεχίζετε να παρακολουθείτε την τρέχουσα έρευνα πάνω σε 
θέματα που σχετίζονται με τις σπουδές σας και τις επαγγελματικές σας ανάγκες; 

 
Ο Πολύ συχνά Ο Συχνά Ο Ουδέτερα Ο Σπάνια Ο Πολύ σπάνια 

 
25. Με την εμπειρία του ΕΑΠ (αλλά και από τη διδακτική σας εμπειρία και τα 

ενδιαφέροντά σας) ποια πεδία γνώσης θεωρείτε ότι θα έπρεπε να προστεθούν στο ΜΠΣ; 
 
26. Συνεχίζετε να συνεργάζεστε με συναπόφοιτους/ες του ίδιου προγράμματος; 

Ναι  
Όχι 

 
Εάν Ναι, με ποιους τρόπους; 
 
Αιτιολογήστε την απάντηση σας 

 
 
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας! 
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