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Η προτεινόμενη εργασία αναφέρεται στην καταγραφή και αξιολόγηση των αντικειμένων που 
σχετίζονται με την επιλογή θέματος, ανάθεση, συγγραφή, επίβλεψη και αξιολόγηση των 
διπλωματικών εργασιών εξΑπ προγράμματος μεταπτυχιακής ειδίκευσης καθηγητών γαλλικής. Η 
συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με μια σειρά ημιδομημένων συνεντεύξεων με φοιτητές 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Γαλλικής του ΕΑΠ των ακαδημαϊκών ετών 2004-2008 και τη 
συμπλήρωση αντίστοιχων ερωτηματολογίων.Η αξιολόγηση των απαντήσεων του δείγματος 
προσφέρει αφενός τη δυνατότητα αποτίμησης της μέχρι σήμερα πορείας του Προγράμματος στο 
επίπεδο των διπλωματικών εργασιών, και  αφετέρου την πρόταση καθορισμού συγκεκριμένου 
πλαισίου για τις διαδικασίες ανάθεσης, επίβλεψης και αξιολόγησής τους.Αναδεικνύει τόσο 
οργανωτικά θέματα όσο και την αναγκαία, σύμφωνα με τις αρχές της Αεξ εκπαίδευσης και της 
εκπαίδευσης ενηλίκων, συμβουλευτική παρουσία και συμμετοχή του επόπτη –
καθηγητή.Παράλληλα, καταγράφει και αναλύει στατιστικά δεδομένα και συσχετίσεις που 
καταλήγουν σε μια σειρά ερωτημάτων για τις δυνατότητες ανάπτυξης μιας κουλτούρας εργασίας και 
ελέγχου για την ποιότητα των διπλωματικών εργασιών και την ανάπτυξη επαγγελματισμού. Με 
βάση τα παραπάνω διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν στην ανάθεση, 
συγγραφή, εποπτεία και αξιολόγηση των διπλωματικών εργασιών των ενηλίκων φοιτητών των 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων των καθηγητών ξένων γλωσσών στο ΕΑΠ. 
 

 
 
Le présent travail se réfère à la présentation et l’évaluation des situations relatives au choix du sujet 
des mémoires, à la rédaction, la surveillance et l’évaluation des mémoires de maîtrise des professeurs 
de français - étudiants de l’Université Ouverte. Pour la collection des données nous avons utilisé tant 
une série d’entretiens avec les étudiants du programme du Master des professeurs de français des 
années 2004-2008 que des questionnaires relatifs. L’évaluation des réponses de l’échantillon nous 
offre la possibilité d’appréciation/évaluation du Programme en ce qui concerne les mémoires du 
master jusqu’à présent ainsi que la possibilité d’une proposition précise pour  les procédures du choix 
et d’acceptation du sujet et du choix du professeur ainsi que leur évaluation. Le présent travail révèle 
des sujets relatifs à l’organisation ainsi que des sujets relatifs au rôle consultatif du professeur en 
relation avec les principes de l’éducation ouverte et à distance. De plus, il enregistre et analyse des 
données statistiques qui nous mènent à une série de questions sur les possibilités du développement 
d’une culture de travail et de contrôle de qualité des thèses du master, ainsi que le développement de 
la professionnalisation. 
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Εισαγωγή 
 
Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί για κάθε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 
ένα από τα βασικότερα και σημαντικότερα σημεία του, και στην ουσία είναι η εικόνα που αυτό 
προσφέρει προς τα έξω, προς το ευρύ κοινό. Είναι κοινά αποδεκτό ότι η εκπόνηση Διπλωματικής 
Εργασίας συχνά αποτελεί σημείο σύγκρουσης και ρήξης ανάμεσα στον φοιτητή και στον σύμβουλο, 
καθηγητή-επόπτη του. Από την άλλη πλευρά, η ίδια η διαδικασία επιλογής θέματος και εκπόνησης 
της Διπλωματικής Εργασίας απαιτεί τη στενή, συχνή και ιδιαίτερα ανατροφοδοτική συμβουλευτική 
επικοινωνία. 
 
