
Παρακολούθησα το διατμηματικό μάθημα της κυρίας Γκίνου «Προετοιμασία φοιτητών για 

συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ σε γαλλόφωνα Πανεπιστήμια» το 2017 θέλοντας να βελτιώσω 

τα γαλλικά μου. 

Έχοντας το πτυχίο Β1 από μικρή ηλικία και έχοντας αποτύχει τις εξετάσεις για Β2 θεώρησα 

ότι θα ήταν καλή ευκαιρία να ξαναασχοληθώ και να βελτιώσω το επίπεδο μου. Για αυτό το 2017 ως 

μεταπτυχιακή φοιτήτρια του φυσικού τμήματος του ΑΠΘ ξεκίνησα να παρακολουθώ το διατμηματικό 

αυτό μάθημα. Δεν είχα σκοπό να φύγω στη Γαλλία καθώς αυτή η γλώσσα όσο όμορφη είναι, άλλο 

τόσο δύσκολη ακουγόταν στα αυτιά μου λόγω της δυσκολίας που είχα στην προφορά και στον 

προφορικό λόγο, γι’ αυτό και το να φύγω στην Γαλλία μου φαινόταν ακατόρθωτο. 

Παρακολουθώντας τα μαθήματα ανελλιπώς και χάρη στη δομή του μαθήματος και την 

υπομονή της κυρίας Γκίνου να κάνει όλους τους φοιτητές να συμμετέχουν, άρχισε ο φόβος μου για 

αυτήν την γλώσσα να φεύγει. Η μελέτη λογοτεχνικών κειμένων στα γαλλικά, η λεπτομερή περιγραφή 

της γαλλικής κουλτούρας μέσω των ταξιδιών και βιωμάτων (vécu) της κυρίας Γκίνου μας έκανε να 

αγαπήσουμε τον γαλλικό πολιτισμό. H επίμονη της να μας κάνει να εκφραστούμε ο καθένας 

ξεχωριστά στην σύντομη διάρκεια του κάθε μαθήματος με έκανε να βελτιώσω την προφορά μου και 

η εσωστρέφεια μου στον προφορικό λόγο άρχισε να φεύγει. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, η αυτοπεποίθηση μου να μιλάω αυτήν την γλώσσα αυξήθηκε 

κατακόρυφα σε λίγες μόλις βδομάδες και με ώθησαν να ψάξω να συνεχίσω Πρακτική άσκηση του 

μεταπτυχιακού Προγράμματος με το πρόγραμμα Erasmus+.  Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η συμβολή 

της κυρίας Γκίνου ήταν καθοριστική καθώς όχι μόνο με ενθάρρυνε αλλά με έφερε σε επικοινωνία με 

άλλους παλιούς φοιτητές της που έχουν φύγει Γαλλία και θα μπορούσαν να με βοηθήσουν σε αυτό 

μου το ξεκίνημα. Έτσι με το τέλος αυτών των μαθημάτων αποφάσισα να συνεχίσω την μελέτη της 

γαλλικής γλώσσας για λίγους μήνες ακόμα και να παρακολουθήσω κάποια εντατικά μαθήματα σε 

φροντιστήριο. Με αποτέλεσμα, το Φεβρουάριο 2018 να περάσω επιτυχώς τις εξετάσεις γαλλικής 

γλώσσας Β2. Έτσι τον Μάρτιο 2018, έκανα την πρακτική μου στο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille στο 

κρατικό ινστιτούτο CNRS για 6 μήνες όπου το πρόγραμμα Erasmus+ κάλυπτε 3 μήνες και πήρα 3 

μήνες επιμήκυνση επιχορηγούμενη από το κρατικό ινστιτούτο CNRS. 

Πάντα σε διαρκή επικοινωνία με την κυρία Γκίνου για κάθε μου βήμα και για κάθε δυσκολία 

που αντιμετώπιζα (γλωσσική, γραφειοκρατική κλπ.), τον Οκτώβριο 2018 συνέχισα για διδακτορικό 

πάνω στη φυσική για 3 χρόνια στο Πανεπιστήμιο Grenoble-Alpes. Την 1η Οκτωβρίου 2021, 

υποστήριξα την διατριβή μου και ορίστηκα διδάκτορας του Πανεπιστήμιου Grenoble-Alpes όπου η 

παρουσία της κυρίας Γκίνου κατά την διάρκεια της παρουσίασης μου, μου έδωσε πολλή μεγάλη 

δύναμη αυτήν την ιδιαίτερη μέρα επιβεβαιώντας για άλλη μια φορά την ανελλιπή και ανιδιοτελή 

υποστήριξη προς τους φοιτητές της. 

 


