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ως ξένης γλώσσας 
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La présente communication vise à contourner les caractéristiques de l’oral et esquisser les 
particularités de son enseignement dans le cadre de la formation à distance des professeurs de 
langues étrangères. Notre ambition est d’examiner le degré d’application et l’emploi du savoir acquis 
au cours du module consacré à l’oral (GAL51) qui fait partie du programme post-universitaire pour la 
formation des professeurs de FLE à l’Université Ouverte Hellénique. Les étudiants du programme 
expriment leur opinion sur l’utilité de leurs études et l’application des connaissances acquises en 
classe de FLE, au moyen d’un questionnaire. On propose aussi des pratiques qui contribuent 
effectivement à l’enseignement de l’oral tant à l’enseignement à distance qu’en classe 
conventionnelle. 
 

 
 
Μετά από αρκετά χρόνια διδασκαλίας, ως μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ), 
στη θεματική ενότητα (ΘΕ) ΓΑΛ 51 με τίτλο Γλωσσικές δεξιότητες στην προφορική επικοινωνία της 
γαλλικής γλώσσας του μεταπτυχιακού προγράμματος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), 
έχουμε πολλές φορές αναρωτηθεί, για την γνωστική προσφορά της στους φοιτητές, την πορεία της, 
την αποτελεσματικότητά της και το μέλλον της. Οι προβληματισμοί αυτοί μαζί με ένα απολογισμό, 
περίπου έξι ετών, αποτελούν το περιεχόμενο της παρούσας εισήγησης. Ο απολογισμός αυτός έγινε 
με τη βοήθεια των φοιτητών που έχουν ήδη παρακολουθήσει την ενότητα, μέσω ερωτηματολογίου. 
Οι απαντήσεις τους και οι προτάσεις τους συστηματοποιήθηκαν ούτως ώστε να αποτελέσουν τα 
συμπεράσματα αυτής της εργασίας. 
 
 
 
 
Προβληματική και στόχος της έρευνας 
 
Ο στόχος αυτής της σύντομης έρευνας ήταν η διαπίστωση της χρησιμότητας της ΘΕ ΓΑΛ 51 στην 
επαγγελματική ζωή των φοιτητών, όσων εμπλέκονται, κυρίως, με την εκπαίδευση. Ορισμένες από 
τις ερωτήσεις που μας δημιουργήθηκαν ήταν: ποιες είναι οι προσδοκίες τους από το πρόγραμμα, 
ποιες δυσκολίες συναντούν, αν μετά το πέρας των σπουδών τους βοηθούνται στην καθημερινή 
διδασκαλία τους, αν τη βελτιώνουν, αν αναπτύσσουν διδακτικά ενδιαφέροντα, αν διευρύνονται οι 
επιστημονικοί τους ορίζοντες, κ.ά.  
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 Τα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ και η λειτουργία της ΘΕ ΓΑΛ 51 σήμερα 
 
Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ συγκροτήθηκε σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του ΕΑΠ 
(2552/97) και περιλαμβάνει στο μόνιμο διδακτικό δυναμικό της 11 μέλη ΔΕΠ διαφορετικών 
βαθμίδων (τρεις Καθηγητές, πέντε Αναπληρωτές, δύο Επίκουρους και ένα Λέκτορα). Η Σχολή 
προσφέρει σήμερα συνολικά εννέα Προγράμματα Σπουδών (τρία Προπτυχιακά και έξι 
Μεταπτυχιακά) σε θέματα πολιτισμού και εκπαίδευσης. Τα Προγράμματα Σπουδών σε προπτυχιακό 
επίπεδο είναι τα ακόλουθα: Σπουδές στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό, Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 
και Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, προσφέρονται τα προγράμματα: 
Σπουδές στην Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία και 
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής/Γαλλικής/Γερμανικής γλώσσας.  
 
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΓΑΛ  
   
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΕΑΠ: 
 

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος ΓΑΛ είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους 
πτυχιούχους Γαλλικής Γλώσσας στο γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία της Γαλλικής ως Ξένης 
Γλώσσας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς. 

 
Οι ειδικοί στόχοι υλοποιούνται μέσα από το υλικό των έξι ΘΕ του Προγράμματος. Ο φοιτητής 
παρακολουθεί τέσσερις ΘΕ: τρεις υποχρεωτικές και μία κατ’ επιλογή μέσα από τρεις 
προσφερόμενες ΘΕ. Μετά το επιτυχές πέρας των τεσσάρων αυτών ενοτήτων, εγγράφεται και 
εκπονεί τη Διπλωματική του εργασία, διάρκειας έως και 2 ακαδημαϊκών ετών. 
 
Οι ΘΕ ενότητες έχουν ως αντικείμενο: 
 
• Οι υποχρεωτικές ΘΕ: 

o Το σχεδιασμό μαθημάτων και αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία της γαλλικής 
γλώσσας (ΓΑΛ 50). 

o Τις γλωσσικές δεξιότητες στην προφορική επικοινωνία της γαλλικής γλώσσας (ΓΑΛ 51). 
o Τις γλωσσικές δεξιότητες στη γραπτή επικοινωνία της γαλλικής γλώσσας (ΓΑΛ 60). 
 

• Οι κατ’ επιλογή ΘΕ: 
o Τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας (ΓΑΛ 61). 
o Την τεχνολογία στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας (ΓΑΛ 62). 
o Τη φωνητική και τη διδακτική της (ΓΑΛ 63). 

 
Θεματική Ενότητα «Γλωσσικές Δεξιότητες στην Προφορική Επικοινωνία της Γαλλικής 
Γλώσσας» (ΓΑΛ 51) 
 
Σήμερα, στα μεταπτυχιακά του προγράμματα σπουδών το ΕΑΠ αριθμεί, συνολικά, 11305 
μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι προσφερόμενες θέσεις στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΓΑΛ είναι 90, 
για 508 αιτήσεις, δηλ. περίπου 2 στους 10 αιτούντες έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης του 
προγράμματος (στοιχεία του ακαδημαϊκού έτους 2008-09, από την ιστοσελίδα του ΕΑΠ). Από την 
ίδρυσή της, οι αριθμοί των φοιτητών, που παρακολούθησαν τη ΘΕ ΓΑΛ 51, είναι οι παρακάτω: 
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Ακαδημαϊκό 
έτος 

Αριθμός 
φοιτητών 

2001 110 
2002 105 
2003 100 
2004 72 
2005 68 
2006 62 
2007 76 
2008 66 

 
Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, που ευγενικά μας παραχωρήθηκαν από το τμήμα Μητρώου 
των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, παρατηρείται μια πτωτική πορεία του αριθμού των φοιτητών. 
Το φαινόμενο αυτό μπορεί να οφείλεται: 
 
1) στη μείωση των θέσεων του προγράμματος, 
2) στην επιλογή των πρωτοετών φοιτητών να παρακολουθήσουν 1 ΘΕ, ενώ στο παρελθόν επέλεγαν 

2 ΘΕ.  
 
Τα τμήματα της ΓΑΛ 51 λειτουργούν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και ενίοτε την Πάτρα, όπου 
σχηματίζεται τμήμα εφόσον υπάρχουν 10 φοιτητές το λιγότερο, από την ευρύτερη περιφέρεια της 
Δυτικής Ελλάδας.  
 
Το περιεχόμενο της ΘΕ «Γλωσσικές Δεξιότητες στην Προφορική Επικοινωνία της Γαλλικής 
Γλώσσας» 
 
Σύμφωνα, πάντα, με την ιστοσελίδα του ΕΑΠ, βασικός στόχος της ΘΕ ΓΑΛ 51 είναι η εξοικείωση των 
φοιτητών με τις θεωρητικές αρχές και τις στρατηγικές/δραστηριότητες ανάπτυξης επικοινωνιακής 
ικανότητας στον προφορικό λόγο. Σ’ αυτό το πλαίσιο, εξετάζονται καίρια ζητήματα, όπως οι 
ιδιαιτερότητες του προφορικού λόγου (σε γλωσσικό, πραγματολογικό και κινησιολογικό επίπεδο), 
οι σχέσεις και οι διαφορές ανάμεσα στο γραπτό και τον προφορικό λόγο και οι σχέσεις μεταξύ 
κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου. Οι φοιτητές εξοικειώνονται επίσης με τις 
στρατηγικές αξιολόγησης, κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου, καθώς και με την έννοια 
και τους στόχους της αυτό-αξιολόγησης.  
 
Η ύλη της ενότητας διδάσκεται κατά τη διάρκεια πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων 
(ΟΣΣ). Κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ δύο ΟΣΣ, οι φοιτητές υποχρεούνται να συνθέσουν μία 
γραπτή εργασία (ΓΕ), δηλ. τέσσερις συνολικά. Εφόσον συγκεντρώσουν την απαιτούμενη βαθμολογία 
στις ΓΕ, οι φοιτητές μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις του Ιουνίου (κανονικές και 
επαναληπτικές).  
 
Η ύλη εμπεριέχεται σε τρεις τόμους, οι οποίοι αποστέλλονται στους φοιτητές. Εκτός των τόμων, 
προτείνεται βιβλιογραφία, η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται, στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της 
ύλης. 
 
• Ο 1ος τόμος αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου καθώς και στις ομοιότητες 

και διαφορές του από το γραπτό λόγο.  
• Ο 2ος τόμος αναφέρεται στις τεχνικές και δραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής 

προφορικού λόγου. 
• Ο 3ος τόμος ασχολείται με την αξιολόγηση της κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου 

μέσω δραστηριοτήτων, καθώς και με την αυτό-αξιολόγηση. 
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Ο προφορικός λόγος  
 
Η διδασκαλία του προφορικού λόγου στην τάξη της γαλλικής ξένης γλώσσας παρουσιάζει 
ιδιαιτερότητες, λόγω της φύσης του προφορικού λόγου που χαρακτηρίζεται και διαμορφώνεται 
από: (α) την περίσταση επικοινωνίας, (β) τον ίδιο το λόγο από γλωσσικής άποψης, (γ) τα 
παραγλωσσικά φαινόμενα, δηλ. τα μη λεκτικά στοιχεία. 
 
Η περίσταση επικοινωνίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη διάδραση, δεδομένου ότι οι συνομιλητές 
–πλην της περίπτωσης της τηλεφωνικής συνομιλίας- βρίσκονται ο ένας απέναντι στον άλλο. Ο λόγος 
του ενός προκαλεί την (όχι πάντα λεκτική) αντίδραση του άλλου και καθορίζει τη σχέση μεταξύ 
τους. 
 
Έτσι, στον προφορικό λόγο αντικατοπτρίζονται το λεκτικό στοιχείο (η γλώσσα), το προσλεκτικό (η 
επίδραση του ενός συνομιλητή στον άλλο) και το διαλεκτικό (η αντίδραση του συνομιλητή). 
 
1. Η περίσταση επικοινωνίας σχηματοποιείται στο μοντέλο επικοινωνίας SPEAKING του Hymes, που 

αποτελεί την τομή/συνάντηση του ίδιου του λόγου με την πραγματική κατάσταση επικοινωνίας, 
δηλ. την πραγματικότητα. Γι αυτό το λόγο, το μοντέλο SPEAKING περιλαμβάνει στοιχεία όπως: το 
φυσικό και ψυχολογικό πλαίσιο της ανταλλαγής, τους συμμετέχοντες, το σκοπό της 
επικοινωνίας, το περιεχόμενο και το ύφος του μηνύματος, τα μέσα μετάδοσής του, το είδος της 
γλωσσικής πραγμάτωσης καθώς και τους κανόνες της κοινότητας στους κόλπους της οποίας 
πραγματοποιείται η επικοινωνία.  

2. Ο προφορικός λόγος, από γλωσσικής άποψης, για να πραγματωθεί χρησιμοποιεί τη φωνή, το 
ρυθμό και την προφορά, που αποτελούν σημαντικούς παράγοντες πληροφόρησης για την 
ταυτότητα (κοινωνική, πολιτισμική, κλπ.) των συνομιλητών. 

3. Επίσης, ο προφορικός λόγος χαρακτηρίζεται από συντομεύσεις, επαναλήψεις, προτάσεις μη 
ορθά δομημένες, εμφατικές εκφράσεις, σύνταξη κατά παράταξη, κλπ. 

4. Επιπλέον, οι συνομιλητές εκφράζουν τα συναισθήματά τους με μη ολοκληρωμένες ή 
παραθετικές προτάσεις, με αυτοδιορθώσεις, επαναφορές, επαναδιατυπώσεις, δισταγμούς, κ.ά.   

 
Τέλος, στον προφορικό λόγο «εννοούμε» πράγματα, χωρίς να τα λέμε. Αυτά τα μη λεκτικά στοιχεία 
καθορίζονται από το περικείμενο (με πληροφορίες χρονικό-κοινωνικό-οικονομικό-πολιτικές), από 
την προβλεψιμότητα της απάντησης/αντίδρασης του συνομιλητή καθώς και από παραγλωσσικά 
στοιχεία. 
 
Στα παραγλωσσικά στοιχεία που μπορούν να συμπληρώνουν και σπάνια να υποκαθιστούν τη 
γλωσσική επικοινωνία (Μπαμπινιώτης στο Αντωνίου-Κρητικού, 2008, 11) ανήκουν η κίνηση/μιμική 
καθώς και η θέση/απόσταση των συνομιλητών μεταξύ τους. Αυτά τα στοιχεία επιβεβαιώνουν, για 
ακόμα μια φορά, ότι γλώσσα και κοινωνική ζωή βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση (Αντωνίου-
Κρητικού, ibid., 14). 
 
Αυτό που πρέπει λοιπόν να τονισθεί, κατά τη διάρκεια τη διδασκαλίας του προφορικού λόγου, είναι 
ότι ο μαθητής πρέπει να αναπτύξει την ικανότητα της επικοινωνίας, μαθαίνοντας να «τοποθετεί» τη 
γλωσσική ανταλλαγή σε πραγματικές συνθήκες, να εκτιμά τις προθέσεις των συνομιλητών και να 
κατανοεί ότι κατά την επικοινωνιακή πράξη ακολουθούνται κανόνες που δεν είναι μόνο γλωσσικοί 
(Lebre-Peytard, 1990, 27).  
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Η εμπειρία ως σήμερα 
 
Δυσκολίες   
 
• Κατά την παρακολούθηση της ενότητας ΓΑΛ 51, που θεωρείται ΘΕ εφαρμογής, οι φοιτητές 

καλούνται να εναρμονίσουν θεωρία και πράξη. Στις γραπτές εργασίες τους, πολύ συχνά, τους 
ζητείται να δημιουργήσουν δικές τους δραστηριότητες, να τις αξιολογήσουν, να τις σχολιάσουν 
και, γενικά, να εκφράσουν τη γνώμη τους. Εδώ ακριβώς έγκειται και η δυσκολία της ενότητας 
αυτής, δηλ. στην εφαρμογή θεωρητικών εννοιών, όπως π.χ. η αξιόπιστη αξιολόγηση της 
παραγωγής προφορικού λόγου. 

• Ως προς το περιεχόμενο, οι μεγαλύτερες δυσκολίες των φοιτητών εντοπίζονται στη συσχέτιση 
των –επικοινωνιακών κυρίως- ικανοτήτων των μαθητών και στοχοθεσίας, διαδικασία 
απαραίτητη για την αξιολόγηση. 
 

Ευκολίες  
 
• Πολλές έννοιες της Διδακτικής είναι ήδη γνωστές στους φοιτητές λόγω των μαθημάτων 

Διδακτικής που παρακολούθησαν κατά τις προπτυχιακές τους σπουδές. 
• Ακόμα, πολλοί έχουν συμμετάσχει στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ όπου εξετάσθηκαν σε γνωστικό 

αντικείμενο, παρεμφερές με αυτό της ΘΕ. 
• Επιπλέον, κατά πλειοψηφία, οι φοιτητές είναι εν ενεργεία καθηγητές γαλλικής, έχουν δηλ. 

διδακτική εμπειρία και, παράλληλα, κίνητρο επιμόρφωσης, αφού καθ΄ ομολογία τους θέλουν να 
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τη διδασκαλία τους. 

• Τέλος, λόγω της εργασιακής τους εμπειρίας, οι φοιτητές διατυπώνουν σαφή και συγκεκριμένα 
ερωτήματα, γεγονός που βοηθάει τους ίδιους αλλά και τον διδάσκοντα ως προς το τι ζητούν να 
μάθουν. 
 

Η έρευνα 
 
Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει και μία στατιστική έρευνα που στόχο έχει να διερευνήσει και 
να αποτυπώσει το εύρος της εφαρμογής και χρήσης των γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές 
αναφορικά με τον προφορικό λόγο και τη διδασκαλία του στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Η 
έρευνα διεξήχθη από τον Απρίλιο έως τον Μάιο 2009 μέσω ενός ερωτηματολογίου που απεστάλη 
ηλεκτρονικά κυρίως σε αποφοιτήσαντες του προγράμματος αλλά και σε φοιτητές που ολοκλήρωσαν 
την παρακολούθηση της θεματικής ενότητας ΓΑΛ51 η οποία εστιάζει στη διδασκαλία του 
προφορικού λόγου στην τάξη των γαλλικών ως ξένης γλώσσας. Συνολικά, απαντήθηκαν 35 
ερωτηματολόγια.  
 
Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε συνολικά 18 ερωτήσεις εκ των οποίων οι περισσότερες ήταν 
κλειστού τύπου (12) όπου ο ερωτώμενος καλείται να δηλώσει την προτίμησή του με βάση μία 
διαβαθμισμένη κλίμακα του τύπου: ΠΟΛΥ – ΑΡΚΕΤΑ – ΛΙΓΟ – ΚΑΘΟΛΟΥ. Υπήρχαν επίσης και 6 
ερωτήσεις ανοικτού τύπου όπου ζητείται να διευκρινιστεί περαιτέρω η προηγούμενη θετική ή 
αρνητική απάντηση ή να αιτιολογηθεί ο βαθμός προτίμησης (πολύ – αρκετά – λίγο – καθόλου) ή 
ακόμη να αναλυθούν οι προτάσεις που διατυπώνονται από την πλευρά των σπουδαστών.  
 
Οι ερευνήτριες συμπεριέλαβαν στο ερωτηματολόγιο τους προς τους φοιτητές και τους 
αποφοιτήσαντες ερωτήσεις κλειστού αλλά και ανοικτού τύπου καθώς σύμφωνα με τον 
Παρασκευόπουλο (1993: 104), οι ερωτήσεις κλειστού τύπου συμπληρώνονται εύκολα και σύντομα, 
προσφέρουν στον ερωτώμενο τη δυνατότητα να εστιάσει στο θέμα και παρέχουν αντικειμενικές 
πληροφορίες που αναλύονται στατιστικά εύκολα. Από την άλλη, οι ερωτήσεις ανοικτού τύπου 
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μπορεί να δώσουν « ως αποτέλεσμα μη αναμενόμενες ή απρόβλεπτες απαντήσεις, οι οποίες μπορεί 
να υποδείξουν σχέσεις ή υποθέσεις που δεν έχουν εξεταστεί έως τώρα » (Cohen & Manion, 1994: 
381).  
 
Γενικότερα, οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου κατανεμήθηκαν σε πέντε κατηγορίες. Οι κατηγορίες 
αφορούσαν:  
 
• στα δημογραφικά στοιχεία των φοιτητών με σκοπό την ανίχνευση της διδακτικής τους εμπειρίας 

και πρακτικής ως καθηγητές της γαλλικής γλώσσας 
• στις προσδοκίες τους από τη διδασκαλία του προφορικού λόγου στο πρόγραμμα «Μεταπτυχιακή 

Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας του ΕΑΠ  
• στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ως καθηγητές αλλά και ως φοιτητές κατά τη διδασκαλία του 

προφορικού λόγου τόσο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση όσο και στη συμβατική τάξη 
• στη χρησιμότητα των γνώσεων που αποκτήθηκαν αναφορικά με τη διδασκαλία του προφορικού 

λόγου και στην αποτελεσματικότητά τους κατά την εφαρμογή στην εκπαιδευτική πράξη και τέλος  
• στα σχόλια ή/και τις προτάσεις τους σχετικά με τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία του 

προφορικού λόγου τόσο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση όσο και στη συμβατική τάξη.  
 
Ανάλυση και Ερμηνεία των δεδομένων της έρευνας 
 
Ειδικότερα, το προφίλ των ερωτώμενων όπως διαμορφώθηκε μέσα από τις απαντήσεις τους είναι 
το ακόλουθο: η συντριπτική πλειοψηφία αποτελείται από γυναίκες (97 %), ηλικίας 30-39 ετών σε 
ποσοστό 72 %, για τις οποίες το συγκεκριμένο αυτό μεταπτυχιακό είναι το πρώτο (81,25 %) δίπλωμα 
μεταπτυχιακής ειδίκευσης. Η διδακτική τους εμπειρία στη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης 
γλώσσας είναι σημαντική καθώς ξεπερνά τα 10 χρόνια για την πλειοψηφία των φοιτητών σε 
ποσοστό 56,25. Η πλειονότητά τους επίσης (78 %) έχει διδάξει στο δημόσιο σχολείο αλλά και σε 
ιδιαίτερα μαθήματα και σε όλες τις ηλικίες μαθητικού κοινού [παιδιά, εφήβους και ενήλικες], 
κυρίως στα επίπεδα Α1 έως Β1 (81,75 %) σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για 
τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.  
 
Οι ερωτώμενοι επέλεξαν το πρόγραμμα «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας» 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για επιμορφωτικούς κυρίως λόγους σε ποσοστό 81,25 % και 
για επαγγελματικούς σε ποσοστό 68,75 %. Όσον αφορά τις προσδοκίες τους από τη διδασκαλία του 
προφορικού λόγου στο ΕΑΠ επικεντρώνονται στην ανάγκη τους για εκμάθηση νέων πρακτικών και 
μεθοδολογικών τεχνικών με σκοπό να τις εφαρμόσουν στην τάξη των γαλλικών και κατά συνέπεια 
στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους ως καθηγητές της γαλλικής γλώσσας (75 %).  
 
Η παρακολούθηση της θεματικής ενότητας ΓΑΛ51 «Γλωσσικές δεξιότητες στην προφορική 
επικοινωνία της Γαλλικής Γλώσσας» φαίνεται να δικαίωσε ΑΡΚΕΤΑ τις προσδοκίες τους σε ποσοστό 
53 % και ΠΟΛΥ σε ποσοστό 40,62 % καθώς όπως δήλωσαν η συγκεκριμένη θεματική ενότητα: 
 
• τους βοήθησε να κατανοήσουν καλύτερα τις ιδιαιτερότητες και τα διάφορα είδη προφορικού 

λόγου καθώς η θεωρία είχε άμεση πρακτική εφαρμογή και δεν περιοριζόταν σε στείρα 
απομνημόνευση ορολογιών. 

• έμαθαν να τα επεξεργάζονται και να τα χρησιμοποιούν για διδακτικούς σκοπούς με περισσότερο 
δημιουργικό τρόπο αναζητώντας και προσαρμόζοντας πρωτότυπο οπτικοακουστικό υλικό 
(enregistrements et transcriptions de documents sonores et audiovisuels comme matériel 
authentique) πέρα από το συνηθισμένο διδακτικό υλικό που προτείνουν οι μέθοδοι εκμάθησης 
της γαλλικής γλώσσας 
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• εξασκήθηκαν στο να σχεδιάζουν κατάλληλες δραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής 
προφορικού λόγου για τους μαθητές τους, να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τις τεχνικές τους 
για τη διδασκαλία του προφορικού λόγου  

• ανέπτυξαν νέες στρατηγικές προσέγγισης του προφορικού λόγου περισσότερο επικοινωνιακές 
και ελκυστικές για τους μαθητές τους και τους ίδιους 

 
Ωστόσο ένα ποσοστό φοιτητών (6,38 %) δήλωσαν ότι οι προσδοκίες τους δεν δικαιώθηκαν παρά σε 
μικρό βαθμό (ΛΙΓΟ) -κανείς ωστόσο δεν απάντησε ΚΑΘΟΛΟΥ και ελπίζουμε ότι δεν ήταν από 
ευγένεια- καθώς θα προτιμούσαν ένα μάθημα πιο διαδραστικό και όχι τόσο δασκαλοκεντρικό, με 
μεγαλύτερη έμφαση στη συμμετοχή των φοιτητών κατά τη διάρκεια των Ομαδικών Συμβουλευτικών 
Συναντήσεων (ΟΣΣ). Επίσης εξέφρασαν την επιθυμία τους για την προβολή μαγνητοσκοπημένων 
υποδειγματικών διδασκαλιών ως δείγματα καλής πρακτικής σε πραγματική τάξη ώστε η εκπαίδευση 
να μην περιορίζεται μόνο σε θεωρητικό επίπεδο.  

 
Αναφερόμενοι στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι φοιτητές ως καθηγητές και οι ίδιοι της 
γαλλικής γλώσσας με προϋπάρχουσα εμπειρία στη διδασκαλία του προφορικού λόγου, 
αποκάλυψαν ότι στη συμβατική τάξη τα προβλήματα που συνάντησαν ήταν ΑΡΚΕΤΑ (75 %) και 
συνοψίζονται στα ακόλουθα:  
 
• δύσκολες συνθήκες διδασκαλίας (ιδιωτική /δημόσια εκπαίδευση) όπως μη επάρκεια διδακτικών 

ωρών, έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, κακή συνεργασία από πλευράς διεύθυνσης για την 
αγορά κατάλληλου διδακτικού υλικού (CD, DVD κ.λπ.) και απαραίτητου εξοπλισμού 
(υπολογιστές, τηλεοράσεις, DVD players…) [84 %] 

• δυσκολία των μαθητών να αντιληφθούν και να αναπαράγουν το ιδιαίτερο φωνητικό σύστημα 
της γαλλικής γλώσσας [82 %] 

• δυσχέρεια των μαθητών να εκφραστούν στη γαλλική γλώσσα με συνέπεια να μεταφέρουν και να 
χρησιμοποιούν λέξεις και μορφοσυντακτικούς κανόνες από τα ελληνικά και τα αγγλικά [76 %] 

• απροθυμία και διστακτικότητα των μαθητών να παράγουν προφορικό λόγο στην ξένη γλώσσα 
ακόμη και σε προχωρημένα επίπεδα λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης στον εαυτό τους και καθώς 
δεν γνωρίζουν τις κατάλληλες στρατηγικές διαχείρισης του προφορικού λόγου τόσο για την 
κατανόηση όσο και για την παραγωγή προφορικού λόγου [63 %] 

• αδυναμία των ίδιων των εκπαιδευτικών να επισημάνουν τις ιδιαιτερότητες του προφορικού 
λόγου, να εντοπίσουν κατάλληλο διδακτικό υλικό, σύγχρονο και ελκυστικό και να προτείνουν 
δραστηριότητες δημιουργικές και αποτελεσματικές [31 %] 

• άγνοια από τους ίδιους τους καθηγητές των κατάλληλων στρατηγικών κατανόησης και 
παραγωγής προφορικού λόγου στην τάξη και των κατάλληλων παιδαγωγικών πρακτικών που 
απενoχοποιούν το λάθος και απελευθερώνουν ψυχολογικά τους μαθητές ώστε να αποδίδουν 
καλύτερα. Άλλωστε συχνά και οι ίδιοι οι καθηγητές γαλλικής γλώσσας έχουν γαλουχηθεί μέσα σε 
μία εκπαιδευτική πραγματικότητα που ευνοούσε τον γραπτό έναντι του προφορικού λόγου [27 
%] 

• η καθημερινή διδακτική πρακτική από την πλευρά των καθηγητών γαλλικής γλώσσας είναι συχνά 
μονότονη και επαναλαμβανόμενη, χωρίς ποικιλία, εναλλαγή και κινητοποίηση [23 %].  

 
Αντίθετα, η πλειονότητα των φοιτητών (53 %) δήλωσε ότι δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κατά 
τη διδασκαλία του προφορικού λόγου στο ΕΑΠ και ειδικά στη θεματική ενότητα διδακτικής του 
προφορικού λόγου (ΓΑΛ51) ενώ ορισμένοι (32 %) ανέφεραν ότι υπήρξαν ΛΙΓΑ και μερικοί ΑΡΚΕΤΑ 
(15 %) προβλήματα που αφορούσαν κυρίως τη διδακτική μεθοδολογία που αναπτύχθηκε, το 
διδακτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε και την εκπόνηση των εργασιών. Πιο συγκεκριμένα, έκριναν 
ότι η προσέγγιση των εννοιών ήταν περισσότερο θεωρητική, με περιορισμένη πρακτική εφαρμογή. 
Το διδακτικό υλικό επίσης διευκρίνισαν ότι χρειάζεται επικαιροποίηση με την προσθήκη πιο 
σύγχρονης βιβλιογραφίας και ιστοτόπων καθώς και εναρμόνιση με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 



Galani & Pateraki / Research Papers in Language Teaching and Learning 2 (2011) 85-97 

92 
 

Αναφοράς για τις Γλώσσες (Cadre Européen Commun de Référence pour les langues). Ακόμη, οι 
εργασίες θεωρήθηκαν απαιτητικές, με αρκετά ασαφή σημεία και με ανάγκη μεγαλύτερης 
καθοδήγησης μέσω εφαρμοσμένων παραδειγμάτων κατά τις Ομαδικές Συμβουλευτικές 
Συναντήσεις. Ως προς την παρουσία του διδάσκοντα και τη γενικότερη συμβολή του στην ενότητα, 
οι φοιτητές παρατήρησαν ότι υπήρξε αδυναμία επικοινωνίας ορισμένες φορές, ζήτησαν 
περισσότερες επεξηγήσεις και παραδείγματα καθώς και μεγαλύτερη συνέπεια από την πλευρά των 
διδασκόντων.  
 
Σχετικά με την αποτελεσματικότητα των γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά την επαφή τους 
με τη διδακτική του προφορικού λόγου στο ΕΑΠ, τα αποτελέσματα κρίθηκαν θετικά αφού το 43, 6 % 
δήλωσε ότι όλη αυτή η εμπειρία στάθηκε ΠΟΛΥ και το 43, 6 % ΑΡΚΕΤΑ χρήσιμη για την καθημερινή 
τους πρακτική στην τάξη ως καθηγητές της γαλλικής γλώσσας. Ένα μικρό μόνο ποσοστό θεώρησε 
την εξειδίκευση αυτή ΛΙΓΟ ικανοποιητική (12,8 %). Ειδικότερα, η παρακολούθηση της θεματικής 
ενότητας ΓΑΛ51 «Γλωσσικές δεξιότητες στην προφορική επικοινωνία της Γαλλικής Γλώσσας» 
αποτέλεσε σημαντικό κίνητρο και καταλυτικό παράγοντα για να αναθεωρήσουν οι φοιτητές τις 
πρακτικές τους ως προς όλα τα επίπεδα της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας για τη 
διδασκαλία του προφορικού λόγου στη συμβατική τάξη.  
 
Ειδικότερα, η εκπαίδευση αυτή τις βοήθησε στην ανεύρεση κατάλληλου διδακτικού υλικού με νέα 
κριτήρια και πηγές πληροφόρησης (90,6 %), στο σχεδιασμό του μαθήματος με έμφαση στον 
προφορικό λόγο (87,5 %) καθώς και στην επιλογή των κατάλληλων δραστηριοτήτων (84,3 %). 
Ακολούθως, παρακινήθηκαν να προχωρήσουν σε ευρύτερη χρήση των οπτικοακουστικών μέσων και 
των νέων τεχνολογιών για τη διδασκαλία του προφορικού λόγου (81,25 %), να εφαρμόσουν 
αποτελεσματικότερα και πιο αξιόπιστα εργαλεία αξιολόγησης για την κατανόηση και παραγωγή 
προφορικού λόγου (81,25 %)· τέλος, ανέπτυξαν νέες και αποδοτικότερες τεχνικές για την πρόσληψη 
και παραγωγή του προφορικού λόγου στην τάξη τις γαλλικής ως ξένης γλώσσας (78,1 %).  
 
Προτάσεις καλής πρακτικής 
 
Η ποιοτική ανάλυση των σχολίων και των προτάσεων των φοιτητών αναφορικά με τη διδακτική του 
προφορικού λόγου οδήγησε σε ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Πιο συγκεκριμένα, 
παρατηρήθηκε ότι οι φοιτητές θεωρούν ιδιαίτερες χρήσιμες και αποτελεσματικές για τη διδακτική 
του προφορικού λόγου τις ακόλουθες πρακτικές:  
 
• τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των οπτικοακουστικών μέσων για τη διδασκαλία του 

προφορικού λόγου στη γαλλική γλώσσα τόσο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση όσο και στη 
συμβατική τάξη έτσι ώστε να υπάρχει πιο συχνή και άμεση πρόσβαση σε αυθεντικό 
οπτικοακουστικό υλικό (documents authentiques) αλλά και πιο ρεαλιστική επικοινωνία και 
επαφή με αυθεντικά γλωσσικά περιβάλλοντα και περιστάσεις επικοινωνίας όπου 
χρησιμοποιείται η γαλλική γλώσσα. [32 %]  

• την προβολή μαγνητοσκοπημένων υποδειγματικών διδασκαλιών ως δείγματα καλής πρακτικής 
στη σχολική τάξη κατά τις Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) ώστε η εκπαίδευση των 
φοιτητών-καθηγητών να μην περιορίζεται μόνο στη θεωρία αλλά να έχουν και απτά 
παραδείγματα που να μπορούν να εφαρμόσουν στην καθημερινή τους πρακτική στο σχολείο [29 
%].  

 
Ειδικότερα, για τη διδασκαλία του προφορικού λόγου στη συμβατική τάξη οι φοιτητές πρότειναν: 
• την εξοικείωση των μαθητών από την αρχή της μαθησιακής διαδικασίας με τον προφορικό λόγο 

κατά τρόπο παιγνιώδη και δημιουργικό, ειδικά για τις μικρότερες ηλικίες. Εξάλλου, ο προφορικός 
λόγος ως φυσική διαδικασία προηγείται του γραπτού [28 %] 
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• την παροχή οπτικοακουστικών ερεθισμάτων που να συνάδουν με το γνωστικό επίπεδο και τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών σε συνδυασμό με την εφαρμογή δραστηριοτήτων που δεν 
ξεπερνούν τις δυνατότητές τους κάθε φορά [27 %] 

• την έμφαση στις στρατηγικές κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου [25 %] 
• τη χρήση παιδαγωγικών πρακτικών που στηρίζονται στην ομαδοσυνεργατική και τη βιωματική 

μάθηση όπως το πρότζεκτ, η εργασία ανά ζεύγη ή σε ομάδες, οι θεατρικές δραστηριότητες 
(αυτοσχεδιασμός, δραματοποίηση, παιχνίδια ρόλων…) έτσι ώστε ακόμη και οι συνεσταλμένοι 
και λιγότερο εξωστρεφείς μαθητές να κινητοποιηθούν περισσότερο και να παράγουν προφορικό 
λόγο χωρίς το φόβο του λάθους και της τιμωρίας [22 %].  
 

Συμπέρασμα 
 
Ο προφορικός λόγος αποτελεί το πρώτο και θεμελιώδες στάδιο στην εκμάθηση μίας γλώσσας (τόσο 
της μητρικής όσο και της ξένης γλώσσας). Για το λόγο αυτό, η διδακτική του προφορικού λόγου 
οφείλει να στηρίζεται σε πρακτικές που εμπλέκουν προσωπικά το μαθητή στη διαδικασία μάθησής 
του και τον παρακινούν να εκφραστεί και να επικοινωνήσει χρησιμοποιώντας την ξένη γλώσσα 
χωρίς το άγχος της απόρριψης ή της γελοιοποίησης. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, επιβάλλεται 
η δημιουργία ενός ασφαλούς και δημιουργικού παιδαγωγικού κλίματος μέσα στην τάξη των 
γαλλικών, που σε συνδυασμό με το κατάλληλο παιδαγωγικό υλικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό, 
θα μπορέσει να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους παρέχει κίνητρα και ευκαιρίες 
για να αναπτύξουν την ικανότητά τους στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου. 
 
Authors’ e-mail:  Μ.-Ε. Γαλάνη: maritagalani@yahoo.gr, Ό. Πατεράκη-Χατζηαντωνίου: 
opater@tee.gr 
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Αυτό το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε για να συλλέξει δεδομένα σχετικά με το ρόλο του προφορικού 
λόγου στη διδακτική των ξένων γλωσσών στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αλλά και με την 
εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές ως καθηγητές πια στη συμβατική τάξη (θα χρειαστούν 
περίπου 10'). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στη Διεθνή Ημερίδα με θέμα «Η εξ αποστάσεως 
ειδίκευση των καθηγητών Ξένων Γλωσσών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 1998-2009: Παρόν-μέλλον» 
που διοργανώνουν το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στη 
Διδασκαλία της Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας, το Σάββατο 23 Μαΐου 2009, στην Αθήνα 
(Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy). 
 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

1) Φύλο :   
 Άνδρας 
 Γυναίκα 

 
2) Ηλικία :   

 22-24 
 25-29 
 30-34 
 35-39 
 40-44 
 44-49 
 50-54 
 55-59 
 60 και άνω 

 
3) Εκπαίδευση (Προσδιορίστε τον τίτλο του πτυχίου και το Παν/κό Ίδρυμα): 

 Βασικό πτυχίο      ……………………………………………………………… 
 Μεταπτυχιακό      ……………………………………………………………… 
 Διδακτορικό         ……………………………………………………………… 
 Άλλο Δίπλωμα     ……………………………………………………………… 

 
4α) Εάν είστε απόφοιτος του προγράμματος «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής», ποια χρονιά 
παρακολουθήσατε τη θεματική ενότητα «Γλωσσικές δεξιότητες στην προφορική επικοινωνία της Γαλλικής 
Γλώσσας» (ΓΑΛ51); ………………………………………………………………………………………………….. 
 
4β) Εάν είστε εν ενεργεία φοιτητής/φοιτήτρια του προγράμματος «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών 
Γαλλικής», ποια χρονιά παρακολουθήσατε τη θεματική ενότητα «Γλωσσικές δεξιότητες στην προφορική 
επικοινωνία της Γαλλικής Γλώσσας» (ΓΑΛ51); …………………………………………………………………………………………...  
 
5) Πόσα χρόνια έχετε εμπειρία στη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας; 

 1-5 
 6-10 
 11-15 
 16-20 
 21-25 
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 26-30 
 31 και άνω 

 
6) Πού διδάσκετε τη γαλλική γλώσσα σήμερα;  

 Σε δημόσιο σχολείο  
 Σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο 
 Σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών  
 Σε ιδιαίτερα μαθήματα 

 
7) Ποιες είναι οι ηλικίες των μαθητών σας; 

 9-12 
 13-15 
 16-18 
 άνω των 18  

 
8) Σε ποιο επίπεδο/επίπεδα γλωσσομάθειας της γαλλικής ανήκουν οι μαθητές σας (σύμφωνα με το Κοινό 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες); 

 A1 
 A2 
 B1 
 B2 
 Γ1 
 Γ2 

 
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 
9) Για ποιους λόγους επιλέξατε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών 
Γαλλικής Γλώσσας» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου;  

 επαγγελματικούς (προσδιορίστε) ……………………………………………... 
 επιμορφωτικούς (προσδιορίστε)  ……………………………………………... 
 προσωπικούς  (προσδιορίστε) ………………………………………………… 
 άλλους (προσδιορίστε ) ……………………………………………………….. 
 

10) Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας από την παρακολούθηση της θεματικής ενότητας «Γλωσσικές δεξιότητες 
στην προφορική επικοινωνία της Γαλλικής Γλώσσας» (ΓΑΛ51);  

 καλύτερη κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του προφορικού λόγου 
 εκμάθηση νέων πρακτικών και μεθοδολογικών τεχνικών για τη διδασκαλία του προφορικού λόγου 

στην τάξη της γαλλικής ως ξένης γλώσσας 
 βελτίωση της αποτελεσματικότητάς σας ως καθηγητές της γαλλικής γλώσσας αναφορικά με τη 

διδασκαλία του προφορικού λόγου 
 άλλη (προσδιορίστε): …………………………………………………………………………………………… 

 
11) Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης της θεματικής ενότητας «Γλωσσικές δεξιότητες στην προφορική 
επικοινωνία της Γαλλικής Γλώσσας» (ΓΑΛ51) αισθανθήκατε ότι δικαιώνονται οι προσδοκίες σας και σε ποιο 
βαθμό; 
 
ΠΟΛΥ   ΑΡΚΕΤΑ  ΛΙΓΟ  ΚΑΘΟΛΟΥ  

 
Εάν ναι, για ποιους λόγους; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Εάν όχι, για ποιους λόγους; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
 
 

12) Κατά την προηγούμενη διδακτική σας εμπειρία στην τάξη της γαλλικής ως ξένης γλώσσας, 
αντιμετωπίσατε προβλήματα σχετικά με τη διδασκαλία του προφορικού λόγου;  
ΠΟΛΛΑ   ΑΡΚΕΤΑ  ΛΙΓΑ ΚΑΘΟΛΟΥ  
 
Τι είδους προβλήματα ακριβώς; (Προσδιορίστε). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
13) Αντιμετωπίσατε προβλήματα ή δυσκολίες κατά την παρακολούθηση της θεματικής ενότητας 
«Γλωσσικές δεξιότητες στην προφορική επικοινωνία της Γαλλικής Γλώσσας» (ΓΑΛ51); 
ΠΟΛΛΑ   ΑΡΚΕΤΑ  ΛΙΓΑ ΚΑΘΟΛΟΥ  

 
14) Εάν ναι, τα προβλήματα και οι δυσκολίες αυτές αφορούσαν: 
 

 ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΑ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ 
α. Τη διδακτική μεθοδολογία που 
αναπτύχθηκε 

    

β. Το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε      

γ. Την εκπόνηση των εργασιών      

δ. Την παρουσία του διδάσκοντα και  
τη γενικότερη συμβολή του στην ενότητα 

    

ε. Την εξ αποστάσεως επικοινωνία      
στ. Τη συχνότητα των Ομαδικών 
Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) 

    

ζ. Τη διάρκεια των Ομαδικών Συμβουλευτικών 
Συναντήσεων (ΟΣΣ) 

    

η. Τον εξοπλισμό στις Ομαδικές  
Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ)  

    

θ. Άλλο (προσδιορίστε):     
 
Αιτιολογείστε τις απαντήσεις σας:  
α.…………………………………………………………………………………………… 
β.…………………………………………………………………………………………… 
γ.…………………………………………………………………………………………… 
δ.…………………………………………………………………………………………… 
ε.…………………………………………………………………………………………… 
στ.………………………………………………………………………………………….. 
ζ……………………………………………………………………………………………. 
η……………………………………………………………………………………………. 
θ……………………………………………………………………………………………. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ  

 
15) Μετά το πέρας των σπουδών σας στο πρόγραμμα «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής 
Γλώσσας», πιστεύετε ότι οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκτήσατε στη θεματική ενότητα «Γλωσσικές 
δεξιότητες στην προφορική επικοινωνία της Γαλλικής Γλώσσας» (ΓΑΛ51), ήταν χρήσιμες για σας ως 
καθηγητές της γαλλικής γλώσσας και σε ποιο βαθμό; 
ΠΟΛΥ   ΑΡΚΕΤΑ  ΛΙΓΟ  ΚΑΘΟΛΟΥ  

 
     16) Εάν ναι, σε ποιους τομείς της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας σας βοήθησε να 
     αναθεωρήσετε τις πρακτικές και το σχεδιασμό σας ως προς τη διδασκαλία του προφορικού 
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     λόγου και κατά πόσο; 
 ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΑ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ 

 
Σχεδιασμός του μαθήματος με έμφαση 
στον προφορικό λόγο έναντι του 
γραπτού στην τάξη της γαλλικής ως 
ξένης γλώσσας 

  

    

Εύρεση κατάλληλου διδακτικού υλικού 
με νέα κριτήρια και πηγές 
πληροφόρησης 
 

    

Επιλογή κατάλληλων δραστηριοτήτων  
 

    

Ανάπτυξη νέων και αποδοτικότερων 
τεχνικών για την πρόσληψη και 
παραγωγή του προφορικού λόγου  
 

    

Ευρύτερη χρήση των οπτικοακουστικών 
μέσων και των νέων τεχνολογιών για τη 
διδασκαλία του προφορικού λόγου στην 
τάξη της γαλλικής ως ξένης γλώσσας 
 

    

Αποτελεσματικότερη και πιο ακριβής 
αξιολόγηση της κατανόησης και 
παραγωγής προφορικού λόγου στην 
τάξη της γαλλικής ως ξένης γλώσσας 

    

 
ΣΧΟΛΙΑ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
17) Γράψτε τα σχόλια ή/και τις προτάσεις σας, βασισμένα στην εμπειρία σας, αναφορικά με τη διδακτική 
και μαθησιακή διαδικασία για τη διδασκαλία του προφορικού λόγου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
18) Γράψτε τα σχόλια ή/και τις προτάσεις σας, βασισμένα στην εμπειρία σας, αναφορικά  με τη διδακτική 
και μαθησιακή διαδικασία για τη διδασκαλία του προφορικού λόγου στη συμβατική τάξη.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ! 

 