Τα ζητήματα που ανακύπτουν και εμπεριέχονται σε κάθε θέμα που τίθεται σχετικά με τις 
Διπλωματικές Εργασίες αναφέρονται αφενός σε θέματα μεθοδολογικά, οργανωτικά, θεωρητικά ή 
και διαδικαστικά, και από την άλλη με την αντίληψη, τις στάσεις, την τοποθέτηση, την οπτική –θα 
λέγαμε- που εκφράζουν οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες σχετικά με το όλο ζήτημα 
«Διπλωματικές Εργασίες».  Στην οπτική αυτή εστιάζεται η συγκεκριμένη προσπάθεια. Επιχειρείται 
δηλαδή η καταγραφή της οπτικής των φοιτητών/τριών απέναντι στην επιλογή θέματος, στην 
ανάθεση, τη συγγραφή, την επίβλεψη και αξιολόγηση των διπλωματικών εργασιών του εξ 
Αποστάσεως προγράμματος μεταπτυχιακής ειδίκευσης καθηγητών γαλλικής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου.  
  
Μεθοδολογία 
 
Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με μια σειρά ημιδομημένων συνεντεύξεων με 
φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Γαλλικής του ΕΑΠ των ακαδημαϊκών ετών 2004-2008 
και τη συμπλήρωση αντίστοιχων ερωτηματολογίων. Στην έρευνα συμμετείχαν 23 φοιτητές/τριες. Οι 
συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν ως μέρος της διαδικασίας των πτυχιακών εργασιών και ως μια 
πρώτη προσέγγιση σε μια έρευνα για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας για τις Διπλωματικές Εργασίες 
του Ε.Α.Π., μια και όπως τονίζεται (Delamont et al, 2000: 143) η συνέντευξη εκφράζει τη σημαντική 
εμπειρία του δείγματος περιέχοντας συγκριτικές ιστορίες, που αντιπαραβάλλουν διαδικασίες, και 
ενσωματώνοντας έναν απολογισμό της επίβλεψης εργασίας ως μια σειρά πράξεων και διαδικασιών. 
 
Διπλωματικές εργασίες: Όψεις και Δεδομένα 
 
Eπιλογή Θέματος 
 
Ένα από τα βασικά θέματα τα οποία προβληματίζουν ιδιαίτερα τους σπουδαστές για την 
διπλωματική τους εργασία, είναι η επιλογή θέματος. Γίνεται σαφές ότι κάθε εργασία πρέπει να 
εκφράζει (και εκφράζει) τον συγγραφέα της και ότι πρέπει να  χαρακτηρίζεται από τη συστηματική 
εφαρμογή δεδομένων επιστημονικών αρχών και κανόνων. Έτσι, στην ουσία, όπως αναφέρθηκε από 
φοιτήτρια του Προγράμματος ζητείται από άτομα χωρίς εμπειρία συγγραφής επιστημονικής 
εργασίας, να επιλέξουν θέμα το οποίο να μπορούν να διαπραγματευτούν επιστημονικά.  
 
Για το 89% των φοιτητών η επιλογή γίνεται μετά από αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων των 
Διπλωματικών Εργασιών του Προγράμματος Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης Καθηγητών Γαλλικής στο 
ΕΑΠ και για το 17,8% των παραπάνω φοιτητών μέσα από την αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων των 
διπλωματικών του Προγράμματος Εκπαίδευση Ενηλίκων και Σπουδές στην Εκπαίδευση. 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το  69,3% του δείγματος  δήλωσαν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι 
από τον χρόνο που αφιερώνεται στην καθοδήγηση για επιλογή θέματος Διπλωματικής Εργασίας 
κατά την διάρκεια των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) του Προγράμματος, ενώ 
αντίθετα σχεδόν όλοι, το 97,2%,  θεωρούσαν ότι το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας θα πρέπει να 
δηλώνεται, εξ αρχής, σε συνεργασία με τον επόπτη καθηγητή. Κάτι που βέβαια είναι αδύνατο, μια 
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και που πρώτα δηλώνεται το θέμα από τον φοιτητή και στη συνέχεια ορίζεται ο επόπτης από το 
ΕΑΠ. 
 
Εποπτεία και Διπλωματική Εργασία 
 
Η εκπόνηση κάθε Διπλωματικής Εργασίας απαιτεί μία συστηματική συνεργασία με τον επόπτη 
καθηγητή. Η αποτελεσματικότητα αυτής της συνεργασίας εξαρτάται και καθορίζεται από 
πολυποίκιλους παράγοντες, όπως για παράδειγμα, τουλάχιστον έτσι όπως έχει προκύψει από τις 
τοποθετήσεις των φοιτητών, από την ειδικότητα του συμβούλου-επόπτη, τον τόπος κατοικίας του, 
τη διαθεσιμότητά του για πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία και τακτικές συναντήσεις, την 
απασχόλησή του σε δομές δευτεροβάθμιας ή και τον τελευταίο καιρό, από την στιγμή της 
εισαγωγής της διδασκαλίας της γαλλικής στο δημοτικό σχολείο, και της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 
 
Αναλυτικά: Το 82% των φοιτητών του δείγματός μας, φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Γαλλικής, δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από την ενθάρρυνση, και παρότρυνση που έτυχαν από 
τους Συμβούλους - Επόπτες Καθηγητές τους.  Ιδιαίτερα εστιάζουν στην ενθάρρυνση που τους 
δόθηκε το πρώτο τρίμηνο της εποπτείας, δηλαδή από την ανάληψη του θέματος της πτυχιακής 
μέχρι τα Χριστούγεννα, περίπου. Η συστηματική, δηλαδή, βοήθεια και η ουσιαστική επικοινωνία 
μεταξύ εποπτών και φοιτητών εστιάζεται περισσότερο στην διάρθρωση του α΄πλάνου της εργασίας, 
των περιεχομένων, της επιλογής του ερευνητικού χώρου και της βιβλιογραφίας. Συνήθως, και με 
βάση το πλάνο που τουλάχιστον για το πρόγραμμα μας έχει προταθεί και κοινοποιείται στους 
φοιτητές, οι δύο πρώτοι μήνες από την ανάληψη του θέματος εστιάζονται περισσότερο σε μια 
πρώτη μεθοδολογική αναλυτική προσέγγιση, σε έναν πρώτο σχεδιασμό και λιγότερο στην αυτή 
καθαυτή συγγραφική εργασία.  
 
Παρά το γεγονός της καλής επικοινωνιακής συμβουλευτικής σχέσης με τον σύμβουλο επόπτη 
καθηγητή, έτσι όπως εκφράζεται για την πλειοψηφία των φοιτητών, παράλληλα εκφράζεται και η 
άποψη ότι θα μπορούσε ο σύμβουλος καθηγητής να συναντά την ομάδα φοιτητών των οποίων τις 
Διπλωματικές Εργασίες επιβλέπει και να οργανώνει σεμινάριο μεθοδολογικό, όπου θα λύνονται οι 
σχετικές απορίες.  
 
Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι για το 91% ως καλύτερη επικοινωνία, 
ανάμεσα σε αυτές που διατίθενται για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (μαιλ, γράμματα, 
τηλέφωνο), προτιμάται η τηλεφωνική επικοινωνία, όπου άμεσα ανατροφοδοτείται ο φοιτητής και 
μπορεί να εκφράσει κάθε του απορία. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση ικανού αριθμού 
φοιτητών ότι «ντρέπονται να θέσουν τις απορίες τους σχετικά με την μεθοδολογία έρευνας» ή ότι 
«αυτό που θέλω να ρωτήσω ίσως σας φανεί ανόητο». Τέτοιου είδους τοποθέτηση, είναι σαφές ότι 
δεν θα μπορούσε να γίνει γραπτά, ενώ διευκολύνεται στη διαζώσης επικοινωνία.  
 
Παρά το γεγονός ότι αντίστοιχες έρευνες αξιολόγησης  της επικοινωνίας ανάμεσα στο σύμβουλο 
καθηγητή και τους φοιτητές, καταδεικνύουν ότι η συνολική εκτίμηση που αφορά το σύμβουλο 
καθηγητή σχετίζεται (αν και όχι ισχυρά) με την ηλικία του, δηλαδή ότι μεγαλύτερης ηλικίας φοιτητές 
δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι από το σύμβουλο καθηγητή τους έναντι των νεότερων 
(Yeatman, 1998), στη περίπτωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος των Καθηγητών της γαλλικής 
δεν παρατηρείται καμία διαφοροποίηση. 
 
