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Εισαγωγή
Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει την
εκπαίδευση ενηλίκων στην τουρκική γλώσσα μέσω των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης.
Τα δύο πρώτα κεφάλαια έχουν θεωρητικό περιεχόμενο και περιγράφουν
βασικές έννοιες σχετικά με τη διά βίου μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Το τρίτο
κεφάλαιο παρουσιάζει το πρόγραμμα της τουρκικής γλώσσας στα Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης αλλά και την έρευνα της εργασίας. Για την εκπόνηση και καταγραφή της
εργασίας χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ελληνόφωνες αλλά και αρκετά άρθρα. Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης του νομού Κοζάνης και έγινε με τη
χρήση ερωτηματολογίων. Στη συνέχεια αφού καταχωρήθηκαν οι απαντήσεις
πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση δεδομένων με τη χρήση διαγραμμάτων μέσω
του excel. Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικότερα το περιεχόμενο των κεφαλαίων.
Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζονται οι πολιτικές διά βίου μάθησης στην Ευρώπη
και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, μπροστά στη ραγδαία επέκταση της συνεχιζόμενης
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κυρίως από τις αρχές της δεκαετίας του
1990, η οποία συνδέθηκε τόσο με τις ανάγκες της οικονομίας όσο και με την κοινωνική
ζήτηση στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης. Τέλος αναφέρονται οι φορείς και οι
λειτουργίες του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι ορισμοί ‘ενήλικος’, ‘μάθηση’ καθώς και
‘η εκπαίδευση ενηλίκων’. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων
στη γλωσσομάθεια. Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές πολιτικές για τις ξένες γλώσσες στην
Ελλάδα, η ανάγκη των εκπαιδευομένων για γλωσσομάθεια, καθώς και ο τρόπος
διδασκαλίας της ξένης γλώσσας στους ενήλικες. Τέλος αναφέρονται τα χαρακτηριστικά
των ενήλικων εκπαιδευόμενων ,η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους και ο
ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων .
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και οι στόχοι
που αυτά έχουν. Στη συνέχεια γίνεται μια εισαγωγή στην τουρκική γλώσσα και
παρουσιάζεται το πρόγραμμα ‘Τουρκικά για τον τουρισμό Α1-Α2’ των Κέντρων Διά
Βίου Μάθησης. Τέλος στην έρευνα της εργασίας παρουσιάζονται οι βαθύτεροι λόγοι
που οδηγούν τους ενήλικες στην εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας.
Παρατηρείται ότι οι γυναίκες που μαθαίνουν τουρκικά είναι περισσότερες από
τους άντρες. Οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι είναι μεταξύ 25-35 και 45-55 ετών. Οι
λόγοι που τους οδηγούν στην εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας ποικίλλουν ανάλογα
9

με την ηλικία. Οι μικρότερες ηλικίες στοχεύουν σε σπουδές στο εξωτερικό καθώς και
σε καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες, ενώ τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας μαθαίνουν
τουρκικά λόγω εργασίας ή λόγω εμπορικών συναλλαγών με τη χώρα. Επικρατέστερους
λόγους αποτελούν η καταγωγή των εκπαιδευομένων αλλά και η ανάγκη τους για
επιπλέον μόρφωση και γνώσεις. Οι ενήλικες που ήδη γνωρίζουν αρκετές ξένες γλώσσες
επιλέγουν την τουρκική, επειδή απλά τους αρέσουν οι ξένες γλώσσες. Τέλος,
ενδιαφέρον αποτελεί η απάντηση μια γυναίκας μεταξύ 45-55 ετών η οποία δήλωσε ότι
λόγω έρωτα μαθαίνει την τουρκική γλώσσα.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός

της

παρούσας

μεταπτυχιακής

εργασίας

είναι

να

παρουσιάσει την εκπαίδευση ενηλίκων στην τουρκική γλώσσα μέσω των
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης. Μέσα από το ερευνητικό της κομμάτι
παρουσιάζει τους λόγους που αποτελούν κίνητρο για την εκμάθησή της.
Αρχικά παρουσιάζονται βασικές έννοιες σχετικά με τη διά βίου
μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Εξετάζονται οι πολιτικές διά βίου
μάθησης στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ελλάδα καθώς και οι
φορείς διά βίου μάθησης. Αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των ενήλικων
εκπαιδευόμενων, η ανάγκη τους για μάθηση, ο ρόλος του εκπαιδευτή
ενηλίκων, οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που ακολουθεί καθώς και η
εκπαίδευση ενηλίκων στη γλωσσομάθεια.
Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην καταγωγή της τουρκικής
γλώσσας όπου και αναφέρονται τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της.
Παρουσιάζονται τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και το πρόγραμμα που
υλοποιείται σε αυτά με τίτλο ‘Τουρκικά για τον τουρισμό Α1-Α2’.
Τέλος παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι λόγοι που οδηγούν τους
ενήλικες στην εκμάθησή της τουρκικής γλώσσας. Οι λόγοι που τους
οδηγούν στην εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας ποικίλλουν ανάλογα με
την ηλικία. Επικρατέστερους λόγους αποτελούν η καταγωγή των
εκπαιδευομένων αλλά και η ανάγκη τους για επιπλέον μόρφωση και
γνώσεις.

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ
Διά Βίου Μάθηση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, γλωσσομάθεια, τουρκική
γλώσσα, ανάγκη για τουρκομάθεια
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ABSTRACT
The purpose of this thesis is to provide adult education in the Turkish
language through the Lifelong Learning Centres (Programmes). Τhrough
the research part, it shows the reasons that motivate students to learn
Turkish.
Initially, basic concepts on lifelong learning and adult education are
presented. Lifelong learning policies in Europe, particularly in Greece, and
operators of lifelong learning are considered. The characteristics of adult
learners, the need for learning, the role of the adult educator, the
educational methods followed and adult education in language learning are
illustrated.
Then the origin of the Turkish language is mentioned, with
reference to its most important characteristics. Lifelong Learning Center
are featured and the program that is implemented at these, entitled 'Turkish
tourism

A1-A2'.

Finally the thesis shows the most important reasons that lead the
learners to study Turkish. The reasons that lead to learning the Turkish
language vary depending on age. Prevalent reasons are the origin of the
trainees and their need for additional education and knowledge.

KEY WORDS
Lifelong Learning, Adult Education, language learning, Turkish language,
need for learning Turkish
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : Διά Βίου Μάθηση
1.1 Ορισμός Διά Βίου Μάθησης
Ο επίσημος ορισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διά βίου μάθηση
αναφέρεται σε: «Κάθε μαθησιακή δραστηριότητα η οποία αναλαμβάνεται καθ’ όλη τη
διάρκεια της

ζωής με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των

εφοδίων, στο πλαίσιο μιας προσωπικής, κοινωνικής οπτικής και/ή μιας οπτικής που
σχετίζεται με την απασχόληση».(1)
Η διά βίου μάθηση περιλαμβάνει την τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική
εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση.
«Τυπική εκπαίδευση»: Η εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού
εκπαιδευτικού

συστήματος

(δηλ.

το

σύστημα

πρωτοβάθμιας,

δευτεροβάθμιας,

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε
εθνικό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές και αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης
εκπαιδευτικής κλίμακας.
«Μη τυπική εκπαίδευση»: Η εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο
εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να
οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο.
Περιλαμβάνει την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και τη
γενική εκπαίδευση ενηλίκων. Η αρχική επαγγελματική κατάρτιση είναι η κατάρτιση η
οποία προσφέρει βασικές επαγγελματικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε
ειδικότητες και εξειδικεύσεις με στόχο την ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική
κινητικότητα και ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, καθώς και
την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Η συνεχιζόμενη επαγγελματική
κατάρτιση είναι η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που συμπληρώνει,
εκσυγχρονίζει ή αναβαθμίζει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες οι οποίες
αποκτήθηκαν

από

τα

συστήματα

επαγγελματικής

εκπαίδευσης

και

αρχικής

επαγγελματικής κατάρτισης ή από επαγγελματική εμπειρία με στόχο την ένταξη ή
επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική
και

προσωπική ανάπτυξη. Η γενική εκπαίδευση ενηλίκων περιλαμβάνει όλες τις

οργανωμένες μαθησιακές δραστηριότητες που απευθύνονται σε ενηλίκους και
στοχεύουν στον εμπλουτισμό των γνώσεων, στην ανάπτυξη και βελτίωση ικανοτήτων
και δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου.
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«Άτυπη μάθηση» : Οι μαθησιακές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκτός
οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, στο
πλαίσιο του ελεύθερου χρόνου ή επαγγελματικών, κοινωνικών και πολιτιστικών
δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει κάθε είδους δραστηριότητες αυτομόρφωσης, όπως η
αυτομόρφωση με έντυπο υλικό ή μέσω διαδικτύου ή με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή
ποικίλων εκπαιδευτικών υποδομών, καθώς και τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
που αποκτά το άτομο από την επαγγελματική εμπειρία του.(2)

1. European Commission, com (2001).σελ.678 http://ec.europa.eu/
2.Νόμος υπ’αριθ.3879, «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», Εφημερίς της
Κυβερνήσεως (τεύχος πρώτο), Αρ.Φύλλου 163, 21 Σεπτεμβρίου 2008, σελ.3401-3402
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1.2 Κύρια μοντέλα Διά Βίου Μάθησης στην Ευρώπη
Αρχικά πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει ένα γενικό μοντέλο διά βίου μάθησης
στην Ευρώπη διότι σε κάθε χώρα, ανάλογα με τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά
της πλαίσια, αναπτύσσονται διαφορετικά τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Παρ’ όλα αυτά, η πολιτική για τη διά βίου μάθηση στην Ευρώπη έχει πολλούς κοινούς
στόχους. Κάποιες χώρες δίνουν περισσότερες αρμοδιότητες στους κοινωνικούς
εταίρους (social partners)

(3),

με στόχο να ενθαρρύνουν τους εργοδότες και οι

τελευταίοι να επενδύσουν περισσότερο στην κατάρτιση. Σε σχέση με τους κοινωνικούς
εταίρους εντοπίζονται τρία βασικά μοντέλα διά βίου μάθησης στην Ευρώπη τα οποία
και πάλι διαφέρουν από χώρα σε χώρα.
Το πρώτο μοντέλο είναι αυτό που βασίζεται στη ζήτηση

«εθελοντικής

συνεργασίας των κοινωνικών εταίρων» ή αλλιώς εθελοντικό μοντέλο. Στο μοντέλο
αυτό το ίδιο το άτομο είναι κύριος υπεύθυνος της μάθησής του, με τη χρήση νέων
τεχνολογιών αλλά και με την καθοδήγηση της αγοράς. Οι κυβερνήσεις απλώς
υποστηρίζουν την προσπάθειά του και έχουν το ρόλο της διεύθυνσης. Οι οργανισμοί
ανάλογα με τα συμφέροντά τους επενδύουν στο περιβάλλον μάθησης μέχρι εκεί που
τους ωφελεί. Οι χώρες που αντιπροσωπεύουν αυτό το μοντέλο είναι το Ηνωμένο
Βασίλειο και η Ολλανδία.
Το δεύτερο μοντέλο διά βίου μάθησης στην Ευρώπη είναι το μοντέλο
«συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων». Και σ’ αυτό το μοντέλο το άτομο έχει
ευθύνη για τη μάθησή του χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες, όμως εδώ δίνεται
μεγαλύτερη βαρύτητα στον ρόλο του κράτους. Αυτή είναι και η βασικότερη διαφορά
μεταξύ των δύο μοντέλων. Στο δεύτερο μοντέλο το κράτος δεν έχει απλά τον ρόλο της
διεύθυνσης αλλά είναι αυτό που ρυθμίζει όλα τα ζητήματα σύμφωνα, πάντα, με τους
περιορισμούς της αγοράς. Οι χώρες που αντιπροσωπεύουν αυτό το μοντέλο είναι οι
βόρειες ηπειρωτικές και οι σκανδιναβικές. Ως παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν η
Γερμανία, η Αυστρία και η Σουηδία.
Το τρίτο μοντέλο είναι το «κρατικιστικό» μοντέλο, που ακόμα επικρατεί σε
ορισμένα κράτη της Νότιας Ευρώπης (π.χ. Πορτογαλία, Ελλάδα).

3. Ο όρος «κοινωνικοί εταίροι (social partners)» χρησιμοποιείται ευρέως στην Ευρώπη και αναφέρεται
στους αντιπροσώπους της διοίκησης και των εργαζομένων (οργανώσεων εργοδοτών και συνδικάτα).
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Είναι ένα συγκεντρωτικό και ενιαίο μοντέλο στο οποίο κυριαρχεί το παραδοσιακό
σύστημα εκπαίδευσης. Σε μερικές χώρες, όπως στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το
μοντέλο αυτό παρουσιάζει ορισμένα στοιχεία του μοντέλου «συνεργασίας μεταξύ των
κοινωνικών εταίρων»(4)

4. Πρόκου,Ελένη, (2009). Εκπαίδευση ενηλίκων και διά βίου μάθηση στην Ευρώπη και την Ελλάδα.
Αθήνα:εκδόσεις Διόνικος. σελ.45-47
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1.3 Οι πολιτικές Διά Βίου Μάθησης στην Ελλάδα
Η διά βίου μάθηση στην Ελλάδα στηρίχτηκε στην ελληνική εκπαιδευτική
παράδοση. Η Ελλάδα όπως ήδη αναφέρθηκε ανήκει στο “κρατικιστικό’’ μοντέλο διά
βίου μάθησης. Αυτό σημαίνει ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι
συγκεντρωτικό και χαρακτηρίζεται από ισχυρό κρατικό έλεγχο. Το υπουργείο Παιδείας
παρ’ όλο που ο ρόλος του είναι καθοριστικός στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
(βρίσκεται στην κορυφή και χρηματοδοτεί) αφήνει τους δήμους και τις περιφέρειες να
λαμβάνουν αποφάσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα εκπαίδευσης. Ειδικά στην περίπτωση
της εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης οι
αποφάσεις λαμβάνονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και έπειτα ενημερώνεται η
κεντρική κυβέρνηση.
Τη δεκαετία του 1980, στην Ελλάδα οι κυριότεροι φορείς εκπαίδευσης
ενηλίκων ήταν δημόσιοι, αφού ο στόχος ήταν η λαϊκή επιμόρφωση, ενώ ελάχιστοι ήταν
ιδιωτικοί. Η χρηματοδότηση από την Ευρώπη στόχευε στον εκσυγχρονισμό της
ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού κράτους αφού η Ελλάδα είχε όλα τα
χαρακτηριστικά της «ημι-περιφερειακής» κοινωνίας. Οι φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων
υλοποιούσαν διάφορα προγράμματα. Τα σημαντικότερα από αυτά ήταν προγράμματα
κατάρτισης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με στόχο τον εκσυγχρονισμό του
δημοσίου τομέα αλλά και των επιχειρήσεων καθώς και προγράμματα στο μάρκετινγκ,
στις δημόσιες σχέσεις, στην οργάνωση και στη διοίκηση με στόχο την επιμόρφωση των
δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων. Ακόμη στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του
νομικού πλαισίου υλοποιούσαν προγράμματα για νομικά θέματα που αφορούσαν τη
δημόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση.
Τη δεκαετία του 1990 τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Ενώ η
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση τη δεκαετία του 1980 είχε κατευθυνθεί προς τη
συνεχιζόμενη εκπαίδευση / εκπαίδευση ενηλίκων, στις αρχές της δεκαετίας του 1990
κατευθύνθηκε προς την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην οποία είχε πια
μετατοπιστεί το ενδιαφέρον του κράτους. Τα προγράμματα λαϊκής επιμόρφωσης
μειώθηκαν και τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στόχευαν σε διαφορετικές
κατηγορίες εκπαιδευομένων συγκριτικά με τη δεκαετία του 1980. Πολυπληθέστερη
κατηγορία αποτελούσαν άνεργοι πτυχιούχοι και απόφοιτοι λυκείου και ακολουθούσαν
οι αυτοαπασχολούμενοι. Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι το σύστημα παροχής
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υπηρεσιών εκπαίδευσης ενηλίκων ιδιωτικοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό. Οι λόγοι που
οδήγησαν στην ιδιωτικοποίησή του ήταν η έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού, οι
προστριβές των δημόσιων φορέων κατάρτισης, η έλλειψης συντονισμού από το κράτος
καθώς και η σπατάλη πόρων.
Οι αλλαγές αυτές δημιούργησαν αρκετά προβλήματα και διαφοροποίησαν τα
προγράμματα

εκπαίδευσης

αφού

πλέον

δινόταν

έμφαση

στα

προγράμματα

επαγγελματικής κατάρτισης. Το 1992 ιδρύθηκε ο Οργανισμός Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) από το υπουργείο Παιδείας και το 1994
θεσμοθετήθηκε το νέο Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ενεργειών
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο προέβλεπε, ότι το Υπουργείο
Εργασίας είναι αρμόδιο για τον συντονισμό των προγραμμάτων επαγγελματικής
κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος για την
υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων ιδρύθηκαν τα δημόσια και ιδιωτικά Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). (5) , (6)

5. Κελπανίδης, Μιχάλης, (2004). Διά βίου μάθηση. Κοινωνικές προϋποθέσεις και λειτουργίες: Δεδομένα
και διαπιστώσεις. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. σελ. 295-300
6. Πρόκου, Ελένη, (2009). ό.π. σελ.56-60
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1.4 Φορείς και λειτουργίες του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης
Οι φορείς του εθνικού δικτύου διά βίου μάθησης είναι οι φορείς διοίκησης και
οι φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης.
1.Φορείς διοίκησης της διά βίου μάθησης είναι:
α) Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
β) Οι υπηρεσιακές μονάδες των Περιφερειών, που ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα
διά βίου μάθησης
γ) Οι υπηρεσιακές μονάδες των Δήμων, που ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα διά βίου
μάθησης
δ)

Ο

Εθνικός

Οργανισμός

Πιστοποίησης

Προσόντων

και

Επαγγελματικού

Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) (μετά τη συγχώνευση του: 1. Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Εθνικό
Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Διά βίου Μάθησης, 2. Ε.Ο.Π.Π. Εθνικός Οργανισμός
Πιστοποίησης Προσόντων και 3. Ε.Κ.Ε.Π. Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού
Προσανατολισμού.)
ε) Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
2. Φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης είναι:
α.) τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
β) τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)
γ) τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
δ) το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) [μετά τη συγχώνευση
του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) και του Ινστιτούτου
Νεολαίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.)].
ε) οι λοιπές δημόσιες και ιδιωτικές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης
στ) οι φορείς παροχής υπηρεσιών γενικής (τυπικής και μη τυπικής) εκπαίδευσης
ενηλίκων, στους οποίους περιλαμβάνονται κοινωνικοί, θρησκευτικοί και πολιτιστικοί
φορείς, καθώς και δομές παροχής υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως τα
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), οι Σχολές Γονέων.
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ζ) οι φορείς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ή και υπηρεσιών επαγγελματικού
προσανατολισμού
η) τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (Κ.Π.Α.) κατά το μέρος που παρέχουν
υπηρεσίες διά βίου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού
θ) οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που παρέχουν μη τυπική
εκπαίδευση στο ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
όπως είναι το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς και οι φορείς που συνιστώνται από τις επαγγελματικές
ενώσεις και τα επιμελητήρια και παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση στα μέλη τους, όπως
είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Α.Ε. (Ι.ΕΚ.Ε.Μ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε.)»,
ι) οι φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης, τους οποίους συνιστούν οι
τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών που συνυπογράφουν την εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας, όπως είναι το Ινστιτούτο
Εργασίας (ΙΝ.Ε.) και το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κ.ΑΝ.ΕΠ.) της
Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), το Κοινωνικό Πολυκέντρο και
το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων
Δημόσιων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).
ια) οι φορείς άτυπης μάθησης
Στο Εθνικό Δίκτυο Διά βίου Μάθησης ανήκουν οι φορείς και οι δομές του
τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος κατά το μέρος που παρέχουν υπηρεσίες ή
εφαρμόζουν προγράμματα διά βίου μάθησης, όπως είναι τα Ιδρύματα της Ανώτατης
Εκπαίδευσης και τα Ινστιτούτα Διά βίου Εκπαίδευσης των ιδρυμάτων αυτών, καθώς
και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)
Επιπρόσθετα στο Εθνικό Δίκτυο Διά βίου Μάθησης ανήκουν και οι φορείς που
οργανώνουν και υλοποιούν προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, τα οποία
χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους, ως προς τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού
πλαισίου των προγραμμάτων αυτών.(7) (8)

7. Νόμος υπ’αριθ.3879, «Ανάπτυξη της Διά βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», Εφημερίς της
Κυβερνήσεως (τεύχος πρώτο), Αρ.Φύλλου 163, 21 Σεπτεμβρίου 2008, σελ.3402-3403
8. Περισσότερες πληροφορίες: Νόμος υπ’αριθ.3879, «Ανάπτυξη της Διά βίου Μάθησης και λοιπές
διατάξεις», Εφημερίς της Κυβερνήσεως (τεύχος πρώτο), Αρ.Φύλλου 163, 21 Σεπτεμβρίου 2008,
σελ.3407-3414
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Κεφάλαιο 2ο : Η Εκπαίδευση Ενηλίκων
2.1 Ορισμός της έννοιας «εκπαίδευση ενηλίκων»
Είναι γεγονός ότι για την εκπαίδευση ενηλίκων έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί.
Κοινή διαπίστωση όλων αυτών των ορισμών είναι ότι η εκπαίδευση ενηλίκων αφορά
στην εκπαίδευση που απευθύνεται σε ενήλικες και παρέχεται οργανωμένα. Κύριο
χαρακτηριστικό είναι ο σεβασμός και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών των
ενηλίκων

(9).

διδασκαλία,

Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν μέσα από συστηματική και οργανωμένη
καθώς

καταρτίζονται

επαγγελματικά,

επιμορφώνονται,

έχουν

τη

δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε εργασιακούς χώρους. Η εκπαίδευση ενηλίκων έχει
πολλές διαστάσεις και δίνει τη δυνατότητα ακόμη και σε αποκλεισμένες κοινωνικά
ομάδες να μορφωθούν (10).
Ιδιαίτερη σημασία έχει ο ορισμός που δίνει η UNESCO για την εκπαίδευση
ενηλίκων. Σύμφωνα μ’ αυτόν:
«Εκπαίδευση ενηλίκων είναι κάθε εκπαιδευτική διεργασία, κάθε περιεχομένου, επιπέδου
ή μεθόδου, είτε πρόκειται για τυπική εκπαίδευση είτε όχι, είτε για διεργασία που
επεκτείνει χρονικά ή αντικαθιστά την αρχική εκπαίδευση στα σχολεία, κολέγια και
πανεπιστήμια, καθώς και για μαθητεία, μέσω των οποίων άτομα που θεωρούνται ενήλικα
από την κοινωνία στην οποία ανήκουν αναπτύσσουν τις ικανότητες τους, εμπλουτίζουν τις
γνώσεις τους, βελτιώνουν τα τεχνικά και επαγγελματικά τους προσόντα ή τα
προσανατολίζουν προς άλλη κατεύθυνση και επιφέρουν αλλαγές στις στάσεις ή τη
συμπεριφορά τους με τη διπλή προοπτική της πλήρους προσωπικής ανάπτυξης και της
συμμετοχής σε μία εναρμονισμένη και αυτοδύναμη κοινωνική, οικονομική και
πολιτιστική ανάπτυξη.» (11)

9. Πρόκου,Ελένη, (2009). Εκπαίδευση ενηλίκων και διά βίου μάθηση στην Ευρώπη και την Ελλάδα.
Αθήνα: εκδόσεις Διόνικος. σελ.68
10. Κόκκος, Αλέξης, (2002). Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Προσδιορισμός του
πεδίου, τάσεις, πολιτικές. Αθήνα: εκδόσεις Μεταίχμιο.σελ.29-30
11. Κόκκος, Αλέξης, (2005). Εκπαίδευση ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το Πεδίο. Αθήνα: εκδόσεις Μεταίχμιο.
σελ. 38-44
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Ο Rogers ορίζει την εκπαίδευση ενηλίκων ως «εκπαίδευση ώριμης ηλικίας». Με
βάση τον ορισμό αυτόν, παρέχονται στους ενήλικες εκπαιδευόμενους μαθησιακές
δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί για ώριμα άτομα. Για να εκπαιδευτούν τα άτομα
αυτά λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική τους εμπειρία, πόσο υπεύθυνα είναι και αν
υπάρχει ισορροπία στον τρόπο ζωής αλλά και σκέψης τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά
των ενήλικων εκπαιδευόμενων πρέπει να γίνονται σεβαστά. Αυτό επιτυγχάνεται με
συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να συμμετέχουν ενεργά οι εκπαιδευόμενοι με τη
συμβολή του εκπαιδευτή ή της εκπαιδεύτριας (12).
Υιοθετώντας τον ορισμό αυτό και επεκτείνοντάς τον, ο Jarvis προβληματίζεται
σχετικά με την έννοια «ενηλικιότητα», δηλαδή με τη συμπεριφορά και την
αυτοαντίληψη των ανθρώπων ως ενηλίκων. Η «εκπαίδευση ενηλίκων» αποτελείται από
διεργασίες μάθησης που ακολουθούνται από ανθρώπους που βρίσκονται στην
κατάσταση του ενηλίκου. Θεωρείται μια διαδικασία, όπου οι άνθρωποι εκπαιδεύονται
με «ενήλικο τρόπο».

12. Πρόκου, Ελένη, (2009). ό.π. σελ.69-70
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2.2 Ορισμοί των εννοιών «ενήλικος», «μάθηση»
Ενήλικος
Η έννοια "ενήλικος" παραπέμπει σε διάφορες έννοιες. Μπορεί να αναφέρεται σε
κάποιο στάδιο του κύκλου ζωής του ατόμου, καθώς κάθε άνθρωπος περνάει από την
παιδική ηλικία, τη νεότητα και μετά ενηλικιώνεται. Πολλές φορές συσχετίζεται με την
κοινωνική θέση και το κύρος που μπορεί να έχει. Αυτό δείχνει ότι το άτομο έχει
ολοκληρώσει τη φοίτησή του στην υποχρεωτική εκπαίδευση και στη συνέχεια έχει
συντελεστεί η κοινωνική του ενσωμάτωση. Τέλος η έννοια αυτή μπορεί να αφορά
στους ενηλίκους ως κοινωνικό «υποσύνολο» αντιμετωπίζοντάς τους ξεχωριστά από τα
παιδιά και να περιλαμβάνει την ενηλικιότητα, δηλαδή τα ιδανικά και τις αξίες.
Για τους περισσότερους ανθρώπους η έννοια «ενήλικος» συνδέεται με την
ηλικία. Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να προσδιορίσει την ενηλικιότητα με βάση κάποια
συγκεκριμένη ηλικία, καθώς η ηλικία ενεργοποίησης των νομικών και κοινωνικών
ευθυνών ποικίλλει. Τέτοιες περιπτώσεις είναι το εκλογικό δικαίωμα, ο γάμος, η
υποχρέωση για τη στρατιωτική θητεία, το δικαίωμα ιδιοκτησίας ή αγοράς
οινοπνευματωδών ποτών και τσιγάρων. Για όλα αυτά υπάρχουν όρια ηλικίας, Δεν
μπορούμε όμως να πούμε ότι ένα άτομο γίνεται απόλυτα ενήλικο σε κάποια
συγκεκριμένη ηλικία. Πολλοί διστάζουν να χρησιμοποιήσουν ως ηλικία ενηλικίωσης
τη νόμιμη ηλικία συμπλήρωσης της αρχικής εκπαίδευσης, η οποία ποικίλλει από χώρα
σε χώρα. Για άλλους ανθρώπους η νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης είναι μικρότερη από
αυτήν όπου ολοκληρώνεται η αρχική εκπαίδευση. Είναι πολύ δύσκολο να οριστεί ο
ενήλικος -και ο μη ενήλικος. Πολλές φορές εγκαταλείπουν την προσπάθεια ακόμα και
οργανισμοί με τη μεγαλύτερη εμπειρία.
Σύμφωνα με τον ορισμό της UNESCO το 1976, «ενήλικοι είναι εκείνοι, τους
οποίους η κοινωνία στην οποία ζουν χαρακτηρίζει και αποδέχεται ως ενηλίκους.»
Προσδιορίζοντας ορισμένα χαρακτηριστικά της ενηλικιότητας, θα μπορούσε να γίνει
μια πιο ικανοποιητική προσέγγιση του όρου «ενήλικας».
Συνήθως σε οποιαδήποτε άποψη σχετικά με την ενηλικιότητα εμπεριέχονται
τρεις κύριες ομάδες ιδεών. Η πρώτη ιδέα είναι ότι το άτομο έχει αναπτυχθεί πλήρως.
Πίσω από τη λέξη "ενήλικος" κυριαρχεί η ιδέα της ωριμότητας. Στη φύση ο ώριμος
καρπός ή το γινωμένο τυρί αποτελεί σημάδι ότι η ανάπτυξη έχει κορυφωθεί. Η
ωριμότητα δεν αποτελεί απλώς μια κατάσταση στην οποία βρίσκεται κανείς, αλλά και
ένα ιδανικό που περισσότερο επιδιώκεται παρά πραγματώνεται απόλυτα. Έτσι, όταν η
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λέξη "ώριμος" αναφέρεται σε ανθρώπους, φορτίζεται περισσότερο απ' όσο όταν
αναφέρεται στον φυσικό κόσμο. Ωστόσο, συνεχίζει να συμπεριλαμβάνει την ιδέα ότι το
άτομο έχει αναπτυχθεί πλήρως, ότι έχει ωριμάσει και έχει σχηματίσει την
προσωπικότητά του και ότι επεκτείνει και καλλιεργεί τις ικανότητές του.
Οι άλλες δύο ομάδες ιδεών που είναι συνδεδεμένες με την ενηλικιότητα
αποκτούν μεγαλύτερη σαφήνεια, αν εξεταστεί η έννοια της παιδικότητας, η οποία είναι
αντίθετη με την ενηλικιότητα. Πολλές φορές παρατηρείται σε ορισμένους ανθρώπους
να συμπεριφέρονται "σαν παιδιά", με τρόπο ανάρμοστο για έναν ενήλικο.
Χαρακτηριστικά στοιχεία της παιδικότητας είναι να δίνει κανείς στον εαυτό του
μεγαλύτερη αξία απ’ όση του δίνουν οι άλλοι ή μικρότερη από την πραγματική. Η
πρώτη περίπτωση περιλαμβάνει ξεσπάσματα του ενηλίκου, θυμό και θορυβώδη
συμπεριφορά. Αντίθετα, στη δεύτερη περίπτωση τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς
είναι παραίτηση, κατσούφιασμα και παθητικότητα. Σ’ αυτή την περίπτωση το άτομο
αντιμετωπίζει

συνήθως

λιγότερο

επιθετικά

την

κατηγορία

για

παιδιάστικη

συμπεριφορά.
Και στις δύο περιπτώσεις αναμένεται η συμπεριφορά των "ενηλίκων" να είναι
περισσότερο διορατική και με αίσθηση ευθύνης για το μέλλον, βοηθώντας τους να
διαμορφώνουν μια πιο σωστή εικόνα για τον εαυτό τους και τους άλλους. Με δεδομένο
ότι έχουν συσσωρεύσει εμπειρίες, με την αξιοποίηση των οποίων θα καταφέρουν να
πετύχουν μια πιο ισορροπημένη ένταξη στη ζωή και την κοινωνία, ο τρόπος σκέψης
τους είναι πιο εξελιγμένος σε σύγκριση με τους άλλους.
Μ’ αυτό σχετίζεται το τρίτο στοιχείο της ενηλικιότητας, η υπευθυνότητα. Ένα
από τα βασικά γνωρίσματά του είναι ότι φέρει την ευθύνη για τον εαυτό του, τις
πράξεις του και την εξέλιξη του. Συχνά ο ενήλικος αναλαμβάνει την ευθύνη και για
άλλους, αλλά οπωσδήποτε για τις ενέργειές του και τις αντιδράσεις του. Ο ενήλικος
μπορεί να αποφασίσει να αποποιηθεί ορισμένες ευθύνες, αλλά αυτό αποτελεί
χαρακτηριστικό της παιδικότητας. Η ενηλικιότητα σημαίνει ότι κάποιος είναι
αυτόνομος σε κάποιο βαθμό, λαμβάνει υπεύθυνα αποφάσεις και η συμπεριφορά του
έχει εκούσιο και όχι ακούσιο χαρακτήρα.
Εξετάζοντας την ενηλικιότητα και από τις τρεις πλευρές που αναφέρθηκαν
παραπάνω, πολλοί τη θεωρούν ιδανικό, το οποίο καταφέρνουν να πετύχουν οι
άνθρωποι με αγώνα. Σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να το πετύχουν αυτό, το

24

συναντούν κάποια στιγμή μπροστά τους. Έτσι, οι ενήλικοι συνεχίζουν να προσπαθούν
να καλλιεργήσουν την ωριμότητα, την ισορροπία και την υπευθυνότητα (13).
Μάθηση
Τα τελευταία χρόνια μία από πολύ σημαντική προσέγγιση για την έννοια της
μάθησης είναι αυτή που προτείνει δύο κύριες μορφές μάθησης, τη μη τυποποιημένη και
την τυποποιημένη. Σε κάθε μία χρησιμοποιούνται διαφορετικές στρατηγικές. Σύμφωνα
με τον Κrashen και άλλους, ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν την πρώτη τους
γλώσσα είναι πολύ διαφορετικός από εκείνον με τον οποίο μαθαίνουν τη δεύτερη ή τις
επόμενες γλώσσες. Η πρώτη μορφή μάθησης δε συντελείται πάντα συνειδητά. Όμως
και γι' αυτήν απαιτείται να καταβληθεί προσπάθεια. Χρησιμοποιούνται το παιχνίδι, ο
πειραματισμός, η δοκιμή και πλάνη, η αντιγραφή, η μίμηση, η εξάσκηση, η
αυτοαξιολόγηση. Η πρωτοβουλία για όλα αυτά ανήκει κυρίως στον εκπαιδευόμενο, αν
και μπορεί να οφείλεται στην ανάγκη να ικανοποιηθούν κάποια άλλα άτομα. Το πρώτο
είδος μάθησης, σύμφωνα με τον Krashen και άλλους ονομάζεται «απόκτηση» για να
διαχωρίζεται από αυτό που ορίζεται ως «μάθηση».
Η δεύτερη μορφή είναι πολύ πιο δομημένη και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να
υποβοηθείται εξωτερικά. Δε βασίζεται τόσο στη μάθηση μέσω της εμπειρίας όσο στη
μεταβίβαση πληροφοριών. Το περιεχόμενο της μάθησης χωρίζεται σε τμήματα και
ακολουθεί μια συνέχεια. Η τυποποιημένη μάθηση έχει στόχους, οι οποίοι έχουν
καθοριστεί από πριν και προσπαθεί να τους επιτύχει, κάτι που δεν έχει η μη
τυποποιημένη. Επίσης, η αξιολόγηση και οι αμοιβές καθορίζονται από άλλους. Αξίζει
να σημειωθεί πως αν και οι δύο μορφές μάθησης θεωρούνται εκούσιες, παρόλ’ αυτά η
πρώτη μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι και ακούσια.
Η μάθηση και στις δυο μορφές της έχει συνέχεια και διαρκεί σε ολόκληρη την
ενήλικη ζωή. Οι κοινωνικοί ρόλοι, όπως για παράδειγμα η ιδιότητα του γονέα και του
πολίτη,

μαθαίνονται

στο

μεγαλύτερο

μέρος

τους

μη

τυποποιημένα.

Όταν

προσλαμβάνεται ένας νέος υπάλληλος σε έναν οργανισμό, μαθαίνει όχι μόνο πώς
λειτουργεί ο φορέας, αλλά και πράγματα σχετικά με τη μετακίνησή του στα κτίρια του
οργανισμού και τις σχέσεις με τους συναδέλφους. Η μορφή της μάθησης αυτής είναι μη
τυποποιημένη.
13. Rogers, Alan, (1998). Η εκπαίδευση ενηλίκων. (Μ. Παπαδοπούλου, μεταφρ.). Αθήνα: Μεταίχμιο. (το
πρωτότυπο έργο εκδόθηκε 1996). σελ.60-62
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Οι δύο διαχωρισμοί φαίνεται να σχετίζονται μεταξύ τους, αν και ο τρόπος με
τον οποίο περιγράφουν τη διαφορά μπορεί να μην είναι ο ίδιος. Σύμφωνα με τον Rogers
(1961), για παράδειγμα, «η μόνη μάθηση που επηρεάζει σημαντικά τη συμπεριφορά
είναι αυτή που αυτοανακαλύπτεται, η οποία αποκτήθηκε από το ίδιο το άτομο και αφομοιώθηκε μέσω της εμπειρίας», την οποία και αντιπαράθεσε με την αφομοίωση
πληροφοριών.
Αντίθετα με την παραδοσιακή μορφή διαπαιδαγώγησης, ο Rogers υπέδειξε την
ύπαρξη ενός άλλου μοντέλου, της ανθρωπιστικής μάθησης, που έχει σημαντικά
στοιχεία. Ένα στοιχείο είναι ότι η μάθηση συντελείται συνειδητοποιημένα και με τη
θέληση του εκπαιδευόμενου και έχει ως επίκεντρο τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες
των εκπαιδευομένων. Επίσης, υπάρχει σεβασμός προς τους εκπαιδευόμενους ως
ξεχωριστών οντοτήτων. Άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι η μάθηση είναι ευθύνη όλων
των μελών της ομάδας. Ένα ακόμη στοιχείο του μοντέλου αυτού είναι το ότι η γνώση,
οι ιδέες, οι αξίες και οι κοινωνικές συμπεριφορές αναλύονται κριτικά. Ακόμη, η
μάθηση κατευθύνεται από το ίδιο το άτομο. Τέλος, η μάθηση και η δράση
αλληλεπιδρούν κυκλικά.
Ο Rogers όρισε τον διαχωρισμό ως εξής:
Ανθρωπιστική μάθηση

Παραδοσιακή, συμβατική μάθηση

Συμμετέχει το ίδιο το άτομο Το πρόγραμμα σπουδών καθορίζεται από
ενεργά

πριν

Εξατομικευμένη

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι ακολουθούν το
ίδιο πρόγραμμα

Πρωτοβουλία του ατόμου

Δασκαλοκεντρική

Εμβάθυνση στη γνώση

Τυποποιημένες εξετάσεις

Η αξιολόγηση γίνεται από

Η αξιολόγηση γίνεται από τον εκπαιδευτή

τον εκπαιδευόμενο
Έμφαση στην ουσία

Έμφαση στη γνώση και την
αναπαραγωγή

Από Rogers, 1980

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
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Η διάκριση αυτή είναι παρόμοια μ’ αυτή της κονστρουκτιβιστικής προσέγγιση
της μάθησης και της «μεταβίβασης της πληροφορίας», στην οποία τα τελευταία χρόνια
έχει δοθεί μεγάλη έμφαση από πολλούς συγγραφείς. Από τη μια πλευρά ο
εκπαιδευόμενος είναι αυτός που δημιουργεί τη γνώση και από την άλλη παίρνει τη
γνώση από τον εκπαιδευτή. Η διάκριση τυποποιημένης και μη τυποποιημένης μάθησης
είναι αποτέλεσμα εμβάθυνσης, καθώς συνάδει με την εκμάθηση γνώσεων, δεξιοτήτων,
στάσεων, καθώς επίσης και στρατηγικών σχετικών με τη μεταβίβαση ή τη δημιουργία
της γνώσης. Συνδέεται με τη μάθηση, η οποία συντελείται είτε με τη θέληση του
ατόμου και συνειδητά είτε χωρίς να το θέλει το άτομο, ασυνείδητα (14).

14. Κόκκος, Αλέξης, (επιμ.) (2002). Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα:
Μεταίχμιο. σελ.92-92
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2.3. Εκπαίδευση ενηλίκων στη γλωσσομάθεια
2.3.1 Εκπαιδευτικές πολιτικές για τις ξένες γλώσσες στην Ελλάδα
Ολοένα και περισσότερο στις σύγχρονες κοινωνίες αντιμετωπίζεται η ανάγκη
επικοινωνίας με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και διαφορετικούς πολιτισμούς,
επομένως αναδεικνύεται η επιτακτικότητα της γνώσης ξένων γλωσσών. Η γλώσσα είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με το πως ερμηνεύει κανείς τον κόσμο και με τον τρόπο που
εκδηλώνονται οι αξίες και ο πολιτισμός του κάθε έθνους. Η έννοια της επικοινωνία δεν
έγκειται στη χρήση ίδιων λέξεων αλλά η γνώση και ο σεβασμός στις αξίες και τα έθιμα
του εκάστοτε πολιτισμού.
Σκοπός άλλωστε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πολλά χρόνια ήταν η ανάδειξη
των πολύγλωσσων πολιτών. Υπό αυτό το πρίσμα η εκμάθηση γλωσσών θα πρέπει να
ενταχθεί στο πλαίσιο της διά βίου εκπαίδευσης, υπάρχει άλλωστε ο συλλογισμός ότι
μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης ο καθένας θα πρέπει να γνωρίζει
τουλάχιστον δύο γλώσσες περάν της μητρική του.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να ασχολείται με την προώθηση της εκμάθησης
γλωσσών ήδη από το 1990, έπειτα από την υιοθέτηση του προγράμματος LINGUA. Οι
δραστηριότητες στη συνέχεια έχουν ενσωματωθεί στα προγράμματα SOCRΑΤΕS και
LEONARDO DA VINCI και στη συνέχεια έχουν επεκταθεί. Τα άνωθεν προγράμματα
συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος εκμάθησης γλωσσών όπως και στην
ενίσχυση του κινήτρου για την εκμάθηση τους.
Οι γλώσσες έχουν ενταχθεί σε όλες τις δράσεις του προγράμματος SOCRATES,
COMENIUS, ERASMUS, GRUNDVIG και LINGUA. Σύμφωνα με τη LINGUA
υπάρχουν δύο όψεις, η πρώτη έχει ως στόχο να ενισχύσει τη συνειδητοποίηση και την
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εκμάθηση γλωσσών, ενώ ή δεύτερη να παρέχει
τα απαραίτητα εργαλεία για την παραγωγή και διάδοση των ξένων γλωσσών.
Τομή στον τομέα της γλωσσομάθειας επιτεύχθηκε το 2001(Ευρωπαϊκό Έτος
Γλωσσών). Κατά τη διάρκεια αυτού του έτους πραγματώθηκε μια σπουδαία
πληροφοριακή καμπάνια κατά την οποία παρήχθησαν και διανεμήθηκαν σχεδόν
4.000.000 είδη προώθησης και 1.000.000 δημοσιεύματα σε έντεκα γλώσσες· ανάμεσα
τους και 500.000 αντίτυπα του Οδηγού Εκμάθησης Γλωσσών. Η σύνταξη του Οδηγού
έγινε σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, που υπήρξε ο βασικός μας
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συνεργάτης σε όλη τη διάρκεια του Έτους. Η ιστοσελίδα, σε έντεκα γλώσσες, είχε
πάνω από 200.000 επισκέπτες τις τελευταίες 200 μέρες.
Τα Μ.Μ.Ε. διαδραμάτισαν πολύ σημαντικό ρόλο στην αναπαραγωγή και τη
συνολική ενημέρωση του ευρύτερου κοινού. Έτσι άνω των 60 εθνικών εφημερίδων
κάλυψαν εκτενώς το Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών (2001), σε συνδυασμό μάλιστα με
πολλά τοπικά και περιφερειακά δημοσιεύματα. Όπως επίσης το ίδιο έργο επιτέλεσαν
εθνικοί και τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί σε πολλές χώρες και ραδιοφωνικοί σταθμοί σε
όλον τον κόσμο όπου πραγματοποίησαν αναφορές στις άνωθεν δράσεις.
Υπήρξε πληθώρα εκδηλώσεων, οι οποίες αφιερώθηκαν στις γλώσσες. Οι
σημαντικότερες από αυτές τις συζητήσεις έλαβαν χώρα σε συνεδρία και σεμινάρια
δίνοντας μάλιστα εντυπωσιακά πορίσματα. Επιπλέον θεσπίστηκε Η «Ημέρα Γλωσσών»
στις 26 Σεπτέμβρη, που εορτάστηκε σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Είναι πολύ σημαντικό
να επισημανθεί ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθεί πρόοδος, είναι η
πραγματοποίηση ενός κλίματος συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα κράτη
μέλη. Σύμφωνα με τη Συνθήκη, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για το περιεχόμενο και
την οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων.
Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο έχει υποβάλει αναφορά στο Συμβούλιο της
Ευρώπης για τους συγκεκριμένους μελλοντικούς στόχους της εκπαίδευσης και των
συστημάτων κατάρτισης. Κάποιοι από αυτούς τους στόχους αφορούν την εκμάθηση
γλωσσών, όπου γίνεται λόγος για την εκμάθηση ξένων γλωσσών ως μέρος των βασικών
δεξιοτήτων, όπως και η σημασία των γλωσσών για το άνοιγμα των συστημάτων στον
ευρύτερο κόσμο.
Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε από το δίκτυο Ευρυδίκη(2001). Το
72% των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η γνώση ξένων γλωσσών είναι χρήσιμη. Στην
Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 90%. Ωστόσο, το υψηλό αυτό ποσοστό δεν
σημαίνει πως όλοι γνωρίζουν έναν αριθμό γλωσσών. Μόλις λίγο παραπάνω από τους
μισούς Ευρωπαίους μιλούν μία ακόμη γλώσσα εκτός από τη μητρική τους. Το 71% των
Ευρωπαίων και το 86% των Ελλήνων πιστεύει αντίστοιχα ότι όλοι θα έπρεπε να
γνωρίζουν μία ακόμη γλώσσα εκτός από τη μητρική τους. Ενώ ένα εξίσου σημαντικό
ποσοστό το 32% των Ευρωπαίων πιστεύει πως όλοι θα έπρεπε να γνωρίζουν δύο
γλώσσες επιπλέον της μητρικής τους, ενώ για τους Έλληνες το ποσοστό αυτό
υπερβαίνει το 54%.
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Επίσης τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί δείχνουν ότι οι Έλληνες είναι πιο
σίγουροι από τον μέσο Ευρωπαίο για την ικανότητα του να μαθαίνει ξένες γλώσσες (το
61% σε σύγκριση με το 47%). Από την άλλη ένα μικρό δείγμα της έρευνας, μόνο το
11% των Ελλήνων πιστεύει πως δεν έχει το «χάρισμα» αυτό, τη στιγμή μάλιστα που το
αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι 21%. Επιπλέον, τα 3/4 των Ελλήνων φαίνονται
ικανοποιημένα από τις ευκαιρίες που έχουν να μάθουν ξένες γλώσσες, σε σύγκριση με
το 1 /2 των Ευρωπαίων. Ολοκληρώνοντας την επίδειξη των πορισμάτων της έρευνας
όλοι οι Έλληνες (το 90%) θεωρούν πως υπάρχει άμεση ανάγκη ανάπτυξης τακτικών
ώστε να διατηρηθεί η πολυγλωσσία στην Ευρώπη (15).

15. Δενδρινού, Βασιλική & Μητσικοπούλου, Βασιλική, (2004). Πολιτικές γλωσσικού πλουραλισμού και
ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ευρώπη. Αθήνα: Μεταίχμιο. σελ.82-85
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2.3.2 Ανάγκη για γλωσσομάθεια – Κίνητρα μάθησης
Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε ποιοι λόγοι και ποιες ανάγκες οδηγούν έναν
ενήλικο στο να μάθει μια ξένη γλώσσα. Γιατί λοιπόν οι ενήλικες μαθαίνουν ξένες
γλώσσες; Και γιατί οι ενήλικες επιλέγουν να μάθουν την τουρκική ως ξένη γλώσσα;
Στο σημείο αυτό θα δοθεί απάντηση στο πρώτο ερώτημα, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο, στο
ερευνητικό κομμάτι της εργασίας θα εξετάσουμε αναλυτικά για ποιο λόγο επιλέγουν οι
ενήλικες να μάθουν τουρκικά.
Τα βασικότερα κίνητρα είναι οικονομικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, και
επαγγελματικά

και

στοχεύουν

στην

ένταξη,

στην

αυτοεκτίμηση

και

στην

αυτοπραγμάτωση. Οι αιτιολογικοί παράγοντες για την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας
έγκειται σε δύο κύριες ομάδες.
Από τη μία στην πρώτη ομάδα εντάσσεται η επιθυμία ταύτισης ή σύνδεσης με
μία άλλη γλωσσική ομάδα. Ορισμένες φορές, το άτομο επιθυμεί να γίνει μέλος μίας
διαφορετικής γλωσσικής κοινότητας. Αυτό το άτομο επιθυμεί να συμμετάσχει στις
πολιτιστικές δραστηριότητες της μειονοτικής ή της πλειονοτικής γλώσσας, να
αναζητήσει τις ρίζες του ή να δημιουργήσει φιλικές επαφές. Όλα τα παραπάνω κίνητρα
θεωρούνται ως εσωτερικά κίνητρα.
Από την άλλη υπάρχει η δεύτερη ομάδα όπου εδώ πραγματοποιείται η
εκμάθηση μίας γλώσσας για πρακτικούς σκοπούς. Κάποιοι εκπαιδεύονται όχι τόσο για
να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γνώση, αλλά για να προσθέσουν άλλη μία επιμόρφωση
στο βιογραφικό τους. Άλλοι το κάνουν απλά και μόνο για να κατατάσσονται ανάμεσα
στους μορφωμένους. Το άτομο μπορεί να κατακτήσει τη ξένη γλώσσα με σκοπό να βρει
εργασία ή να κερδίσει χρήματα, να αυξήσει τις προοπτικές της μετέπειτα
σταδιοδρομίας του, να περάσει τις εξετάσεις, να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της
εργασίας του, ή να βοηθήσει τα παιδιά του στα δίγλωσσα μαθήματα. Τα κίνητρα αυτά
ονομάζονται εξωτερικά κίνητρα.
Πληθώρα ερευνών, συνδέουν τα εσωτερικά κίνητρα με τη μέγιστη πιθανότητα
για επίτευξη επάρκειας στην ξένη γλώσσα. Οι Gardner και Lambert (1972) πίστευαν
αρχικά ότι τα εσωτερικά κίνητρα ασκούν μεγαλύτερη ισχύ στην εκμάθηση της γλώσσας
απ’ ότι τα εξωτερικά κίνητρα. Ο λόγος για τον οποίο ισχύει ο παραπάνω συλλογισμός
είναι το γεγονός ότι τα εσωτερικά κίνητρα αφορούν σε προσωπικές σχέσεις που είναι
πιθανότατα μακροβιότερες.
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Η άποψη η οποία έχει επικρατήσει θεωρεί ότι το εσωτερικό κίνητρο διατηρείται
περισσότερο από ένα εξωτερικό, εξαιτίας της σχετικής αντοχής των προσωπικών
σχέσεων. Παρόλα αυτά μετέπειτα οι έρευνες έδειξαν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το
εργαλειακό κίνητρο μπορεί να είναι ισχυρότερο από το εσωτερικό κίνητρο για την
εκμάθηση μιας γλώσσας (16), (17).

16.Baker, Colin, (2001). Εισαγωγή στη Διγλωσσία και τη Δίγλωσση Εκπαίδευση. (Α. Αλεξανδροπούλου,
Μετάφρ.). Αθήνα: Gutenberg. κεφ.14
17. Κόκκος, Αλέξης, (επιμ.) (2002). Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα:
Μεταίχμιο. σελ.106-108
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2.4 Οι μαθητές της τουρκικής γλώσσας ως ενήλικοι εκπαιδευόμενοι
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία της εκπαίδευσης ενηλίκων ανάμεσα στα μέλη
μιας ομάδας ενήλικων εκπαιδευόμενων υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Υπάρχουν όμως
και κάποια κοινά στοιχεία μεταξύ τους. Οι εκπαιδευόμενοι είναι ενήλικοι. Δε
βρίσκονται στην αρχή μιας διεργασίας αλλά η ανάπτυξη εξελίσσεται. Κουβαλούν μαζί
τους τις εμπειρίες και τις αξίες τους. Ξεκινούν την εκπαίδευσή τους με κάποιον σκοπό.
Συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία έχοντας κάποιες προσδοκίες. Τα
ενδιαφέροντά τους έρχονται πολλές φορές σε αντίθεση και ήδη έχουν διαμορφώσει τα
δικά τους μοντέλα μάθησης. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά εντοπίζονται και στους
μαθητές της τουρκικής γλώσσας.
.1. Είναι όλοι ενήλικοι
Είναι όλοι τους ενήλικοι, με βάση πάντοτε την ηλικία, γιατί όπως έχει ήδη
αναφερθεί, η ενηλικιότητα αποτελεί ιδανικό που ποτέ δεν επιτυγχάνεται απόλυτα.
2.Βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης
Αντίθετα με ορισμένες παραδοχές, η ανάπτυξη και η εξέλιξη των ενήλικων
εκπαιδευομένων δε σταματούν. Αναπτύσσονται και εξελίσσονται σε όλες τις πλευρές
της ζωής τους, σωματικά, διανοητικά, συναισθηματικά, πολιτισμικά, κοινωνικά.
Ο εκπαιδευτής πρέπει να αντιληφθεί ότι οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά
στην εκπαιδευτική διαδικασία, δεν είναι παθητικοί δέκτες πληροφοριών. Κάποιοι δεν
ξεκινούν από την αρχή την τουρκική γλώσσα, αλλά βρίσκονται στη μέση της
διαδικασίας(έχουν ακούσματα, ίσως έχουν διδαχθεί κάποια πράγματα στο παρελθόν).
Ωστόσο, όλοι ξεκινούν την τουρκική γλώσσα από την αρχή, αρχίζει ένα νέο στάδιο γι’
αυτούς, το οποίο θα στηριχθεί σε παλαιότερες εμπειρίες τους για να τους βοηθήσει να
αναπτυχθούν και να εξελιχθούν.
3. Φέρνουν μαζί τους ένα σύνολο εμπειριών και αξιών
Κάθε εκπαιδευόμενος κουβαλάει μαζί του εμπειρίες και γνώσεις, οι οποίες
σχετίζονται με όσα μαθαίνει στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Οι
εκπαιδευόμενοι βρίσκονται σε μια ηλικία, όπου έχουν ήδη διαμορφώσει τις αντιλήψεις,
τις απόψεις τους, τις αξίες τους και τις συμπεριφορές τους, οι οποίες έχουν ως βάση τις
προηγούμενες γνώσεις τους.
Για παράδειγμα κάποιο εκπαιδευόμενοι επιλέγουν την τουρκική γλώσσα ως
τρίτη ή ως τέταρτη ξένη γλώσσα. Ο εκπαιδευτής δεν μπορεί να αγνοήσει αυτή την
εμπειρία είναι σαν να απορρίπτει τους εκπαιδευόμενους.
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Τέλος δε διακατέχονται όλοι οι εκπαιδευόμενοι από τα ίδια συναισθήματα.
Κάποιοι είναι αυθόρμητοι, συγκρίνουν τις γλώσσες που ξέρουν με την τουρκική,
κάνουν τις παρατηρήσεις τους και μοιράζονται τις απόψεις και τις εμπειρίες τους με την
ομάδα.
4.Έρχονται συνήθως στην εκπαίδευση με δεδομένες προθέσεις
Είναι κοινώς αποδεκτό πως κάποιες φορές οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι ξεκινούν
να μάθουν κάτι καινούργιο ωθούμενοι από ανάγκη.
Για όσους ξεκινούν για παράδειγμα την τουρκική επειδή το επιθυμούν ή επειδή
το θεωρούν αναγκαίο πολλές φορές η κατάσταση είναι περίπλοκη. Πολλές φορές όταν
ερωτηθούν για τον λόγο της συμμετοχής τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δηλώνουν
λόγους που δεν ισχύουν στην πραγματικότητα. Συχνά ο λόγος για τον οποίο
συμμετέχουν σ’ αυτό το πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι δε συνδέεται με τη μάθηση. Το
κάνουν για να αποκτήσουν κοινωνικές επαφές και να γνωρίσουν ανθρώπους, για να
βγουν από το σπίτι, γιατί είναι αναγκαίο για την εργασία τους ή γιατί θέλουν κάποια
πιστοποίηση. Υπάρχουν βέβαια εκπαιδευόμενοι που δηλώνουν την τουρκική για
επιπλέον μόρφωση και γνώσεις.
5. Έρχονται με ορισμένες προσδοκίες όσον αφορά την ίδια την εκπαίδευση
Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι ξεκινούν να μάθουν την τουρκική γλώσσα έχοντας
ήδη διαμορφωμένες στάσεις και αντιλήψεις απέναντι στην εκπαίδευση και
προσδοκώντας ο καθένας κάτι διαφορετικό. Αυτές στηρίζονται συνήθως στις εμπειρίες
από τη φοίτηση στο σχολείο ή από άλλα προγράμματα εκπαίδευσης. Κάποιοι θεωρούν
ότι είναι μαθητές στο σχολείο, κάποιοι άλλοι ότι θα καταφέρουν να μάθουν τη γλώσσα
σε μικρό χρονικό διάστημα. Ορισμένοι θεωρούν ότι μπορούν και μόνοι τους να
διαβάσουν και να ανταποκριθούν στη διδακτέα ύλη. Τέλος πολλές φορές επικρατεί η
αντίληψη ότι η διδασκαλία θα γίνεται από έναν παντογνώστη εκπαιδευτή.
6. Έχουν ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα
Οι ενήλικοι συνήθως παρακολουθούν μερικώς τα προγράμματα εκπαίδευσης.
Το ίδιο συμβαίνει και με την τουρκική γλώσσα. Η εκμάθησή της δεν αποτελεί γι’
αυτούς προτεραιότητα, έχει δευτερεύουσα σημασία. Επηρεάζεται από καθημερινά
προβλήματα σχετικά με την εργασία, την οικογένεια, την κοινωνία. Η κοινωνική
προέλευση των ενήλικων εκπαιδευομένων ποικίλλει. Παράλληλα με την ιδιότητα του
εκπαιδευόμενου διατηρούν και τους δεσμούς με την οικογένεια, τους φίλους και γενικά
συνεχίζουν να έχουν κοινωνικές σχέσεις. Πρέπει να παραμείνουν συνδεδεμένοι με το
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περιβάλλον τους προκειμένου να σχετίζεται η μάθησή τους μ’ αυτό και να είναι
αποτελεσματική.
Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον υπάρχουν παράγοντες υποστηρικτικοί προς τις
μαθησιακές προσπάθειες, καθώς και άλλοι που τις δυσκολεύουν. Ο εκπαιδευόμενος
λοιπόν όταν ξεκινά την εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας προσπαθεί να καταλάβει αν
μπορεί να ανταπεξέλθει συνδυάζοντας τη δραστηριότητά του αυτή με όλες τις
υποχρεώσεις που έχει αλλά και με την προσωπική του ζωή. Για το λόγο αυτό δε θα
πρέπει να κρίνονται αυστηρά οι εκπαιδευόμενοι όταν αποσπάται η προσοχή τους
κάποιες φορές ή όταν δε διαβάζουν εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων που επείγουν (π.χ.
θέματα υγείας, οικογενειακά προβλήματα) γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι δε θα
συνεχίσουν αυτό που ξεκίνησαν.
7. Έχουν διαμορφωμένα μοντέλα μάθησης
Οι ενήλικοι προσπαθώντας να ανταποκριθούν με επιτυχία στη διά βίου μάθηση
έχουν υιοθετήσει διάφορους τρόπους. Κάθε εκπαιδευόμενος έχει ήδη αναπτύξει έναν
τρόπο μάθησης και υπάρχει μεγάλη ποικιλία όσον αφορά στους μαθησιακούς τρόπους
που μπορεί κανείς να συναντήσει στις διάφορες ομάδες ενηλίκων. Κάθε ένας
αναπτύσσει τις δικές του στρατηγικές που τον βοηθούν να μαθαίνει αποτελεσματικά.
Κάθε άνθρωπος μαθαίνει με τον δικό του ρυθμό αλλά και με τον δικό του τρόπο, με
βάση τις ιδιαίτερες ικανότητες και τις εμπειρίες του. (18)
`

Οι Hiemstra & Sisco σημαντικοί εκπαιδευτές ενηλίκων, υποστηρίζουν ότι στα

χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων μπορούν να προστεθούν τα παρακάτω:
• Διακόπτουν την εκπαίδευσή τους, όταν νιώσουν ότι χάνουν το χρόνο τους.
• Η εκπαίδευση τούς ενδιαφέρει μόνο ως παράπλευρη απασχόληση άλλα θέματα
απασχολούν τον χρόνο και το ενδιαφέρον τους.
• Κάποια επείγουσα ανάγκη ή κίνητρο τους έφερε στην εκπαίδευση.
• Δεν αποκαλύπτουν πάντα τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους έχουν έρθει
στην εκπαίδευση. Μπορεί να έχουν έρθει γιατί θέλουν να κάνουν φίλους, να γίνουν
μέρος μιας ομάδας ή για να αποκτήσουν γνώσεις.
• Θέλουν να νιώθουν άνετα.
• Θέλουν να κάνουν κοινωνικές σχέσεις.
• Έχουν ελάχιστο χρόνο για εργασίες στο σπίτι, παρόλο που θα βρουν τον χρόνο να
τις κάνουν.
18. Rogers, Alan, (1998). ό.π. σελ.92-105
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• Τους αρέσει να τους αντιμετωπίζουν ως ώριμους ανθρώπους.
• Εκτιμούν το φιλικό ενδιαφέρον του εκπαιδευτή.
• Θέλουν επιβεβαίωση ότι μπορούν να τα καταφέρουν σε ό,τι θελήσουν να κάνουν
ή να μάθουν.
• Χρειάζονται επιβράβευση και ενθάρρυνση.
• Χρειάζονται την ικανοποίηση της επίτευξης των στόχων.
• Κινητοποιούνται από μία έντονη ανάγκη για μάθηση.
• Είναι ανυπόμονοι ως εκπαιδευόμενοι και πιέζονται από τον χρόνο και τη βιασύνη
να εφαρμόσουν όσα έμαθαν ή τις δεξιότητες που απέκτησαν.
• Έχουν πλούσια εμπειρία να μοιραστούν με την ομάδα.
• Μπορούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα.
• Εκτιμούν μία σαφή, καλά σχεδιασμένη μαθησιακή εμπειρία.
• Είναι γρήγοροι στην αξιολόγηση και εκτίμηση της καλής διδασκαλίας .(19)
Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποιες προτιμήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο
μαθαίνουν. Ας εξετάσουμε τι συμβαίνει με την τουρκική γλώσσα.
Κάποιοι εκπαιδευόμενοι, οι ενεργητικοί, προτιμούν να μαθαίνουν εφαρμόζοντας
κάτι στην πράξη. Δεν περιμένουν να ακούσουν όλη την παράδοση ή να διαβάσουν
πρώτα το εγχειρίδιο, πριν ξεκινήσουν τις αντίστοιχες ασκήσεις, αρχίζουν κατευθείαν.
Προσπαθούν να διαπιστώσουν πώς λειτουργεί κάτι. Συγκεκριμένα σε αυτήν την
κατηγορία ανήκουν οι άνθρωποι που δεν έχουν υπομονή κατά τη διάρκεια που κάποιος
τους εξηγεί αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες της εργασίας. Ενώ όταν τους τεθεί μία
ερώτηση απαντούν αμέσως χωρίς να σκεφτούν. Ενθουσιάζονται και θέλουν να μάθουν
πολύ γρήγορα καινούργιο λεξιλόγιο και γραμματική. Επίσης, με το που θα
ολοκληρώσουν ένα γραμματικό φαινόμενο θέλουν αμέσως το επόμενο προκειμένου να
μπορέσουν να γνωρίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα αφού έχουν την τάση
να πιστεύουν εύκολα αυτά που διδάσκονται.
Μια άλλη κατηγορία εκπαιδευομένων είναι οι στοχαζόμενοι εκπαιδευόμενοι. Οι
στοχαζόμενοι εκπαιδευόμενοι προτιμούν να «περιμένουν για να δουν». Για παράδειγμα
παρατηρούν πρώτα πώς εφαρμόζουν οι άλλοι ένα γραμματικό φαινόμενο σε μια
άσκηση, ακούν τα λόγια τους και μετά προσπαθούν οι ίδιοι. Αυτοί οι άνθρωποι δε δίνουν την πρώτη απάντηση που τους έρχεται στο μυαλό.
19. Hiemstra, R. & Sisco, B. (1990). Indiridualizing instruction for adult learners: Making learning
personal, powerful, and successful. San Francisco: Jossey-Bass. σελ.172-173
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Όταν τους τεθεί μία ερώτηση, θα σκεφτούν πρώτα, διστάζουν και συχνά διακατέχονται
από

αβεβαιότητα, θέλουν περισσότερες πληροφορίες πριν δώσουν πραγματική

απάντηση. Συχνά δίνουν την απάντηση «θέλω να το σκεφτώ καλύτερα». Πριν
αποφασίσουν για κάτι, σκέφτονται τις συνέπειες που μπορεί να έχει η απόφασή τους για
τους ίδιους και για τους άλλους. Τους αρέσει να μαθαίνουν μαζί με άλλους, επειδή αυτό
τους βοηθά να συλλέγουν διάφορες γνώμες προτού αποφασίσουν.
Στην

τρίτη

κατηγορία

ανήκουν

οι

θεωρητικοί

εκπαιδευόμενοι.

Οι

εκπαιδευόμενοι αυτοί θέλουν να κατανοούν πρώτα τι σημαίνει μία έννοια ή πώς μπορεί
να εφαρμοστεί κάτι στην πράξη. Θα ακούσουν όλη την παράδοση, θα μελετήσουν τους
κανόνες του νέου γραμματικού ή συντακτικού φαινομένου που μαθαίνουν και με βάση
αυτούς θα δώσουν απαντήσεις ή θα λύσουν μια άσκηση του βιβλίου. Τέλος δεν τους
αρέσει να ακούν πολλές διαφορετικές απόψεις αφού θεωρούν ότι σωστή απάντηση, άρα
και άποψη είναι οι κανόνες που διδάχθηκαν.
Τέλος υπάρχει και μια άλλη κατηγορία οι πειραματιζόμενοι ή πραγματιστές
εκπαιδευόμενοι. Θα ακούσουν προσεκτικά την παράδοση αλλά δε θα πειστούν εάν δεν
εφαρμόσουν οι ίδιοι αυτά που μαθαίνουν στην πράξη, σε μια άσκηση για παράδειγμα.
Συμπέρασμα όλων αυτών λοιπόν είναι, ότι μπορεί όλοι οι εκπαιδευόμενοι να
έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, έχουν όμως τις δικές τους προτιμήσεις στον τρόπο
που μαθαίνουν και ο καθένας είναι μοναδικός.(20) Χρειάζεται να βρεθούν μέθοδοι που
θα δώσουν σε κάθε συμμετέχοντα τη δυνατότητα να εξασκήσει τις δικές του ιδιαίτερες
μαθησιακές μεθόδους και όσο είναι δυνατόν ο εκπαιδευτής πρέπει να αποφεύγει να
επιβάλλει τη μέθοδο που προτιμά.

20. Rogers, Alan, (1998). ό.π. σελ.156
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2.5

Διερεύνηση

των

εκπαιδευτικών

αναγκών

των

ενήλικων

εκπαιδευομένων
Σημαντικός παράγοντας για να είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης επιτυχημένο
είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων. Οι ανάγκες τους
διαμορφώνονται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες που είναι δύσκολο να
μετρηθούν. Ο εκπαιδευτής είναι αυτός που μπορεί να εντοπίσει τις ανάγκες τους σε
τρεις φάσεις του προγράμματος.
ΦΑΣΕΙΣ

1η φάση (πριν από την
έναρξη του
προγράμματος)

2η φάση (κατά τη διάρκεια
της πρώτης συνάντησης)

3η φάση (στη μέση του
προγράμματος)

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ο εκπαιδευτής ζητάει από
του εκπαιδευομένους να
απαντήσουν σε μια σειρά
ερωτήσεων.

Μέσω αυτών των
ερωτήσεων διερευνούνται
οι λόγοι που επέλεξε ο
ενήλικας το πρόγραμμα
αλλά και οι προσδοκίες
που έχει από αυτό.

Ο εκπαιδευτής ζητάει από
του εκπαιδευομένους να
απαντήσουν ένα τεστ
γνώσεων.

Μέσω του τεστ γνώσεων
φαίνονται οι γνώσεις που
έχουν ήδη οι
εκπαιδευόμενοι πάνω στο
αντικείμενο και το
πρόγραμμα
προσαρμόζεται με βάση
τις ανάγκες τους.

Ο εκπαιδευτής ζητάει από
του εκπαιδευομένους να
απαντήσουν διάφορες
ερωτήσεις ή κάνει μια
ομαδική συνέντευξη.

Με τη βοήθεια της
συνέντευξης ή των
ερωτήσεων οι
εκπαιδευόμενοι μπορούν
να αξιολογήσουν την
πορεία του προγράμματος
αλλά και τη δική τους
πορεία σε αυτό.(21)
ΠΙΝΑΚΑΣ 2

21. Τσιμπουκλή, Άννα & Φίλλιπς Νίκη, (2011). Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων πρόγραμμα
εκπαίδευσης από απόσταση διάρκειας 100 ωρών : Οδηγός χρήσης εκπαιδευτικού υλικού εκπαιδευόμενου.
Οδηγός χρήσης εκπαιδευτικού υλικού εκπαιδευτή. Αθήνα: Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. 1η
διδακτική ενότητα,σελ.19-22
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2.6 Ο καθηγητής της τουρκικής γλώσσας ως εκπαιδευτής ενηλίκων
Σύμφωνα με τους ερευνητές ο κύριος ρόλος του εκπαιδευτή είναι να εμψυχώνει
ολόκληρη την ομάδα εκπαίδευσης και να έχει ως στόχο τη συνοχή της ομάδας, τη
διασφάλιση της ηρεμίας των μελών της

καθώς και τη δημιουργία μιας σχέσης

εμπιστοσύνης μεταξύ αυτού και των εκπαιδευομένων.
Πρέπει να σέβεται την προσωπικότητα του κάθε εκπαιδευομένου και να
προσαρμόζει τη διδασκαλία του ανάλογα με τους μαθητές του. Να αναγνωρίζει τις
αξίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και να ασχολείται με τον καθένα
ξεχωριστά.
Οι μαθητές που αποφασίζουν να ξεκινήσουν την τουρκική γλώσσα συνήθως δε
γνωρίζουν τίποτα γι’ αυτή ή έχουν απλά κάποια ακούσματα. Έρχονται λοιπόν σε επαφή
με κάτι καινούργιο. Ο εκπαιδευτής πρέπει αρχικά να πάρει το ρόλο του αρχηγού της
ομάδας.
Ως αρχηγός της ομάδας απολαμβάνει την αναγνώριση και την αποδοχή από την
ομάδα. Έχοντας το ρόλο αυτό πρέπει να προσδιορίσει τις απαιτήσεις που έχει η
τουρκική γλώσσα, να θέσει τους στόχους του για την κάθε διδακτική ενότητα, να
επιλύσει τυχόν προβλήματα που θα δημιουργηθούν και να απαντήσει τα διάφορα
ερωτήματά τους σχετικά με τη γλώσσα.
Στόχος του είναι να επιβλέπει τα μέλη της ομάδας του και να παρατηρεί
προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν. Φυσικά όταν κρίνεται αναγκαίο
οφείλει να ασκεί κριτική, ώστε να μην υπάρχουν μέλη που μονοπωλούν ή άλλα που
αποκλείονται. Ο εκπαιδευτής πρέπει να βοηθήσει την ομάδα του να εκμεταλλευτεί και
να χρησιμοποιήσει με αποδοτικότητα τα εγχειρίδια που έχει στην διάθεσή της (σωστή
χρήση λεξικών, βιβλίων κ.α.).
Στη συνέχεια πρέπει να οργανώσει τη διδασκαλία του και να θέσει τους
εκπαιδευτικούς στόχους και τα καθήκοντα των εκπαιδευομένων προκειμένου να
επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Επιλέγει λοιπόν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους
και ενισχύει τους εκπαιδευομένους παρέχοντάς τους κίνητρα.
Όλα τα παραπάνω όμως δεν είναι αρκετά. Όσες γνώσεις και αν έχει ο
εκπαιδευτής, όσο καλά και αν οργανώσει τη δουλειά του αν δεν γίνει μέλος της ομάδας
του δεν θα είναι επιτυχημένος. Ως μέλος της ομάδας ένας εκπαιδευτής, ασχολείται με
τις μαθησιακές ανάγκες των διδασκομένων. Ο ρόλος αυτός είναι πολύ σπουδαίος
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καθώς δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να βιώσει πράγματα μέσα από τις εμπειρίες
των άλλων μελών της ομάδας.
Ο εκπαιδευτής οφείλει να συζητά με τους μαθητές του, να μαθαίνει τι τους
προβληματίζει, τι τους δυσκολεύει, τι δεν έχουν καταλάβει από τη διδασκαλία, τι τους
αρέσει και τι όχι, αν είναι ευχαριστημένοι με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και
γίνεται και ο ίδιος καλύτερος.
Με λίγα λόγια ο εκπαιδευτής πρέπει να μπορεί να κρατήσει τη θέση του ως
διδάσκων και ως επόπτης της ομάδας έτσι ώστε να έχει τον απαιτούμενο σεβασμό και
την εκτίμηση των μαθητών του, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είναι πρόθυμος να
κουβεντιάζει μαζί τους και να μαθαίνει και ο ίδιος από αυτούς. Η μέθοδος αυτή κατά
την οποία εναλλάσσονται οι ρόλοι ανάμεσα στον εκπαιδευτή και στους εκπαιδευτές
είναι η πιο αποτελεσματική για να συντελεστεί η μάθηση (22), (23).

22. Rogers, Alan, (1998). ό.π. σελ.219-233
23. Γιαννακοπούλου, Ελένη. Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων. ΕΑΠ, Εισαγωγή στην εκπαίδευση
ενηλίκων, τόμος Δ, Εκπαιδευτικές Μέθοδοι-Ομάδα Εκπαιδευομένων.σελ.299-313
Στο: http://www.academia.edu/2237297/_
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2.7 Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας – εκπαιδευτικές τεχνικές
Ιστορική αναδρομή στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας
Καταρχήν πρέπει να σημειωθεί ότι η έναρξη της εκμάθησης ξένης γλώσσας
άρχισε γύρω στο 1840 με τη γραμματικομεταφραστική μέθοδο. Η μέθοδος αυτή εστίαζε
στην αποστήθιση των γραμματικών κανόνων και του λεξιλογίου. Η συγκεκριμένη
μέθοδος έχει δύο κύριους στόχους: ο πρώτος είναι να μπορέσουν οι μαθητές να
διαβάζουν και να μεταφράζουν λογοτεχνικά κείμενα γραμμένα στη ξένη γλώσσα, και ο
δεύτερος στόχος είναι η γενικότερη πνευματική ανάπτυξη των μαθητών.
Μεγάλη σημασία φαίνεται να έχουν οι διαφορετικές προσεγγίσεις, οι οποίες
στηρίζονται σε διαφορετικές θεωρίες για την εκπαιδευτική διαδικασία, τη γλώσσα και
την εκμάθησή της, και οι οποίες αποτελούν ουσιαστικά εναλλακτικές προτάσεις
εκπαιδευτικών

προγραμμάτων.

Συνδυάζοντας

και

δοκιμάζοντας

διαφορετικές

προσεγγίσεις με νέες μεθόδους και εξελιγμένες τεχνικές έκαναν την εμφάνισή τους δύο
νέες γλωσσοδιδακτικές διαδικασίες: η οπτικοακουστική και η γνωσιακή.
Η οπτικοακουστική προσέγγιση στηρίχτηκε σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό στη
θεωρία του συμπεριφορισμού. Μετέφερε όλο το διδακτικό βάρος στην συμπεριφορά
εκείνου που χρησιμοποιούσε τη γλώσσα και όχι αποκλειστικά στη δομή της γλώσσας.
Υιοθετούσε πλήρως μια νέα έως τότε αντίληψη ότι η εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας
συνεπάγεται σταδιακά με τη διαμόρφωση της ίδιας γλωσσικής συμπεριφοράς με αυτή
του φυσικού ομιλητή της ίδιας γλώσσας. Επομένως στην οπτικοακουστική προσέγγιση
αντιλαμβάνεται κανείς πως σημαντικό ρόλο παίζει και η γλωσσική συμπεριφορά καθώς
και το περιβάλλον του μαθητή. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει ή να δημιουργηθεί ένα
μαθησιακό περιβάλλον που θα ευνοεί τη συγκεκριμένη προσέγγιση ενώ ταυτόχρονα
απαιτεί και γλωσσική εκπαίδευση η οποία στηρίζεται στην εκμάθηση γραμματικών
κανόνων και λεξιλογίου .
Η γνωσιακή προσέγγιση αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση η οποία εστιάζει
στο γλωσσικό σύστημα και στηρίζεται στις νοητικές λειτουργίες του ατόμου. Η μνήμη
αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό αυτής της θεωρίας. Κύρια χαρακτηριστικά του
προγράμματος στην παρούσα περίπτωση είναι η επιλογή, η ταξινόμηση και η κατανομή
σε σειρά των γλωσσικών χαρακτηριστικών προς μελέτη.
Ως φυσική εξέλιξη αρχίζει σταδιακά η υιοθέτηση της επικοινωνιακής
προσέγγισης που ρίχνει όλο το εκπαιδευτικό βάρος στις επικοινωνιακές αντί για τις
γλωσσικές λειτουργίες. Όλο το βάρος πέφτει στις γλωσσικές πράξεις και στις έννοιες
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που εκφράζουν οι φυσικοί ομιλητές της γλώσσας στην καθημερινή τους ζωή. Για τις
ανάγκες

αυτής

της

μεθόδου

δημιουργήθηκαν

νέα αναλυτικά

προγράμματα,

προσδιορίστηκαν επίσης νέοι τρόποι εξέτασης, χρησιμοποιήθηκαν νέου τύπου
διδακτικά βιβλία και σχεδιάστηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια και εγχειρίδια για την
επανεκπαίδευση των καθηγητών ξένων γλωσσών. Η πρωταρχική αρχή της
επικοινωνιακής προσέγγισης, όπως προδίδει και το όνομά της ήταν η ανάπτυξη της
επικοινωνιακής ικανότητας σε οποιαδήποτε περίσταση. Η ικανότητα αυτή θα έπρεπε να
συνδυάζει γραπτό και προφορικό λόγο. Οι διδακτική στόχοι διαφέρουν από τις
προηγούμενες προσεγγίσεις και επομένως η γλωσσική ύλη οργανώνεται γύρω από
καθημερινά ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο οι φυσικοί ομιλητές
εκφράζονται όταν χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους σε συγκεκριμένα γλωσσικά
περιβάλλοντα .
Τα επόμενα χρόνια δημιουργήθηκε ένα νέο ρεύμα προς την προοδευτική
εκπαιδευτική προσέγγιση. Το φαινόμενο της προοδευτικής εκπαιδευτικής προσέγγισης
έχει υιοθετήσει την επιστημονική άποψη πως η διδασκαλία και η μάθηση δεν
χαρακτηρίζονται από μία σχέση αιτίας- αποτελέσματος και πως το κύριο ενδιαφέρον θα
πρέπει να επικεντρώνεται στη διαδικασία της μάθησης. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της
προσέγγισης αυτής είναι πως είναι ακατάλληλος ο προσδιορισμός τεχνικών
διδασκαλίας ανεξάρτητα από τις στρατηγικές μάθησης των μαθητών/τριών, οι οποίες
πρέπει να αποτελούν αντικείμενο έρευνας.
Αξίζει να σημειωθεί η νέα αυτή μορφή προσέγγισης υποστηρίζει και προβάλει
την αρχή της αυτονομίας στη μάθηση, η οποία επιτυγχάνεται με τις τεχνολογικές
εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στον τομέα της εκμάθησης
ξένων γλωσσών. Μέσω της προσέγγισης αυτής πραγματοποιείται μια προσπάθεια
σχεδιασμού μαθησιακών δραστηριοτήτων για το μαθητικό κοινό με τη χρήση
επικοινωνιακών μέσων σε καταστάσεις όπου συχνά χρειάζεται η λύση κάποιου
προβλήματος και η λήψη αποφάσεων.
Εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό της προσέγγισης αυτής είναι πως έχει
επικεντρωθεί το ενδιαφέρον της στη διαδικασία της μάθησης και όχι στον τρόπο
διδασκαλίας, γι’αυτό και ονομάζεται «μαθησιοκεντρική». Επιπλέον αποδέχεται πως η
γνώση είναι υποκειμενική και όχι αντικειμενική, δηλαδή δεν υφίσταται ανεξάρτητα από
εκείνον ή εκείνη που την αποκτά. Τέλος, σε σχέση με τον εκπαιδευτή η προσέγγιση
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αυτή υποστηρίζει πως ο ρόλος του είναι να καθοδηγεί καθώς και να δημιουργεί
συνθήκες για την ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας των μαθητών/τριών .
Η τελευταία μορφή προσέγγισης που εμφανίστηκε είναι η διαπολιτισμική
προσέγγιση, η οποία έχει ως κύριο στόχο την εκμάθηση της ξένης γλώσσας ως
πολιτισμικού προϊόντος που διαφέρει αλλά δεν είναι ανώτερο ή κατώτερο κάποιου
άλλου. Η νέα αυτή μορφή προσέγγισης αξιολογήθηκε σε περιορισμένη κλίμακα και
παρατηρείται ότι στην πράξη δεν επιτυγχάνεται πάντα η ισότιμη αντιμετώπιση των
«ισχυρών» και των «ασθενών» γλωσσών και πολιτισμών .(24), (25)
Εκπαιδευτικές τεχνικές
Συχνό φαινόμενο στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί το γεγονός
ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτών προσκολλάται σε μια διδακτική τεχνική και
υποτιμά την πληθώρα διαφορετικών – μαθησιακών τεχνικών που υπάρχουν. Μάλιστα
οι πιο πρόσφατες έρευνες έχουν ως κοινή συνιστώσα ότι οι εκπαιδευτικοί όταν
αισθάνονται αβεβαιότητα, απειρία, έλλειψη γνώσης της διδακτέας ύλης ή έλλειψη
χρόνου καταφεύγουν στις γνωστές εμπειρικά προς αυτούς εκπαιδευτικές μεθόδους. Το
φαινόμενο αυτό βέβαια δημιουργεί ποικίλες και αξιοπρόσεκτες διαστάσεις.
Οφείλει λοιπόν ο οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός να δοκιμάσει εκπαιδευτικές
μεθόδους και έπειτα να επιλέξει εκείνες που εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες του όσο και
τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Σαφώς υπάρχουν μέθοδοι που δεν ταιριάζουν σε
όλους τους εκπαιδευόμενους και για αυτό τον λόγο θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να
αναζητήσει μια άλλη τεχνική. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να λησμονηθεί το γεγονός ότι ο
εκπαιδευτικός πρέπει να ασκηθεί ώστε να είναι σε θέση να κάνει τη μέθοδό του
αποτελεσματική, χωρίς βέβαια να είναι σε θέση να κρίνει κάτι τέτοιο από τις πρώτες
φορές που τη δοκιμάζει.
Οι μέθοδοι οι οποίες υπάρχουν κατατάσσονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες.
Αρχικά υπάρχει η μέθοδος της παρουσίασης, όπου σε αυτή εντάσσονται η εισήγηση και
η επίδειξη.
24. Δενδρινού, Βασιλική, (2001). Η Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας. Α. Φ. Χριστίδης (επιμ.),
Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. (στο:
http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e8/index.html).
25. Βαρλοκώστα, Σπυριδούλα & Τριανταφυλλίδου, Λήδα, (2003). Η ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα.
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
(στο:http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/Diapolitismiki_Ekpaidefsi/EllhnikhWsDeyterhGlwssa.pdf
σελ.44-45).
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Η δεύτερη κατηγορία συντελείται με την αλληλεπίδραση του καθηγητή και των
εκπαιδευόμενων, δηλαδή μέσα από τις ερωτήσεις, τη συζήτηση και την ανταλλαγή
διφορούμενων απόψεων(καταιγισμός ιδεών). Στη συνέχεια άλλη μία κατηγορία
εκπαιδευτικών μεθόδων είναι αυτή όπου οι εκπαιδευόμενοι μόνοι τους ή σε ομάδες
εκπονούν εργασίες και μέσα από αυτές ανακαλύπτουν τη γνώση. Τέλος, η εκπαιδευτική
διαδικασία μπορεί να αξιολογηθεί μέσα από διάφορα τεστ, κουίζ προσομοίωση ή
παίξιμο ρόλων. Ας εξετάσουμε όμως αναλυτικά τι γίνεται με τη διδασκαλία της
τουρκικής γλώσσας. (26), (27)
Ο εκπαιδευτής με τη μέθοδο της εισήγησης έχει τη δυνατότητα να μεταδώσει
στους εκπαιδευτές του βασικά στοιχεία της τουρκικής γλώσσας καθώς και γραμματικά
και συντακτικά φαινόμενα(προφορά του αλφαβήτου ή μιας λέξης, ότι η τουρκική
γλώσσα είναι συγκολλητική, ότι το ρήμα της πρότασης είναι πάντα στο τέλος κ.τ.λ.).
Έπειτα με τη μέθοδο των ερωτήσεων και της συζήτησης μπορεί να εντοπίσει
εάν οι εκπαιδευόμενοι κατάλαβαν την παράδοση καθώς και τις πιθανές δυσκολίες που
αντιμετώπισαν. Το ίδιο επιτυγχάνεται και με την εργασία σε ομάδες. Ο εκπαιδευτής
μέσα από ασκήσεις που θα ζητήσει να λυθούν ομαδικά, θα εντοπίσει μέσα από τα λάθη
των εκπαιδευτών του τι δεν κατάλαβαν, έτσι ώστε να το επαναλάβει.
Τέλος μέσα από το παιχνίδι ρόλων και την προσομοίωση, τους εισάγει σε μια
πραγματική κατάσταση στην οποία δοκιμάζουν τις ικανότητές τους και όλα αυτά που
έμαθαν στην τουρκική γλώσσα. Μέσω αυτών των μεθόδων εξασκούνται σε ένα
ασφαλές περιβάλλον χωρίς άγχος και χωρίς το φόβο της αποτυχίας και έτσι
βελτιώνονται και γίνονται καλύτεροι.

26. Rogers, Alan, (1998). ό.π. σελ.252-260
27. Περισσότερες πληροφορίες: Τσιμπουκλή, Άννα & Φίλλιπς Νίκη, (2011). Εκπαίδευση εκπαιδευτών
ενηλίκων πρόγραμμα εκπαίδευσης από απόσταση διάρκειας 100 ωρών : Οδηγός χρήσης εκπαιδευτικού
υλικού εκπαιδευόμενου.Οδηγός χρήσης εκπαιδευτικού υλικού εκπαιδευτή. Αθήνα: Ίδρυμα Νεολαίας και
Διά Βίου Μάθησης. 3η διδακτική ενότητα,σελ.22-64
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2.8 Εποπτικά Μέσα
Τα μέσα μετάδοσης που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτής με σκοπό η διδασκαλία του
να γίνει παραστατική ονομάζονται εποπτικά μέσα. (28) Τα πιο συνηθισμένα εποπτικά
μέσα είναι τα εξής:
1. Διαφανοσκόπιο – οθόνη προβολής: Είναι από τα πιο διαδεδομένα μέσα.
Πρόκειται για μια συσκευή πάνω στην οποία τοποθετείται διαφάνεια και
προβάλλεται σε οθόνη, πανί ή λευκό τοίχο μέσω φωτισμού.
2. Μηχάνημα

προβολής

μέσω

Ηλεκτρονικού

Υπολογιστή:

Τα δεδομένα

προβάλλονται μέσω αρχείων του υπολογιστή ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το
μηχάνημα προβολής.
3. Διαφάνειες: Οι διαφάνειες είναι πλαστικές μεμβράνες οι οποίες προβάλλονται
από διαφανοσκόπιο. Πάνω σε αυτές τυπώνονται δεδομένα μέσω ηλεκτρονικού
υπολογιστή αλλά μπορούμε και να γράψουμε πάνω τους με ειδικό μαρκαδόρο.
4. Χαρτοπίνακας: Είναι το πιο εύχρηστο μέσο. Πρόκειται για μεγάλα φύλλα
χαρτιού τοποθετημένα σε τρίποδα τα οποία μπορούν εύκολα να κοπούν και να
μοιραστούν ατομικά ή σε ομάδες.
5. Πίνακας κιμωλίας ή μαρκαδόρου: Πρόκειται για τους γνωστούς πίνακες πάνω
στους οποίους μπορούμε να γράψουμε με κιμωλία ή μαρκαδόρο.
6. Έντυπα με ασκήσεις ή σημειώσεις που θα διανεμηθούν: Τα έντυπα είναι αυτά
που δημιουργεί ή αναπαράγει ο εκπαιδευτής με σκοπό να τα μοιράσει στους
εκπαιδευομένους του. Μπορεί να είναι ασκήσεις, κείμενα ,σημειώσεις κ.λπ.
7. Αντικείμενα προς επίδειξη: Είναι όλα εκείνα τα αντικείμενα τα οποία μπορεί να
δείξει ο εκπαιδευτής για να έχουν οι εκπαιδευόμενοι μια πραγματική εικόνα.
8. Τηλεόραση / Βίντεο : Χρησιμοποιούνται για να προβληθεί υλικό σχετικό με το
αντικείμενο. Για παράδειγμα ταινίες σχετικές με το περιεχόμενο του
προγράμματος.
9. Κάμερα: Η κάμερα χρησιμοποιείται για να καταγράψει διάφορα περιστατικά ή
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του μαθήματος τα οποία μετά θα προβληθούν
και θα συζητηθούν από όλους. Για παράδειγμα κάποια άσκηση με παιχνίδι
ρόλων.
10. Κασέτες ήχου / cd: Χρησιμοποιούνται για να ακούσει ο εκπαιδευόμενος
διάφορα πράγματα σχετικά με το αντικείμενο του προγράμματος. Για
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παράδειγμα διαλόγους ή συζητήσεις. Ειδικά στις ξένες γλώσσες αποτελούν
σημαντικό μέσο.
Τα εποπτικά μέσα εάν χρησιμοποιηθούν σωστά από τον εκπαιδευτή αποτελούν
ισχυρά μέσα για την εκπαίδευση. Δεν αντικαθιστούν τον εκπαιδευτή , ο εκπαιδευτής
είναι αυτός που αν τα χρησιμοποιήσει κατάλληλα θα κάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
ακόμη καλύτερο.
Τα εποπτικά μέσα πρέπει να ταιριάζουν με τις εκπαιδευτικές τεχνικές που έχει
επιλέξει ο εκπαιδευτής και να εξυπηρετούν τους στόχους του προγράμματος. Τέλος τα
εποπτικά μέσα καλό είναι να εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος για
να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων. (29)

28. Βαλάκας, Ι. (2006).Εκπαιδευτικά Μέσα και Εκπαιδευτικός Χώρος. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτών, τόμος ΙΙI, Αθήνα: ΕΚΕΠΙΣ. σελ.92
29. Τσιμπουκλή, Άννα & Φίλλιπς Νίκη, (2011). ό.π. 3η διδακτική ενότητα ,σελ. 66-67
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 : Η τουρκική γλώσσα στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
3.1. Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) είναι η βασική δομή εκπαίδευσης
ενηλίκων που από το 2010 λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο Δήμου). Πιο
συγκεκριμένα, ο Δήμος αναλαμβάνει την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Διά Βίου
Μάθησης

(Κ.Δ.Β.Μ.),

στα

οποία

πραγματοποιούνται

διάφορα

προγράμματα

εκπαίδευσης ενηλίκων με φορέα υλοποίησης το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου
Μάθησης(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).
Ο κάθε Δήμος έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει και να οργανώσει τα
εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα που επιθυμεί να υλοποιηθούν στην
περιφέρειά του σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των πολιτών.
Τα Κ.Δ.Β.Μ. στοχεύουν -ως προς τους εκπαιδευομένους τους- στα εξής:
1. Δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών
πρόσβασης στην εκπαίδευση
2. Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς
εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών
3. Σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για
οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση
4. Ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της
διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης
5. Συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις
νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες
6. Αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού
7. Ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη
8. Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού
9. Ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων
Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης απευθύνονται σε
όλους τους ενήλικες, άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό
επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη
προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Η ανάπτυξη
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ανεξάρτητων τμημάτων μάθησης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στοχεύει στην
ισότιμη ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνία.
Παρακάτω αναλύεται η θεματική ενότητα των Κ.Δ.Β.Μ. ‘Τουρκικά για τον
τουρισμό Α1-Α2’ και τέλος στο παράρτημα της εργασίας αναφέρονται όλα τα
προγράμματα που υλοποιούν τα Κ.Δ.Β.Μ.

(30)

30. Κέντρα Διά Βίου Μάθησης στο: http://www.kdvm.gr/about (2013)
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3.2 Εισαγωγή στην τουρκική γλώσσα
Η τουρκική γλώσσα υπάγεται στις Ουραλο-Αλταϊκές γλώσσες. Οι γλώσσες
αυτές ανήκουν στην ίδια ομάδα-οικογένεια, όχι τόσο εξαιτίας της κοινής προέλευσής
τους, αλλά εξαιτίας κάποιων κοινών χαρακτηριστικών τους.(31)
Η θεωρία σχετικά με τη συγγένεια των Ουραλο-Αλταϊκών γλωσσών δεν έχει
αποδειχθεί μέχρι σήμερα. Οι ερευνητές στην προσπάθειά τους να καταλήξουν σε
κάποια συμπεράσματα γι’ αυτές τις γλώσσες αποφάσισαν να τις μελετήσουν χωριστά.
Έτσι λοιπόν οι Ουραλο-Αλταϊκές γλώσσες από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά
χωρίζονται σε δύο ομάδες: 1. στις γλώσσες των Ουραλίων και 2. στις Αλταϊκές
γλώσσες οπού ανήκει και η τουρκική.
Η τουρκική γλώσσα χωρίζεται σε επτά περιόδους :
1.Αλταϊκή περίοδος (Altay dönemi)
2.Αρχαιότερη περίοδος της τουρκικής(En Eski Türkçe dönemi)
3.Πρώτη περίοδος της τουρκικής (İlk Türkçe dönemi)
4.Παλαιά περίοδο της τουρκικής (Eski Türkçe dönemi)
5.Μέση περίοδο της τουρκικής (Orta Türkçe dönemi)
6.Νέα περίοδο της τουρκικής (Yeni Türkçe dönemi)
7.Σύγχρονη περίοδο της τουρκικής (Çağdaş Türkçe dönemi)
Οι 3 πρώτες δεν θεωρούνται έγκυρες διότι δεν σώζονται γραπτά κείμενα και
απλά στηρίζονται σε υποθέσεις. Οι υπόλοιπες 4 είναι απ’ όλους τους επιστήμονες
αποδεκτές.(32)
Μερικά από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της τουρκικής γλώσσας είναι ότι
υπάρχει φωνηεντική αρμονία, ότι δεν υπάρχουν γένη και άρθρα και ότι το ρήμα της
πρότασης βρίσκεται πάντα στο τέλος. Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι η τουρκική γλώσσα
είναι μία γλώσσα ‘συγκολλητική’. Το κυριότερο χαρακτηριστικό των συγκολλητικών
γλωσσών είναι τα επιθήματα, οι καταλήξεις που δέχονται στην αρχή ή στο τέλος των
λέξεων χωρίς όμως αυτά να επηρεάζουν τη ρίζα της λέξης. Σχεδόν όλη η γραμματική
της τουρκικής γλώσσας σχηματίζεται με επιθήματα. Το χαρακτηριστικό αυτό καθώς
και το συντακτικό της τουρκικής γλώσσας αποτελούν τις βασικότερες δυσκολίες
εκμάθησής της από τους ενήλικες εκπαιδευομένους.
31. Ιορδάνογλου, Αναστάσιος, (2003). Μαθαίνω Τουρκικά 1 /Türkçe öğreniyorum. Θεσσαλονίκη:
Σταμούλη. σελ.17-18
32. Ιορδάνογλου, Αναστάσιος (2008). Περίοδοι της τουρκικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Θεσσαλονίκη:
Σταμούλη.σελ.111-113

49

3.3 Η τουρκική γλώσσα στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
Στις θεματικές ενότητες των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης ανήκει και η τουρκική
γλώσσα. Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Τουρκικά για τον τουρισμό Α1-Α2» και
διαρκεί 25 ώρες. Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με
βασικό λεξιλόγιο, γραμματική και συντακτικό της τουρκικής γλώσσας έτσι ώστε να
μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ως τουρίστες στην Τουρκία ή για να υποδεχτούν ένα
Τούρκο τουρίστα. Παρακάτω παρουσιάζεται πως υλοποιήθηκε το πρόγραμμα σε
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Νομού Κοζάνης.
ΤΙΤΛΟΣ

Τουρκικά για τον τουρισμό Α1-Α2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

25 ώρες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-

Ενήλικες οι οποίοι ταξιδεύουν στην Τουρκία ή

ΣΤΟΧΟΣ:

ενήλικες που υποδέχονται Τούρκους τουρίστες.

ΣΚΟΠΟΣ
Η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με βασικό λεξιλόγιο, γραμματική και συντακτικό
της τουρκικής γλώσσας έτσι ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ως τουρίστες
στην Τουρκία ή για να υποδεχτούν ένα Τούρκο τουρίστα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
1. Να γνωρίζουν το απαραίτητο
λεξιλόγιο

σχετικά

με

τον

τουρισμό (λεξιλόγιο για ψώνια,

ΓΝΩΣΕΙΣ:
(οι

πληροφορίες

που

λαμβάνει

εστιατόρια,

ξενοδοχεία,

καφετέριες,

αξιοθέατα,

φαρμακεία,

ο

μέσα

μεταφοράς

γνωρίζουν

χρήσιμες

κ.λ.π.)

εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια του
προγράμματος.)

2. Να

εκφράσεις για να συνομιλήσουν
στην Τουρκία αλλά και για να
υποδεχτούν Τούρκους τουρίστες.
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3. Να

γνωρίζουν

γραμματικά

και

βασικά
συντακτικά

φαινόμενα της τουρκικής.

4. Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν
το λεξιλόγιο και τις εκφράσεις
που έμαθαν σε τουριστικά μέρη ή
σε συνομιλία τους με Τούρκους ή

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:

όταν πρόκειται να υποδεχτούν
τουρίστες από την Τουρκία.

(να μπορεί να χρησιμοποιεί τις

5. Να μπορούν να χρησιμοποιούν

πληροφορίες που έμαθε)

τη γραμματική και το συντακτικό
που έμαθαν για να μιλούν σωστά
τη γλώσσα.
6. Να αισθάνονται πιο άνετα όταν
πρόκειται να χρησιμοποιήσουν
τη

γλώσσα

γραμματικό

σε

λεξιλογικό,

και

συντακτικό

επίπεδο.
7. Να αισθάνονται πιο άνετα να

ΣΤΑΣΕΙΣ:

επικοινωνούν όταν βρίσκονται

(να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί σε

ως τουρίστες στην Τουρκία ή
όταν

πραγματικές καταστάσεις τις

υποδέχονται

Τούρκους

τουρίστες.

πληροφορίες που έμαθε)

8. Να

είναι

σε

θέση

να

χρησιμοποιήσουν όλα αυτά που
έμαθαν σε τουριστικά μέρη στην
Τουρκία(π.χ. να παραγγείλουν να
φάνε, να χρησιμοποιήσουν τα
μέσα μεταφοράς, να ψωνίσουν,
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να βρουν ξενοδοχείο κ.λ.π.).(33)
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΟΧΟΥΣ

ΩΡΕΣ

ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ

1. Γνωριμία, (Αρχική
αξιολόγηση), Αλφάβητο,
Χαιρετισμοί και ευχές στα

2

2, 3

2

1, 3

3

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

2

3, 4

2

1, 2, 5

τουρκικά.
2. Βασικοί γραμματικοί
και συντακτικοί κανόνες
της τουρκικής γλώσσας,
Πληθυντικός αριθμός,
Ερωτηματικές λέξεις και
ερωτηματικό μόριο, Το
ρήμα υπάρχει στα
τουρκικά, Αριθμοί,
Φρούτα και Λαχανικά.
3. Ψώνια ‘Στον μπακάλη’,
Το ρήμα είμαι στα
τουρκικά, Οι πτώσεις στα
τουρκικά, Επαγγέλματα,
Αναφορά για το πώς
γίνεται μια αίτηση
προσωπικών στοιχείων.
4. Αίτηση προσωπικών
στοιχείων, Ο ενεστώτας
στα τουρκικά.
5. Ασκήσεις ενεστώτα,
Χρήσιμο λεξιλόγιο και
εκφράσεις για ξενοδοχεία
και εστιατόρια.
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ΠΟΥ

6. Επιλογή ξενοδοχείου με
βάση τις παροχές του,
Παραγγελία από
εστιατόριο στην Τουρκία,

2

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

2

1, 2

2

4, 5, 6, 7, 8

2

1,2,3

2

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

3

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8

Σύνταξη του ρήματος
‘θέλω’.(Ενδιάμεση
αξιολόγηση).
7. Αναφορά μέσων
μαζικής μεταφοράς,
Χρήσιμο λεξιλόγιο για τα
μέσα μαζικής μεταφοράς,
Κατηγορίες εισιτηρίων ,
Χρήσιμες πληροφορίες
επικοινωνίας σε αξιοθέατα
της Τουρκίας.
8. ‘Τριγυρίζοντας τα
αξιοθέατα της Τουρκίας’.
9. Ο αόριστος στα
τουρκικά, Χρήσιμο
λεξιλόγιο και εκφράσεις
για καφετέριες και κέντρα
διασκέδασης.
10. Παραγγελία σε καφέ ή
σε κέντρο διασκέδασης,
Χρήσιμο λεξιλόγιο και
εκφράσεις για ψώνια (σε
σουπερ μάρκετ, σε
εμπορικά καταστήματα, σε
αγορές κ.λ.π.), Χρήσιμο
λεξιλόγιο και εκφράσεις
για φαρμακεία και
βενζινάδικα.
11. Ψωνίζοντας στην
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Τουρκία, Στο βενζινάδικο,
Στο φαρμακείο,
Επανάληψη γραμματικής.
12. Αξιολόγηση
προγράμματος

1

4, 5, 6, 7, 8

(34)

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Ενέργειες για επιλογή περιεχομένου:
Το περιεχόμενο κάθε προγράμματος διαμορφώνεται ανάλογα με τη διάρκεια την
οποία έχει το πρόγραμμα, αλλά και σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων.
Μέσα από τις διδακτικές ενότητες του προγράμματος πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι
του.
Έτσι και στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα ‘Τουρκικά για τον τουρισμό Α1Α2’ το περιεχόμενο επιλέχτηκε έτσι ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός αλλά και οι επιμέρους
στόχοι του προγράμματος , δηλαδή να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με το βασικό
λεξιλόγιο, τη γραμματική και το συντακτικό της τουρκικής γλώσσας έτσι ώστε να
μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν ως τουρίστες στην Τουρκία αλλά και όταν
υποδέχονται έναν Τούρκο τουρίστα.
Επίσης σημαντικός παράγοντας για την επιλογή των διδακτικών ενοτήτων ήταν
η διάρκεια του προγράμματος (25 ώρες), αλλά και οι ανάγκες και το προφίλ των
εκπαιδευομένων(ενήλικες οι οποίοι μαθαίνουν τουρκικά για τον τουρισμό).

33. Τσιμπουκλή, Άννα & Φίλλιπς Νίκη, (2011). Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων πρόγραμμα
εκπαίδευσης από απόσταση διάρκειας 100 ωρών : Οδηγός χρήσης εκπαιδευτικού υλικού εκπαιδευόμενου.
Οδηγός χρήσης εκπαιδευτικού υλικού εκπαιδευτή. Αθήνα: Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. 3η
διδακτική ενότητα, σελ. 9-13
34. Τσιμπουκλή, Άννα & Φίλλιπς Νίκη, (2011). ό.π. 3η διδακτική ενότητα , σελ.19

54

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιλέχτηκαν η εισήγηση, η εργασία σε ομάδες, το
παιχνίδι ρόλων αλλά και η προσομοίωση. Παρακάτω αιτιολογείται η επιλογή των
συγκεκριμένων εκπαιδευτικών μεθόδων.
Κριτήρια για την επιλογή των εκπαιδευτικών τεχνικών:
Οι συγκεκριμένες τεχνικές επιλέχτηκαν σύμφωνα με το αντικείμενο του
προγράμματος και τη διάρκειά του αλλά και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των
εκπαιδευομένων έτσι ώστε να επιτευχθούν ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι του
προγράμματος. (35)
Ας τα εξετάσουμε αναλυτικά: Η μέθοδος της εισήγησης επιλέχτηκε στις
διδακτικές ενότητες όπου ο εκπαιδευτής έπρεπε να μεταδώσει το γνωστικό του
αντικείμενο

στους

εκπαιδευομένους.

Η

μέθοδος

της

εισήγησης

λοιπόν

χρησιμοποιήθηκε για να διδαχθούν οι εκπαιδευόμενοι τη γραμματική, το συντακτικό
καθώς και βασικό λεξιλόγιο και εκφράσεις της τουρκικής. Στο τέλος κάθε εισήγησης
υπήρχε συζήτηση με τους εκπαιδευομένους, πιθανές ερωτήσεις ή απορίες τους.
Η μέθοδος της εργασίας σε ομάδες επιλέχτηκε στις διδακτικές ενότητες στις
οποίες οι εκπαιδευόμενοι έπρεπε να μπορούν και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν
αυτά που έμαθαν χωρισμένοι σε ομάδες (π.χ. σε μια άσκηση γραμματικού, συντακτικού
ή λεξιλογικού περιεχομένου). Στο τέλος της κάθε εργασίας ο εκπαιδευτής σχολίαζε την
εργασία και τόνιζε του στόχους που αυτή εξυπηρετούσε.
Τέλος οι μέθοδοι του παιχνιδιού ρόλων και η προσομοίωση επιλέχτηκαν στις
διδακτικές ενότητες στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι έκαναν πράξη όλα όσα έμαθαν. Με
τις συγκεκριμένες μεθόδους ο εκπαιδευόμενος μπορεί να εισέλθει σε μια πραγματική
κατάσταση, να δοκιμάσει τις δυνατότητες του σε ένα ασφαλές περιβάλλον , έχει το
δικαίωμα λάθους και αισθάνεται πιο άνετα στο να χρησιμοποιεί σωστά τη γλώσσα.
Μέσω των μεθόδων αυτών οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποίησαν όλες τις γνώσεις που
είχαν ανάλογα με την εξεταζόμενη κατάσταση (π.χ. να παραγγείλουν σε ένα εστιατόριο
ή καφετέρια, να ψωνίσουν, να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς κ.λ.π.).
(36)

35. Τσιμπουκλή, Άννα & Φίλλιπς Νίκη, (2011). ό.π. 3η διδακτική ενότητα , σελ. 78-80
36. Τσιμπουκλή, Άννα & Φίλλιπς Νίκη, (2011). ό.π. 3η διδακτική ενότητα , σελ. 22-64
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ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα
ακόλουθα:


Πίνακας



Έντυπα



CD

Κριτήρια για την επιλογή των εποπτικών μέσων:
Όπως ήδη αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιλέχτηκαν ο πίνακας, τα
έντυπα καθώς και τα cd ήχου. Το κάθε μέσο χρησιμοποιήθηκε για συγκεκριμένους
στόχους.
Ο πίνακας χρησιμοποιήθηκε για τη διδασκαλία των γραμματικών και
συντακτικών φαινομένων της τουρκικής. Η δυνατότητα να γράφονται και να σβήνονται
δεδομένα ανά πάσα στιγμή, βοηθά στο να μεταδοθούν αρκετά στοιχεία σε μικρό
χρονικό διάστημα.
Τα έντυπα χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για να κάνουν πράξη οι εκπαιδευόμενοι
όλα όσα έμαθαν μέσω του πίνακα. Δηλαδή έντυπα ασκήσεων σχετικά με τα
γραμματικά

και

συντακτικά

φαινόμενα

που

διδάχτηκαν.

Εκτός

αυτού

χρησιμοποιήθηκαν για να μοιραστούν οι διάφορες σημειώσεις, τα κείμενα, οι καρτέλες
ρόλων, έντυπα τα οποία βοηθούσαν στην προσομοίωση(π.χ. ένα μενού εστιατορίου ) ,
και γενικά ήταν ένα από τα πιο χρήσιμα μέσα σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Τα cd ήχου χρησιμοποιήθηκαν για να ακούσουν οι εκπαιδευόμενοι διαλόγους
σχετικά με τον τουρισμό και με τον τρόπο αυτό να εξασκηθούν στο άκουσμα της
γλώσσας. Επειδή είναι μέσο που απαιτεί προϋποθέσεις, πρέπει να τονιστεί ότι χώρος
ήταν κατάλληλος για να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο. Ο χώρος της αίθουσας δεν ήταν πολύ
μεγάλος, οπότε η ακουστική του ήταν καλή και οι εκπαιδευόμενοι δεν αντιμετώπισαν
κανένα πρόβλημα.
Τα μέσα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιλέχτηκαν σύμφωνα με τη διάρκεια
του προγράμματος αλλά και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Βασικό κριτήριο για την
επιλογή τους ήταν επίσης μέσω αυτών να επιτευχθούν καλύτερα ο σκοπός και οι στόχοι
του προγράμματος.
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Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και άλλα μέσα όπως για παράδειγμα,
βίντεο, εκπαιδευτικές ταινίες, οθόνη προβολής, αλλά δυστυχώς τα μέσα αυτά δεν
υπήρχαν και ο χώρος δεν ήταν κατάλληλος για να χρησιμοποιηθούν. (37)

37. Τσιμπουκλή, Άννα & Φίλλιπς Νίκη, (2011). ό.π. 3η διδακτική ενότητα ,σελ. 85-87
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Καταρχήν πριν περάσουμε στην αξιολόγηση του προγράμματος θα εξετάσουμε
τις σημαντικότερες απόψεις για τους λόγους που οδηγούν στην αξιολόγηση.
Ένας από τους σημαντικότερους λόγους είναι να βελτιωθεί η εκπαιδευτική
διαδικασία αλλά και τα αποτελέσματά της. (38)
Ο Α. Rogers θεωρεί ότι η αξιολόγηση είναι απαραίτητη για τρεις τουλάχιστον
λόγους. Αρχικά για να βελτιωθούμε ως εκπαιδευτές. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι
αυτό που κάνουμε το κάνουμε σωστά γιατί μόνο τότε θα καταφέρουμε πραγματικά να
το κάνουμε σωστά. Στη συνέχεια για να ανανεώνονται οι στρατηγικές μας, οι
εκπαιδευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούμε έτσι ώστε το πρόγραμμα να είναι δομημένο
σωστά αλλά και για να εντοπίζουμε τα πιθανά προβλήματα που προκύπτουν έτσι ώστε
να είμαστε σε θέση να τα λύσουμε. Τέλος αξιολογούμε για να εντοπίσουμε την πρόοδο
των εκπαιδευομένων μας αλλά και του προγράμματος και να αποφασίσουμε με τι
ρυθμούς θα συνεχιστεί το πρόγραμμα. (39)
Οι Noyé & Pivetau υποστηρίζουν ότι «αξιολογούμε με την προοπτική να
πάρουμε αποφάσεις» και εξηγούν ότι «τα πρόσωπα που εκπαιδεύονται χρειάζεται να
πληροφορηθούν για την πρόοδο που πραγματοποιούν και για τα κενά που πρέπει να
συμπληρώσουν. Κατά συνέπεια, η αξιολόγηση αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης και πρέπει
να εμφανίζεται διαρκώς στην παιδαγωγική διαδικασία […]. Επίσης, ο εκπαιδευτής
ενδιαφέρεται για την αξιολόγηση για τρεις λόγους: Πρώτον, έχει ανάγκη να ξέρει αν οι
στόχοι κατακτήθηκαν στο τέλος των μαθημάτων. Δεύτερον, χρησιμοποιεί τη συνεχή
αξιολόγηση στη διάρκεια των μαθημάτων ως ρυθμιστικό μέσο. Τρίτον, από την
αξιολόγηση συνάγει συμπεράσματα για να βελτιώσει την πρακτική του». (40)
Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να αξιολογηθεί
τόσο το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του όσο και ο εκπαιδευτής. Πρέπει να
εξεταστεί κατά πόσο οι στόχοι του ήταν συγκεκριμένοι και αν ο χρόνος ήταν
κατάλληλος για να υλοποιηθούν οι στόχοι και διδακτικές του ενότητες.

38. Thorne, K., Mackey, D. (2003). Everything you ever needed to know about training. 3η Έκδοση,
Λονδίνο: Kogan Page. σελ.99
39. Rogers, Alan, (1999). Η εκπαίδευση ενηλίκων. (Μ. Παπαδοπούλου, μεταφρ.). Αθήνα: Μεταίχμιο. (το
πρωτότυπο έργο εκδόθηκε 1996). σελ.294
40. Noyé, D. & Piveteau, J. (1999). Πρακτικός Οδηγός του Εκπαιδευτή. Αθήνα: Μεταίχμιο. σελ.132
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Πρέπει να αξιολογηθεί εάν το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των
εκπαιδευομένων, εάν υλοποιήθηκαν ο σκοπός και οι στόχοι του και εάν ο εκπαιδευτής
ήταν κατάλληλος για τη διεξαγωγή του προγράμματος. Να αξιολογηθεί εάν οι
εκπαιδευτικές τεχνικές και τα μέσα που χρησιμοποίησε ο εκπαιδευτής ήταν κατάλληλα
για το πρόγραμμα και για τους εκπαιδευομένους, εάν ο ίδιος ήταν ικανός για τη σωστή
διεξαγωγή του προγράμματος, καθώς και οι σχέσεις του με τους εκπαιδευομένους .(41)
Οι τρόποι για να αξιολογήσουμε ένα πρόγραμμα καθώς και πότε θα το
αξιολογήσουμε είναι διάφοροι. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει στην αρχή, κατά τη
διάρκεια αλλά και στο τέλος του προγράμματος.
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιλέχτηκε καταρχήν η συζήτηση για την αρχική
και την ενδιάμεση αξιολόγηση έτσι ώστε αρχικά να εντοπιστούν οι στόχοι του
προγράμματος αλλά και οι απαιτήσεις των εκπαιδευομένων.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας και
πάλι μέσω της συζήτησης γινόταν η αξιολόγησή της. Εάν ήταν κατανοητά αυτά που
έμαθαν και κατά πόσο το πρόγραμμα προχωρούσε ομαλά.
Φυσικά και ο εκπαιδευτής ο ίδιος πρέπει να αξιολογεί τον εαυτό του και να
παρατηρεί σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος εάν οι μέθοδοι που ακολουθεί και τα
μέσα που χρησιμοποιεί είναι κατάλληλα για τους εκπαιδευομένους του και αν
καταφέρνει με τη διδασκαλία του να πετύχει τους στόχους του προγράμματος. Το ίδιο
έγινε και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τόσο οι μέθοδοι όσο και τα μέσα
αποδείχτηκαν κατάλληλα για τη σωστή διεξαγωγή του προγράμματος. Ο χρόνος για την
κάθε διδακτική ενότητα ήταν αρκετός έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν και
να εμπεδώσουν αυτά που μαθαίνουν.
Τέλος στην τελική αξιολόγηση του προγράμματος που είναι πολύ σημαντική
χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια και ένα τεστ για τους εκπαιδευομένους, έτσι ώστε
να αξιολογηθεί όλο το πρόγραμμα, αλλά και οι εκπαιδευόμενοι σε αυτά που έμαθαν.
Όσον αφορά το τεστ ανταποκρίθηκαν όλοι και όλοι πέρασαν το ποσοστό που
χρειαζόταν για να πετύχουν. Αυτό δηλώνει ότι το πρόγραμμα ήταν επιτυχημένο και ο
σκοπός και οι στόχοι του, δηλαδή να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με το βασικό
λεξιλόγιο, τη γραμματική και το συντακτικό της τουρκικής γλώσσας έτσι ώστε να
μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν ως τουρίστες στην Τουρκία αλλά και όταν
υποδέχονται έναν Τούρκο τουρίστα, επιτεύχθηκαν.
41. Τσιμπουκλή, Άννα & Φίλλιπς Νίκη, (2011). ό.π. 4η διδακτική ενότητα ,σελ. 11-15
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Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο το οποίο υπάρχει στο παράρτημα της εργασίας
μαζί με το παραπάνω τεστ, οι εκπαιδευόμενοι δήλωσαν ότι έμειναν ευχαριστημένοι από
το πρόγραμμα αφού οι προσδοκίες τους πραγματοποιήθηκαν. Σημείωσαν ότι οι στόχοι
του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν και ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν όλα
όσα έμαθαν. Έμειναν ευχαριστημένοι από τις τεχνικές και τα μέσα που
χρησιμοποιήθηκαν αν και θα ήθελαν επιπλέον εποπτικά μέσα. Παρ’ όλο που γνώριζαν
ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα αυτή πρότειναν τα μέσα που θα ήθελαν έτσι ώστε να γίνει
γνωστό και να εξοπλιστούν οι αίθουσες κατάλληλα.
Τέλος όσον αφορά τον εκπαιδευτή τα σχόλια τους ήταν θετικά. Δήλωσαν ότι
γνώριζε το αντικείμενο, ότι έθετε ξεκάθαρα το σκοπό και τους στόχους της κάθε
διδακτικής ενότητας, ενδιαφερόταν για τη μάθηση των εκπαιδευομένων του αλλά και η
σχέση του μαζί τους ήταν ιδανική. (42)

42. Τσιμπουκλή, Άννα & Φίλλιπς Νίκη, (2011). ό.π. 4η διδακτική ενότητα ,σελ. 16-21
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3.4 Ανάγκη για τουρκομάθεια
Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τους σημαντικότερους λόγους που οδηγούν τους
ενήλικες στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης με σκοπό την εκμάθηση της τουρκικής
γλώσσας. Όπως ήδη αναφέρθηκε το πρόγραμμα στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
σχετίζεται με τον τουρισμό. Όμως μέσω της έρευνας που ακολουθεί αποδεικνύεται ότι
ο τουρισμός είναι απλά το κίνητρο για να ξεκινήσουν. Άλλοι είναι οι πραγματικοί λόγοι
που τους οδηγούν στην εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας και πολλές φορές
επηρεασμένοι από αυτούς έχουν άλλες απαιτήσεις από το πρόγραμμα ή προτείνουν να
δημιουργηθούν κι άλλες θεματικές ενότητες που να σχετίζονται με την τουρκική
γλώσσα.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης του νομού
Κοζάνης. Το ερωτηματολόγιο απάντησαν 80 ενήλικες που διδάσκονται την τουρκική,
ηλικίας 18-55+. Αρχικά παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα και στη
συνέχεια τα αποτελέσματα με βάση το φύλο και την ηλικία.
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα:

ΗΛΙΚΙΑ
ΦΥΛΟ

35,00%
30,00%

18,75%

ΑΝΤΡΑΣ
25%
10,00%

ΓΥΝΑΙΚ
Α
75%

6,25%

18-25

ΓΡΑΦΗΜΑ 1

25-35

35-45

45-55 55 ΚΑΙ
ΑΝΩ
ΓΡΑΦΗΜΑ 2

Στο γράφημα 1 φαίνεται ότι οι γυναίκες που μαθαίνουν τουρκικά είναι
περισσότερες από τους άντρες με ποσοστό 75% έναντι του 25% των αντρών. Όσον
αφορά την ηλικία (γράφημα 2), παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των
εκπαιδευομένων (35%) είναι μεταξύ 25-35 ετών. Ακολουθούν με μικρή διαφορά (30%)
τα άτομα ηλικίας 45-55 ετών. Στην τρίτη θέση (18,75%) τα άτομα 35-45 ετών, στην
τέταρτη θέση (10%) τα άτομα 18-25 ετών και τέλος με ποσοστό 6,25% τα άτομα
ηλικίας 55 και άνω.
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ΓΙΑΤΙ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΤΟΥΡΚΙΚΑ;
38,75%

16,25%

15,00%
5,00%

6,25%

7,50%

10,00%
1,25%

ΓΡΑΦΗΜΑ 3

Όπως φαίνεται από το παραπάνω γράφημα το μεγαλύτερο ποσοστό ενηλίκων
(38,75%), μαθαίνει τουρκικά για επιπλέον μόρφωση και γνώσεις. Σημαντικό λόγο
(15%) φαίνεται να αποτελεί και η καταγωγή των εκπαιδευομένων καθώς και ότι τους
αρέσει να μαθαίνουν ξένες γλώσσες (16,25%). Ένα ποσοστό 10% μαθαίνει τουρκικά με
στόχο καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.
Ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά λόγοι εκπαίδευσης (7,5%) και λόγοι
εργασίας (6,25%). Ένα μικρό ποσοστό ενηλίκων (5%) απάντησε ότι μαθαίνει τουρκικά
λόγω εμπορικών συναλλαγών με τη χώρα.
Τέλος ενδιαφέρον αποτελεί η απάντηση που δόθηκε από γυναίκα ηλικίας 45-55
ετών η οποία απάντησε ότι μαθαίνει τουρκικά λόγω έρωτα!
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ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΙΝΑΙ:
40,00%

38,75%

12,50%
6,25%
2,50%
0,00%
Η ΠΡΩΤΗ
Η ΔΕΥΤΕΡΗ
Η ΤΡΙΤΗ
Η ΤΕΤΑΡΤΗ
Η ΠΕΜΠΤΗ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΠΟΥ
ΠΟΥ
ΠΟΥ
ΠΟΥ
ΠΟΥ
ΜΑΘΑΙΝΩ
ΜΑΘΑΙΝΩ
ΜΑΘΑΙΝΩ
ΜΑΘΑΙΝΩ
ΜΑΘΑΙΝΩ

ΆΛΛΟ

ΓΡΑΦΗΜΑ 4

Στο παραπάνω γράφημα παρατηρείται ότι η τουρκική γλώσσα είναι η δεύτερη
(40%) ή η τρίτη ξένη γλώσσα (38,75%) που μαθαίνουν οι εκπαιδευόμενοι. Αυτό
σίγουρα αποτελεί ενδιαφέρον αφού συνήθως σε αυτές τις θέσεις ανήκουν κυρίως
ευρωπαϊκές γλώσσες.
Παρ’ όλα αυτά κάποιοι εκπαιδευόμενοι, απάντησαν ότι η εκμάθηση της
τουρκικής γλώσσας είναι η τέταρτη (12,5%) ή πέμπτη τους (2,5%) επιλογή.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι ένα ποσοστό (6,25%) απάντησε ότι είναι η πρώτη ξένη
γλώσσα που μαθαίνει.
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Αποτελέσματα με βάση την ηλικία:
Στο παρακάτω γράφημα φαίνονται οι λόγοι που μαθαίνουν οι ενήλικες τουρκικά
ανάλογα με την ηλικία τους. Οι μικρότερες ηλικίες (18-25) επιλέγουν την εκμάθηση
της τουρκικής γλώσσας για σπουδές στο εξωτερικό (50%) ή για καλύτερες
επαγγελματικές ευκαιρίες (25%). Οι ενήλικες μεταξύ 25-35 ετών μαθαίνουν τουρκικά
κυρίως για επιπλέον μόρφωση και γνώσεις (39,28%) ή απλά γιατί τους αρέσουν οι
ξένες γλώσσες (25%). Η επόμενη ηλικιακή ομάδα (35-45) μαθαίνει τουρκικά με
σημαντικότερους λόγους την εργασία αλλά και την επιπλέον μόρφωση (26,66%). Και
οι εκπαιδευόμενοι ηλικίας 45-55 ετών μαθαίνουν τουρκικά για επιπλέον γνώσεις.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτής της ηλικιακής ομάδας (25%)
μαθαίνει τουρκικά λόγω καταγωγής. Τέλος το μεγαλύτερο ποσοστό (60%) των ατόμων
ηλικίας 55 ετών και άνω μαθαίνουν τουρκικά για επιπλέον μόρφωση και γνώσεις, ενώ
με μικρότερα ποσοστά (20%) ακολουθούν οι εμπορικές συναλλαγές με τη χώρα καθώς
και η αγάπη τους για τις ξένες γλώσσες.

ΓΙΑΤΙ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΤΟΥΡΚΙΚΑ;
ΛΟΓΩ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΣΑΣ
ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΕΙΔΗ ΜΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

18-25 0,00%

50,00%

ΗΛΙΚΙΑ

25-35 3,58% 14,28% 3,58%

35-45

45-55

55 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΆΛΛΟ

13,33%

13,33%

25,00%

12,50%

39,28%

26,66%

4,16%

14,28%

6,66%

50,00%

20,00%

25,00%

60,00%

12,50%
0,00%

25,00%

26,66%

6,66% 6,66%

4,16%12,50% 4,16%

20,00%

ΓΡΑΦΗΜΑ 5
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ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΙΝΑΙ:
Η ΠΡΩΤΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΩ

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΩ

Η ΤΡΙΤΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΩ

Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΩ

Η ΠΕΜΠΤΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΩ

ΆΛΛΟ

75,00%

18-25

35,71%

ΗΛΙΚΙΑ

25-35

35-45

45-55

55 ΚΑΙ ΑΝΩ

6,66%

46,43%

53,33%

12,50%

20,00%

25,00%

26,66%

54,16%

20,00%

17,86%

13,33%

25,00%

40,00%

4,17% 4,17%

20,00%

ΓΡΑΦΗΜΑ 6

Όπως φαίνεται στο παραπάνω γράφημα οι εκπαιδευόμενοι ανεξάρτητα από την
ηλικία τους επιλέγουν την τουρκική γλώσσα ως δεύτερη ή ως τρίτη ξένη γλώσσα
εκμάθησης. Οι ενήλικες ηλικίας 18-25 ετών επιλέγουν την τουρκική κυρίως ως τρίτη
ξένη γλώσσα με ποσοστό 75% ή ως τέταρτη ξένη γλώσσα με ποσοστό 25%. Ένα
ποσοστό 13,33% στα άτομα ηλικίας 35-45 ετών και 17,86% στα άτομα ηλικίας 25-35
ετών επιλέγει την τουρκική ως τέταρτη ξένη γλώσσα.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το 20% των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας απάντησε ότι
είναι η πρώτη ξένη γλώσσα που μαθαίνει, ενώ την ίδια στιγμή άλλο ένα 20% της ίδιας
ηλικιακής ομάδας απάντησε ότι είναι η πέμπτη ξένη γλώσσα που μαθαίνει.
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Αποτελέσματα με βάση το φύλο
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Στο γράφημα παρατηρούμε
ότι το μεγαλύτερο ποσοστό

ΗΛΙΚΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

των

που

μαθαίνουν τουρκικά είναι

55 ΚΑΙ ΑΝΩ
18-25
8%
13%
45-55
32%

γυναικών

ηλικίας 25-35 (34%) ετών
και

25-35
34%

45-55

35-45
13%

(32%)

ετών.

Ακολουθούν με 13% οι
ηλικίες 18-25 και 35-45 και
τέλος ένα ποσοστό 8%
γυναίκες 55 ετών και άνω.
ΓΡΑΦΗΜΑ 7

ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΙΝΑΙ:
3% 0%
15%

8%
32%

42%

Η ΠΡΩΤΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ
ΜΑΘΑΙΝΩ
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΩ
Η ΤΡΙΤΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ
ΜΑΘΑΙΝΩ
Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΩ
Η ΠΕΜΠΤΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΩ
ΆΛΛΟ

ΓΡΑΦΗΜΑ 8

Το 42% των γυναικών απάντησε ότι τα τουρκικά είναι η τρίτη ξένη γλώσσα που
μαθαίνει ενώ το 32% ότι είναι η δεύτερη ξένη γλώσσα. Ακολουθούν με 15% οι
γυναίκες που διδάσκονται την τουρκική ως τέταρτη ξένη γλώσσα ενώ με 8% οι
γυναίκες που επιλέγουν την τουρκική ως πέμπτη ξένη γλώσσα. Τέλος με ποσοστό 3%
είναι οι γυναίκες που απάντησαν ότι τα τουρκικά είναι η πρώτη ξένη γλώσσα που
μαθαίνουν.
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ΓΙΑΤΙ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΤΟΥΡΚΙΚΑ
38,33%

20,00%
15,00%
8,33%
5,00%

8,33%

3,33%

1,66%

ΓΡΑΦΗΜΑ 9

Στην ερώτηση λοιπόν ‘γιατί μαθαίνετε τουρκικά’ οι περισσότερες γυναίκες
(38,33%) απάντησαν για επιπλέον μόρφωση και γνώσεις καθώς και ότι τους αρέσουν οι
ξένες γλώσσες (20%). Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό γυναικών (15%) απάντησε ότι
λόγω καταγωγής μαθαίνει τουρκικά. Ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά λόγοι
εκπαίδευσης και καλύτερων επαγγελματικών ευκαιριών (8,33%) , οι εμπορικές
συναλλαγές με τη χώρα (5%) καθώς και λόγοι εργασίας (3,33%). ‘Όπως αναφέραμε και
πιο πάνω γυναίκα έδωσε την απάντηση ότι μαθαίνει τουρκικά λόγω έρωτα.
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ΑΝΤΡΕΣ

Στο γράφημα παρατηρούμε

ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΤΡΩΝ

ότι το μεγαλύτερο ποσοστό
των αντρών που μαθαίνουν

45-55
25%

τουρκικά είναι ηλικίας 25-35

25-35
40%

ετών (40%) και 35-45 ετών
(35%). Ακολουθούν με 25%

35-45
35%

οι ηλικίες 45-55 ενώ τέλος
παρατηρούμε

ότι

δεν

υπάρχουν άντρες 18-25 ετών
και 55 ετών και άνω.
ΓΡΑΦΗΜΑ 10

ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΙΝΑΙ:
0%

0%

0%

Η ΠΡΩΤΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ
ΜΑΘΑΙΝΩ

5%

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ
ΜΑΘΑΙΝΩ

30%

65%

Η ΤΡΙΤΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ
ΜΑΘΑΙΝΩ
Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ
ΜΑΘΑΙΝΩ
Η ΠΕΜΠΤΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ
ΜΑΘΑΙΝΩ
ΆΛΛΟ

ΓΡΑΦΗΜΑ 11

Το 65% των αντρών απάντησε ότι τα τουρκικά είναι η δεύτερη ξένη γλώσσα
που μαθαίνει, πολύ μεγάλο ποσοστό για μια βαλκανική γλώσσα. Ακολουθούν με 30%
οι άντρες που διδάσκονται την τουρκική ως τρίτη ξένη γλώσσα και τέλος με 5% οι
άντρες που επιλέγουν την τουρκική ως τέταρτη ξένη γλώσσα.
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ΓΙΑΤΙ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΤΟΥΡΚΙΚΑ
40,00%

15,00%
5,00%

15,00%

15,00%
5,00%

5,00%
0,00%

ΓΡΑΦΗΜΑ 12

Στην ερώτηση ‘γιατί μαθαίνετε τουρκικά’ οι περισσότεροι άντρες (40%)
απάντησαν για επιπλέον μόρφωση και γνώσεις. Ακολουθούν με ποσοστό 15% λόγοι
καταγωγής, εργασίας και καλύτερων επαγγελματικών ευκαιριών. Τέλος άντρες με
ποσοστό 5% απάντησαν ότι μαθαίνουν τουρκικά επειδή τους αρέσουν οι ξένες γλώσσες
καθώς και για λόγους εκπαίδευσης και εμπορικών συναλλαγών με τη χώρα.
Σύγκριση
Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο κυριότερος λόγος εκμάθησης της τουρκικής
γλώσσας είναι κοινός μεταξύ αντρών και γυναικών, και είναι η επιπλέον μόρφωση και
οι γνώσεις.
Η καταγωγή επίσης βρίσκεται στο ίδιο ποσοστό και στους άντρες και στις
γυναίκες, ενώ από τα υπόλοιπα ποσοστά παρατηρείται ότι οι άντρες μαθαίνουν
τουρκικά λόγω εργασίας και για καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες ενώ οι γυναίκες
επειδή τους αρέσουν οι ξένες γλώσσες ή επειδή θέλουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό.
Όσον αφορά την επιλογή της γλώσσας για τις γυναίκες είναι κυρίως η τρίτη
ξένη γλώσσα που μαθαίνουν ενώ για τους άντρες η δεύτερη ξένη γλώσσα.
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Αποτελέσματα με βάση την ηλικία και το φύλο
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΤΟΥΡΚΙΚΑ;
ΛΟΓΩ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΣΑΣ
ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΕΙΔΗ ΜΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
18-25

50,00%

ΗΛΙΚΙΑ

25-35 5,00%10,00%5,00%
35-45

45-55

55 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΆΛΛΟ

12,50%

12,50%

12,50%

40,00%

5,00%

12,50%

31,58%

25,00%

12,50%

35,00%

50,00%

5,26%

36,84%

20,00%

12,50%

5,26% 15,79% 5,26%

60,00%

20,00%

ΓΡΑΦΗΜΑ 13

ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΙΝΑΙ:
Η ΠΡΩΤΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΩ
Η ΤΡΙΤΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΩ
Η ΠΕΜΠΤΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΩ

75,00%

18-25

ΗΛΙΚΙΑ

25-35
35-45
45-55
55 ΚΑΙ ΑΝΩ

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΩ
Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΩ
ΆΛΛΟ

25,00%
12,50%

50,00%
37,50%

15,79%
20,00%

25,00%
25,00%
25,00%

52,63%
20,00%

25,00%
26,32%

40,00%

5,26%
20,00%

ΓΡΑΦΗΜΑ 14
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Στα παραπάνω γραφήματα φαίνονται οι λόγοι που μαθαίνουν οι γυναίκες
τουρκικά με βάση την ηλικία τους καθώς και ποια θέση κατέχει η τουρκική με βάση τις
ξένες γλώσσες που γνωρίζουν.
Στις ηλικίες 18-25 ετών σημαντικούς λόγους εκμάθησης αποτελούν οι σπουδές
στο εξωτερικό με ποσοστό 50% καθώς και οι καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες με
ποσοστό 25%. Η τουρκική γλώσσα είναι η τρίτη ξένη γλώσσα που μαθαίνουν με
ποσοστό 75% ενώ το υπόλοιπο 25% απάντησε ότι είναι η τέταρτη ξένη γλώσσα που
μαθαίνει.
Οι γυναίκες ηλικίας 25-35 ετών διδάσκονται την τουρκική γλώσσα κυρίως για
επιπλέον μόρφωση και γνώσεις (40%) αλλά και επειδή τους αρέσουν οι ξένες γλώσσες(
35%). Ως ξένη γλώσσα η τουρκική είναι η τρίτη που μαθαίνουν με ποσοστό 50%.
Η επόμενη ηλικιακή ομάδα από 35 μέχρι 45 ετών επιλέγει να μάθει τουρκικά
για επιπλέον μόρφωση και γνώσεις με ποσοστό 50%. Ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι
λόγοι εκτός των σπουδών με ποσοστό 12,5%. Οι περισσότερες γυναίκες αυτής της
ηλικίας (37,5%) απάντησαν ότι τα τουρκικά είναι η δεύτερη ξένη γλώσσα που
μαθαίνουν ενώ 25% των γυναικών απάντησαν ότι είναι η τρίτη και 25% ότι είναι η
τέταρτη ξένη γλώσσα που μαθαίνουν.
Οι γυναίκες ηλικίας 45-55 ετών εκτός από την επιπλέον μόρφωση και τις
γνώσεις (36,84%) απάντησαν ότι σημαντικό λόγο εκμάθησης αποτελεί και η καταγωγή
τους με ποσοστό 31,58%. Οι περισσότερες απάντησαν ότι τα τουρκικά είναι η δεύτερη
ξένη γλώσσα που μαθαίνουν με ποσοστό 52,63%.
Τέλος οι γυναίκες από 55 ετών και άνω μαθαίνουν τουρκικά για επιπλέον
μόρφωση και γνώσεις με ποσοστό 60% καθώς και επειδή τους αρέσουν οι ξένες
γλώσσες ή λόγω εμπορικών συναλλαγών με τη χώρα με ποσοστό 20%. Το 40% των
γυναικών αυτών δήλωσε ότι είναι η τρίτη ξένη γλώσσα που μαθαίνει ενώ οι υπόλοιπες
μοιρασμένες ανά 20% δήλωσαν ότι είναι η πρώτη, η δεύτερη αλλά και η πέμπτη τους
επιλογή.
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ΑΝΤΡΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΤΟΥΡΚΙΚΑ;
ΛΟΓΩ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΣΑΣ
ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΕΙΔΗ ΜΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΝΕ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΆΛΛΟ

18-250,00%

ΗΛΙΚΙΑ

25-35

35-45

25,00%

14,28%

37,50%

14,28%

42,86%

45-55

37,50%

14,28%

14,28%

100,00%

55 ΚΑΙ ΑΝΩ0,00%

ΓΡΑΦΗΜΑ 15

ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΙΝΑΙ:
Η ΠΡΩΤΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΩ
Η ΤΡΙΤΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΩ
Η ΠΕΜΠΤΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΩ

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΩ
Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΩ
ΆΛΛΟ

18-250,00%

ΗΛΙΚΙΑ

25-35
35-45
45-55

62,50%

30,00%

71,43%
60,00%

5,00%

28,57%
20,00%

20,00%

55 ΚΑΙ ΑΝΩ0,00%

ΓΡΑΦΗΜΑ 16
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Στα παραπάνω γραφήματα φαίνονται οι λόγοι που μαθαίνουν οι άντρες τουρκικά
με βάση την ηλικία τους καθώς και ποια θέση κατέχει η τουρκική με βάση τις ξένες
γλώσσες που γνωρίζουν. Ήδη αναφέρθηκε ότι δεν υπήρχαν εκπαιδευόμενοι ηλικίας 1825 ετών καθώς και 55 ετών και άνω οπότε θα εξετάσουμε αναλυτικά τις υπόλοιπες
ηλικιακές ομάδες.
Οι άντρες ηλικίας 25-35 ετών διδάσκονται την τουρκική γλώσσα κυρίως για
επιπλέον μόρφωση και γνώσεις (37,5%) και για καλύτερες επαγγελματικές
ευκαιρίες(37,5%). Το υπόλοιπο ποσοστό των αντρών αυτής της ηλικιακής ομάδας
μαθαίνει τουρκικά λόγω καταγωγής(25%). Ως ξένη γλώσσα η τουρκική είναι η δεύτερη
που μαθαίνουν με ποσοστό 62,5%. Ένα μεγάλο ποσοστό (30%) απάντησε ότι είναι η
τρίτη ξένη γλώσσα που μαθαίνει.
Η επόμενη ηλικιακή ομάδα από 35 μέχρι 45 ετών μαθαίνει τουρκικά λόγω
εργασίας με ποσοστό 42,86%. Ακολουθούν οι υπόλοιποι λόγοι με ποσοστό 14,28% ο
καθένας, δηλαδή, η καταγωγή, οι εμπορικές σχέσεις με τη χώρα, οι σπουδές στο
εξωτερικό καθώς και η αγάπη για τις ξένες γλώσσες. Οι περισσότεροι άντρες αυτής της
ηλικίας (71,43%) απάντησαν ότι τα τουρκικά είναι η δεύτερη ξένη γλώσσα που
μαθαίνουν ενώ οι υπόλοιποι (28,57%) απάντησαν ότι είναι η τρίτη ξένη γλώσσα που
μαθαίνουν.
Τέλος όλοι οι άντρες ηλικίας 45-55 ετών απάντησαν ότι μαθαίνουν τουρκικά για
επιπλέον μόρφωση και τις γνώσεις (100%) .Οι περισσότερες απάντησαν ότι τα
τουρκικά είναι η δεύτερη ξένη γλώσσα που μαθαίνουν με ποσοστό 60%. Ένα ποσοστό
20% απάντησε ότι είναι η τρίτη ξένη γλώσσα εκμάθησης και το υπόλοιπο 20% ότι είναι
η τέταρτη ξένη γλώσσα εκμάθησης.
Σύγκριση
Συγκρίνοντας λοιπόν τις επιλογές των αντρών και των γυναικών ανάλογα με την
ηλικία τους βλέπουμε ότι στις ηλικίες 25-35 και 45-55 ετών ο σημαντικότερος λόγος
εκμάθησης είναι κοινός. Μαθαίνουν λοιπόν τουρκικά για επιπλέον μόρφωση και
γνώσεις. Στην ηλικιακή ομάδα 35-45 ετών οι άντρες μαθαίνουν τουρκικά λόγω
εργασίας ενώ οι γυναίκες και πάλι για επιπλέον μόρφωση και γνώσεις. Τα τουρκικά, για
τους περισσότερους άντρες ηλικίας 25-35 ετών, είναι η δεύτερη ξένη γλώσσα που
μαθαίνουν, ενώ για τις γυναίκες η τρίτη. Στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες η επιλογή
είναι κοινή και το μεγαλύτερο ποσοστό των αντρών και των γυναικών δήλωσε ότι η
τουρκική γλώσσα είναι η δεύτερη ή η τρίτη ξένη γλώσσα που μαθαίνει.
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Για τους λόγους εκμάθησης της τουρκικής συνέντευξη έδωσαν και υπεύθυνες
οργάνωσης και εκπαίδευσης του προγράμματος με σκοπό να καταγραφεί η γνώμη τους.
Σύμφωνα με τις υπεύθυνες λοιπόν η εκμάθηση της τουρκικής μπορεί να οφείλεται σε
πολλούς λόγους.
Πρώτον, στην καταγωγή των εκπαιδευομένων αλλά και στη γενικότερη επιρροή
της περιοχής από την τουρκική κουλτούρα και γλώσσα. Οι περισσότεροι γνωρίζουν τη
γλώσσα, αλλά δεν ξέρουν να γράφουν, άλλοι πάλι απλά τη θυμούνται από τους γονείς ή
από τους παππούδες τους και αποφασίζουν να ξεκινήσουν για να τη μάθουν σωστά.
Δεύτερον τα τελευταία χρόνια οι οικονομικο-εμπορικές συναλλαγές και σχέσεις
με τη χώρα ολοένα και αυξάνονται οπότε και αυτό αποτελεί κίνητρο για την εκμάθηση
της γλώσσας.
Τρίτον θεωρούν ότι η γνώση μιας βαλκανικής γλώσσας, μιας γλώσσας ‘που δεν
γνωρίζουν πολλοί’ όπως μας είπαν, αποτελεί εφόδιο απέναντι στην ανεργία και ίσως
προσφέρει καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.
Τέταρτον οι τουρκικές σειρές που προβάλλονται το τελευταίο διάστημα όλο
ένα και περισσότερο αποτελούν και αυτές κίνητρο στο να μάθει κάποιος μια γλώσσα
που ίσως να την είχε τόσα χρόνια στο περιθώριο. Μέσα από τις σειρές αυτές
αναγνωρίζουν κοινά στοιχεία μεταξύ της Τουρκίας και του τόπου τους και
αποφασίζουν να ξεκινήσουν και τη γλώσσα.
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Συμπεράσματα
Από την παρούσα μεταπτυχιακή εργασία προκύπτουν διάφορα συμπεράσματα
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Η τουρκική είναι μία γλώσσα η οποία τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο ένα και
πιο δημοφιλής στους ενήλικες εκπαιδευομένους. Η ανάγκη για γλωσσομάθεια που έχει
ο κάθε ενήλικας τον οδηγεί να μάθει και μια γλώσσα διαφορετική. Τα τουρκικά είναι
μια συγκολλητική γλώσσα, μια γλώσσα που σίγουρα δεν έχει πολλές ομοιότητες με τις
δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες που ίσως γνωρίζει. Στην αρχή θα συναντήσει δυσκολίες, θα
προσπαθήσει να συγκρίνει την τουρκική με τις γλώσσες που ήδη γνωρίζει . Ένας, όμως,
είναι ο τρόπος για να μάθει ο ενήλικας τουρκικά, να τα μάθει σωστά από την αρχή και
να μην προσπαθήσει να τα συγκρίνει με καμιά άλλη γλώσσα.
Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης μέσα από τα διάφορα προγράμματα που
υλοποιούν, για πρώτη φορά φέτος υλοποιούν το πρόγραμμα ‘Τουρκικά για τον
τουρισμό Α1-Α2’ διάρκειας 25 ωρών το οποίο απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες της
χώρας. Αρχικό κίνητρο για την εκμάθηση της γλώσσας αποτελεί ο τουρισμός, όμως
μέσα από την έρευνα της εργασίας αποδεικνύεται ότι άλλοι είναι οι λόγοι που οδηγούν
τους ενήλικες στην εκμάθηση της γλώσσας και πολλές φορές επηρεασμένοι από αυτούς
έχουν άλλες απαιτήσεις από το πρόγραμμα ή προτείνουν να δημιουργηθούν κι άλλες
θεματικές ενότητες που να σχετίζονται με την τουρκική γλώσσα. Άρα εν μέρει ο
σκοπός του προγράμματος των Κ.Δ.Β.Μ. δεν επιτυγχάνεται. Μπορεί οι εκπαιδευόμενοι
στα πλαίσια του προγράμματος να διδάσκονται όλα τα απαραίτητα σχετικά με τον
τουρισμό, έχουν όμως περισσότερες απαιτήσεις και ανάγκες από το πρόγραμμα αφού
ζητούν να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα στην τουρκική γλώσσα.
Μέσα από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι είναι
μεταξύ 25-35 και 45-55 ετών και ότι οι γυναίκες που μαθαίνουν τουρκικά είναι
περισσότερες από τους άντρες με ποσοστό 75% έναντι 25% των αντρών.
Οι λόγοι που τους οδηγούν στην εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας ποικίλλουν
ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Επικρατέστερους λόγους ανεξάρτητα με το φύλο ή
την ηλικία αποτελούν η καταγωγή των εκπαιδευομένων αλλά και η ανάγκη τους για
επιπλέον μόρφωση και γνώσεις. Όσον αφορά τις υπόλοιπες απαντήσεις παρατηρούμε
ότι τα άτομα μικρότερης ηλικίας στοχεύουν σε σπουδές στο εξωτερικό καθώς και σε
καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες και γι’ αυτό το λόγο μαθαίνουν τουρκικά. Οι
άντρες δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην εργασία τους και στις εμπορικές συναλλαγές
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με τη χώρα ενώ οι γυναίκες που από τι φαίνεται γνωρίζουν αρκετές ξένες γλώσσες
επιλέγουν την τουρκική, επειδή απλά τους αρέσουν οι ξένες γλώσσες. Ενδιαφέρον
αποτελεί η απάντηση μια γυναίκας μεταξύ 45-55 ετών η οποία δήλωσε ότι λόγω έρωτα
μαθαίνει την τουρκική γλώσσα.
Οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν ήδη μία ή δύο ξένες γλώσσες και
μετά μαθαίνουν την τουρκική. Ανεξάρτητα με το φύλο και την ηλικία τους δήλωσαν ότι
τα τουρκικά είναι η δεύτερη ή τρίτη γλώσσα που μαθαίνουν.
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εκπαιδευόμενου. Οδηγός χρήσης εκπαιδευτικού υλικού εκπαιδευτή.
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εκπαιδευτών ενηλίκων πρόγραμμα εκπαίδευσης από απόσταση
διάρκειας 100 ωρών : Οδηγός χρήσης εκπαιδευτικού υλικού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Πρόγραμμα SOCRATES
Το Πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ είναι το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης που εγκαινίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1995
για να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης στον τομέα
αυτό.
Το Πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ αφορά όλους τους παράγοντες της εκπαιδευτικής
κοινότητας και όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο
αλλά και την εκπαίδευση ενηλίκων.
Το Πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ γενικά στοχεύει στην προσφορά μιας ποιοτικής
εκπαίδευσης μέσω:


της ενδυνάμωσης της ευρωπαϊκής διάστασης σε θέματα εκπαίδευσης και της
προώθησης ίσων ευκαιριών



της προώθησης της εκμάθησης γλωσσών



της προώθησης συνεργασίας και κινητικότητας καθώς και της εξάλειψης των
εμποδίων που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της διαφορετικότητας



της ενίσχυσης της εκπαιδευτικής καινοτομίας και της διεύρυνσης των θεμάτων
κοινού πολιτικού ενδιαφέροντος.

Η μεγαλύτερη φιλοδοξία όμως του Προγράμματος είναι να αναπτύξει την Ευρώπη
της Γνώσης και να δώσει απαντήσεις στις μεγάλες προκλήσεις των καιρών. Σήμερα,
μέσα σε ένα κόσμο που συνεχώς αλλάζει, η εκπαίδευση δεν είναι μία διαδικασία που
σταματά στο σχολείο ή στο Πανεπιστήμιο, αλλά, όλο και περισσότερο, η εκπαίδευση
μετατρέπεται σε διά βίου παιδεία, σε μία διαδικασία που διαρκεί για ολόκληρη τη ζωή.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν 31 χώρες: οι 15 χώρες κράτη – μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι δέκα
προσχωρούσες χώρες μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, και οι 3 υπό ένταξη χώρες.
Η εφαρμογή του Προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εθνικές αρχές των χωρών που συμμετέχουν
στο Πρόγραμμα ορίζουν Εθνικούς Φορείς που βασικός τους ρόλος είναι η διαχείριση
και εφαρμογή του Προγράμματος και η προώθηση των οκτώ Δράσεων που
περιλαμβάνει το Πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ.
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Οι Δράσεις αυτές είναι:
1. COMENIUS: Αφορά στη σχολική εκπαίδευση
2. ERASMUS: Αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3. GRUNDTVIG: Ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων.
4. LINGUA: Προωθεί τη διδασκαλία και εκμάθηση Ευρωπαϊκών γλωσσών.
5.MINERVA:

Προωθεί την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τις

τεχνολογίες της πληροφόρησης και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση.
6. Παρατήρηση και Καινοτομία στα εκπαιδευτικά συστήματα και τις εκπαιδευτικές
πολιτικές. Αυτή η Ενέργεια προωθείται από τις Δράσεις NARIC, ΕΥΡΥΔΙΚΗ και
ARION.
7. Κοινές Δράσεις με άλλα Κοινοτικά Προγράμματα, όπως LEONARDO DA VINCI
και ΝΕΟΛΑΙΑ.
8. Συνοδευτικά Μέτρα.
http://www.moec.gov.cy/programs/socrates_web/socrates.htm
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2. Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci
Το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci ξεκίνησε το 1995 και απευθύνεται σε φορείς
που δραστηριοποιούνται στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Σκοπός του προγράμματος είναι η αύξηση της ποιότητας, της ελκυστικότητας και της
επίδοσης των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τη βελτίωση
των συστημάτων διαφάνειας, πληροφόρησης και επαγγελματικού προσανατολισμού,
την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων. Το πρόγραμμα
έχει ιδιαίτερη συμβολή στην ανάπτυξη και δοκιμή του ευρωπαϊκού συστήματος
μεταφοράς πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
(ECVET) και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων.
Ποιοι είναι οι ειδικοί στόχοι;


Υποστήριξη των ατόμων σε δραστηριότητες κατάρτισης για την απόκτηση και
τον εμπλουτισμό γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που διευκολύνουν την
προσωπική εξέλιξη, την απασχολησιμότητα και τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή
αγορά εργασίας,



Υποστήριξη ποιοτικών βελτιώσεων και καινοτομιών στα συστήματα και στις
πρακτικές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,



Ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
καθώς και της κινητικότητας για τους εργοδότες, τους αυτοαπασχολούμενους
και η διευκόλυνση της κινητικότητας των μαθητευομένων.

Ποιες είναι οι δράσεις;


Κινητικότητα για άτομα σε αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
(Initial Vocational Training-IVT)



Κινητικότητα για άτομα σε συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (People in
Labour Market-PLM)



Κινητικότητα για τους επαγγελματίες/εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης (Vocational and Educational Training Professionals-VETPRO)



Πιστοποιητικό Κατάρτισης (Mobility Certificate)



Εταιρικές Σχέσεις (Partnerships)



Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας (Transfer of Innovation)



Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις (Preparatory Visits)

http://www.iky.gr/europaika-programmata/leonardo-da-vinci
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3. Προτεινόμενα εγχειρίδια εκμάθησης της τουρκικής γλώσσας
Βιβλία
Εγχειρίδια του ιδρύματος Tömer:
1. Yeni Hitit 1, 2, 3 Yabancılar İçin Türkçe (Τουρκικά για ξένους 1, 2, 3)
2. Alıştırma Kitabı 1, 2, 3 (Βιβλίο ασκήσεων)
3. Tömer sınavı, soru örnekleri 1, 2, 3(Πιστοποίηση της τουρκικής ως ξένης,
εξετάσεις Tömer, παραδείγματα)
Εγχειρίδια του ιδρύματος Dilmer:
1. Yabancı dilim Türkçe 1, 2, 3, 4, 5, 6 (η ξένη γλώσσα μου τα τουρκικά)
2. Türkçe okuyorum 1, 2, 3, 4 (διαβάζω τουρκικά)
3. Μαθαίνω Τουρκικά, Μέθοδος Αυτοδιδασκαλίας 1 – 2
Άλλα βιβλία:
Türkçe öğrenelim 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Ας μάθουμε τουρκικά), Mehmet Hengirmen
Τürkçe öğreniyorum 1, 2 (Μαθαίνω Τουρκικά), Αναστάσιος Ιορδάνογλου
Διάλογοι ελληνοτουρκικοί - τουρκοελληνικοί, Rashid Salim
Λεξικά
1. Τουρκοελληνικό λεξικό και Ελληνοτουρκικό λεξικό από το κέντρο Ανατολικών
Γλωσσών και Πολιτισμού
2. Τουρκοελληνικό λεξικό και Ελληνοτουρκικό λεξικό εκδόσεις Καλοκάθη
3. Χρηστικό

λεξικό

τουρκικών

εκφράσεων

με παραδείγματα,

Πασχάλης

Βαλσαμίδης
4. Το κοινό λεξιλόγιο ελληνικής – τουρκικής, Αχμέτ Νιζάμ και Μαρία Δημάση
Γραμματικές
1. Τουρκική Γραμματική από την Έλενα Ιωάννου
2. Τουρκική Γραμματική στα Ελληνικά, Δαφνοπατίδης Βασίλης και Σανλίογλου
Χριστίνα
3. Μαθήματα τουρκικής γλώσσας από τον Πασχάλη Ντώνια
4. Φιλική Γραμματική από τον Τόπτσογλου Γιάννη
5. Τουρκική Γραμματική, Ζεγκίνης και Χιδίρογλου
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4. Επίπεδα τουρκικής γλώσσας και εξετάσεις πιστοποίησης

Επίπεδα γνώσης της Τουρκικής
Τα επίπεδα γνώσης της τουρκικής γλώσσας είναι αντίστοιχα με τα επίπεδα των
υπολοίπων γλωσσών:
1. Επίπεδο Α1 «Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας, χρήση απλών ερωτήσεων και
απαντήσεων»
2. Επίπεδο Α2 «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας, ικανότητα περιγραφής γνώριμων
και προβλέψιμων καταστάσεων»
3. Επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας, ικανότητα περιγραφής μη
καθημερινών συνθηκών π.χ. άνοιγμα λογαριασμού σε τράπεζα»
4. Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας, ικανότητα περιγραφής και έκφρασης
πλήθους καθημερινών συνθηκών, π.χ. ξενάγηση σε ένα μέρος»
5. Επίπεδο Γ1 (C1) «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας, ικανότητα πλήρους
συμμετοχής σε μία συζήτηση με απρόβλεπτα θέματα»
6. Επίπεδο Γ2 (C2) «Γνώση της ξένης γλώσσας σε ακαδημαϊκό επίπεδο, χρήση
εκφράσεων ανώτερων ακόμα κι από έναν φυσικό ομιλητή»

Ειδικά στα τουρκικά
1. Το επίπεδο A1 ονομάζεται Temel Türkçe 1 (Βασικά Τουρκικά 1).
2. Το επίπεδο A2 ονομάζεται Temel Türkçe 2 (Βασικά Τουρκικά 2).
3. Το επίπεδο B1 ονομάζεται Orta Türkçe 1 (Μεσαία Τουρκικά 1).
4. Το επίπεδο B2 ονομάζεται Orta Türkçe 2 (Μεσαία Τουρκικά 2).
5. Το επίπεδο C1 ονομάζεται Yüksek Türkçe 1 (Ανώτατα Τουρκικά 1).
6. Το επίπεδο C2 ονομάζεται Yüksek Türkçe 2 (Ανώτατα Τουρκικά 2).
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Για εξετάσεις απόκτησης διπλωμάτων, πτυχίων και πιστοποίηση στην τουρκική
γλώσσα υπάρχουν οι παρακάτω φορείς:
ΚΠΓ
Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας. Παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας και οι
εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, κάθε Νοέμβριο και Μάιο.
Ίδρυμα Tömer
Το ίδρυμα Tömer του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, πραγματοποιεί εξετάσεις
πιστοποίησης στην τουρκική γλώσσα. Οι εξετάσεις διεξάγονται μία φορά το χρόνο
συνήθως τον Ιούνιο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χίο.
Ίδρυμα Dilmer
Το ίδρυμα Dilmer της Κωνσταντινούπολης πραγματοποιεί εξετάσεις πιστοποίησης
στην τουρκική γλώσσα. Οι εξετάσεις διεξάγονται μία φορά το χρόνο συνήθως τον
Ιούνιο στην Θεσσαλονίκη.
Εξετάσεις πιστοποίησης στο: http://turkish.pgeorgalas.gr/DiplomSet.asp
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5. Χρήσιμοι ιστότοποι
Πτυχία:


http://tomer.ankara.edu.tr/



http://www.dilmer.com/



http://www.turkmas.uoa.gr/kratiko-pistopoihtiko-glwssoma8eias-kpg/e3etaseiskpg-toyrkikis-glossas.html (ΚΠΓ)

Γραμματικές:


Μαθήματα τουρκικής

γραμματικής

σε

μορφή pdf από

τον

Δήμο

Αναστασίου. http://tourkika.wordpress.com/grammar/


Διδασκαλία της τουρκικής γραμματικής (θεωρία και ασκήσεις στα Ελληνικά
και Αγγλικά του Παναγιώτη Γεωργάλα). http://turkish.pgeorgalas.gr/

On-line μαθήματα εκμάθησης της Τουρκικής γλώσσας:


Μαθήματα

Τουρκικής

γλώσσας από

τον

Δήμο

Αναστασίου.

http://tourkika.wordpress.com/grammar/


Μαθήματα

Τουρκικής

γλώσσας από

τη

Χριστίνα

Καπαγεωργίδου.

http://turkish2learn.com/el/



tourkika.blogspot.com

Λεξικά:


Türk Dil Kurumu (Τουρκο-Τουρκικό Λεξικό με παροιμίες και
ιδιωματισμούς)



Ετυμολογικό λεξικό τουρκικής (Sevan NİŞANYAN)



Seslisözlük (Πολυλεξικό 10+ γλώσσες) (Αγγλο-Τουρκο-Ελληνο-ΓαλλοΓερμανικό Λεξικό με προφορά)



Ελληνο-Τουρκικό Λεξικό (του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου)



Ελληνο-Τουρκικό/Τουρκο-Ελληνικό Λεξικό (από
το www.onlineyunanca.com)
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Ελληνο-Τουρκικό/Τουρκο-Ελληνικό Λεξικό (από το www.dicts.info)



Πολυλεξικό (της www.sözlük.net σε 10+ γλώσσες)



Ελληνο-Τουρκικό/Τουρκο-Ελληνικό Λεξικό (της τουρκικής εταιρείας
TÜM)



Πολυλεξικό (της www.langtolang.com σε 10+ γλώσσες)



Vikisözlük (Τουρκικό Βικιλεξικό με 240.000 λήμματα)



Τουρκο-Αγγλικό/Αγγλο-Τουρκικό Λεξικό (με προφορά για τις τουρκικές
λέξεις. Ταυτόχρονα είναι και Αγγλο-Αγγλικό λεξικό)



Τουρκο-Αγγλικό/Αγγλο-Τουρκικό Λεξικό (από το www.zargan.com).



Τουρκο-Αγγλικό/Αγγλο-Τουρκικό Λεξικό (από το www.sozlook.com
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6. Πού διδάσκονται τουρκικά σήμερα:


Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο
Αθηνών http://www.turkmas.uoa.gr/



Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
(Θεσσαλονίκη) http://www.uom.gr/index.php?tmima=8&categorymenu=2



Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο (Κομοτηνή) http://bscc.duth.gr/



Βαλκανικές

γλώσσες

και

Ρωσική

στο

Ελληνικό

Κέντρο

Σπουδών

Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ε.ΚΕ.Ν.Ε) (Αθήνα). http://www.ekene.gr/


Βαλκανικές γλώσσες και Ρωσική στο Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου
(Ι.Μ.ΧΑ.) (Θεσσαλονίκη). http://www.imxa.gr/



Στα Κ.Δ.Β.Μ. http://www.kdvm.gr/



Σε πολλά ιδιωτικά κέντρα και φροντιστήρια σε όλη την Ελλάδα
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7. Τουρκική γλώσσα (πού ομιλείται)
Η Τουρκική γλώσσα ανήκει στην τουρκική ομάδα των αλταϊκών γλώσσων και
έχει ομιλητές στην Τουρκία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα (κυρίως η μειονότητα της
Θράκης), την Κύπρο, την ΠΓΔΜ και σε άλλες χώρες της πρώην Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, καθώς και σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ζουν
αρκετά εκατομμύρια μετανάστες τουρκικής καταγωγής. Ο αριθμός των φυσικών
ομιλητών της είναι αβέβαιος, κυρίως λόγω της έλλειψης επαρκών δεδομένων για
τις μειονοτικές γλώσσες στην Τουρκία.
Η τουρκική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα της Τουρκίας, καθώς και, μαζί με
την ελληνική, επίσημη γλώσσα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Διάλεκτοι
Η πρότυπη εκδοχή της τουρκικής είναι ουσιαστικά η οθωμανική τουρκική
γλώσσα όπως γράφεται στο λατινικό αλφάβητο και με ένα πλήθος νεολογισμών. Η
προτιμώμενη

καθομιλούμενη

μορφή

ονομάζεται İstanbul

Türkçesi(τουρκικά

Κωνσταντινούπολης).
Οι κύριες διάλεκτοι της τουρκικής περιλαμβάνουν:


τη Rumelice (που ομιλείται από τους muhajir από τη Ρουμελία) που περιλαμβάνει
ιδιαίτερες διαλέκτους του Dinler και του Adakale,



την Kıbrıs (που ομιλείται στην Κύπρο ),



την Edirne (που ομιλείται στην Edirne/Αδριανούπολη),



την Doğu (που ομιλείται στην ανατολική Τουρκία) που σε κάποιες περιοχές
σχηματίζει διαλεκτικό συνεχές με την αζερική,



την Karadeniz (που ομιλείται στην περιοχή της ανατολικής Μαύρης Θάλασσας)
εκπροσωπείται κυρίως από τη διάλεκτο της Τραπεζούντας,



την Ege (που ομιλείται στην περιοχή του Αιγαίου) που επεκτείνεται στην Αττάλεια,



την Güneydoğu (που ομιλείται στον νότο, στα ανατολικά της Μερσίνης,



την Orta Anadolu (που ομιλείται στην κεντρική περιοχή της Ανατολίας),



την Kastamonu (που ομιλείται στην Κασταμονή και γύρω από αυτήν)



την Karamanlıca (που ομιλείται στην Ελλάδα όπου ονομάζεται Καραμανλήδικα)
που είναι η πρότυπη λογοτεχνική γλώσσα για τους Καραμανλήδες.

(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%
B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1 )
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8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ.

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1.1 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων 25 ώρες
1.2 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 50 ώρες
1.3 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25 ώρες
1.4 Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25 ώρες
1.5 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση 25 ώρες
1.6 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25 ώρες
1.7 Πράσινη Επιχειρηματικότητα 25 ώρες
1.8 Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25 ώρες
1.9 Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές 25 ώρες
1.10 Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού 25 ώρες
1.11 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 25 ώρες
1.12 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25 ώρες
2.ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2.1 Περιβάλλον και καθημερινή ζωή 25 ώρες
2.2 Γεωργία και Φυσικοί Πόροι 25 ώρες
2.3 Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις 25 ώρες
2.4 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι 25 ώρες
2.5 Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή 25 ώρες
2.6 Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων 25 ώρες
2.7 Αστικοί λαχανόκηποι 25 ώρες
2.8 Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25 ώρες
2.9 Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25 ώρες
2.10 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25 ώρες

3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50 ώρες
3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50 ώρες
3.3 Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) 50 ώρες
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3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25 ώρες
3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) 25 ώρες
3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50 ώρες
3.7 Ηλεκτρονική εφημερίδα 50 ώρες
3.8 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25 ώρες
4.ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
4.1 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα 25 ώρες
4.2 Βελτιώνω την ορθογραφία μου 25 ώρες
4.3 Σύνταξη εγγράφων – φορμών 50 ώρες
4.4 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25 ώρες
4.5 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25 ώρες
4.6 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 ώρες
4.7 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 ώρες
4.8 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 ώρες
4.9 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 ώρες
4.10 Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 ώρες
4.11 Κινεζικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 ώρες
4.12 Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 ώρες
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
5.1 Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
25 ώρες
5.2 Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο 25 ώρες
5.3 Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία 25 ώρες
5.4 Διαχείριση χρόνου 25 ώρες
5.5 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 25 ώρες
5.6 Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας 25 ώρες
5.7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25 ώρες
5.8 Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες 50 ώρες
5.9 Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή 25 ώρες
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6 .ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
6.1 Ιστορία της Τέχνης 25 ώρες
6.2 Εικαστικό Εργαστήρι 50 ώρες
6.3 Φωτογραφία 25 ώρες
6.4 Κινηματογράφος 25 ώρες
6.5 Εργαστήρι δημιουργίας Βίντεο 50 ώρες
6.6 Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση) 50 ώρες
6.7 Εργαστήρι μουσικής 50 ώρες
6.8 Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής 50 ώρες
6.9 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25 ώρες
6.10 Τοπική Ιστορία 25 ώρες
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
7.1 Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25 ώρες
7.2 Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι 50 ώρες
7.3 Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ 50 ώρες
7.4 Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25 ώρες
7.5 Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) 125 ώρες
7.6 Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α2) 175 ώρες
7.7 Κρατούμενοι – Υποστήριξη κρατουμένων 25 ώρες
7.8 Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες Ι 50 ώρες
7.9 Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ 50 ώρες
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9. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ : ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΟΜΑΘΕΙΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΣΕΚΑΡΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ

1. ΦΥΛΟ :


ΑΝΤΡΑΣ



ΓΥΝΑΙΚΑ

2. ΗΛΙΚΙΑ :


18-25



25-35



35-45



45-55



55 και άνω

3. ΓΙΑΤΙ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ;


Λόγω εμπορικών συναλλαγών



Λόγω καταγωγής



Λόγω εργασίας



Για σπουδές στο εξωτερικό



Για επιπλέον μόρφωση και γνώσεις



Για καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες



Επειδή μου αρέσουν οι ξένες γλώσσες



Άλλο

(συμπληρώστε)……………………………………………………………..

4. ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΙΝΑΙ :


Η πρώτη ξένη γλώσσα που μαθαίνω



Η δεύτερη ξένη γλώσσα που μαθαίνω



Η τρίτη ξένη γλώσσα που μαθαίνω



Η τέταρτη ξένη γλώσσα που μαθαίνω



Η πέμπτη ξένη γλώσσα που μαθαίνω



Άλλο
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10. Το τεστ αξιολόγησης

SERTİFİKA SINAVI

Adı :
Soyadı:
Tarih:

1 - Sınıf…….. öğrenciler var.

2 - Bu ev büyük ……. ?

3 - Ne iş yapıyorsun?
- Ben öğrenci…….

4 - ……………………………….……?
- Bu bir masa.

5 - …………………………………….?
- Hayır, sınıfta TV yok.

6 - ……………………………………..?
- Berlin Almanya'da.

7 - ……………………………………...?
- Evet, Maria İtalyan.
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8 - Sen her gün müzik dinle……… …………….?

9 - Ayşe şimdi kitap oku……………

10 - Biz hiç sigara iç………………….

11 - Siz dün sinemaya git……... ………………?
12 - Ben trafik……… hoşlanmıyorum.

13 - Onlar Beşiktaş'…... oturuyorlar.

14 - Bu akşam tiyatro……… gidiyoruz.

15 - Niçin dün kursa gelmedin?
- ………………………………..

16 - Biz Türkçe öğren………. ist………………

17 - Benim aile…… Fransa'da oturuyor.

18 - Ahmet'........ araba…… çok büyük.

19 - Saat kaç? (13:30)
……………………………..

98

20 - Saat kaçta eve döndün? (10:35)
…………………………………….

21 - Siz doktor …………………?

22 - Sen şimdi İstanbul'da mısın?
- Hayır, …………………………………..

23 - Dün neredeydin?
- …………………………………………..

24 - Dün film güzel …………………….?

25 - Ev....... pencere…..... kirli.

26 - Ahmet araba…….. kapı…….

açtı.

27 - Biz Ali'…….. ev……… geliyoruz.

28 - Siz Ayşe'…….. araba………... pikniğe gidiyorsunuz.

29 – Şu adam….... şapka…... bak, ne komik!

30-Benim güneş gözlüğü……. nerede? Gördün mü?

Yılmaz, Hakan & Sözer, Zeki, (2006). Yabancı Dilim Türkçe 1. İstanbul: Dilmer
Yayınları.
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11.Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ...................................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ:(προαιρετικά) ...............................

Τώρα που ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα, θα θέλαμε να γνωρίζουμε την άποψή σας για
αυτό. Η γνώμη σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αξιολόγηση της ποιότητας του
προγράμματος.
Θα χρειαστείτε μόνο λίγα λεπτά για να συμπληρώσετε αυτό το ερωτηματολόγιο.
Παρακαλούμε επιλέξτε το βαθμό για κάθε ερώτηση που αντιπροσωπεύει τις απόψεις
σας (χρησιμοποιείται η κλίμακα 1-4 με άριστα το 4) και γράψτε δίπλα κάποια σχόλια τα
οποία θα μας βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της αξιολόγησής σας.

1. Τώρα που ολοκληρώσατε το πρόγραμμα, πώς το αξιολογείτε γενικότερα ως
εκπαιδευτική εμπειρία;
1…

Σχόλια:

2…
3…
4…

2. Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στις ανάγκες, προσδοκίες και
τα ενδιαφέροντά σας;
1…

Σχόλια:

2…
3…
4…
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3. Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι του προγράμματος;
1…

Σχόλια:

2…
3…
4…
4. Πώς αξιολογείτε τη συμβολή των εκπαιδευτικών τεχνικών (είδος, ποικιλία
και ρυθμό) στην εμπέδωση του περιεχομένου του προγράμματος;
1…

Σχόλια:

2…
3…
4…

5. Πώς αξιολογείτε τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στην εμπέδωση
του περιεχομένου του προγράμματος;
1…

Σχόλια:

2…
3…
4…

6. Ο/η εκπαιδευτής/τρια του προγράμματος
α. Γνώριζε σε βάθος το αντικείμενο; 1… 2… 3… 4…
β. Δημιούργησε άνετη και καλή ατμόσφαιρα για εκπαίδευση; 1… 2… 3… 4…
γ. Φαινόταν πραγματικά να ενδιαφέρεται για τη μάθηση των συμμετεχόντων; 1…
2… 3… 4…
δ. Εξηγούσε το σκοπό κάθε δραστηριότητας και έδινε σαφείς οδηγίες; 1… 2… 3…
4…
ε. Συνέδεε μεταξύ τους τις διάφορες ενότητες του προγράμματος; 1… 2… 3… 4…
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7. Ποιοι στόχοι και προσδοκίες που είχατε κατά την έναρξη του προγράμματος
δεν καλύφθηκαν;

8.Άλλα γενικά σχόλια:(π.χ. Τι ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό; Τι θα μπορούσε
να αλλάξει;)

Σας ευχαριστούμε για την αξιολόγηση

Τσιμπουκλή, Άννα & Φίλλιπς Νίκη, (2011). ό.π. 4η διδακτική ενότητα ,σελ. 17-21
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