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Η ανατομία μιας πορείας από τη σκοπιά των φοιτητών/τριών μας: 
Η περίπτωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης 

Καθηγητών Αγγλικής του ΕΑΠ 
The first ten years: How our graduates and students view the HOU 

Μ.Ed. in TESOL programme 
 
 
 

Παπαευθυμίου-Λύτρα Σοφία & Νίκος Σηφάκις 
 
 
 
Με την ευκαιρία του εορτασμού των δέκα χρόνων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης 
Καθηγητών Αγγλικής του ΕΑΠ επιδιώξαμε να ιχνηλατήσουμε την πορεία του από την σκοπιά των 
αποφοίτων μας και των φοιτητών/τριών με ένα ερωτηματολόγιο που τους μοιράσαμε. Στόχος μας 
ήταν να καταγράψουμε τις απόψεις τους σχετικά με το πρόγραμμα και την επιρροή του στην 
επαγγελματική τους ζωή. Στις επί μέρους ενότητες του ερωτηματολογίου διερευνούμε τα εξής 
θέματα: εάν επιβεβαιώθηκαν οι προσδοκίες τους, ποιές θεματικές ενότητες θεωρούν ως τις πλέον 
κατάλληλες για την επιμόρφωσή τους στο συγκεκριμένο ΜΠΕ, πώς ωφέλησε το πρόγραμμα την 
επαγγελματική τους δραστηριότητα, πώς επηρεάζει το πρόγραμμα την περαιτέρω επαγγελματική 
βελτίωσή τους και τι θα είχαν να προτείνουν για τη μελλοντική περαιτέρω βελτίωση του 
προγράμματος. Τα συμπεράσματά μας ήταν άκρως θετικά, δικαίωσαν τους στόχους που είχαμε 
βάλει όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα και εγγυώνται ότι, με τις αναγκαίες αναπροσαρμογές που 
επιβάλλει το πέρασμα του χρόνου, το πρόγραμμα θα συνεχίσει την επιτυχή πορεία του και τα 
επόμενα χρόνια. 
 

 
 
On the occasion of the tenth anniversary of the Μ.Ed. in TESOL programme of the Hellenic Open 
University, we distributed a questionnaire to graduates as well as current students of the programme. 
Our primary goal was to further reflect on the usefulness of the programme ten years after and 
identify possible weak points that need enhancement for the ultimate benefit of our students and the 
Greek society at large. To that end, we aimed to map out students’ views about the programme and 
its influence on their professional life. In the various sections of the questionnaire we tried to explore 
(a) whether their expectations are fulfilled; (b) which modules of those on offer they have selected 
and which they consider as the most and least important for their professional training and 
development; (c) how the programme has influenced the professional choices they make/have made 
outside teaching a class-proper; (d) whether they regard the programme as a springboard for further 
professional development which they can embark upon on their own; (e) what suggestions they can 
make for the programme’s further improvement of. The results were very positive. The goals we had 
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set forth in 1998, when this Μ.Ed. in TESOL teacher education programme was inaugurated, were 
definitely fulfilled for the benefit of the teachers of English at large both in the private and the state 
sector. The work that has been carried out so far points to a bright future, provided we continue on 
the same successful course and implement all necessary changes and adjustments required by our 
changing times. 
 
 
 
 
Εισαγωγή 
 
Η λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών - Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (εφεξής ΜΠΣ-ΚΑ του ΕΑΠ) πριν δέκα χρόνια υπήρξε μια μεγάλη 
καινοτομία στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των υπηρετούντων καθηγητών/τριών της αγγλικής ως 
ξένης γλώσσας (ΞΓ) στην δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση όλων των βαθμίδων. Συγκεκριμένα, 
το ΜΠΣ-ΚΑ του ΕΑΠ δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές/τριες τον Φεβρουάριο του 1998 μετά από 
προετοιμασία δύο περίπου ετών και σε συνεργασία, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, με τη Σχολή 
Εκπαίδευσης του Παν/μίου του Manchester, Μ. Βρετανίας, όπου υπήρχε σε λειτουργία παρόμοιο 
πρόγραμμα σπουδών για καθηγητές/τριες αγγλικής με την εξ αποστάσεως μεθοδολογία. Από την 
ίδρυσή του, το συγκεκριμένο πρόγραμμα υπήρξε πρωτοπόρο και νεωτερικό για την ανώτατη 
εκπαίδευση στη χώρα μας σε πολλούς τομείς. 
 
Πρώτον, το πρόγραμμα αυτό ήρθε να καλύψει ένα τεράστιο κενό που υπήρχε στο χώρο της 
μεταπτυχιακής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των καθηγητών/τριών αγγλικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
μέχρι τότε η περαιτέρω κατάρτιση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών αγγλικής, μετά την 
αποφοίτησή τους από τα πανεπιστήμια, εξαντλείτο στο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης ΣΕΛΜΕ του 
ΥΠΕΠΘ και στην παροχή σποραδικών σεμιναρίων 2-3 ωρών που παρέχονταν από τους σχολικούς 
συμβούλους, τις συνδικαλιστικές ενώσεις τους, τις ενώσεις καθηγητών αγγλικής στα πλαίσια 
συνεδρίων κλπ. μέχρι σεμινάρια 40 ωρών που παρέχονταν τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων των ΠΕΚ για τη δημόσια εκπαίδευση ή άλλων ιδιωτικών φορέων και 
συνδικαλιστικών ενώσεων για την ιδιωτική εκπαίδευση. 
 
Δεύτερον, εισήγαγε στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας και υλοποίησε μέσα από το πρόγραμμά 
του τη φιλοσοφία και τις αρχές που διέπουν την εκπαίδευση ενηλίκων, τη μετεκπαίδευση και 
περαιτέρω ειδίκευση-κατάρτιση των μάχιμων καθηγητών/τριών της αγγλικής ως ΞΓ και την 
περαιτέρω βελτίωση της γλωσσομάθειάς τους στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τέλος 
προσάρμοσε και εδραίωσε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και μεθοδολογία στη χώρα μας. 
Ειδικότερα, έδωσε έμφαση στον αναστοχασμό, στις ενσυνείδητες επιλογές και την κριτική σκέψη, 
στην αυτοεκπαίδευση, στη συνεργατική μάθηση, στην αυτοαξιολόγηση και την ετεροαξιολόγηση ως 
μαθησιακές διαδικασίες, ενώ παράλληλα το πρόγραμμα απαιτεί την εφαρμογή των αρχών της 
έρευνας δράσης όσο και την εκτεταμένη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) από τους φοιτητές/τριες. 
 
Τρίτον, για αρκετό καιρό, ήταν το πρώτο ολοκληρωμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης του 
ΕΑΠ. Παράλληλα, ήταν ένα από τα δύο πιλοτικά προγράμματα σπουδών με τα οποία ξεκίνησε το 
ΕΑΠ (το άλλο ήταν η Θεματική Ενότητα «Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση»). Αξίζει να 
σημειωθεί ότι, λόγω του ρόλου του ως του πρώτου ολοκληρωμένου προγράμματος ειδίκευσης του 
ΕΑΠ, η διδακτική, μαθησιακή και οργανωσιακή εμπειρία που συσωρρεύθηκε κατά τα πρώτα χρόνια 
της λειτουργίας του υπήρξε ο βασικός τροφοδότης της ακαδημαϊκής οργάνωσης του ΕΑΠ και 
συνέτεινε καθοριστικά στη διαμόρφωση της εξ αποστάσεως μεθοδολογίας που υιοθετήθηκε στη 
συνέχεια τόσο στον τρόπο διδασκαλίας και παρακολούθησης των μαθημάτων (Θεματικών 
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Ενοτήτων) όσο και στη συγγραφή του διδακτικού υλικού (πρβλ. Lionarakis, 1996). Μέχρι σήμερα 
έχουν αποφοιτήσει από το πρόγραμμα ΜΠΣ-ΚΑ του ΕΑΠ δεκάδες μάχιμοι εκπαιδευτικοί που 
στελεχώνουν επάξια τη δημόσια και την ιδωτική εκπαίδευση, ως και άλλους φορείς της 
εκπαίδευσης. 
 
Στο άρθρο αυτό παραθέτουμε τα πορίσματα μιας έρευνας που διεξάγαμε στο τέλος του 2008 με 
σκοπό την καταγραφή των απόψεων των αποφοίτων και των εν ενεργεία φοιτητών/τριών του 
παραπάνω ΜΠΣ-ΚΑ του ΕΑΠ, σχετικά με το πρόγραμμα και την πιθανή επιρροή του στην 
επαγγελματική τους ζωή. Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο του εορτασμού των δέκα χρόνων λειτουργίας 
των προγραμμάτων ειδίκευσης καθηγητών ξένων γλωσσών του ΕΑΠ με στόχο να αποτιμήσει την 
προσφορά τους στην ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον της 
έρευνας, η οποία βασίστηκε σε ερωτηματολόγια που απεστάλησαν ηλεκτρονικώς σε 
αποφοίτους/τες αλλά και σε εν ενεργεία φοιτητές/τριες, εστιάστηκε μεταξύ άλλων στη διερεύνηση 
θεμάτων όπως η αξιολόγηση του προγράμματος, η σημασία του προγράμματος για την 
επαγγελματική δραστηριότητα των αποφοίτων του και η καταγραφή προτάσεων για τη βελτίωση 
του προγράμματος. 
 
Στις ενότητες που ακολουθούν, για την ενημέρωση του αναγνώστη, θα παρουσιάσουμε πρώτα εν 
συντομία, την οργάνωση και τη διδακτική/μαθησιακή μεθοδολογία που υιοθετεί το ΜΠΣ-ΚΑ του 
ΕΑΠ εστιάζοντας το ενδιαφέρον μας στις ουσιαστικότερες για τον αναγνώστη όψεις του. Στη 
συνέχεια, θα παρουσιάσουμε τα πορίσματα της έρευνας που διεξάγαμε. Θα κλείσουμε το άρθρο με 
μια καταγραφή των συμπερασμάτων από την έρευνα αυτή και μια αναφορά σε προτάσεις που 
μπορούν να συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση του προγράμματος. Στόχος μας είναι να 
αποτιμήσουμε την προσφορά του προγράμματος αυτού στην εκπαίδευση και την ελληνική κοινωνία 
με πλαίσιο αναφοράς τον/την ενήλικα φοιτητή/τρια και τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία της εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. 
 
Το ΜΠΣ Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής του ΕΑΠ: Γενική άποψη 
 
Από το 1998 έως σήμερα οι εισαχθέντες φοιτητές/τριες στο πρόγραμμα ειδίκευσης ανέρχονται σε 
1.270, ενώ το σύνολο των αιτούντων για εισαγωγή, για τα χρόνια που υπάρχουν στοιχεία, είναι 
πολλαπλάσιο. Το σύνολο των αποφοιτησάντων κατά την περίοδο 1998-2008 είναι 391 (από τους 
οποίους 361 είναι γυναίκες, ποσοστό 92,3%). Ο μέσος όρος της τελικής βαθμολογίας είναι 7,94. Με 
βάση το μητρώο των φοιτητών, οι διαγραφέντες κατά την ίδια περίοδο ανέρχονται σε 383. Το 
σύνολο των φοιτητών που παρακολουθούσαν το ΜΠΣ-ΚΑ κατά το ακαδ. έτος 2008-2009 είναι 372. 
Με άλλα λόγια, στη δεκαετία αυτή το 1/3 σχεδόν των εγγεγραμμένων απεφοίτησε επιτυχώς, το 1/3 
εγκατέλειψε τις σπουδές του και το υπόλοιπο 1/3 συνεχίζει τις σπουδές του στο ΕΑΠ. Ας σημειωθεί 
ότι για την αποφοίτηση τους ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται είναι τρία χρόνια, μια και το 
πρόγραμμα είναι μερικής απαχόλησης (part time). Ο Πίνακας 1 που ακολουθεί δίνει περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τους αιτούντες και αποφοιτούντες ανά ακαδημαϊκό έτος. 
 
Κατά την υπερδεκαετή του πορεία το ΜΠΣ-ΚΑ του ΕΑΠ ακολούθησε δύο «περιόδους» ανάπτυξης. 
Κατά την πρώτη περίοδο (1998-2003), το πρόγραμμα απαιτούσε την παρακολούθηση 6 ΘΕ και την 
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, ενώ οι φοιτητές/τριες καλούνταν να εκπονήσουν 2 έως 4 
γραπτές εργασίες για κάθε ΘΕ. Η αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών/τριών βασιζόταν στην 
αξιολόγηση των γραπτών εργασιών και  της προφορικής παρουσίασής τους σε ακροατήριο. Η δε 
διπλωματική εργασία αξιολογείτο από δύο αξιολογητές. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε 
αγοραστεί από το Παν/μιο του Manchester, ενώ οι διδάσκοντες στο αντίστοιχο πρόγραμμα του 
Manchester συνέβαλλαν τα μέγιστα στην εκπαίδευση και κατάρτιση των συναδέλφων τους μελών 
ΣΕΠ του ΕΑΠ. Αφενός βοήθησαν στη μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικά με τον καινοτόμο αυτό θεσμό, 
αφετέρου συνέβαλαν, συνεργαζόμενοι στενά με τα μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ, στην ελληνοποίηση του 
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θεσμού και την προσαρμογή των διαδικασιών και της φιλοσοφίας του σε ένα νέο πολιτισμικό και 
εκπαιδευτικό περιβάλλον. Από το 2004 και εξής, το πρόγραμμα ακολουθεί τον γενικό κανονισμό 
σπουδών του ΕΑΠ, σύμφωνα με τον οποίο απαιτείται η παρακολούθηση 4 ΘΕ (εκ των οποίων οι 2 
υποχρεωτικές) και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, ενώ για κάθε ΘΕ οι φοιτητές/τριες εκπονούν 
4 γραπτές εργασίες και δίνουν γραπτές εξετάσεις στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς. Και αυτό 
επιτεύχθηκε με την ενσωμάτωση δύο υποχρεωτικών ΘΕ σε μια και την αντίστοιχη αύξηση του 
περιεχομένου των άλλων ΘΕ. Στην τρέχουσα μορφή του, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
ΘΕ, για τη συγγραφή τους εργάστηκαν τα μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ συνεπικουρούμενα από συναδέλφους 
καθηγητές της ειδικότητας από πανεπιστήμια του εξωτερικού: 
 
 

1α 1β 

ακαδ. 
έτη 

εισακτέοι αιτούντες ratio ακαδ. έτος 
αρ. εισα-

χθέντων** 
% 

αρ. 
αποφοι-

τησάντων 
% 

09-10 100 595 1:6 2009 - - - - 
08-09 100 636 1:6 2008 - - 63 16,1 
07-08 100 585 1:6 2007 - - 82 21 
06-07 100 544 1:5 2006 - - 53 13,6 
05-06 80 631 1:8 2005 10 2,6 48 12,3 
04-05 90 550 1:6 2004 19 4,6 80 20,5 
03-04 100 525 1:5 2003 28 7,2 27 6,9 
02-03 120 412 1:3 2002 50 12,8 38 9,7 
01-02 120 453 1:4 2001 56 14,3 - - 
00-01 120 (*) (*) 2000 64 16,4 - - 
99-00 120 (*) (*) 1999 96 24,6 - - 
98-99 120 (*) (*) 1998 68 17,4 - - 
Σύν. 1.270 4.931  Σύν. 391  391  

 (*) Δεν υπάρχουν στοιχεία. 
 (**) Από όσους έχουν ήδη αποφοιτήσει 
 

Πίνακας 1. Στοιχεία και στατιστικά δεδομένα εισαχθέντων και αποφοιτησάντων κατά την περίοδο 1998-
2010. Ο Πίνακας 1α περιλαμβάνει στοιχεία για τους εισαχθέντες και τους αιτήσαντες κατά την παραπάνω 

περίοδο, καθώς επίσης και το ποσοστό εισαγωγής όσων έκαναν αίτηση στο ΜΠΣ-ΚΑ του ΕΑΠ. Ο Πίνακας 1β 
αναφέρεται στους αποφοίτους/τες του προγράμματος τόσο ανά έτος εισαγωγής (στήλη εισαχθέντων) όσο 

και ανά έτος αποφοίτησης (στήλη αποφοιτησάντων). 
 
 

o «Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και Παραγωγή του Γραπτού και 
Προφορικού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα» (υποχρεωτική, πρώτο έτος σπουδών) 

o «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών στη Διδασκαλία της 
Αγγλικής Γλώσσας» (υποχρεωτική, πρώτο έτος σπουδών) 

o «Η Αξιολόγηση στην Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας» (επιλογής, 2ο έτος σπουδών) 
o «Η Χρήση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας» (επιλογής, 

2ο έτος σπουδών) 
o «Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε Παιδιά» (επιλογής, 2ο έτος σπουδών) 
o «Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς» (επιλογής, 2ο έτος σπουδών) 
o «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτών των καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας» (επιλογής, 2ο έτος 

σπουδών) 
o «Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας» (επιλογής, 2ο έτος 

σπουδών) 
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Η εκπαιδευτική μεθοδολογία η οποία ακολουθείται στο ΜΠΣ-ΚΑ υιοθετεί την τομή των 
μεθοδολογιών από τα πεδία της εκπαίδευσης ενηλίκων, της εκπαίδευσης των καθηγητών Αγγλικής 
και της εκπαίδευσης από απόσταση (βλ. Motteram et al., 1996, Roberts 2002, Fay et al., 2000), ενώ 
πρόσθεσε σε αυτά τη διάσταση της βελτίωσης της γλωσσομάθειας των εκπαιδευομένων. Το 
πρόγραμμα διαρθρώνεται μέσα από τρεις μαθησιακούς άξονες. Ο πρώτος περιλαμβάνει το 
πρωτογενές διδακτικό υλικό, δηλ. τις έντυπες εκδόσεις με το μαθησιακό υλικό και τους οδηγούς 
μελέτης, οι οποίες υποκαθιστούν τις διαλέξεις ενός συμβατικού πανεπιστημιακού προγράμματος 
και υιοθετούν την εξ αποστάσεως μεθοδολογία (Race 1995). Οι έντυπες εκδόσεις συμπληρώνονται 
από ηλεκτρονικό υλικό που περιλαμβάνει άρθρα, κεφάλαια βιβλίων και μελέτες σχετικές με το 
γνωστικό αντικείμενο κάθε ΘΕ, DVDs και CD-ROMs. Ο δεύτερος άξονας αναφέρεται στις περαιτέρω 
μεθοδολογικές πρακτικές του προγράμματος οι οποίες αφορούν το σύνολο των διαδικασιών που 
συμπληρώνουν καταλυτικά την παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Οι πρακτικές 
αυτές αναφέρονται στον ρόλο των καθηγητών-συμβούλων, στους τρόπους λειτουργίας των 
ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων, στην τακτική ηλεκτρονική και τηλεφωνική επικοινωνία 
φοιτητών-καθηγητών/συμβούλων, στη συγγραφή εργασιών, στην έρευνα στην τάξη, στα σχόλια των 
τελευταίων επί των εργασιών των φοιτητών κτλ. (για περισσότερα στοιχεία βλ. Αγιακλή, 2001· 
Παπαευθυμίου-Λύτρα, 2001· Σηφάκις & Χιλλ 2001· Κάλφογλου, 2003· Παπαευθυμίου-Λύτρα, 
Σηφάκις & Χιλλ 2003· Σηφάκις, 2007). Ετσι, τα μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ, μέσα από συνεχή έρευνα, 
ανάλυση, αξιολόγηση των πρακτικών και τεχνικών που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα αυτό και 
σύγκριση με άλλα προγράμματα του εξωτερικού, αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση των 
παραμέτρων αυτών των πρακτικών και τεχνικών και στη συνεχή βελτίωση και ανατροφοδότηση των 
εκπαιδευτικών διαδικασιών του προγράμματος με τα πορίσματα της έρευνας και, συνεπώς, στη 
συνεχή βελτιστοποίηση της προσφερόμενης εκπαίδευσης με αναφορά τον συγκεκριμένο 
πολιτισμικό και εκπαιδευτικό χώρο. Και τέλος, ο τρίτος μαθησιακός άξονας προσδιορίζεται από τον 
τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών/τριών. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές/τριες καλούνται να γράψουν 
τέσσερες ερευνητικές εργασίες με στόχο να μάθουν να ερευνούν και να γράφουν σωστά 
ακαδημαϊκά αγγλικά. Με αυτό τον τρόπο, προετοιμάζονται σταδιακά για να περάσουν με επιτυχία 
τις γραπτές εξετάσεις στο τέλος κάθε ΘΕ και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της έρευνας και της 
συγγραφής της μεταπτυχιακής τους διατριβής στο τελευταίο έτος των σπουδών τους. 
 
Όπως ελέχθη και παραπάνω, κεντρικό ρόλο στην εκπαίδευση των φοιτητών/τριών του ΜΠΣ-ΚΑ του 
ΕΑΠ έχουν οι γραπτές εργασίες, υποχρεωτικές σε όλες τις ΘΕ, οι οποίες ζητούν από τον/την 
φοιτητή/τρια-εκπαιδευτικό να στοχαστεί κριτικά, εμπλέκοντας με ενεργό τρόπο τη διδακτική του 
κατάσταση (Richards & Lockhart, 1994· Wallace, 1991), ενώ η εκπόνησή τους απαιτεί δεξιότητες 
ακαδημαϊκής-επιστημονικής γραφής. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ορισμένες εργασίες απαιτούν 
παρακολούθηση μαθημάτων συναδέλφων καθηγητών/τριών, ενώ άλλες απαιτούν τη λεπτομερή 
καταγραφή και την κριτική θεώρηση συγκεκριμένων πτυχών των διδακτικών εγχειριδίων που 
χρησιμοποιούν οι ίδιοι στη δική τους τάξη, καθώς επίσης και την παραγωγή πρωτότυπου 
διδακτικού υλικού με παράλληλη δημιουργία πλάνων μαθημάτων, την έρευνα αναγκών (με χρήση 
ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων, κλπ), την περιγραφή-αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών και 
την κριτική παρουσίαση συστημάτων αξιολόγησης, οι οποίες καλύπτουν το 30% του τελικού 
βαθμού των φοιτητών/τριών σε κάθε ΘΕ. Μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν εκπονηθεί και 
αξιολογηθεί πάνω από 19.000 τέτοιες γραπτές εργασίες ακολουθώντας την φιλοσοφία και τις 
γενικές αρχές που συνοπτικά παραθέσαμε στη εισαγωγή. Το 70% του βαθμού του/της ο/η 
φοιτητής/τρια καλύπτει από την τελική γραπτή αξιολόγηση κάθε ΘΕ στο τέλος της ακαδημαϊκής 
χρονιάς. 
 
Τέλος, για τη λήψη του πτυχίου τους οι φοιτητές/τρες καλούνται να εκπονήσουν μια ερευνητική 
γραπτή εργασία, 12.000 - 15.000 λέξεων. Τα θέματα που διαπραγματεύονται άπτονται 
προβλημάτων της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και οι φοιτητές/τριες-ερευνητές/τριες του 
προγράμματος ερευνούν, επεξεργάζονται και προτείνουν πρωτότυπες, νεωτερικές και βιώσιμες 
λύσεις. Για να σχηματίσει εικόνα της ποιότητας της έρευνας των φοιτητών/τριών του ΜΠΣ-ΚΑ του 
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ΕΑΠ, ο αναγνώστης καλείται να επισκεφθεί τον πρώτο τόμο του παρόντος ηλεκτρονικού περιοδικού 
Research Papers in Language Teaching and Learning. Το περιοδικό αυτό, δημιούργημα του 
προγράμματος ΜΠΣ-ΚΑ, αποσκοπεί στην, εντός και εκτός Ελλάδας, προβολή στην επιστημονική 
κοινότητα, μεταξύ άλλων, και του καινοτόμου ερευνητικού έργου των φοιτητών/τριών του και 
δημοσιεύει σε μορφή άρθρων τις πλέον επιτυχείς μεταπτυχιακές διατριβές των φοιτητών/τριών 
του, υιοθετώντας τη μέθοδο της διπλής-τυφλής κρίσης (double-blind reviewing). 
 
Έρευνα – μεθοδολογία – δεδομένα 
 
Στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία διεξήχθη την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2008, με την 
ευκαιρία της διεθνούς ημερίδας για να εορταστούν τα δέκα χρόνια των προγραμμάτων ξένων 
γλωσσών του ΕΑΠ, αποστείλαμε ηλεκτρονικώς ερωτηματολόγιο 25 ερωτήσεων (βλ. Παράρτημα) στο 
σύνολο των αποφοιτησάντων και των εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών στο Μητρώο Φοιτητών του 
ΜΠΣ-ΚΑ του ΕΑΠ. Λάβαμε 165 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, από τα οποία θεωρήσαμε ως 
έγκυρα τα 163 ενώ διασφαλίστηκε η ανωνυμία των συμμετεχόντων.  
 
Η θεματολογία του ερωτηματολογίου εκάλυπτε τα παρακάτω πέντε συνολικά θέματα, δηλ. 
προσωπικά δεδομένα (ερ. 1-2), επαγγελματική κατάσταση (ερ. 3-5), γενικά στοιχεία για τις σπουδές 
στο ΕΑΠ (ερ. 6-11), γενικά στοιχεία αξιολόγησης των σπουδών στο ΕΑΠ (ερ. 12-19) και στοιχεία 
πέραν των σπουδών στο ΕΑΠ (ερ. 19-25) 
 
Σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, τα 92% των έγκυρων ερωτηματολογίων συμπληρώθηκαν από 
γυναίκες φοιτήτριες ή απόφοιτες (ερ. 1), πράγμα που αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την αντιστοιχία 
γυναικών-ανδρών τόσο στην εκπαίδευση και δη στις ξένες γλώσσες, όσο και στον φοιτητικό 
πληθυσμό του συγκεκριμένου ΜΠΣ. Η ηλικία των συμμετεχόντων στην έρευνα (ερ. 2) κυμαίνεται ως 
εξής: οι περισσότεροι (33%) είναι μεταξύ 30 και 35 ετών. Σχεδόν το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων 
(25%) είναι μεταξύ 35 και 40 ετών, ενώ εξίσου σημαντικές είναι οι ηλικίες 25-30 και 40-45 (με 19% η 
καθεμιά). 
 
