
Τα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια της τουρκικής 
γλώσσας στην πρωτοβάθμια μειονοτική 

εκπαίδευση της Δυτικής Θράκης



Η μουσουλμανική κοινότητα της Δυτικής Θράκης

 Οικογένεια (δομή οικογένειας, θέση της γυναίκας 
στην οικογένεια)

 Κοινωνική και οικονομική οργάνωση (ετερογένεια 
καταγωγής, θέσεις εργασίας)

 Θρησκεία (γιορτές, εκδηλώσεις λατρείας, μέρη 
λατρείας, ιερατείο)

 Εκπαίδευση 

 Διαπολιτισμικότητα (συνυπάρχουν αρμονικά με τους 
Έλληνες της περιοχής)



Σκοπός και μέθοδος

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει το 
περιεχόμενο (τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά) των 
σχολικών εγχειριδίων της τουρκικής γλώσσας που 
χρησιμοποιούνται στην Πρωτοβάθμια μειονοτική 
εκπαίδευση της Θράκης. 

 Όσον αφορά την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου των 
βιβλίων αυτών δημιουργήθηκαν εννιά θεματικές 
κατηγορίες: οικογένεια, εκπαίδευση, θρησκεία, πατρίδα, 
εργασία, κοινωνικότητα, ειρήνη, πολιτισμός και 
περιβάλλον. 

 Το περιεχόμενο των βιβλίων όμως αναλύθηκε και 
ποσοτικά καθώς μετρήθηκαν τα κείμενα που 
αναφέρονταν σε κάθε μία από τις προαναφερόμενες 
κατηγορίες. 



Ερευνητικές υποθέσεις

 Η μελέτη των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος 
της γλώσσας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι 
δυνατό να συμβάλλει στην παρατήρηση των 
ιδεολογικών προσανατολισμών του τουρκόγλωσσου
προγράμματος εκπαίδευσης. 

 Ποιες είναι οι θεματικές κατηγορίες που 
περιγράφονται στα σχολικά εγχειρίδια του 
συγκεκριμένου μαθήματος και πως περιγράφονται 
(τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά); 



Ποσοτική και ποιοτική μέθοδος ανάλυσης των 
σχολικών βιβλίων

 Αρχικά επιλέχθηκαν και καθορίστηκαν οι 
κατηγορίες με βάση τα θέματα που πραγματεύονται 
τα κείμενα των σχολικών εγχειριδίων. 

 Αξιολογήθηκαν οι τίτλοι των ενοτήτων και η έκταση 
του κάθε κειμένου. 

 Το υλικό ταξινομήθηκε σε κατηγορίες ανάλυσης. 

 Οι κατηγορίες αυτές ήταν η οικογενειακή ζωή, η 
κοινωνική και ηθική ζωή, η φύση, η σχολική ζωή, οι 
εποχές-χρόνος, η παράδοση, η επιστήμη και η 
σύγχρονη ζωή και άλλα θέματα. 



Ποιοτική ανάλυση των θεματικών κατηγοριών
Οικογενειακή ζωή και εκπαίδευση

 Δομή οικογένειας

 Ρόλος μητέρας

 Οφέλη εκπαίδευσης 

 Αρνητικά της μη εκπαίδευσης 

 Προώθηση της φιλαναγνωσίας



Θρησκεία και πατρίδα

 Έλλειψη αναφοράς στη θρησκεία

 Δεν παρουσιάζεται το όνομα της πατρίδας

 Προβάλλονται τα κύρια χαρακτηριστικά της 

 Η φιλοπατρία, η αγάπη προς την πατρίδα, δεν 
παρουσιάζεται μέσα από ιστορικά πρόσωπα αλλά 
μέσα από συγκεκριμένα γεγονότα 