Οι φοιτητές (το 83%) σημειώνουν ως αρνητικό το γεγονός ότι δεν τους δίνεται για το θέμα τους 
βιβλιογραφικός οδηγός από τον επόπτη, παρά το γεγονός ότι τους είναι γνωστό ότι η βιβλιογραφική 
επισκόπηση αποτελεί μέρος της εργασίας τους και ότι αξιολογούνται γι αυτό. 
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Για το 23% των φοιτητών αναφέρεται η επίβλεψη των ΔΕ ως «παιδαγωγική της αδιαφορίας» 
(Johnson et al, 2000: 135- 136). Παρόλο που αναφέρονται θετικά για τους επόπτες καθηγητές τους 
θεωρούν ότι πέραν της βοήθειας στην βιβλιογραφική επισκόπηση, θα πρέπει οι διδάσκοντες να 
τους ενθαρρύνουν  στην ολοκλήρωση των εργασιών τους, καθώς εξαιτίας των δυσκολιών και της 
έλλειψης χρόνου αναγκάζονται να σκέπτονται την εγκατάλειψη των σπουδών τους στο ΕΑΠ. 
Πιστεύουν στη συντριπτική πλειοψηφία τους (84%) ότι  είναι απαραίτητο ένα μοντέλο 
επίβλεψης/εποπτείας ΔΕ με λεπτομερή χρονοδιαγράμματα, τακτικές συναντήσεις, ομαδικές 
συναντήσεις όλων των φοιτητών που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας, 
στοιχεία που θα βοηθήσουν την όλη διαδικασία της συγγραφής της. 
 
Ανασκόπηση Bιβλιογραφίας  
 
Σημαντικό κομμάτι στη διαδικασία εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η εύρεση 
βιβλιογραφικών πηγών και κατά συνέπεια η ανασκόπηση και αποδελτίωση της βιβλιογραφίας.  Οι 
μισοί περίπου από τους φοιτητές του δείγματός μας (48,5%), θεωρούν ότι η βιβλιοθήκη του ΕΑΠ 
δεν διευκολύνει καθόλου στη βιβλιογραφική αναζήτηση και μόνο το 25,7 δήλωσε ότι 
χρησιμοποίησε και διευκολύνθηκε, έστω και λίγο, από τη βιβλιοθήκη του ΕΑΠ.   
 
Βασικό και κεντρικό δίλημμα για το 97% του δείγματός μας είναι το αν θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
μόνο γαλλική βιβλιογραφία ή θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν και βιβλιογραφία στα ελληνικά. 
Δίλημμα που κατά την γνώμη μας οφείλεται στην απειρία που έχουν οι φοιτητές μας για την 
επιστημονική μεθοδολογία, και έρχεται συμπληρωματικά στο γεγονός ότι όχι μόνο δεν κάνουν 
σωστές βιβλιογραφικές παραπομπές, αλλά εκφράζουν και τον προβληματισμό τους (το 62%) γιατί 
υιοθετούνται από διάφορους φορείς (ΕΑΠ, προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ κλπ) 
διαφορετικά κριτήρια γραφής της βιβλιογραφίας. 
 
Σημαντικό επίσης παρουσιάζεται για την συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών (84,5%) το γεγονός 
ότι δεν γνωρίζουν που να ανατρέξουν για βιβλιογραφικές πηγές και ότι δεν έχουν σχετική 
καθοδήγηση. Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας θεωρείται από τα πλέον «δύσκολα βήματα» της 
διπλωματικής εργασίας.  
 
Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας-Γνώση χρήσης ΗΥ  
 
Αν και κανείς θα περίμενε την πλήρη εξοικείωση των φοιτητών με τις νέες τεχνολογίες και ειδικά τη 
χρήση του ΗΥ, η μη καλή γνώση χειρισμού υπολογιστή και ιδιαίτερα η γνώση για στατιστική 
επεξεργασία των δεδομένων και η οπτικοποίησή τους αποτελεί ένα ακόμη πρόβλημα για τους 
φοιτητές που εκπονούν Διπλωματική Εργασία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γαλλικής. Το 97% των 
φοιτητών δηλώνουν ότι έχουν δικό τους υπολογιστή. Μόνο όμως το 36.8% του δείγματος δηλώνει 
ότι γνωρίζει πολύ καλά επεξεργασία κειμένου, ποσοστό θα λέγαμε αρκετά χαμηλό μια και θα 
πρέπει σε σύντομο χρόνο (8 μήνες) να γράψουν 1-2 φορές κείμενο 50 τουλάχιστον σελίδων. Για τις 
υπόλοιπες δυνατότητες και εφαρμογές, προγράμματα στατιστικής επεξεργασίας κλπ, το 79% του 
δείγματος εξέφρασε την άποψη ότι είτε μπορούν να βοηθηθούν από φιλικά, συγγενικά πρόσωπα, 
είτε να καταφύγουν σε εξωτερική βοήθεια με αμοιβή. Απέφευγαν όμως να δηλώσουν ξεκάθαρα αν 
πράγματι κατέφευγαν σε εξωτερική βοήθεια. 
 
Διάρκεια εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας 
 
Στο σύνολό τους οι φοιτητές πιστεύουν ότι έχουν πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή τους για τη 
συγγραφή της Διπλωματικής τους Εργασίας και ότι γι αυτό νιώθουν πολύ μεγάλο άγχος σε σχέση με 
τον χρόνο μέσα στον οποίο θα πρέπει να καλύψουν το θέμα τους. Ιδιαίτερα, μια και το δείγμα μας 
αποτελούνταν μόνο από γυναίκες μπορούμε να διακινδυνεύσουμε την υπόθεση ταυτότητας με τα 
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γενικότερα αποτελέσματα ερευνών (Δημητρόπουλος & Καλούρη, 2002) όπου οι γυναίκες 
εκπαιδευτικοί έχουν πολύ μεγαλύτερο άγχος από τους άντρες συναδέλφους τους. Και οι 
περισσότεροι φοιτητές του προγράμματός μας είναι γυναίκες εκπαιδευτικοί. 
 
Αξιολόγηση Διπλωματικής Εργασίας 
 
Σε σχέση με την αξιολόγηση των διπλωματικών τους εργασιών ένα ποσοστό 48,0% του δείγματος 
των φοιτητών του Προγράμματος δήλωσε πως είναι ικανοποιημένοι από το σύστημα αξιολόγησής 
τους στις ΔΕ, ενώ ποσοστό 38,6% δήλωσε πως ανέμενε μεγαλύτερο βαθμό. Τέλος, μικρός 
εμφανίζεται ο αριθμός των ατόμων που δήλωσαν πώς είναι «πολύ» ικανοποιημένοι από την 
αξιολόγησή τους, μόλις το 6,2% του δείγματος. 
 
Συμπεράσματα-Προτάσεις 
 
Η έλλειψη βιβλιογραφίας, η μη συνεχής ενίσχυση από την πλευρά των καθηγητών , η μικρή χρονική 
διάρκεια που δίνεται για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας, οι δυσκολίες πρόσβασης στις 
πηγές (βιβλιοθήκη, συγγράμματα, βιβλιογραφία,) αποτελούν από τα σημαντικά αρνητικά σημεία 
στα οποία επικεντρώνονται οι φοιτητές του δείγματός μας. 
 
Οι προτάσεις τους επικεντρώνονται στην απαίτηση για την καλύτερη προετοιμασία τους, την 
εξοικείωση τους με την μεθοδολογία έρευνας, τον ορισμό επόπτη καθηγητή πριν την ανάληψη του 
θέματος και την, μετά από κοινού συνεργασία, επιλογή και υποβολή του τελικού θέματος της 
Διπλωματικής Εργασίας. 
 
Ζητείται να αυξηθούν τα μαθήματα / ενότητες ειδίκευσης, όπως της μεθοδολογίας της έρευνας και 
του τρόπου συγγραφής της επιστημονικής εργασίας. Θεωρούνται ιδιαίτερα εποικοδομητικές οι 
σεμιναριακού τύπου συναντήσεις με την ομάδα επίβλεψης των Διπλωματικών Εργασιών και τον 
επόπτη, ο οποίος θα πρέπει να αναλαμβάνει και την πρωτοβουλία επικοινωνίας και συνεργασίας με 
τους φοιτητές. Ο καθηγητής, τέλος,  ζητείται να είναι καθοδηγητής, σύμβουλος, εμψυχωτής. 
 
Authors’ e-mail: Ου. Καλούρη: rkalouri@hotmail.com, Γ. Αντωνόπουλος: 
jeanantonopoulos@otenet.gr. 
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