 Όσον αφορά στην επαγγελματική-εκπαιδευτική εμπειρία των συμμετεχόντων (ερ. 3), αυτή 
κυμαίνεται από 3 έως 27 χρόνια, με τους περισσότερους (ποσοστό 28%) να δηλώνουν 8-10 χρόνια 
στην εκπαίδευση, ενώ 3-7 και 15-19 χρόνια εμπειρίας αντιστοίχως δηλώνουν το 20% και το 22% των 
συμμετεχόντων. Το 18% δηλώνει 11-14 χρόνια εμπειρίας, ενώ ένα διόλου αμελητέο 12% δηλώνει 
20-26 χρόνια εμπειρίας. Όσον αφορά το έτος εισαγωγής και αποφοίτησης, 42.5% των 
απαντησάντων εισήχθηκαν στο πρόγραμμα την περίοδο 1998-2003 (ερ. 8), ενώ, από το σύνολο των 
συμμετεχόντων, 55,6% δεν έχουν αποφοιτήσει ακόμα (ερ. 9). Αξίζει να σημειωθεί ότι 15,6% των 
ερωτηθέντων ολοκήρωσαν τις σπουδές τους το 2008. 
 
Οσον αφορά τα γενικά στοιχεία για την εισαγωγή στο ΕΑΠ, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής. Με 
βάση τον ιδρυτικό νόμο του ΕΑΠ, οι φοιτητές/τριες εισάγονται στα προγράμματα σπουδών μετά 
από δημόσια κλήρωση. Στο ΜΠΣ-ΚΑ του ΕΑΠ, σχεδόν 40% των φοιτητών/τριών εισήχθηκαν στο ΜΠΣ 
την πρώτη φορά που υπέβαλαν αίτηση (ερ. 6). 31,9% κληρώθηκαν με τη δεύτερη φορά, 12,5 με την 
τρίτη, 11,9 με την τέταρτη, ενώ μια μικρή μειοψηφία (4%) χρειάστηκε να υποβάλλει αίτηση  5 ή 
περισσότερες φορές. Με βάση αυτά τα στοιχεία, ο μέσος αριθμός αιτήσεων των φοιτητών του 
προγράμματος πριν κληρωθούν είναι 1,14. 
 
Ως προς τον τόπο παρακολούθησης των σπουδών (ερ. 10), όπως προκύπτει από τις πόλεις στις 
οποίες οι φοιτητές/τριες επιλέγουν να παρακολουθήσουν τις ομαδικές συμβουλευτικές 
συναντήσεις, η Αθήνα κυριαρχεί με το ποσοστό των φοιτητών που την επιλέγουν να ανέρχεται σε 
56,2%. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη, με 24,4% και τέλος η Πάτρα με 8,1%. Το υπόλοιπο 13% των 
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φοιτητών/τριών δήλωσε ότι μοίρασε τις σπουδές του μεταξύ Αθήνας και Πάτρας (8,1%), και μεταξύ 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης (3,8%). 
 
Όταν καλούνται να αιτιολογήσουν για ποιό λόγο έκαναν αίτηση για να φοιτήσουν στο συγκεκριμένο 
ΜΠΣ (ερ. 7), το 60% δηλώνει ότι ο λόγος αυτός ήταν συνδεδεμένος με τη θέλησή τους να 
βελτιωθούν ως εκπαιδευτικοί. 29% δηλώνουν ότι επιθυμούσαν να ενημερωθούν σχετικά με τις νέες 
διδακτικές μεθόδους, ενώ 4% των ερωτηθέντων αναφέρθηκαν στη βελτίωση της θέσης τους ως 
δημοσίων υπαλλήλων (εννοώντας, προφανώς, τη δυνατότητα που τους δίνει ο μεταπτυχιακός τίτλος 
να αναλάβουν διευθυντική θέση στο σχολείο όπου υπηρετούν ή θέση σχολικού συμβούλου). 
Επίσης, ένα ακόμη άλλο 4% των ερωτηθέντων αναφέρθηκαν σε άλλους λόγους, όπως «για να με 
βοηθήσει να διοριστώ στον δημόσιο τομέα», «για να μοριοδοτηθώ στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για 
εκπαιδευτικούς» και «διότι τα μεταπτυχιακά που με ενδιέφεραν στην Ελλάδα δεν με δέχονταν, αν 
και είχα καλό πτυχίο, καθώς δέχονταν πολύ λίγους υποψήφιους». 
 
Στην ερώτηση αρ. 11 αν θα είχανε κάνει μεταπτυχιακό εάν δεν υπήρχε η προοπτική του 
συγκεκριμένου ΜΠΣ, 44% των συμμετεχόντων στην έρευνα απάντησαν καταφατικά, ενώ σχεδόν το 
ένα τρίτο (27%) απάντησαν αρνητικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η απάντηση «δεν ξέρω», την οποία 
επέλεξε το 29% των ερωτώμενων, πράγμα που πιθανότατα συνδέεται με το ότι η εισαγωγή των 
φοιτητών/τριών στο ΕΑΠ γίνεται βάσει κλήρωσης και όχι βάση αξιολόγησης του ενδιαφέροντος και 
των κινήτρων τους ως και των δυνατοτήτων και ικανοτήτων τους. 
 
Σχετικά με τη θεματολογία γενικά στοιχεία αξιολόγησης των σπουδών στο ΕΑΠ παρατηρούμε ότι 
στην ερώτηση 12 όπου οι φοιτητές/τριες καλούνται να κάνουν μια πρώτη γενική αξιολόγηση του 
προγράμματος, το 93% των ερωτηθέντων δηλώνουν «πολύ» και «αρκετά» ευχαριστημένοι από το 
πρόγραμμα, με ένα ποσοστό που αγγίζει το 40% να δηλώνει «πολύ ευχαριστημένοι», ενώ μόλις 
1,3% επέλεξε την απάντηση «λίγο ευχαριστημένοι».  
 
Στην ερώτηση 14 όπου ζητείται από τους ερωτηθέντες να δηλώσουν ποιά ΘΕ αποδείχτηκε ιδιαίτερα 
χρήσιμη για αυτούς, 38,7% των αποφοίτων και τελειόφοιτων του προγράμματος υπέδειξε τη ΘΕ 
«Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και Παραγωγή του Γραπτού και Προφορικού 
Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα». Αυτό αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντικό, αν ληφθεί υπόψη το ότι η 
συγκεκριμένη ΘΕ είναι η πρώτη ενότητα την οποία παίρνουν υποχρεωτικώς όλοι οι φοιτητές/τριες 
και σκοπός της είναι, πέρα από τη διδασκαλία όσων περιγράφονται στο γνωστικό της αντικείμενο, 
τόσο η εισαγωγή των πρωτοετών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο ΜΠΣ όσο και η εξοικείωσή 
τους με την εξ αποστάσεως διδακτική μεθοδολογία. Από τις υπόλοιπες ΘΕ, το 14,3% των 
ερωτηθέντων επέλεξαν τη ΘΕ «Η Χρήση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Διδασκαλία της 
Αγγλικής Γλώσσας» και το10,9% τη ΘΕ «Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε Παιδιά». Οι 
συγκεκριμένες ΘΕ συγκαταλέγονται στην κατηγορία των ΘΕ επιλογής και η δημοτικότητά τους 
σχετίζεται με τη δηλωμένη ανάγκη που έχουν οι εκπαιδευτικοί για ενημέρωση σε θέματα 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας, καθώς και με το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται 
επαγγελματικά, στη συγκεκριμένη περίπτωση, την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ακολουθεί, με 
ποσοστό προτίμησης 7,6%, η υποχρεωτική για όλους ΘΕ «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση 
Προγραμμάτων Σπουδών στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας». Στη συνέχεια, οι φοιτητές/τριες 
επιλέγουν ως χρήσιμες τις παρακάτω ΘΕ επιλογής, «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτών των 
καθηγητών της ξένης γλώσσας» και «Η Αξιολόγηση στην Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας», με 
ποσοστό 6,7% και 4,2% αντίστοιχα και, τέλος, τη ΘΕ «Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για 
Ειδικούς Σκοπούς» με ποσοστό 2,5%. Γενικά, οι ερωτηθέντες αιτιολογούν τις επιλογές τους ως προς 
τη χρησιμότητα των ΘΕ επιλογής με δύο τρόπους: είτε ότι οι ΘΕ σχετίζονται με τη διδακτική 
κατάσταση στην οποία εμπλέκονται επαγγελματικά, αν διδάσκουν π.χ. στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, 
στο λύκειο, σε επαγγελματικά σχολεία, σε ΙΕΚ, σε κέντρα ξένων γλωσσών, στον ιδιωτικό ή τον 
δημόσιο τομέα κτλ., είτε ότι υπάρχει ιδιαίτερο προσωπικό ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη 
θεματική περιοχή. 
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Στο ερώτημα 15 όπου ζητείται από τους ερωτηθέντες να δηλώσουν ποια ΘΕ αποδείχτηκε λιγότερο 
χρήσιμη για αυτούς, το 51,6% των ερωτηθέντων απαντά «καμία», ενώ η επιλογή των υπόλοιπων ΘΕ 
κυμαίνεται από 2,5% έως 6,2%. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η ΘΕ «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και 
Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας», την οποία αξιολογεί 
ως λιγότερο χρήσιμη το 23,6% των ερωτηθέντων. Αν και η άποψη για τη χρησιμότητα του συνόλου 
των ΘΕ είναι θετική, η αρνητική αξιολόγηση σχεδόν του ενός τετάρτου των φοιτητών/τριών του 
προγράμματος για τη συγκεκριμένη ΘΕ υποδηλώνει ότι το γνωστικό αντικείμενό της θεωρείται από 
μερίδα φοιτητών/τριών ιδιαίτερα απαιτητικό και, πιθανότατα, όχι άμεσα σχετιζόμενο με τα 
ενδιαφέροντά τους – ίσως ορισμένοι φοιτητές/τριες θεωρούν ότι η συγκεκριμένη ΘΕ ασχολείται 
λιγότερο με πρακτικά ζητήματα που τους απασχολούν άμεσα γιατί αναφέρεται σε θέματα αρχών 
και φιλοσοφίας προγραμμάτων ξένων γλωσσών στην εκπαίδευση για τα οποία πρωταρχικό λόγο 
έχουν οι υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ και το Παιδαγωγικό Ινστιντούτο. Δεν αποκλείεται, επίσης, οι 
απόψεις αυτές να αντανακλούν προβλήματα στη διάρθρωση της ΘΕ (διδακτικό υλικό, υλικό ΟΣΣ, 
οργάνωση γραπτών εργασιών), τα οποία φυσικά χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. 
 
Η ερώτηση αρ. 18 αφορούσε το κατά πόσον το πρόγραμμα συνέβαλλε στην αυτοβελτίωση της 
γλωσσομάθειάς σας. Η βελτίωση της γλωσσομάθειας των εκπαιδευτικών-φοιτητών/τριών ήταν ο 
άλλος ουσιαστικός στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος του ΕΑΠ. Σχεδόν στο σύνολό τους 
(86%) οι ερωτηθέντες απάντησαν θετικά, ενώ μόλις 7% απάντησαν αρνητικά (με άλλο ένα 7% να μη 
δίνει απάντηση). Κληθέντες να αναφερθούν στους τρόπους με τους οποίους το πρόγραμμα 
συνέβαλλε σε αυτό, οι συμμετέχοντες ανέφεραν, ανάμεσα σε άλλα, ότι η καθημερινή οργανωμένη 
μελέτη που καλούνται να κάνουν, η συστηματική συγγραφή εργασιών, διαγωνισμάτων και τέλος η 
συγγραφή της διατριβής, επέβαλε την ανάγκη «καλύτερης και πιο ποιοτικής χρήσης της γλώσσας» 
όπως αναφέρει ένας από τους απαντήσαντες. Παραθέτουμε μερικά ακόμα χαρακτηριστικά 
αποσπάσματα σχολίων, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πέτυχαν να βελτιώσουν τη 
γλωσσομάθεια τους, από τα ερωτηματολογία που λάβαμε: «μέσα από τις γνώσεις που απέκτησα 
από τα βιβλία, τα άρθρα κτλ.», «μέσω των εργασιών αλλά και την ανάγνωση λόγω της καθημερινής 
μελέτης», «σε κανένα στάδιο των προπτυχιακών μου σπουδών [...] δεν είχα γράψει κάποια εργασία 
και μέσω του ΜΠΣ απέκτησα ‘academic writing skills’». Σε αρκετές περιπτώσεις, παλαιότεροι 
απόφοιτοι του ΜΠΕ αναφέρθηκαν αρνητικά στην κατάργηση των προφορικών παρουσιάσεων των 
γραπτών εργασιών, οι οποίες αποτελούσαν βασικό στοιχείο της τελικής αξιολόγησης για κάθε ΘΕ 
αλλά καταργήθηκαν από το 2004 και εξής. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ένας συμμετέχων: «Δε 
συμφωνώ που καταργήθηκε η προφορική παρουσίαση. Πώς θα μάθει κανείς να παρουσιάζει σε 
ακροατήριο?», πράγμα που έμεσα δηλώνει την επιθυμία αρκετών αποφοίτων του πραγράμματος 
να συνεχίσουν την έρευνα και την μελέτη για προσωπική αυτοβελτίωση στο μέλλον. 
 
Αξίζει να αντιπαραθέσει κανείς τα παραπάνω σχόλια με το σχόλιο απόφοιτου του προγράμματος 
όπου σημειώνει χαρακτηριστικά σχετικά με τη γλωσσομάθεια του: 
 

«Η συνεχής επαφή με γλώσσα υψηλού επιπέδου ήταν καταλυτική και 2 χρόνια τώρα που έχω 
σταματήσει βλέπω τη διαφορά, μιας και η μόνη επαφή με την αγγλική γλώσσα που έχω τα 
τελευταία 2 χρόνια είναι με τους μαθητές του Λυκείου και τα σχολικά εγχειρίδια!» 

 
Η παρατήρηση αυτή εγείρει το πολύ σημαντικό θέμα της ανάγκης για συνεχή βελτίωση της 
γλωσσομάθειας των εκπαιδευτικών όταν υπηρετούν στη μάχιμη εκπαίδευση. 
 
Στην ερώτηση αρ. 16, οι συμμετέχοντες καλούνται να αναφέρουν, με δικά τους λόγια, το ισχυρότερο 
προτέρημα του ΜΠΣ-ΚΑ του ΕΑΠ. Έχει ενδιαφέρον το ότι οι απαντήσεις τους αναδεικνύουν τόσο 
θέματα που σχετίζονται άμεσα με το γνωστικό αντικείμενο του ΜΠΣ Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής 
ως ΞΓ όσο και, κυρίως, με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση την οποία κρίνουν θετικά:  
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• «κατανομή του χρόνου μελέτης του χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις καθημερινά» 
• «η μη υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένες ώρες» / «ευελιξία»  
• «η στοχαστικοκριτική μάθηση»  
• «το ότι είναι εξ αποστάσεως»  
• «το διδακτικό υλικό» 
• «παράλληλα με τη δουλειά μου, μπόρεσα να αποκτήσω εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στη 

διδακτική που δεν είχα πριν· ειλικρινά, μετά το μεταπτυχιακό αυτό ένιωσα ότι μπορώ να 
διδάξω!» 

• «είναι το μοναδικό ΜΠΣ που ειδικεύεται στη διδακτική της αγγλικής». 
 
Στη συνέχεια οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αναφέρουν το μεγαλύτερο μειονέκτημα του ΜΠΣ (ερ. 
17). Οι απαντήσεις τους είναι ενδεικτικές των μεθόδων μελέτης που υιοθετούν ή προτιμούν, των 
εργασιακών, οικογενειακών και άλλων πιέσεων που ενδεχομένως δέχονται, καθώς και της 
διάρθρωσης του ίδιου του ΜΠΣ:  
 
• «κατανομή του χρόνου μελέτης του χωρίς υποχρεωτικές παρακολουθήσεις καθημερινά» 
• «πίεση χρόνου» 
• «επικοινωνία με τους υπευθύνους χρειάζεται να είναι πιο εντατική καθώς και με τα μέλη της 

ομάδας» 
• «μεγάλος φόρτος εργασίας που υποχρεώνει τους φοιτητές να ‘παίρνουν’ λίγες ενότητες κάθε 

χρόνο, άρα διαρκεί πολλά χρόνια» 
• «πολλή μελέτη, πολλές εργασίες» / «το πρόγραμμα είναι πολύ απαιτητικό» 
• «θα ήθελα επίσης να μας παρέχονταν περισσότερες πηγές μελέτης» 
• «μη δυνατότητα λήψης εκπαιδευτκής άδειας από την υπηρεσία» 
 
Συνολικά, στην ερώτηση «Σε γενικές γραμμές, ποια τρία στοιχεία μπορείτε να πείτε ότι «μάθατε» ή 
κατακτήσατε ή πετύχατε ως αποτέλεσμα των σπουδών σας στο ΕΑΠ;» (ερ. 13) οι ερωτηθέντες 
αναφέρθηκαν, ανάμεσα σε άλλα που πέτυχαν, και στα εξής επικρατέστερα: 
 
• «γνώσεις»,  
• «ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις στον χώρο»,  
• «βελτίωση επαγγελματικής θέσης»,  
• «τριβή με τη γλώσσα»,  
• «έχει άμεση σχέση με τη διδασκαλία στην πράξη»,  
• «πώς να φτιάχνω εργασίες για συμμετοχή και σε Ευρωπαϊκά συνέδρια», 
• «ικανότητα ευρύτερης αναζήτησης πληροφοριών πάνω σε ένα θέμα».  

 
Ενώ, αρκετοί τόνισαν τη «σημαντική βοήθεια για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ» που πήραν 
παρακολουθώντας το πρόγραμμα, για παράδειγμα, γράφει μία ερωτώμενη, «Όταν έδωσα ήταν 
αισθητή η διαφορά του επιπέδου που είχα αποκτήσει, σε σχέση με προηγούμενες εξετάσεις.» 
 
Σχετικά με την θεματολογία στοιχεία πέραν των σπουδών στο ΕΑΠ, όπου οι ερωτηθέντες κλήθηκαν 
να κρίνουν κατά πόσο αξιοποιούν τις σπουδές τους αυτές τόσο σε προσωπικό όσο και σε 
επαγγελματικό επίπεδο, οι απόφοιτοι/τες και οι φοιτούντες/ούσες στο πρόγραμμα φαίνεται να 
έχουν επηρεαστεί θετικά. Ειδικότερα, όσον αφορά την ερώτηση 19, πάνω από το ένα τρίτο των 
ερωτηθέντων έχουν φιλοξενίσει συναδέλφους τους εκπαιδευτικούς για να παρακολουθήσουν το 
μάθημά τους, ενώ ένας στους δέκα έχει παραδώσει σεμινάριο σε ΠΕΚ.  
 
Σχετικά με την ερώτηση 20, όπως φαίνεται επηρεασμένο από τις σπουδές του στο ΕΑΠ, το 81,3% 
των ερωτηθέντων παρακολουθεί εκδηλώσεις επιστημονικών φορέων (όπως ο οργανισμός TESOL 
Greece), ενώ το 61,3% παρακολουθεί εκδηλώσεις συνδικαλιστικών φορέων (όπως η ΠΕΚΑΔΕ). Το 
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17,5% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι έχουν δημοσιεύσει επιστημονικά κείμενα (σε περιοδικά, 
βιβλία ή πρακτικά συνεδρίων) (ερ. 21), ενώ μόλις 11,8% έχουν συμμετάσχει με πρωτότυπες 
ανακοινώσεις σε συνέδρια (ερ. 22). Την ίδια στιγμή, 93% δηλώνει ότι συνεχίζει να παρακολουθεί 
την τρέχουσα έρευνα πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τις σπουδές και τις επαγγελματικές 
ανάγκες μετά την αποφοίτησή τους από το ΜΠΣ συχνά και πολύ συχνά (ερ. 23). Το 53% των 
ερωτηθέντων (ερ. 25) δηλώνει ότι συνεχίζουν να συνεργάζονται με συναποφοίτους του ΜΠΣ, 
πράγμα που μας επιτρέπει να θεωρούμε ότι οι απόφοιτοι/ες και οι φοιτητές/τριες του ΜΠΣ μέσα 
από το πρόγραμμα που παρακολουθούν ‘χτίζουν’ μια επιστημονική κοινότητα με κοινή γλώσσα και 
πολιτισμικά χαρακτηριστικά (‘a community of practice’, πρβλ. Rampton, 2000), η επικοινωνία της 
οποίας, στην περίπτωση του ΜΠΣ-ΚΑ του ΕΑΠ, στηρίζεται πρωτίστως στη διαδικτυακή επικοινωνία 
που στόχο έχει τη διασύνδεση ομάδων φοιτητών/τριών με κοινά χαρακτηριστικά για 
αλληλοστήριξη, αλληλοβοήθεια και αλληλοδιδασκαλία (peer teaching), πράγμα που προωθεί η εξ 
αποστάσεως μεθοδολογία και ειδικότερα το πρόγραμμά μας. Οπως συμπεραίνεται από την 
αποδελτίωση των ερωτηματολογίων, η σχέση αυτή διατηρείται σε πολύ μεγάλο βαθμό και μετά το 
τέλος των σπουδών τους. 
 
Τέλος, οι συμμετέχοντες στην έρευνά μας κλήθηκαν να καταθέσουν τις προτάσεις τους για νέα 
πεδία γνώσης τα οποία θεωρούν ότι θα έπρεπε να προστεθούν στο ΜΠΣ, με βάση την εμπειρία τους 
από το ΜΠΣ-ΚΑτου ΕΑΠ, τη διδακτική τους εμπειρία, αλλά και τα ενδιαφέροντά τους (ερ. 24). 
Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς προτάσεις είναι η διδασκαλία ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, η εκπαιδευτική ψυχολογία, η διδασκαλία της αγγλικής μέσα από λογοτεχνικά και θεατρικά 
έργα, η διαχείριση της τάξης (με έμφαση στην αντιμετώπιση παραβατικής/αρνητικής 
συμπεριφοράς), η διαθεματικότητα στη διδασκαλία της αγγλικής και η διδακτική της γραμματικής. 
Άλλες προτάσεις αναφέρονται στην ανάγκη μιας πιο άμεσα εξελισσόμενης και αναλυτικής μορφής 
της ΘΕ «Η Χρήση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας», η οποία 
θα ενημερώνεται τακτικά (πιθανότατα μέσα από το διαδίκτυο) και θα αναφέρεται σε θέματα που 
προκύπτουν από τις νέες εξελίξεις στο χώρο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, όπως π.χ. η χρήση των 
εργαλείων «Web 2.0». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι προτάσεις που αφορούν στην εναλλακτική 
αξιολόγηση των μαθητών/τριών, όσο και στην «προετοιμασία των μαθητών για τα διαγωνίσματα», 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Η πρόταση αυτή αναφέρεται στην 
 

«ανάλυση των σημαντικότερων συστημάτων εξέτασης για την απόκτηση πιστοποιητικών για την 
Αγγλική Γλώσσα (Cambridge ESOL, ΚΠγ, Michigan κλπ.) καθώς και δεξιότητες που απαιτούνται 
για τη δημιουργία κατάλληλων exam papers, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής και τις 
ανάγκες των τοπικών και διεθνών κοινωνιών» 

 
Επίσης, υπάρχουν προτάσεις που αναφέρονται σε ΘΕ οι οποίες ήδη αποτελούν τμήμα του ΜΠΣ-ΚΑ, 
όπως η πολυπολιτισμικότητα και η σχέση γλώσσας και πολιτισμού («Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις 
στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας»), η εκπαίδευση ενηλίκων (η οποία αποτελεί κεντρικό 
κομμάτι της ΘΕ «Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς»), η «κριτική 
αξιολόγηση διδακτικού υλικού (σχολικών βιβλίων κλπ.) με περισσότερη πρακτική εφαρμογή» και η 
«δημιουργία/συγγραφή πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού» (οι οποίες, σε κάποιο βαθμό, 
αποτελούν τμήμα της ΘΕ «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών στη 
Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας»). Επίσης, ορισμένες προτάσεις αναφέρονται στην ανάγκη 
δημιουργίας ΘΕ με θέμα την ερευνητική μεθοδολογία. 
 
Πολλά από τα σχόλια που πήραμε στην ερώτηση αυτή κάνουν έμεση κριτική στη διάρθρωση των 
ΜΠΣ του ΕΑΠ, με τις 2 υποχρεωτικές ΘΕ και τις 2 επιλογής – αξίζει να παραθέσουμε το παρακάτω 
σχόλιο ως ενδεικτικό ενός κλίματος: 
 

«το αντικείμενο της διδασκαλίας των αγγλικών καλύπτεται παραπάνω από αρκετά. απλά θα 
έπρεπε να περιλαμβάνονται και άλλα μαθήματα [...] και να δίνεται η δυνατότητα σε όποιον το 
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επιθυμεί να παρακολουθεί και άλλα πέρα από τα 4 μαθήματα γιατί τα μαθήματα είναι όντως 
πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα και δυσκολευόμαστε στο τι να επιλέξουμε.» 

 
Συμπεράσματα 
 
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι το ΜΠΣ-ΚΑ του ΕΑΠ είναι ένα ιδιαίτερα δημοφιλές, αν και 
απαιτητικό, μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο ανταποκρίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό 
στις προσδοκίες και τις ανάγκες των φοιτητών/τριών του. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα της 
έρευνας, οι απόφοιτοι/τες όσο και οι νυν φοιτητές/τριες του ΜΠΣ αναγνωρίζουν τη σημαντική 
συμβολή του στην έμπρακτη βελτίωση της διδακτικής πρακτικής τους και της γλωσσικής τους 
επάρκειας. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι οι συγκεκριμένες σπουδές είναι καταλυτικές τόσο ως προς 
τη βελτίωση των φοιτητών/τριών ως μάχιμων εκπαιδευτικών όσο και ως προς την επαγγελματική 
τους καταξίωση (πολλοί απόφοιτοι επιλέγουν να αναλάβουν διευθυντικές θέσεις στα σχολεία όπου 
διδάσκουν, να γίνουν σχολικοί σύμβουλοι, να εργαστούν για το ΚΠγ κλπ.). Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε 
ότι οι περισσότεροι φοιτητές/τριες του ΜΠΣ είναι γυναίκες εν ενεργεία εκπαιδευτικοί με αρκετή 
διδακτική εμπειρία, ενώ δεν λείπουν και εκείνοι/νες που είτε έχουν δύο δεκαετίες και πλέον 
εμπειρίας είτε πρωτοξεκινούν τη σταδιοδρομία τους. Και δεν είναι πάντα εύκολο σε γυναίκες 
εκπαιδευτικούς με οικογενειακές υποχρεώσεις να εγκαταλείψουν την έδρα τους για να ασχοληθούν 
αποκλειστικά με μεταπτυχιακές σπουδές. 
 
Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα είναι πανελλαδικής εμβέλειας (με τη δυνατότητα δημιουργίας 
τμημάτων φοιτητών σε πολλές πόλεις της χώρας, εφόσον υπάρξει ανάγκη), περισσότεροι από τους 
μισούς φοιτητές συγκεντρώνονται στην πρωτεύουσα. Αν και το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στη 
ζήτηση που υπάρχει απορροφώντας μεγάλο ποσοστό των ενδιαφερομένων, μπορεί κανείς να 
φανταστεί την ακόμη καλύτερη απορρόφηση όσων πραγματικά ενδιαφέρονται να κάνουν 
μεταπτυχιακές σπουδές στον χώρο αυτόν με την εισαγωγή αυστηρότερων κριτηρίων εισαγωγής στο 
ΜΠΣ (π.χ., με την ενσωμάτωση προφορικής συνέντευξης). Τέτοιες επιλογές πολύ πιθανόν να 
μείωναν και τον αριθμό των φοιτητών/τριών που εγκαταλείπουν το πρόγραμμα καθ’ οδόν.  
 
Πιο συγκεκριμένα, με βάση την παραπάνω έρευνα, είναι δυνατό κανείς να προβεί στις ακόλουθες 
παρατηρήσεις-συμπεράσματα: 
 
• Η κοινωνική διάσταση του ΕΑΠ. Αν συνδυάσει κανείς το γεγονός ότι 1/3 των ερωτηθέντων δεν θα 

επέλεγε να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές (εάν δεν υπήρχε η προοπτική του συγκεκριμένου ΜΠΣ) 
με το ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευομένων του συγκεκριμένου ΜΠΣ είναι 
γυναίκες, μπορεί να εξαγάγει το συμπέρασμα ότι οι σπουδές του ΕΑΠ ανταποκρίνονται 
απολύτως στις προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές, οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες 
του συγκεκριμένου φοιτητικού πληθυσμού και της κοινωνίας μας γενικότερα. 
 

• Το ΜΠΣ-ΚΑ του ΕΑΠ συμπληρώνει ένα σημαντικό κενό στην επαγγελματική και γλωσσική 
ανάπτυξη των καθηγητών Αγγλικής. Αν και, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι φοιτητές/τριες 
του ΜΠΣ εισάγονται στο πρόγραμμα με την πρώτη ή δεύτερη υποβολή της αίτησής τους, το 
γεγονός ότι αρκετοί από αυτούς επιμένουν να υποβάλλουν αιτήσεις για αρκετές φορές είναι 
ενδεικτικό της επιμονής και υπομονής που επιδεικνύουν, καθώς και της εσωτερικής παρώθησης 
(intrinsic motivation) για μάθηση και αυτοβελτίωση που τους χαρακτηρίζει, πράγμα το οποίο 
αποβαίνει τελικά προς όφελος της εκπαίδευσης γενικότερα. Οπως έδειξε η έρευνά μας, οι 
απόφοιτοι/τες του προγράμματος επιλέγουν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους και εκτός της 
τάξης τους με το να συμβάλλουν στην κατάρτιση άλλων συναδέλφων τους, να αναλαμβάνουν 
διοικητικές και άλλες θέσεις στην εκπαίδευση αλλά και να φροντίζουν από μόνοι τους για τη 
γλωσσική και επαγγελματική αυτοβελτίωση τους μετά το πέρας των σπουδών τους.  
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• Χρησιμότητα των ΘΕ έναντι της δυνατότητας επιλογής τους. Στο σύνολό τους οι ερωτηθέντες 
αναγνωρίζουν ότι οι σπουδές τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες τους. Παράλληλα, εντούτοις, παρατηρείται υπερπροσφορά ΘΕ (κατά την περίοδο της 
έρευνας, 7, ενώ ήδη προσφέρεται και 8η), τη στιγμή που το ΜΠΣ ολοκληρώνεται με την 
παρακολούθηση 4 ΘΕ. Από αυτές, οι δύο είναι υποχρεωτικές, ενώ για τις υπόλοιπες δύο ο κάθε 
φοιτητής καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε 6 ΘΕ. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα τόσο ως προς τη 
σωστή και ενημερωμένη επιλογή των ΘΕ από την πλευρά των φοιτητών, όσο και ως προς την 
ενεργοποίηση ορισμένων από τις λιγότερο «δημοφιλείς» ΘΕ επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος, μια 
που, σύμφωνα με τον κανονισμό του ιδρύματος, για να σχηματιστεί τμήμα απαιτείται ο αριθμός 
των φοιτητών που επέλεξαν τη ΘΕ να είναι τουλάχιστον 10. Το πρόβλημα μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με καλύτερη ενημέρωση των φοιτητών/τριών σχετικά με το περιεχόμενο και τη 
σημασία των ΘΕ επιλογής και, σε ιδρυματικό επίπεδο, με την ενεργοποίηση ΘΕ στις οποίες έχουν 
κάνει αίτηση λιγότεροι από 10 φοιτητές. Σε τελική ανάλυση, ο απώτερος στόχος ενός ΜΠΣ είναι 
τόσο η απόλυτη ανταπόκριση στις πραγματικές ανάγκες και επιλογές των φοιτητών/τριών (οι 
οποίοι, σημειωτέον, πληρώνουν τις σπουδές αυτές) όσο και η κατά το δυνατόν βέλτιστη 
αξιοποίηση όλων των παρεχόμενων ΘΕ, για τη δημιουργία των οποίων έχουν επενδυθεί πόροι 
του δημοσίου.  Αυτό έχει σαν συνέπεια, ο προταθείς εμπλουτισμός των ΘΕ επιλογής με νέες από 
τους ερωτηθέντες, μάλλον να μας προβληματίζει ως προς τη δυνατότητα ουσιαστικής 
αξιοποίησής τους από τους εκπαιδευόμενους στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών τους σπουδών 
(αλλά βλ. παρακάτω). 

 
• Τομείς βελτίωσης του ΜΠΣ. Είναι σημαντικό το ότι η αρνητική αξιολόγηση των συμμετεχόντων 

στην παραπάνω έρευνα δεν εστιάζει τόσο σε θέματα υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας, 
της δίκαιης αξιολόγησης των εργασιών ή του περιεχομένου των σπουδών όσο σε θέματα 
οργάνωσης του χρόνου τους και της μελέτης που απαιτείται. Για αυτό τον λόγο είναι απαραίτητο 
η μελλοντική βελτίωση του προγράμματος να επικεντρώσει στην καλύτερη οργάνωση του 
χρόνου των φοιτητών/τριών, κυρίως μέσα από τη δημιουργικότερη χρήση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Για παράδειγμα, οι ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις 
(ΟΣΣ) μπορούν να βιντεοσκοπούνται και να αναρτώνται στο διαδίκτυο προς ενημέρωση όσων 
φοιτητών/τριών δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν σε αυτές. Επίσης, μπορεί να υποβοηθείται η 
εικονική συμμετοχή στις ΟΣΣ σε πραγματικό χρόνο μέσω σύγχρονης τηλεδιάσκεψης (Newman, 
Barbanell & Falco, 2006). Το ΜΠΣ μπορεί επίσης να κάνει χρήση και άλλων διαδικτυακών 
εργαλείων ευρείας χρήσης, όπως η διαδικτυακή πλατφόρμα Moodle (http://moodle.org/), αλλά 
και άλλων εργαλείων Web 2.0, για την κατάθεση και αξιολόγηση των γραπτών εργασιών 
(Solomon & Schrum, 2007), κάτι που θα συνδράμει την επικοινωνία φοιτητών/τριών και 
καθηγητών-συμβούλων, με αποτέλεσμα την άμεση ανατροφοδότηση στις γραπτές εργασίες, τη 
βελτίωση των δεξιοτήτων του ακαδημαϊκού γραπτού λόγου των φοιτητών/τριών και την 
καλύτερη εφαρμογή της στοχαστικοκριτικής σκέψης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Moon, 
1999).  Παράλληλα, όπου είναι εφικτό, επιβάλλεται η σταδιακή αναδιάρθρωση και ο 
εμπλουτισμός του περιεχομένου των υπαρχόντων  ΘΕ για να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
εξελισσόμενες ανάγκες των εκπαιδευομένων και των αλλαγών που γίνονται στην εκπαίδευση. 
 

• Διατήρηση των υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών του ΜΠΣ. Σε τελική ανάλυση, είναι 
απαραίτητο να ενδυναμωθεί η πεμπτουσία του προγράμματος, η οποία συνίσταται στη 
στοχαστικοκριτική εμπλοκή των φοιτητών/τριών με τις διάφορες πτυχές της διδακτικής, της 
εκμάθησης και της αξιολόγησης της ξένης γλώσσας, τόσο μέσω της ενεργούς συνδιαλλαγής τους 
με το διδακτικό και το επιπλέον έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, την δικτύωση ομάδων 
φοιτητών/τριών για την ανάπτυξη της συνεργατικής μάθησης (collaborative learning) και 
αλληλοδιδασκαλίας και, κυρίως όμως μέσα από την προετοιμασία και την αξιολόγηση των 
γραπτών εργασιών των ΘΕ. Περαιτέρω βελτίωση στον τομέα αυτών θα έχει άμεσα 
αποτελέσματα και στην ποιοτική βελτίωση της μεταπτυχιακής διατριβής των φοιτητών/τριών 
αφού η ποιότητας της είναι συνάρτιση της ποιότητας της έρευνας που επιλέγουν να κάνουν και 

http://moodle.org/�
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της ποιότητας του ακαδημαϊκού λόγου που χρησιμοποιούν. Όπως δείχνει η έρευνα, οι 
απόφοιτοι/τες του προγράμματος επιδεικνύουν ενεργό ενδιαφέρον για συνεχή ενημέρωση σε 
θέματα που σχετίζονται με τις σπουδές τους και, σε αρκετές περιπτώσεις, επεκτείνουν τη 
συνεργασία με άλλους συναδέλφους τους εκπαιδευτικούς. Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότεροι 
απόφοιτοι/τες παρουσιάζουν μάλλον μικρή κινητοποίηση για προσωπική ενεργή συμμετοχή με 
ανακοινώσεις σε συνέδρια, συγγραφή άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά κτλ. μετά το πέρας 
των σπουδών τους. Το ηλεκτρονικό περιοδικό Research Papers in Language Teaching and 
Learning, που αναφέρθηκε παραπάνω, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εφαλτήριο για την 
προώθηση του ποιοτικού ερευνητικού έργου που παράγεται στο πλαίσιο του ΜΠΣ-ΚΑ του ΕΑΠ 
και, κατά συνέπεια, μπορεί να θεωρηθεί ένας από τους τομείς περαιτέρω ποιοτικής βελτίωσης, 
μεταξύ άλλων, του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης που απαντάει με 
επιτυχία σε ουσιαστικά συμπεράσματα της παρούσας έρευνας.  

 
• Τέλος, η έρευνα ανέδειξε και το πολύ σημαντικό κεφάλαιο της γλωσσομάθειας των διδασκόντων 

ΞΓ. Ανοίγει έτσι με έμφαση το μεγάλο κεφάλαιο της ανάγκης για συνεχή βελτίωση της 
γλωσσομάθειας των εκπαιδευτικών για να αντακρίνονται με επιτυχία στους νέους ρόλους, και 
κυρίως στο ρόλο τους ως επαρκείς μη-φυσικοί ομιλητές της ΞΓ,  που καλούνται να υπηρετήσουν 
στην ξενόγλωσση τάξη στο πλαίσιο των σύγχρονων προσεγγίσεων στη μάθηση/διδακτική της 
ξένης γλώσσας που σαφώς εμπλέκουν και τις νέες τεχνολογίες. Το γνωστικό πεδίο με αναφορά 
το επίπεδο επάρκειας της γλωσσομάθειας των διδασκόντων ΞΓ και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
του, καθώς επίσης και οι τρόποι με τους οποίους επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση των 
διδασκόντων διαχρονικά χρήζει άμεσης περαιτέρω έρευνας. 

 
• Τέλος, θα θέλαμε να προτείνουμε με έμφαση ότι το ΕΑΠ, στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της δια 

βίου εκπαίδευσης, πρέπει να σκεφτεί σοβαρά τη δυνατότητα των αποφοιτών του να μπορούν να 
παρακολουθούν και άλλες ΘΕ από τις προσφερόμενες στο πρόγραμμα το οποίο 
παρακολούθησαν ή και σε παρεμφερή προγράμματα, με τις υπάρχουσες προδιαγραφές 
εισαγωγής, φυσικά,  για κατ’ επιλογή αυτοβελτίωση  και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, ώστε να 
ανταποκρίνονται με επιτυχία στις συνεχιζόμενες προκλήσεις του επαγγέλματός τους, παρέχοντάς 
τους πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης για κάθε νέα ΘΕ που παρακολούθησαν με 
επιτυχία μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τους τίτλου. Μια τέτοια εξέλιξη θα δευκολύνει 
και τον περαιτέρω εμπλουτισμό του προγράμματος με νέες ΘΕ, όπως ζητείται από τους 
ερωτηθέντες, γιατί θα υπάρχει αυξημένη ποικιλόμορφη ζήτηση, τελικά, για όλες τις ΘΕ, ενώ θα 
λειτουργήσει παράλληλα ως μέσο συνεχούς βελτίωσης και διατήρησης του καλού επιπέδου 
γλωσσομάθειας των διδασκόντων την αγγλική ως ΞΓ σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 
Ερωτηματολόγιο Έρευνας 

• Προσωπικά στοιχεία 
1. Φύλλο: Άνδρας  Γυναίκα  
2. Ηλικία: 25-30  30-35  35-40  40-45  45-50  50-60  

 
• 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  1  2  3  4  5  Πάνω από 5  

 
7. Για ποιο λόγο κάνατε αίτηση στο ΜΠΣ στη Διδασκαλία της Αγγλικής του ΕΑΠ; (επιλέξτε ΜΙΑ 

απάντηση) 
 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 Αγγλικής ως ξένης γλώσσας 
 Για άλλο λόγο – παρακαλούμε εξηγήστε:       
 Δεν υπήρχε συγκεκριμένος λόγος 

 
8. Πότε ξεκινήσατε το ΜΠΣ στη διδασκαλία της Αγγλικής στο ΕΑΠ; 

1998  1999  2000  2001  2002   
2003  2004  2005  2006  2007  2008  
 

9. Πότε αποφοιτήσατε από το παραπάνω πρόγραμμα; 
2000  2001  2002  2003   
2004  2005  2006  2007  2008  

 
10. Σε ποια πόλη παρακολουθήσατε το ΜΠΣ; 

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

Ναι  Όχι  Δεν ξέρω  
 
 
• Γενικά στοιχεία αξιολόγησης των σπουδών στο ΕΑΠ 

12. Πόσο ευχαριστημένοι είστε από τις σπουδές σας στο ΕΑΠ; 
Πολύ  Αρκετά  Ουδέτερα  Λίγο  Πολύ λίγο  

 
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; 

 ΑΓΓ52 – Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και Παραγωγή του Γραπτού και 
Προφορικού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα 

 ΑΓΓ53 – Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών στη Διδασκαλία της 
Αγγλικής Γλώσσας 
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 ΑΓΓ65 – Η Αξιολόγηση στην Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας 
 ΑΓΓ66 – Η Χρήση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας 
 ΑΓΓ67 – Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε Παιδιά 
 ΑΓΓ68 – Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς 
 ΑΓΓ69 – Επιμόρφωση των Εκπαιδευτών των Καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας 

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 ΑΓΓ      
 Παρακαλούμε δώστε μια σύντομη εξήγηση της παραπάνω απάντησής σας:       

 
16. Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σας, το ισχυρότερο προτέρημα του συγκεκριμένου ΜΠΣ;        

 
17. Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σας, το μεγαλύτερο μειονέκτημα του συγκεκριμένου ΜΠΣ;       

 
18. Σαν γενική αρχή, πιστεύετε ότι το πρόγραμμα συνέβαλε παράλληλα στην αυτοβελτίωση της 

γλωσσομάθεια σας? Ναι  Όχι  
Εάν ναι, με ποιο τρόπο:       
ποιες ακριβώς δεξιότητητες :       

 
• Στοιχεία πέραν των σπουδών στο ΕΑΠ 

19. Σημειώστε τρόπους με τους οποίους αξιοποιήσατε όσα μάθατε στο ΜΠΣ: 
• Έχετε διδάξει σε ΠΕΚ? Ναι  Όχι  
• Έχετε φιλοξενίσει διδάσκοντες να παρακολουθήσουν το μάθημα σας? Ναι  Όχι  
• Συνεργάζεστε με οργανισμούς όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κρατικό Πιστοποιητικό 

Γλωσσομάθειας, κ.ά.; Ναι  Όχι  
Εάν ναι, με ποιους;       

• Έχετε συμμετάσχει σε ομάδες συγγραφής διδακτικών βιβλίων? Ναι  Όχι  
• Άλλη δραστηριότητα:       

 
20. Παρακολουθείτε τις εκδηλώσεις 

• Επιστημονικών/επαγγελματικών φορέων (πχ TESOL Greece);   
 Ναι  Όχι  
• Συνδικαλιστικών/ επαγγελματικών φορέων (πχ ΠΕΚΑΔΕ);   
 Ναι  Όχι  

 
21. Έχετε δημοσιεύσει κείμενα σε επιστημονικά περιοδικά/βιβλία/πρακτικά συνεδρίων κτλ; 

Ναι  Όχι  
Αν ναι, αναφέρετε σε ποια:       

 
22. Έχετε συμμετάσχει με πρωτότυπες ανακοινώσεις σε συνέδρια; 

Ναι  Όχι  
Αν ναι, με ποια ιδιότητα;       

 
23. 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; 
Πολύ συχνά  Συχνά  Ουδέτερα  Σπάνια  Πολύ σπάνια  
 

24. 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;        

 
25. Συνεχίζετε να συνεργάζεστε με συναπόφοιτους/ες του ίδιου προγράμματος; 

Ναι  Όχι  
Εάν ναι με ποιους τρόπους;        
Αιτιολογείστε την απάντηση σας:       
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