 Αγάπη προς την πατρίδα

 Πώς μπορούν να γίνουν καλοί πολίτες

 Ξενιτιά



Εργασία και κοινωνικότητα

 Διάφορα επαγγέλματα (ταχυδρόμος, γιατρός, δάσκαλος, 
μικροπωλητής, θυρωρός, παντοπώλης, γεωργός, 
επιστάτης σχολείου, σταθμάρχης, παγωτατζής, βοσκός, 
φύλακας του πάρκου, μελισσοκόμος, ξυλοκόπος, 
μαραγκός, εργάτης, κτίστης)

 Εργασία γυναίκας και παιδιών
 Οφέλη εργασίας
 Η έννοια της κοινωνικότητας αφορά το σχολείο, την 

οικογένεια και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον
 Έπαινος στην αλληλεγγύη και στην αλληλοβοήθεια
 Κατάκτηση επιθυμητών τρόπων συμπεριφοράς
 Αρετές του κοινωνικού ανθρώπου



Ειρήνη, πολιτισμός και περιβάλλον

 Δεν παρουσιάζεται αρκετά η ειρήνη

 Προβάλλεται η τεχνολογία και η βελτίωση των 
συνθηκών ζωής των ανθρώπων

 Κίνδυνοι της τεχνολογίας

 Στοιχεία πολιτισμού όπως για παράδειγμα δημοτικά 
τραγούδια, λαϊκή παράδοση, ήθη κι έθιμα, 
καραγκιόζης

 Αναφορές στη χλωρίδα και την πανίδα

 Ομορφιά της φύσης, εποχές

 Καταστροφή της φύσης



Ποσοτική ανάλυση των θεματικών κατηγοριών

Θεματικές κατηγορίες Συχνότητα Ποσοστό

Οικογένεια 22 9,32

Εκπαίδευση 30 12,71

Θρησκεία 9 3,81

Πατρίδα 23 9,75

Εργασία 44 18,64

Κοινωνικότητα 30 12,71

Ειρήνη 6 2,54

Πολιτισμός 36 15,25

Περιβάλλον 36 15,25

Σύνολο 236 100



Ταξινόμηση των κειμένων στην κατηγορία «κατεύθυνση»

Θεματικές 
κατηγορίες

Θετικό Αρνητικό Ουδέτερο Σύνολο

Οικογένεια 0 0 22 22

Εκπαίδευση 0 4 26 30

Θρησκεία 0 0 9 9

Πατρίδα 6 8 9 23

Εργασία 0 1 43 44

Κοινωνικότητα 0 0 30 30

Ειρήνη 6 0 0 6

Πολιτισμός 9 5 22 36

Περιβάλλον 0 1 35 36

Σύνολο 21 19 196 236

Σχετική 
συχνότητα

8.90% 8.05% 83.05% 100%



Συμπεράσματα

 Η ποσοτική και η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου 
κατέληξαν στα ίδια αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα τα 
σχολικά εγχειρίδια προσφέρουν τις απαραίτητες γνώσεις 
και δεξιότητες στους μαθητές και επιπλέον τους δείχνουν 
πώς να συμπεριφέρονται σωστά, να είναι τίμια, ευγενικά 
και γλυκομίλητα και πώς μπορούν να προστατεύουν τη 
φύση. 

 Συμπερασματικά το περιεχόμενο των βιβλίων αυτών 
αντανακλά τις συνθήκες στις οποίες ζουν ο πληθυσμός 
της μειονότητας της Δυτικής Θράκης. 

 Παρόλο επίσης που γενικά το περιεχόμενο τους είναι 
ουδέτερο ωστόσο υπάρχει συγκαλυμμένος εθνικός 
χαρακτήρας



Επόμενες έρευνες

 Ανάλυση εικονογράφησης και αιτιολόγηση του 
κόκκινου χρώματος

 Ανάλυση σκίτσων – εικόνων των βιβλίων

 Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση και άλλων σχολικών 
εγχειριδίων της μουσουλμανικής μειονότητας της 
Δυτικής Θράκης



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ


